Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Verran kommune
Arkivsak:

19/137

Møtedato/tid:

06.05.2019 Kl 09:00

Møtested:

Servicekontoret møterom Fosdalen

Møtedeltakere:
Helen Fines
Andre N. Skjelstad
Frank Bartnes
Forfall:
Andre møtende:
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann Konsek Trøndelag IKS
Lauritz N L Jessen, Revisjon Midt-Norge SA
Unni Romstad, Revisjon Midt-Norge SA
Rikke Haave, Revisjon Midt-Norge SA
Torunn Austheim, Rådmann
Øystein Larsen, Økonomisjef

Kopi:
Ordfører, Rådmann, Revisjon Midt-Norge SA
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Liv Tronstad på telefon 900 38 551, eller e-post: liv.tronstad@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 29.04.2019

Helen Fines (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Liv Tronstad
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

Sakstittel
Referatsaker 06.05.2019
Orientering fra regnskapsrevisor - årsoppgjørsrevisjon 2018
Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - kontrollutvalgets
uttalelse
Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda
Kommunens skadefellings- og fallviltordning

Referatsaker 06.05.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/81 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
1)Klage på høring fallvilt Verran kommune
2)Klage på høring fallvilt Verran kommune
3)Fellesnemnda sak 9-2018
4)Fellesnemnda sak 19-5
7)Kommunal rapport- Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine?
8)Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Henvendelse fra Lars Ole Hopstad (Vedlagt)
2. Svar fra Konsek Trøndelag til Lars Ole Hopstad (Vedlagt)
3. Fellesnemndas sak 9/2018 Deltakelse i interkommunale selskaper (IKS) og
medlemskap i samvirkeforetak- nye Steinkjer kommune
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1230
4. Fellesnemndas sak 5/2019 – valg av revisor
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1369
5. Fellesnemndas arbeidsutvalg møte 12.04.2019
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1374
6. Fellesnemndas arbeidsutvalg møte 30.04.2019
http://217.168.95.230/eInnsyn-stein/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1424
7. Kommunal rapport – Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine? (vedlagt)
8. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport 2018 (vedlagt)
9. Medlemsskap FKT – (e-post til FKT om oppsigelse fra 31/12-2019)
10. Representantskapsmøte i Konsek Trøndelag IKS den 29/4-2019

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Lars Ole Hopstad <lars.ole.hopstad@hotmail.com>
21. mars 2019 09:32
Einar Sandlund; Helen Fines; Liv Tronstad
Anders Lindstrøm
Klage på høring fallvilt verran kommune

Hei
Etter møtet i går ble jeg betenkt over hvordsn dette får utarte seg,jeg tenker da på at leder fallvilt
får sitte å bare dekke over lovpålagte oppgaver.det samme gjelder administrasjonen.
-at verran kommune er fornøyd med ordningen som omhandler fallvilt er absurd når ettersøk
ikke blir tatt! Alle ettersøk skal taes(at noe glipper er ikke innenfor engang) At administrasjon
nesten ikke klarer å snakke pågrunn av at de vet om mye er jo forståelig. At jeg blir framstilt som
løgner i saken blir ikke godtatt.Er opplært til å fortelle sannhet hjemmefra.
-hårstad saken. At leder fallvilt å administrasjon får uttale seg er også uforståelig.her burde
hårstad også få uttale seg.det er meget kritikkverdig.at saken er sjekket javel
.jeg har selv meget mange ettersøk på baken i flere kommuner å vet hvor vanskelig dette er.Når
vi da kommer til elgen til hårstad så vet ikke jeg opphavet men en ting er sikkert.dette med
lårbeinsbrudd er meget vanskelig å se for en vanlig jeger.dvs.det kan se ut som elgen er skadd
på en framfot når en ser den beveger seg men realiteten er en helt annen.
Jeg er ingen miniputt spiller i dette fagfeltet! Så at dette er 2 elger kanskje men i samme
området NEPPE!uansett ble vel ikke dette sjekket opp godt nok. Det er lite troverdig den
historien som ble servert da tettli brukte et jaktlag å ikke var der selv.det ble vel også skutt feil
elg i sammenhengen?hmmm.
At saken burde hvert anmeldt forteller alt om oppsynet i verran da elgen ble skutt på åfjord
grensa ifølge john jåma som var med!
En har plikt til å avlive skadde dyr!
CWD:her fraskriver verran kommune ansvaret igjen.
Administrasjonen sier det ikke står i avtalene ok.
Hvorfor tar da tettli NOEN prøver å har fått tildelt utstyr fra mattilsynet til dette om han ikke skal
ta dem?
Hvem har da ansvaret for den lovpålagte oppgaven i kommunen?
Det er trist at man ikke blir hørt å at dette bare får fortsette som om ingenting har skjedd.
Mvh
Lars ole

Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:

Emne:

Einar Sandlund
27. mars 2019 09:01
'Lars Ole Hopstad'
Helen Fines; 'anders.lindstrom@verran.kommune.no';
'Torunn.Austheim@steinkjer.kommune.no'; Liv Tronstad; Torbjørn Berglann;
Torbjørn Brandt
SV: Klage på høring fallvilt verran kommune

Viser til din mail datert 21.03.19.
Kontrollutvalgets gjennomføring av høring gjennomført 20.03.19 kan ikke påklages.
Kontrollutvalget vil få seg forelagt din henvendelse.
Kontrollutvalget vil i neste møte 06.05.2019 behandle egen sak basert på høringen.
Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
Telefon: 938 97 555
www.konsek.no <http://www.konsek.no/>

Fra: Lars Ole Hopstad <lars.ole.hopstad@hotmail.com <mailto:lars.ole.hopstad@hotmail.com>>
Sendt: 21. mars 2019 09:32
Til: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no <mailto:Einar.Sandlund@konsek.no>>; Helen Fines
<helen.fines@gmail.com <mailto:helen.fines@gmail.com>>; Liv Tronstad <Liv.Tronstad@konsek.no
<mailto:Liv.Tronstad@konsek.no>>
Kopi: Anders Lindstrøm <anders.lindstrom@verran.kommune.no
<mailto:anders.lindstrom@verran.kommune.no>>
Emne: Klage på høring fallvilt verran kommune
Hei
Etter møtet i går ble jeg betenkt over hvordsn dette får utarte seg,jeg tenker da på at leder fallvilt
får sitte å bare dekke over lovpålagte oppgaver.det samme gjelder administrasjonen.
-at verran kommune er fornøyd med ordningen som omhandler fallvilt er absurd når ettersøk
ikke blir tatt! Alle ettersøk skal taes(at noe glipper er ikke innenfor engang) At administrasjon
nesten ikke klarer å snakke pågrunn av at de vet om mye er jo forståelig. At jeg blir framstilt som
løgner i saken blir ikke godtatt.Er opplært til å fortelle sannhet hjemmefra.
-hårstad saken. At leder fallvilt å administrasjon får uttale seg er også uforståelig.her burde
hårstad også få uttale seg.det er meget kritikkverdig.at saken er sjekket javel
.jeg har selv meget mange ettersøk på baken i flere kommuner å vet hvor vanskelig dette er.Når
vi da kommer til elgen til hårstad så vet ikke jeg opphavet men en ting er sikkert.dette med
lårbeinsbrudd er meget vanskelig å se for en vanlig jeger.dvs.det kan se ut som elgen er skadd
på en framfot når en ser den beveger seg men realiteten er en helt annen.

Jeg er ingen miniputt spiller i dette fagfeltet! Så at dette er 2 elger kanskje men i samme
området NEPPE!uansett ble vel ikke dette sjekket opp godt nok. Det er lite troverdig den
historien som ble servert da tettli brukte et jaktlag å ikke var der selv.det ble vel også skutt feil
elg i sammenhengen?hmmm.
At saken burde hvert anmeldt forteller alt om oppsynet i verran da elgen ble skutt på åfjord
grensa ifølge john jåma som var med!
En har plikt til å avlive skadde dyr!
CWD:her fraskriver verran kommune ansvaret igjen.
Administrasjonen sier det ikke står i avtalene ok.
Hvorfor tar da tettli NOEN prøver å har fått tildelt utstyr fra mattilsynet til dette om han ikke skal
ta dem?
Hvem har da ansvaret for den lovpålagte oppgaven i kommunen?
Det er trist at man ikke blir hørt å at dette bare får fortsette som om ingenting har skjedd.
Mvh
Lars ole
Skaff deg Outlook for Android <https://aka.ms/ghei36>

SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemndas arbeidsutvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
19.04.2018
23.05.2018

Utvalgssak

Arkivsaksnr: 2018/1839
Klassering:
Saksbehandler: Susanne Bratli
DELTAKELSE I INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS) OG MEDLEMSKAP I SAMVIRKEFORETAK- NYE STEINKJER
KOMMUNE

Prosjektleders forslag til vedtak:
Nye Steinkjer kommune viderefører deltakelsen i de interkommunale selskapene dagens kommuner deltar i.
Dette gjelder følgende selskaper:
 Brannvesenet Midt IKS
 KonSek Trøndelag IKS
 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
 Trondheim Havn IKS
 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 Lierne Nasjonalparksenter IKS
Nye Steinkjer kommune viderefører medlemskap i samvirkeforetakene dagens kommuner deltar i. Dette
gjelder følgende foretak:
 Revisjon Midt-Norge SA
 Biblioteksentralen SA

Saksopplysninger:
I forbindelse med kommunesammenslåingen må det tas tilling til eierskap i selskaper, deltakelse i
interkommunale selskaper (IKS), opprettelse av kommunale foretak, medlemskap i foreninger og
interkommunalt samarbeid for den nye kommunen. Alt dette er prinsipielle spørsmål som skal behandles av
fellesnemnda.
I prosjektorganisasjonen er det en egen arbeidsgruppe som arbeider med disse spørsmålene. Arbeidsgruppa
består av: Susanne Bratli, leder, Anita Ulstad og representant for kommuneadvokaten. Dette saksfremlegget
baserer seg i sin helhet på tilrådningen fra arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa vil suppleres med to tillitsvalgte i det
videre arbeidet.
Det legges opp til fire saker til fellesnemnda:
 Deltakelse i interkommunale selskaper og medlemskap i samvirkeforetak
 Eierskap i aksjeselskap og medlemskap i foreninger
 Interkommunalt samarbeid
 Kommunale foretak. Dersom noen av dagens eksisterende kommunale foretak skal videreføres i den
nye kommunen må fellesnemnda formelt vedta å opprette disse foretakene. Spørsmålet om
organisering av eiendomsforvaltningen i nye Steinkjer, som fra 01.01.2018 er organisert som en del av
Steinkjerbygg KF i Steinkjer kommune, vil være en del av denne saken.
I denne første saken bes det om at fellesnemnda tar stilling til deltakelse i interkommunale selskaper (IKS) og
medlemskap i samvirkeforetak (SA).
Deltakelse i interkommunale selskaper (IKS):
Verran og Steinkjer kommuner er deltakere i følgende interkommunale selskaper:
 Brannvesenet Midt IKS
 KonSek Trøndelag IKS
 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
 Trondheim Havn IKS
 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 Lierne Nasjonalparksenter IKS
Begge kommunen er deltaker i disse IKS’ene i dag, med unntak av Lierne Nasjonalparksenter IKS hvor det bare
er Steinkjer kommune som er deltaker.
Et interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper kan bare eies av kommuner,
fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et ubegrenset ansvar for
selskapets forpliktelser. Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosentdel av selskapets forpliktelser,
denne samsvarer som oftest med deltakerens eierandel i selskapet.
Selskapets øverste myndighet er representantskapet der eierne av selskapet er representert.
Representantskapet velger styret, som har ansvaret for forvaltningen av selskapet sammen med daglig leder.
Et IKS bygger på mange av de samme prinsippene som et aksjeselskap, men er tenkt mer tilpasset kommunal
virksomhet. I prinsippet kan alle typer oppgaver legges til et IKS. Lov om interkommunale selskaper har ingen
begrensinger med hensyn til hvilke oppgaver som kan legges til et IKS. Eventuelle begrensinger for lovpålagte
oppgaver vil måtte følge av en fortolkning av den enkelte lov som oppgavene hører inn under. Selskapsformen
er mye brukt av kommunene til å løse kommunale oppgaver. Dette gjelder innenfor en rekke virksomheter,
særlig innenfor arkiv, renovasjon og brann- og redningstjenester.
Etter lov om interkommunale selskaper kan den enkelte deltaker med ett års skriftlig varsel si opp sitt
deltakerforhold i selskapet.
Det er kommunestyrene selv som skal si opp deltakelse i IKSer. Det vil derfor bli lagt opp til en formell
behandling av oppsigelse av de opprinnelige kommunenes deltakelse i IKSene slik at alt blir formelt i orden.
Fellesnemndas vedtak innebærer at den nye kommunen fortsetter deltakelsen i IKSene fra 01.01.2020.

Lov om IKS § 26 har regler om eierskifte og gjelder alle typer av eierskifte. Ved kommunesammenslåing skjer
det en form for eierskifte ved at ny kommune overtar rettigheter og forpliktelser fra den eller de kommunene
som inngår i den nye kommunen.
Ved kommunesammenslåing vil eierbrøken bli en annen. Det blir færre deltagere i selskapet og dette påvirker
eierbrøken. Eierbrøken vil kreve endring av selskapsavtalen. Det følger av Lov om IKS § 4, tredje ledd nr. 7 at
eierandelen skal fremgå av selskapsavtalen. Det betyr at deltagerne må sørge for å få endret selskapsavtalen
etter en kommunesammenslåing.
Her er en presentasjon av de interkommunale selskapene:
Selskap
Brannvesenet Midt IKS

Eierandel
Steinkjer 52,6 %
Verran: 5.8 %

KonSek Trøndelag IKS

Steinkjer: 6 %
Verran: 1 %

Interkommunalt arkiv
Trøndelag IKS

Steinkjer: 3,45 %,
Verran: 1,72 %

Trondheim Havn IKS

Steinkjer: 2,06 %
Verran :0.01 %

Nord-Trøndelag
Krisesenter IKS

Steinkjer: 15,3 %
Verran :1,8 %

Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og
oppgaver slik de er gitt i Lov av 14.06.02. nr. 20 om vern mot
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter. Selskapet
kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av
deltakerkommunene, primært innen sikkerhet og redning.
Deltakerkommuner: Steinkjer, Verran, Inderøy, Snåsa,
Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Osen
Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37
kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet
1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor
på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag IKS) ble
etablert i januar 1999. Fylkeskommunen og kommuner i
Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være
deltakere i selskapet. Selskapet har sitt hovedkontor i
Trondheim.
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for
eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive
gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser.
Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes
papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at
materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning
og andre administrative og kulturelle formål. Selskapet skal
kunne fungere som fylkesarkiv for fylkeskommunen.
Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv,
sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor
samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og
framkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunens
sjøområder. I tilknytning til dette skal Trondheim Havn (TH)
på vegne av deltakerkommunene ivareta alle
forretningsmessige og administrative oppgaver som etter
Havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt
håndheve de bestemmelser som etter Havne- og
farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes
sjøområder.
Desidert største eier er Trondheim kommune med 77, 87
prosent.
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS ble stiftet i 2013. Alle
kommuner i Nord-Trøndelag er deltakere i selskapet.
Formålet er å sikre et godt og helhetlig tilbud til alle kvinner,
barn og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i

Lierne
Nasjonalparksenter IKS

Steinkjer: 5 %

nære relasjoner, og sikre at lov om kommunale
krisesentertilbud av 19.6.2009 etterleves.
Lierne Nasjonalparksenter IKS skal være et
informasjonssenter for Lierne nasjonalpark og Blåfjella —
Skjækerfjella nasjonalpark og skal videre; formidle kunnskap
og opplevelser om kultur, natur og naturbruk, arbeide for økt
forståelse av verdien som ligger i samspill mellom mennesker
og natur, bidra til at barn og ungdom opplever naturglede og
gjennom dette blir gode forvaltere, gjennom samarbeid bidra
til utvikling av ansvarlig, naturbasert næringsaktivitet i
regionen, og ivareta rollen som koordinator ovenfor de andre
innfallsportene til nasjonalparkene.

Medlemskap i samvirkeforetak (SA):
Verran og Steinkjer kommuner er medlemmer i følgende samvirkeforetak:
 Revisjon Midt-Norge SA
 Biblioteksentralen SA
Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser.
Samvirkeforetak reguleres gjennom Lov om samvirkeforetak. Forbrukere, næringsdrivende og andre som kan
få sine økonomiske interesser ivaretatt av et samvirkeforetak, har rett til å bli medlem av foretaket ved
innmelding. Et medlem kan bringe medlemskapet til opphør ved skriftlig utmelding til foretaket.
Her er en presentasjon av samvirkeforetakene:
Foretak
Revisjon Midt-Norge SA

Biblioteksentralen SA

Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et
samvirkeselskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Bindal,
Brønnøy, Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grane, Grong, Hattfjelldal, Hemne,
Hitra, Høylandet, Inderøy, Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Orkdal,
Overhalla, Røyrvik, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sømna,
Trøndelag fylkeskommune, Tydal, Vefsn, Vega, Verdal, Verran og Vevelstad.
Hovedkontoret ligger i Steinkjer.
Hovedvirkeområde er kommunene, men har et betydelig antall andre selskaper.
Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom
eierskap eller interkommunalt samarbeid.
Biblioteksentralen (BS) er et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. BS har
til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og
liknende institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål
å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal drives
etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk
trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på
beste måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for
virksomheten — herunder heller ikke for medlemmene. Biblioteksentralen ble
etablert i 1952, og eies av 424 kommuner, 15 fylkeskommuner, KS og Norsk
Bibliotekforening.

Saksvurderinger:
Selv om fristen for å melde endring eller eventuelt å melde fra om at nye Steinkjer ikke skal være deltaker i
interkommunale selskaper ligger en del fram i tid, anbefales det likevel å avklare dette i god tid. Dette vil være
positivt for forutsigbarheten til selskapene og til de resterende deltakerkommunene.

Intensjonsavtalen om kommunesammenslåing sier følgende om
«Interkommunale samarbeid og forretningsdrift
Kommunal drift skal hovedsakelig skje under direkte folkevalgt styring og kontroll, dersom ikke andre
hensyn tilsier noe annet. Det skal gjøres en gjennomgang av dagens ulike interkommunale samarbeidsordninger for å finne fram til den mest hensiktsmessige måten å organisere og løse oppgavene på.
……….
Den nye kommunen skal overta de tidligere kommunenes eierandeler i interkommunale selskaper (IKS),
kommunale foretak (KF) og aksjeselskaper (AS) som den ønsker å videreføre. Den nye kommunen skal utvikle
en egen strategi for forvaltning av eierinteresser.»
Selv om det er et uttrykt ønske at så mye som mulig av kommunal drift skal skje under direkte folkevalgt
styring og kontroll, er det i noen sammenhenger hensyn som tilsier at det må velges andre løsninger.
Oppgavene som dagens kommuner allerede har valgt å løse gjennom deltakelse i interkommunale selskap er
av en slik karakter at de er vanskelige for den enkelte kommune å løse hver for seg. Det er i de fleste tilfellene
også vurdert at det er mer hensiktsmessig å organisere i et interkommunalt selskap enn i en interkommunal
samarbeidsløsning innen rammen av kommuneloven.
Brannvesenet Midt IKS
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører deltakelsen i Brannvesenet Midt IKS. Det vurderes som en
god måte å oppfylle kommunens plikter etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.
KonSek Trøndelag IKS
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører deltakelsen i KonSek Trøndelag IKS. Ifølge forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner skal sekretariatet for kontrollutvalget «være uavhengig
av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de som utfører revisjon for
kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller
fylkeskommunens administrasjon». Dette vurderes derfor at deltakelse i KonSek Trøndelag IKSer en
god måte å ivareta sekretariatet for kontrollutvalget i kommunen.
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører deltakelsen i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. Begge
kommunene har deponert stor del av sitt papirbaserte arkivmateriale dit. De vil bli en viktig
kompetansebase når det gjelder den nye personopplysningsloven og lagring av digitale arkiv, og er en
viktig samarbeidspartner for at vi skal oppnå kvalitet og stordriftsfordel i arkivtjenesten.
Trondheim Havn IKS
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører deltakelsen i Trondheim Havn IKS. Erfaringene med å drive
havnevirksomhet innen rammen av Trondheim Havn IKS er god. Dette er med og sikrer effektiv og god
havnevirksomhet.
Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører deltakelsen i Nord-Trøndelag Krisesenter IKS. Dette vurderes
som en god måte å ivareta at kommunens forpliktelser etter Lov om kommunale krisesentertilbud
ivaretas.
Lierne Nasjonalparksenter IKS
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører deltakelsen i Lierne Nasjonalparksenter IKS. Deler av
Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ligger i Steinkjer, og nasjonalparksenterets oppgave er å formidle
kunnskap om nasjonalparker.

Når det gjelder samvirkeforetakene anbefales det å videreføre medlemskapet i begge.
Revisjon Midt-Norge SA.
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører medlemskapet i Revisjon Midt-Norge SA. Foretaket ble
stiftet 28.08.2017. Begge kommunene gjorde derfor for kort tid siden vurdering om at de vil få utført
sine revisjonsoppgaver ved medlemskap i dette foretaket. Det er ingenting som tilsier at denne
vurderingen bør endres.
Biblioteksentralen SA
 Det anbefales at nye Steinkjer viderefører medlemskap i Biblioteksentralen SA. Biblioteksentralens
rolle som serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek er viktig for bibliotektjenesten i kommunene.

SAKSFRAMLEGG
Saksgang
Utvalg
Fellesnemnd nye Steinkjer kommune

Møtedato
27.03.2019

Utvalgssak
19/5

Arkivsaksnr: 2019/1656
Klassering:
Saksbehandler: Susanne Bratli
VALG AV REVISOR NYE STEINKJER KOMMUNE
Vedlegg:
1 19/230 Valg av revisor nye Steinkjer kommune - fra Kontrollutvalget i Steinkjer
2 19/256 Valg av revisor - nye Steinkjer kommune - fra Kontrollutvalget i Verran

Kontrollutvalgenes forslag til vedtak:
Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt samarbeid om revisjon, og velger Revisjon MidtNorge SA til revisor for nye Steinkjer kommune fra 1.1.2020.

Behandling i Fellesnemnd nye Steinkjer kommune - 27.03.2019:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak i Fellesnemnd nye Steinkjer kommune - 27.03.2019:
Fellesnemnda viderefører deltagelse i et interkommunalt samarbeid om revisjon, og velger Revisjon MidtNorge SA til revisor for nye Steinkjer kommune fra 1.1.2020.

Saksopplysninger:
I henhold til kommunelovens §24-1 (ny kommunelov) avgjør kommunestyret selv om kommunen skal ansette
egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med en annen revisor. Det
er kommunestyret som velger revisor og det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret i saken.
I mandat for fellesnemnda, vedtatt av kommunestyrene 23.08.2017, står det at fellesnemnda skal ansette
revisor i den nye kommunen. Dette er forankret i inndelingslovens §26, hvor inndelingsloven åpner for at
fellesnemnda kan ha denne oppgaven i stedet for kommunestyret.
Sak om valg av revisor for nye Steinkjer kommune er behandlet av begge kommunenes kontrollutvalg og de
har likelydende innstilling.
Det vises til vedlagte saksutredninger fra kontrollutvalgene i Steinkjer kommune og Verran kommune.

Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine?
Kommunal Rapport 18.02.2019

Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt viser til inndelingslovens bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til
sammenslåingen er gjennomført.
SPØRSMÅL: Hvis en kommune eller fylkeskommune ønsker å gi bort eller selge verdier før
sammenslåingen til nyttår, kan de gjøre det helt uten videre og uten å drøfte spørsmålet med
sine kommende ektemaker?
SVAR: Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner oppnevnes en fellesnemnd
som skal fungere fram til sammenslåing har trådt i kraft. Denne fellesnemnda har imidlertid
ikke noen generell vedtaksmyndighet i saker vedrørende den enkelte kommune eller
fylkeskommune, den skal bare «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga»
(inndelingslova § 26, første setning). Den skal blant annet «ta hand om det førebuande
arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga
… er sett i verk». Men selve budsjett- og økonomiplanvedtaket for første driftsår for den
sammenslåtte kommunen eller fylkeskommunen skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret
eller fylkestinget på grunnlag av innstilling fra formannskap eller fylkesutvalg.
I inndelingslova § 27 finner vi bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til
sammenslåingen er gjennomført. Det nyvalgte kommunestyret «trer i funksjon» fra det
konstituerende møtet, men kan bare treffe vedtak med virkning tidligst fra det tidspunkt som
er fastsatt for iverksettelsen av sammenslåingen (første avsnitt), altså her fra årsskiftet
kommunestyrene eller fylkestingene som er under avvikling.
Frem til da fungerer kommunestyrene, fylkestingene og andre organer i de kommunene og
fylkeskommunene som nå skal nedlegges, på vanlig måte i alle saker som angår
virksomheten her, fram til sammenslåingen trer i kraft, men «Deira ansvar og fullmakter er
likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande
einingane» (andre avsnitt). Dette må forstås slik at det ikke kan treffes vedtak om nye
tiltak eller endringer i tidligere vedtak med virkning ut over tidspunktet for
sammenslåingen. Etter min oppfatning må dette gjelde også nye vedtak om salg eller det å
gi bort kommunale eiendeler, hvis ikke det er tale om gjennomføring av vedtak som er truffet
før sammenslåing ble vedtatt, eller som inngår som et element i gjennomføringen av et slikt
eldre vedtak. Når den nye kommunen eller fylkeskommunen er konstituert, må slike vedtak
treffes av organene i denne. Frem til da bør slike vedtak legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
Fellesnemnda har ikke myndighet til å tilsidesette et slikt vedtak, men kan varsle
departement eller fylkesmannen hvis den mener det er problematisk. Departementet eller
fylkesmannen kan etterinndelingslova § 28 sette i gang lovlighetskontroll, enten etter slik
henvendelse fra fellesnemnda, etter lovlighetsklage fra tre medlemmer av vedkommende
kommunestyre eller fylkesting, eller av eget tiltak. Her vil det sentrale temaet være om
vedtaket ligger innenfor rammen av «det som er nødvendig for å avslutte verksemda» i
vedkommende kommune eller fylkeskommune.

Verran kommune
Økonomiavdelingen
Vår dato
10.04.2019
Saksbehandler
Elise Dahl, 98 25 34 19

Saksnummer
2015/1602-57
Deres referanse

Konsek Trøndelag IKS
Fylkets hus
7725 STEINKJER

Melding om vedtak

Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.

Med hilsen
VERRAN KOMMUNE

Elise Dahl

Økonomileder
elise.dahl@verran.kommune.no

Postadresse
Liaveien 1, 7790 MALM
E-post
postkasse@verran.kommune.no

Besøksadresse
Liaveien 1, 7790 Malm
www.verran.kommune.no

Telefon
930 17240
Telefaks
741 57033

Bankkonto
4410.06.02927
Org.nr
NO 964 981 981

Verran kommune
Arkivsak. Nr.:
2015/1602-52
Saksbehandler:
Elise Dahl ,Økonomisjef
Ansvarlig leder:
Elise Dahl ,Økonomisjef
Godkjent av:
Torunn Austheim ,Rådmann

Saksframlegg

Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Kommunestyret

11/19

28.02.2019

Kommunestyret

14/19

27.03.2019

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
2 Årsrapport Verran 2018 signert

Rådmannens forslag til vedtak
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 28.02.2019
Ingen fra Kontrollutvalget og heller ikke kontrollutvalgets sekretariat var til stede i Kommunestyret og
kunne svare på spørsmål.
Det ble fremmet et forslag om at saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Enstemmig vedtatt ble:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Vedtak i Kommunestyret - 28.02.2019
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Behandling i Kommunestyret - 27.03.2019
Helen Fines, leder i Kontrollutvalget var til stede og svarte på de 2 spørsmålene som ble stilt i
Kommunestyret i februar da saken ble utsatt pga at ingen fra Kontrollutvalget var til stede.
De to spørsmålene var:
1. Blir det gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll ihht vedtatte planer for 2016 – 2019.
2. Hvorfor ble sak 17/18 - Henvendelse til kontrollutvalget vedr. Rådet for funksjonshemmede avvist/ikke fulgt opp av Kontrollutvalget.
Dag Ivar Borg, AP fremmet følgende tilleggsforslag:
Kommunestyret ber Kontrollutvalget foreta en undersøkelse på bakgrunn av de spørsmål som er stilt i
henvendelsen til kontrollutvalget i KU-sak 17/18 «Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende rådet for
funksjonshemmede» før man trekker konklusjoner gjennom vedtak.
Tore Kristiansen, FrP sin habilitet ble tatt opp da han er leder i Rådet for funksjonshemmede.
Tore Kristiansen, FrP ble erklært inhabil og han fratrådte møtet.
Bjørn Skjelstad, SP ba om et gruppemøte kl. 17.50 og det ble innvilget.
Møtet satt igjen kl. 18:00.
Avstemming:
Det ble første stemt over Rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så stemt over forslaget fra Dag Ivar Borg, AP – forslaget fikk 6 stemmer og falt.
Tore Kristiansen, FrP tiltrådte møtet igjen.
Vedtak i Kommunestyret - 27.03.2019
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Verran kommune har behandlet sin årsrapport for 2018 i møte den 21.01.2019, sak
05/19. Det er gjort følgende vedtak i saken:
1. Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalgets årsrapport 2018
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og innstiller på at kommunestyret gjør
slikt vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering.
Det vises til vedlagte dokumenter.

Orientering fra regnskapsrevisor - årsoppgjørsrevisjon 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/376 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.
Saksutredning
Revisor vil gi en orientering om årsregnskapsrevisjonen 2018.
I forbindelse med den løpende revisjonen for 2017 fikk kontrollutvalget nrBrev vedrørende
mangler i den interne kontrollen. Dette har kontrollutvalget et ansvar for å følge opp. I møte
29. oktober 2018 sak 31/18 fikk kontrollutvalget en orientering om revisjonsstrategien for
2018, der risiko og vesentlighet for feil og mangler er lagt til grunn. Kontrollutvalget har ikke
mottatt noen nye nrBrev ifm den løpende revisjon og årsoppgjørsrevisjon for 2018.
I forbindelse med årsoppgjørsrevisjon sender revisor ofte et revisjonsnotat til
administrasjonen om forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet,
men som administrasjonen ev. må følge opp.
Det foreligger foreløpig ingen revisjonsnotat for 2018. Dersom revisor skriver revisjonsnotat
for 2018 bør kontrollutvalget bli orientert om dette, samt om administrasjonens tilsvar.
Skulle revisors orientering kommer inn på informasjon om oppdraget og fremgangsmåter, vil
kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om dette, og møte må lukkes, jf. koml. § 31 nr 2,
og fvl. § 13
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Årsoppgjørsrevisjon for 2018 er gjennomført, og revisjonsberetningen er avlagt som ren
beretning uten forbehold eller presisering.
Kontrollutvalget kan ta revisors sin informasjon om årsoppgjørsrevisjonene til orientering.
Eventuelle revisjonsnotat og administrasjonens tilsvar kan bli aktuelt å følge opp i et senere
møte.

Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/376 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til
kommunens årsregnskap 2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar kommunens årsmelding til orientering.

Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse 2018
Revisjonsberetning Verran
Årsrapport Verran kommune
Regnskap 2018 Verran kommune
Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter.
Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse de
viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48. Ut fra
bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:
•Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
•Årsberetning skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
•Revisors beretning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der
regnskap ikke foreligger.
•Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks
måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Detaljeringsgraden i årsregnskapet og presentasjonsformen for årsregnskapet har
kommunen stor frihet til selv å bestemme. Men, årsregnskapet skal minst vise regnskapstall
på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.

Årsregnskapet for 2018
Verran kommunes årsregnskap for 2018 er avlagt den 15.2.2018, og er gjort opp med et
mindreforbruk på kr. 3.862.065.

Regnskap
2018
Til fordeling drift
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Bruk av avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

157.272.874
6.392.295
3.483.886
10.022.119
9.643.940
3.862.065

Regulert
budsjett
2018
154.433.700
3.069.800
673.200
9.518.536
8.845.336
0

Regnskap
2017
151 103 108
12.604.676
9.253.623
1 503 190
3 345 778
7 411 036

Investeringsregnskapet
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2018 var på 34,3 mill kr mot kr 35,0 mill
kr i 2017. Investeringene i 2018 er ca. 8,6 mill kr over revidert budsjett.
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr 6.091.633. Det
udekkede i investeringsregnskapet må dekkes opp i inneværende år (2019). Kommunestyret
må treffe vedtak om inndekning av det udekkede finansieringsbehovet.
Investeringene forøvrig er bl.a. finansiert med lån, salg, tilskudd, mva-kompensasjon,
mottatte avdrag på utlån og refusjoner, andre inntekter, bruk av avsetninger.
Balanseregnskapet
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital.
Egenkapitalen er økt fra kr 39,7 mill i 2017 til 96,5 mill kr i 2018. Sum gjeld og egenkapital er
ved utgangen av 2018 på 903,9 mil kr, mot 821,5 mill kr i 2017.
Noter
Notene til regnskapet skal gis iht. til regnskapsforskriften § 5 og § 13, og god kommunal
regnskapsskikk.
I notene blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å forstå
regnskapet.

Årsmelding2018
Årsmelding er avlagt den 11.4.2019 og omhandler bl.a. den pliktige årsberetning 2018 som
er avlagt den 29.3.2019, og kan leses på side 3-23.
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde finnes i Kommunelovens § 48
nr. 5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når
det gjelder like-stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om
likestilling, anti-diskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i
virksomheten.
Verran bruker årsmeldingen til også å gi informasjon utover lovkravet, dvs. at dokumentet
også sier noe om kommunens tjenesteområder ifh til utvikling og utfordringer, viktige
begivenheter, økonomi, regnskap og kostratall for året som har gått.
Årsberetningsdelen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet
blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.
Revisors beretning og revisors notat
Revisor har den 15.04.2019 avgitt ren beretning til årsregnskapet 2018.

Pr dags dato foreligger det ikke revisornotat for 2018.
Kontrollutvalgets uttalelse
I forskrift om kontrollutvalg § 7 heter det:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen
avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap og forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal
revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn.
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Verran kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig
revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.
Revisors beretning datert 15.04.2018, er avgitt som ren beretning uten forbehold og
presisering.
Alle frister i forbindelse med regnskapsavleggelsen (årsregnskap, årsberetning/årsrapport og
revisjonsberetning) er overholdt.
Under henvisning til det som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at årsregnskapet og
årsberetning gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2018 og dens
økonomiske stilling pr. 31.12.2018.
En anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 2018 som fremgår av
vedlegg til saken.

Til
Verran kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL
VERRAN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Kontrollutvalget har i møte 6. mai 2019 sak 14/19 behandlet Verran kommunes årsregnskap
for 2018. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og
noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2018, og revisors
beretning avgitt av Revisjon Midt-Norge SA den 15. april 2019.
Årsregnskapet er oppgjort med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,8 mill. kr.
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket finansieringsbehov på kr 6.091.633, og
må dekkes opp i inneværende år (2019).
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra kommunens
administrasjon og revisor. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om. Utvalget viser forøvrig til revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med
gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget tilrår at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Verran kommunes
årsregnskap for 2018.

Verran 6. mai 2019

Helen Fines
(leder)

Kopi til formannskapet

Andre N Skjelstad
(Nestleder)

Frank Bartnes
Medlem

Bidrar til forbedring

Til kommunestyret i Verran kommune

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer
Besøksadresse:

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Verran kommunes årsregnskap som viser kr 157 272 874 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 862 065. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2018, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Verran kommune per 31. desember
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i
kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet
Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om budsjett
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Steinkjer 15. april 2019

Lauritz N. Løvaas Jessen
Statsautorisert revisor
Oppdragsansvarlig

Årsmelding 2018
Verran kommune

Årsmelding 2018

Forord
Rådmannen legger med dette fram årsmelding for 2018. 2018 har vært preget av at Verran og Steinkjer
kommuner skal slås sammen fra og med 2020. Fra mai 2017 fikk kommunene felles rådmann, og
avdelingslederne i Steinkjer er etter hvert også blitt ledere i Verran. Gjennom året er flere
tjenesteområder slått sammen med tjenestene i Steinkjer kommune. Kjøp av tjenester fra Steinkjer har
økt i omfang samtidig som ansatte i Verran kommune har gått ned. I 2018 har Verran kjøpt følgende
tjenester fra Steinkjer: Voksenopplæring, flyktningetjeneste, pedagogisk psykologisk tjeneste,
barnevern, helsestasjonstjenester, NAV-tjenester, byggesak og oppmåling samt kulturskole. Dette
kommer i tillegg til de etablerte samarbeidsområdene i Inn-Trøndelagssamarbeidet.
Kommunen har hatt sterkt fokus på å tilpasse aktiviteten til inntektsnivået og å få en god økonomisk
kontroll. Det er likevel store utfordringer med å holde budsjettet innenfor pleie- og omsorgssektoren.
Mindreforbruk på andre områder samt økt skatteinngang gjør at regnskapet kommer ut med et samlet
regnskapsmessig overskudd.
Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2018 ble et overskudd på 3,8 millioner
kroner. Netto driftsresultat er på 3,4 mill kr som utgjør 1,3 % av brutto driftsinntekter. Dette er litt
under det anbefalte nivået på 1,75 %.
Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket underskudd på 6,09 kroner.
Folketallet i Verran har hatt en jevn nedadgående trend over mange år når man ser bort ifra
svingningene i perioden 2008-2013. Trenden fortsetter og ser ikke ut til å stoppe opp.

Verran, 11.04.19

Torunn Austheim
rådmann
Øystein Larsen
økonomisjef
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Årsberetning 2018
Økonomiske analyser

DRIFTSREGNSKAPET
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Politisk virksomhet har et underforbruk på kr 346.000. Dette skyldes et generelt mindreforbruk til
politisk aktivitet – godtgjøring og frikjøp av politikere. Dessuten ble det brukt kr 37.000 mindre enn
budsjett til revisjon og kontroll, og bevilgning på kr 50.000 til bolysttiltak ble ikke brukt i 2018
Rådmannens område har et mindreforbruk på kr 298.000. Konsesjonskraftinntektene ble knapt kr
100.000 høyere enn budsjettert. Kjøp av tjenester fra Steinkjer til bl.a. rådmann og IKT ble rimeligere
enn budsjettert.
Fellesoppgaver oppvekst hadde et merforbruk på kr 70.000. Dette skyldes i hovedsak merutgifter til
grunnskoleundervisning for fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner.
Småsamfunnssatsing. Det er kun Verrankonferansen som er ført her. Det hadde en netto kostnad for
kommunen på kr 47.000.
Flyktningetjenesten og voksenopplæringen brukte 1,6 mill kr mindre enn de hadde til rådighet. Av
dette er ca kr 600.000 høyere statstilskudd til voksenopplæring enn budsjett.
Malm oppvekstsenter hadde samlet sett et merforbruk på kr 298.000. Det er særlig barnehagen som
har et overforbruk, og en av grunnene til dette er at det har kommet inn betydelig mindre i
foreldrebetaling enn budsjettert p.g.a. ordningen med redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier.
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Folla skole hadde et lite overforbruk på kr 39.000.
Pleie- og omsorgssektoren hadde et samlet overforbruk på 3,9 mill kr mot 2,4 mill kr i 2017. Det var
varslet gjennom året at man ikke klarte å holde budsjettet. Blant årsakene til dette er utbetaling på vel 1
mill kr for utskrivningsklare pasienter på sykehus mot null i budsjett, overforbruk på ca kr 950.000 på
bruk av vikarbyrå og ca kr 870.000 på overtidsbruk. Det har vært en voldsom økning i betaling for
utskrivningsklare pasienter de siste årene. Fra ikke å bruke noe i 2016, brukte man kr 425.000 i 2017 og
altså 1 mill kr i 2018.
I statsbudsjettet for 2019 ble egenandelen for ressurskrevende tjenester økt med kr 50.000 per bruker
utover prisstigningen. Som kjent får dette virkning for kommunene allerede i 2018, og for Verran utgjør
det en merutgift på kr 250.000.
Forebyggende enhet hadde et underforbruk på vel 2 mill kr. De viktigste grunnene til dette er kr
670.000 i overskudd på HUNT4 undersøkelsen, kr 850.000 mindre enn budsjett til barnevern og kr
160.000 mindre enn budsjett til DMS (distriktsmedisinsk senter).
NAV Verran hadde et mindreforbruk på kr 442.000. Det har vært en gledelig nedgang i utgiftene til
sosialhjelp.
Eiendomsavdelingen hadde et samlet merforbruk på kr 788.000. Mye av dette er knyttet til forhold som
har ligget utenfor enhetens kontroll – som tapsføring av uerholdelige forringer på husleie med kr
350.000 og betaling av husleie for ledige leiligheter i Follafoss og Malm der kommunen har avtale med
utbygger, med kr 270.000. Dessuten var det merutgifter til strøm på vel kr 500.000 i forhold til budsjett.
Vann- og avløpssektoren hadde en netto merinntekt på kr 783.000.
Særregnskapene for vann og avløp hadde slikt resultat i 2018:
Selvkostfond

Resultat

Bruk fond (-)

Udekket

Selvkostfond

31.12.17

2018

Avsetning (+)

underskudd

31.12.18

Vann

70 660

-70 660

-70 660

0

0

Avløp

578 073

-1 167 023

-578 073

588 950

0

Hele kr

Pensjonskostnader
Fra og med 2015 er pensjonskostnadene skilt ut på et eget ansvarsområde. Den ordinære
pensjonspremien av lønn føres på de respektive driftsenhetene/ansvarsområdene, men premieavvik,
bruk av premiefond og endelig pensjonsavregning føres på eget ansvar (822). Kostnadene ble kr 307.000
lavere enn budsjett i 2018.
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INVESTERINGSREGNSKAPET

Den store overskridelsen på kjøp av aksjer skyldes at Verran kommune er blitt deleier av NTE Holding AS
ved at gamle Nord-Trøndelag Fylkeskommune har overført sine aksjer i NTE til kommunene i gamle
Nord-Trøndelag. Overføringen er ført i investeringsregnskapet som et aksjekjøp til kr 22.725.000 som
finansieres med tilsvarende inntekt fra mottatt gave fra fylkeskommunen.
Det er lånt ut 6,9 mill kr i startlån. Det er også brukt av udisponerte startlånemidler fra tidligere år, og
dette er årsaken til at bruk av lånemidler viser et overforbruk i forhold til budsjett. Avdrag på startlån er
ført i investeringsregnskapet med 2,34 mill kr. Kommunen har mottatt 2,82 mill kr i avdrag på utlån, og
differansen på kr 422.000 er avsatt til avdragsfond og vil bli betalt til husbanken som ekstraordinært
avdrag på lån.
Det har vært en stor overskridelse i investeringer i anleggsmidler, og investeringsregnskapet er gjort opp
med et udekket underskudd på kr 6.092.000.
Tabellen under viser avvik mellom budsjett og regnskap på de ulike investeringsprosjektene.
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Det er i første rekke prosjektet med utbygging av vei/vann/avløp i Malmlia som har hatt store
overskridelser. Det arbeides nå med å skaffe oversikt over årsakene til dette. Også utbyggingen av
bredbånd mellom Malm og Follafoss ble dyrere enn antatt. Det er dessuten inntektsført kr 147.000 mer
i tilskudd fra fylkeskommunen enn det man faktisk fikk utbetalt i 2019. Beløpet må dekkes inn i
budsjettet for 2019.
Prosjektene opprusting av Malm kirke og gatelys/le/veier videreføres i 2019.
Alle lånemidler til investeringer er brukt opp i 2018.

Økonomiske nøkkeltall
Utviklingstrekk i inntekter og utgifter.
Inntektsarter i 1000 kr

2016

2017

2018

% endring

Brukerbetaling, salg- og leieinntekter

-30 233

-31 725

-30 662

-3,35

Overføringer med krav til motytelser

-40 820

-42 141

-39 786

-5,59

-109 184 -108 686 -109 867

1,09

Rammetilskudd
Øvrige tilskudd/overføring

-16 262

-21 281

-16 248

-23,65

Skatter

-57 437

-60 491

-63 878

5,6

-253 936 -264 324 -260 440

-1,47

Sum driftsinntekter
2016

2017

2018 % endring

Utgiftsarter i 1000 kr
Lønn og sosiale utgifter

169 493 167 956 164 154

-2,26

Kjøp av tjenester

56 959

60 342

65 005

7,73

Overføringer

22 066

23 422

24 889

6,26

248 518 251 720 254 048

0,92

Sum driftsutgifter
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Kommunens samlede inntekter gikk ned fra 2017 til 2018. Størst nedgang var det i tilskudd/
overføringer, og dette har sammenheng med nedgang i tilskudd til flyktninger.
Det har vært nedgang i lønnsutgiftene de siste par år og økning i kjøp av tjenester. Forklaringen på dette
er at Verran stadig kjøper flere tjenester fra Steinkjer som en naturlig del av sammenslåingsprosessen.
Skatt og rammetilskudd.
I regnskapet skal naturressursskatt fra kraftverk føres på konto for andre direkte eller indirekte skatter.
Det er imidlertid vanlig å regne denne skatten som en del av den ordinære skatten på inntekt og formue
da den inngår i systemet for skatteutjevning. Tabellen under viser utviklingen for samlet skatt på formue
og inntekt inkludert naturressursskatten samt rammetilskudd de siste år.
1000 kr

2015

2016

2017

R-2018

B-2018

Avvik

Skatteinntekt*

43 786

44 617

47 869

50 171

45 477

4 694

Rammetilskudd

104 236

109 184

108 686

109 867

111 723

-1 856

Sum

148 022

153 801

156 555

160 038

157 200

2 838

* Inkludert naturressursskatt
Verran fikk en merinntekt på skatt og rammetilskudd på kr 2.838.000 i forhold til budsjett. Hele
kommunesektoren fikk høyere skatteinntekter enn statens prognoser. Merskatteveksten i 2018 må ses
som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for
kommunesektoren.
Regnskapet for Andre direkte eller indirekte skatter omfatter naturressursskatt med kr 3.897.000 og
konsesjonsavgifter med kr 996.000. I budsjettet er naturressursskatten oppført sammen med ordinær
skatt på formue og inntekt.
Eiendomsskatt.
Verran kommune har hatt eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra og med 2007.
Eiendomsskatt på verker og bruk har man hatt siden 1980-tallet.
Kommune har hatt slike inntekter fra eiendomsskatt de siste årene:
1000 kr

2015

2016

2017

R-2018

B-2018

Avvik

Verker og bruk

7 518

7 162

6 573

7 156

7 095

61

Andre eiendommer

4 586

4 662

5 053

5 555

5 560

-5

12 104

11 824

11 626

12 711

12 655

56

2015

2016

2017

2018

4 752

4 679

4 623

5 137

Sum

E.skatt pr innb.

Eiendomsskatten er en betydelig inntektskilde for kommunen. Eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk
er redusert år for år siden 2015. I 2018 fikk kommunen en relativt stor økning i eiendomsskatten fra
Salmar Settefisk AS som hadde ferdigstilt en ny, stor produksjonshall.
Samlet sett ble eiendomsskatten kr 56.000 høyere enn budsjettert i 2018.
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Renter og avdrag har utviklet seg som følger:
1000 kr

2015

2016

2017

R-2018

B-2018

Avvik

Renteutgifter
Renteinnt. og
utbytte

5 517

5 873

5 785

5 684

5 850

-166

-1 184

-715

-847

-1 002

-1 046

44

Netto renteutgifter

4 333

5 158

4 938

4 682

4 804

-122

Avdrag på lån

8 822

10 387

10 684

11 363

11 200

163

13 155

15 545

15 622

16 045

16 004

41

Netto utg. i % av

2015

2016

2017

2018

driftsinntektene

5,3

6,1

5,9

6,2

Netto kapitalutgifter

Renteutgiftene ble kr 166.000 lavere enn budsjettert, og avdragene kr 163.000 høyere enn budsjettert.
Avdrag på lån har økt med 2,5 mill kr fra 2015 til 2018. På grunn av lav rente har renteutgiftene holdt
seg omtrent på samme nivå i perioden til tross for sterk økning av lånegjelda.
Avsetninger, fordeling og mindreforbruk.
Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 7,4 mill kr i 2017 ble 6,09 mill kr avsatt til
disposisjonsfondet i 2018. Avsetningen økte dermed i forhold til opprinnelig budsjett som var på 2,28
mill kr. Samlet avsetning til ubundet fond ble på 8,37 mill kr. Det ble ikke overført noen midler fra drift
til investering i 2018. Det er brukt/fordelt kr 153.411.000 til drift. Regnskapet er gjort opp med et
mindreforbruk på kr 3.862.000.
Balanseregnskapet.
Regnskap
(Beløp i 1000 kr)

Endring

2015

2016

2017

2018

2017-18

Omløpsmidler

69 629

60 671

62 286

65 613

3 327

Anleggsmidler

669 762

711 907

759 245

838 296

79 051

315 588

324 216

348 501

379 493

30 992

739 391

772 578

821 531

903 909

82 378

Bokført egenkapital

18 393

23 716

39 658

96 580

56 922

Kortsiktig gjeld

33 252

37 723

37 461

46 162

8 701

Langsiktig gjeld

687 746

711 138

744 412

761 167

16 755

387 978

400 032

421 267

432 430

11 163

739 391

772 577

821 531

903 909

82 378

Herav pensjonsmidler
Sum eiendeler

Herav pensjonsforpliktelse
Sum gjeld og egenkapital

Den store økningen i anleggsmidler skyldes både store investeringer, overtakelse av aksjer i NTE Holding
AS samt økning i pensjonsmidler.
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Lånegjeld:
Regnskap
(1000 kr)

Endring

2015

2016

2017

2018

2017-18

Brutto lånegjeld

299 768

311 106

323 145

328 737

5 592

-Utlån husbank

15 461

17 496

18 416

21 906

3 490

Netto lånegjeld

284 307

293 610

304 729

306 831

2 102

2015

2016

2017

2018

2017-18

27 292

39 173

56 794

68 190

11 396

2015

2016

2017

2018

114,7

115,6

115,3

117,8

(Beløp i 1000 kr)

2015

2016

2017

2018

Endr. 2017-18

Disposisjonsfond

2 177

2 140

3 660

9 920

6 260

Bundne driftsfond

8 610

4 501

3 842

3 036

-806

Ubundne kapitalfond

5 395

6 294

6 887

5 665

-1 222

Bundne kapitalfond

1 948

1 869

1 162

1 665

503

18 130

14 804

15 551

20 286

4 735

Lån VA-området

Netto lånegjeld i % av
driftsinntektene

Fondsmidler:

Sum fond

Disposisjonsfond i % av
driftsinntektene

2015

2016

2017

2018

0,88

0,84

1,38

3,81

Premieavvik pensjon (jf note 4).
Regnskapsføringen av pensjoner har siden 2002 skjedd i h.h.t. forskrift om årsregnskap og årsberetning
§ 13. Reglene innebærer at det ikke er den betalte pensjonspremie som regnskapsføres, men
pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og Gregulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som
premieavvik. Dette står som en kortsiktig fordring i balansen, men skal tilbakeføres over mange år.
Opprinnelig var tilbakeføringsperioden på 15 år. Fra 2011 ble den redusert til 10 år, og fra 2014 er den
redusert til 7 år.
Det akkumulerte premieavviket nådde en topp i 2014 med nesten 28 mill kr. Deretter har den gått
gradvis nedover og er på knappe 20 mill kr 31.12.18. Det store premieavviket representerer et alvorlig
problem for likviditeten i Verran kommune og gjør det nødvendig å bruke kassekreditt i perioder.
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Likviditet:
Det finnes flere måter å vise likviditeten på. Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler / kortsiktig gjeld. Denne
bør være større enn 2.
(Beløp i 1000 kr)

2015

2016

2017

2018

Endr 2017-18

Omløpsmidler

69 629

60 670

62 285

65 613

3 328

-Kortsiktig gjeld

33 252

37 723

37 460

41 161

3 701

Arbeidskapital

36 377

22 947

24 825

24 452

-373

2,09

1,61

1,66

1,59

Likviditetsgrad 1

Hvis vi korrigerer for ubrukte lånemidler, bundne fond og premieavviket, får vi et uttrykk for
arbeidskapitalens driftsdel:
(Beløp i 1000 kr)

2015

2016

2017

2018

Endr 2017-18

Omløpsmidler

69 629

60 670

62 285

65 613

3 328

-Ubrukte lånemidler

20 928

10 216

3 936

3 467

-469

-Bundne fond

10 558

6 370

5 004

4 701

-303

Netto omløpsmidler drift

38 143

44 084

53 345

57 445

4 100

-Kortsiktig gjeld

33 252

37 723

37 460

46 161

8 701

-Premieavvik

24 205

23 234

20 245

19 981

-264

-19 314

-16 873

-4 360

-8 697

-4 337

Arbeidskapitalens driftsdel
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Det var en bedring av kommunens likviditet i løpet av 2017, men den er blitt noe svekket igjen i 2018.
Dette har bl.a. sammenheng med det udekkede underskuddet i investeringsregnskapet. I perioder er
kommunen avhengig av å bruke kassekreditt.

Kommunens finansforvaltning
Kommuner og fylkeskommuner skal avgi rapportering i hht. Forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. Slik rapportering er omfattende. For å gjøre rapportens
innhold lettere tilgjengelig, er rapporten delt i to deler: Kort sammendrag og rapportering i hht. krav i
forskrift og eget finansreglement. I den første delen, «kort sammendrag», kan man kjapt skaffe seg
oversikt over vesentlige nøkkeltall i låneporteføljen. Den andre delen, som er mer omfattende,
tilfredsstiller kravene til rapportering i forskriften og kommunens eget finansreglement.

Kort sammendrag:
Låneporteføljen består av lån som samlet har et volum på 304 millioner kroner (ekskl husbanklån).
Lånene er etablert i Kommunalbanken, KLP og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig porteføljerente pr.
årsskiftet er 1,75%. Det er etablert fastrenter - og til sammen utgjør disse posisjonene 26% av lånenes
totalvolum. Låneporteføljen er satt sammen av lån som i gjennomsnitt har 13,9 år til forfall. Ett lån
forfaller til innfrielse i løpet av de neste 12 måneder. Dette er et verdipapirlån pålydende 64 millioner
med forfall i mars 2019. Lånet utgjør 21% av låneporteføljen. Durasjonen i låneporteføljen er 0,40 år.
Porteføljens sammensetting er i samsvar med kommunens finansreglement og samlet finansiell risiko
vurderes å være tilfredsstillende.
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Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement
Markedet for lån med kommunal risiko
Den siste delen av 2018 ble preget av økende tendens til usikkerhet i de internasjonale
kapitalmarkedene. Blant annet har frykten for handelskrig mellom USA og Kina vært et sentralt tema.
Videre har vi Brexit som ruller videre, frykt for renteoppgang i USA, usikkerhet omkring Italia og deres
store statsgjeld, samt en oljepris som var fallende i siste del av året. I sum har dette medført lavere
risikovilje, fallende børser og lavere nivå på lange renter. Dette kan illustreres med en figur som viser
utviklingen i den norske 10-års swaprenten:

I USA håpet mange at sentralbanken skulle ta en pause i rentehevingene mot slutten av 2018, men dette
viste seg ikke å holde da de på nytt hevet med 0,25 prosentpoeng i desember. Likevel ble antallet
forventede rentehevinger for 2019 nedjustert fra 3 til 2, mens anslaget for langsiktig nøytral rente ble
hevet fra 2,75% til 3%.
Norges Bank har holdt styringsrenten i ro i desember, etter at den ble hevet i september. Også her
hjemme har forventningen til fremtidige rentehevinger kommet noe ned. Dette samtidig med et
betydelig fall i oljeprisen og en svekket krone. EUR/NOK ligger nesten oppe på 10 ved årsskiftet. Figuren
viser Norges Banks styringsrente, samt deres framskriving av rentebanen i hhv. september og desember.
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Alle lånene i porteføljen (ikke Husbanklån) rentereguleres med basis i 3M niborrente. Figuren under
viser historisk utvikling for denne renten, samt FRA-kurven som viser hvilket nivå markedsaktører
forventer den vil ligge på de nærmeste årene.

Den europeiske sentralbanken understreket før nyttår at nedsiderisikoen har økt - og europeiske
sentimentindikatorer skuffet i desember. I Sverige hevet Riksbanken styringsrenten med 0,25
prosentpoeng og det indikeres ny heving med 0,25 prosentpoeng i 2. halvår 2019, men det uttrykkes
samtidig stor usikkerhet.
Fra långiversiden betraktes lån med kommunal risiko som god kvalitet - og marginene har ikke endret
seg mye i siste del av 2018. Kommunalbanken har holdt marginen på sine langsiktige, flytende niborlån
uendret på 0,60 prosentpoeng.
Sammensetning av låneporteføljen
Porteføljen er satt sammen av lån fra Kommunalbanken og KLP. I tillegg er det etablert ett sertifikatlån
via verdipapirmarkedet.

Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (september - desember)
Avdrag.
Det er betalt et avdrag på 5.732.000,- mot lån i Kommunalbanken i desember.
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Løpetid på lånene
De fleste lånene i porteføljen har lang løpetid. Lang løpetid gir lavere refinansieringsrisiko, men
langsiktige lån er dyrere (har høyere margin) enn lån med kortere løpetid. Langsiktige lån med flytende
rente og margin i Kommunalbanken/KLP har ved årsskiftet en margin på 0,6 prosentpoeng, noe som gir
en rente på 1,88%. Det vil være en avveining i hvilken grad man skal benytte kortsiktige lån til å
finansiere langsiktige velferdsgoder, men finansreglementet åpner for slikt. Kommunen har benyttet seg
av lån med kort løpetid, og ett lån, pålydende 64 mill., kommer til forfall i mars 2019. Marginen på dette
lånet, som utgjør 21% av låneporteføljen, er 0,05 prosentpoeng. Tabellen viser alle lån i porteføljen med
saldo, hvor stor andel hvert lån utgjør av låneporteføljen, innfrielsesdato og antall år til forfall.

Om kommunens låneportefølje
Lånene i Kommunalbanken og KLP har flytende rente basert på 3M nibor med tillegg for en margin som
kan endres på kort varsel (flytende margin). Denne marginen har vært 0,6 prosentpoeng i hele 2018.
Noen av disse lånene har ikke løpende avdrag, men årlig avdragskostnad beregnes mot slutten av året
og tilstrekkelig avdrag betales inn ved ordinær rentetermin i desember.
Sertifikatlånet via verdipapirmarkedet har samme egenskaper som lånene i KLP og Kommunekreditt,
men løpetiden var kort ved etablering av lånet (1 år). Marginen er også lavere med 0,05 prosentpoeng.
Det er 3 renteswapper (fastrenter) i porteføljen og volumet på disse er til sammen 80 millioner. Disse
fastrentene bidrar til å gi låneporteføljen en fastrenteandel på 26%. Figuren viser alle
fastrenteposisjoner med fastrentenivå, volum og utløpstidspunkt for fastrenten.
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Etter hvert som fastrentene kommer til forfall vil fastrenteandelen gå ned. Grafen viser hvordan
fastrenteandelen vil falle, gitt at det ikke etableres nye fastrenter.

Figuren viser at fastrenteandelen vil falle under minimumskravet i finansreglementet (20%) i september
2019, dersom det ikke etableres ny fastrente innen den tid.
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Låneporteføljen har en gjennomsnittlig durasjon (varighet) på 0,40 år, mens rentefølsomheten ligger på
0,40%.

Strategi for rentesikringer
Kommunens finansreglement inneholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i
bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet i kontantstrømmen knyttet til renteutgifter. Etablering av
rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under
forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall.

Verdi på låneporteføljen og rentesikringer
Ved etablering av en renteswap er verdien pari (lik pålydende). Når renteswappen nærmer seg
utløpsdato, vil markedsverdien igjen bevege mot pari. I mellomtiden vil verdien (markedskursen) endres
i takt med markedsrenten for en tilsvarende lang sikring. Jo lengre en renteswap er, jo større vil
verdiendringen bli, gitt lik endring i markedsrenten. Markedsverdien av rentesikringer ved bruk av
swapper skal i hht. finansforskriften rapporteres. Tabellen viser alle rentebytteavtaler (renteswapper)
med fastrente, sluttdato, volum, markedskurs og markedsverdi.

Markedsverdien av swappene er positiv med 0,1 millioner kroner.

Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet
Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i
perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten.

Markedsrenter og egne betingelser
Ved utløpet av 2018 er gjennomsnittlig porteføljerente 1,75%.
Det forventes at den korte renten vil stige og dette er priset inn i handlebare sikringsinstrumenter
(FRA´s). Med basis i den renteøkning som er priset inn, eksisterende fastrenter, forventede låneopptak,
samt et anslag på margin på lånene - er det i grafen laget en prognose (framskriving) av
porteføljerenten:
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Sammenligning av renteutgifter (benchmarking)
Gjennomsnittsrenten i låneporteføljen sammenlignes med en referanserente som er sammensatt av
flytende rente (3M nibor) og fast rente (4-års swaprente). De to faktorene er gitt en vekt på hhv. 34% og
66%. Merk at referanserenten er oppgitt uten margin. Porteføljerenten og referanserenten er (sammen
med 3M nibor og styringsrenten i Norges Bank) oppgitt i grafen:
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Vurdering og håndtering av finansiell risiko
Kommunen vurderer den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette
innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak.
Vurderingene som gjennomføres blir dokumentert og arkivert.
Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt
finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov.

Rentesjokk
Hvor følsom er låneporteføljen for brå endringer i renten og hvordan vil en brå renteoppgang påvirke
brutto rentekostnader? Figuren under viser prognose på årlige renteutgifter (mørk farge) og hvordan
disse vil øke dersom renten brått øker med 2 prosentpoeng (lys farge med angitt utgiftsøkning i mill.
kroner).

En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for selvfinansierende lån og aktivasiden. Det ikke tatt
høyde for slike forhold i beregningen ovenfor.

Likestilling
Verran kommune skal i størst mulig grad framstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt,
og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Kommunen definerer mangfold og toleranse i vid
forstand til å omfatte etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Verran kommune har som
mål, både i rollen som arbeidsgiver og tjenesteyter, å ivareta full likestilling mellom kjønnene. Alle
innbyggere skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.
Kommunen er IA-bedrift og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når det kunngjøres ledige stillinger.
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Verran kommune har i perioden 2011-2014 samarbeidet med KUN- Senter for kunnskap og likestilling,
deltatt i et prosjekt som skulle vise hvilke rutiner og systemer som må etableres i kommunen for å sikre
at hensynet til likestilling og mangfold ivaretas i arbeidsgiverpolitikk, i tjenesteyting, i
samfunnsplanlegging og i lokaldemokratiet.
Kommunen har fortatt en høy andel kvinner i forhold til menn. Hele 85,3 % av den totale arbeidstokken
er kvinner. Bakgrunnen for dette er at det innenfor de tradisjonelle kvinneyrkene som helse- og
omsorgssektoren, barnehage og skole, fortsatt sysselsettes flest kvinner. Til sammenligning er det
innenfor de tradisjonelle mannsdominerte yrkene bygg og eiendom, vann og avløp og tekniske tjenester
sysselsatt flest menn. Verran kommune har fortsatt fokus på likelønn og bruker lokale forhandlinger å
rette opp evt. ujevne forhold/ skjevheter.
Tiltak for å sikre tilgjengelighet og hindre diskriminering
I forbindelse med rehabilitering og oppsetting av nye kommunale bygg er det et krav at det skal legges
til rette for funksjonshemmede og universell utforming.
I henhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har Verran kommune plikt til å kartlegge
situasjonen i kommunen. Kommunen ønsker derfor innspill om små og store saker for å få en oversikt
over plasser der det ikke er universell utforming i dag.
I løpet av de siste årene er flere av kommunens viktigste bygg som Verraparken, Malm oppvekstsenter
og Folla skole fått universell utforming og blitt tilgjengelige for alle.

HMS
Sykefraværet i Verran har vært høyt, men fikk en god utvikling i 2018.

Sykefravær:
Akkumulert fravær i 2018 endte på 10,21 %, en vesentlig nedgang fra 2017 hvor man endte på 15,04 %.
Sykefravær fordelt på kjønn:
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Internkontroll
Internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til rådmannen etter
kommuneloven.
Hensikten med internkontroll er å sørge for:
Kvalitet og effektivitet i tjenestene
•
•

Helhetlig styring og riktig utvikling
Etterlevelse av lover og regler

Overordnede styringsdokumenter i denne sammenheng er:
Delegasjonsreglement
•
•
•

Økonomireglement
Finansreglement
Etisk reglement for folkevalgte

Andre aktuelle dokumenter er:
Etiske regler for ansatte i Verran kommune
•
•
•
•

Rutiner for varsling – Ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold og rutiner for
ivaretakelse av varslere.
Arbeidsreglement
Permisjonsreglement
Informasjonsikerhetshåndbok – Håndhevelse av personopplysninger etter
personopplysningsloven.
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I 2013 deltok kommunen KS antikorrupsjonsnettverk, og i 2014 ble utarbeidet huskeliste for
korrupsjonsforebyggende arbeid i Verran kommune.
Økonomistyring skjer gjennom regelmessige budsjettavviksanalyser som legges fram for
formannskap/kommunestyre. Det rapporteres også i henhold til finansreglementet.
Tjenesteproduksjonen måles ut fra oppsatte mål, gjennom enkelte brukerundersøkelser, måling av
kvalitet og omfang av tjenester og sammenligningsdata fra Kostra.
I forbindelse med kommunesammenslåingen med Steinkjer pågår det et omfattende arbeid med å gå
igjennom alle reglementer og retningslinjer med sikte på å etablere nye for den nye kommunen der man
tar ut det beste fra begge de gamle kommunene.

Etikk
Verran kommune har vedtatt etiske retningslinjer både for ansatte og folkevalgte. Det viktigste innhold
her er:
•
•
•
•
•
•

Du skal opptre åpent, redelig og ærlig, og aldri på en måte som kan krenke
menneskeverdet.
Du skal lytte til innbyggernes interesser og tilstrebe likebehandling.
Du skal unngå å komme i situasjoner som kan føre til konflikt mellom kommunens
interesser og egne interesser.
Du skal ikke ta imot gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre
ytelser eller fordeler som er, eller kan være egnet til å påvirke handlinger,
saksforberedelser eller vedtak.
Du skal ikke bruke stillingen/vervet ditt til å skaffe deg selv eller andre en uberettiget
fordel.
Gjeldende regler for habilitet og taushetsplikt skal overholdes.

Verran kommune har åpen postliste som er lagt ut på kommunens hjemmeside. All ut- og inngående
post som ikke er unntatt offentlighet, er tilgjengelig for allmennheten. Dette skal sikre god informasjon,
åpenhet og innsyn i den kommunale forvaltning.
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Kommunens tjenesteområder
Rådmannen og stabstjenester
Tjenesteområdebeskrivelse
Budsjettområdet omfatter politisk virksomhet, administrative fellesfunksjoner, sekretariat og
kontorstøtte til politisk aktivitet, personaltjeneste, økonomitjeneste, skatteoppkrever, næringsarbeid,
overføringer til Verran menighetsråd og diverse fellesutgifter- og inntekter.
Den viktigste målsettingen for rådmannen er å følge opp de vedtak som fattes i politiske organer. Viktige
plandokumenter i den sammenheng er kommuneplanen og årsbudsjett/økonomiplan.
Personaltjenesten har overfor rådmannen ansvar for generell forvaltning på personalområdet, herunder
den formelle tilsettings- og oppsigelsesmyndigheten. HMS og generell oppfølging av sykmeldte er en
vesentlig del av personaltjenestens virksomhet.
Økonomitjenesten har oppgaver som budsjett/økonomiplan, økonomistyring, økonomistøtte for
avdelingene, utredning og saksbehandling av økonomisaker, finans- og låneforvaltning, fakturering og
eiendomsskattekontor.
Gjennom Inn-Trøndelagssamarbeidet er det etablert felles:
•
•
•
•
•

Skatteoppkreverkontor
Regnskaps- og lønningskontor
IKT-tjeneste
Innkjøpskontor
Kommuneadvokat

Kommunestyret bestemte i juni 2018 at næringsapparatet i kommunen skulle legges under
Bergmannsparken AS (100 % eid av Verran kommune). To årsverk leies ut gratis til selskapet. Det er
utarbeidet en samarbeidsavtale som beskriver hvilke oppgaver Bergmannsparken AS skal utføre for
Verran kommune.

Utvikling og utfordringer
I forbindelse med sammenslåingsprosessen med Steinkjer har det i 2018 vært et jevnt arbeid med
etablering av felles ledelse og samordning av stabstjenestene. Ansatte i Verran er blitt innlemmet i
følgende stabsenheter i Steinkjer kommune:
•
•
•

Kontorstøtte og IKT
Personaltjeneste
Økonomitjeneste

i 2018 ble det utarbeidet en rapport om digitalisering for Inn-Trøndelagsregionen ved PA Consulting as.
Kommunestyrene i Steinkjer og Verran har behandlet rapporten høsten 2018 og har vedtatt mål for
digitalisering samt organisering og finansiering av det videre arbeidet.
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Kommunens arkiv skal avsluttes i 2020, og nytt arkiv skal bygges opp for nye Steinkjer kommune. Både i
2018 og 2019 pågår det et omfattende arbeid med å rydde og sortere arkivmateriale og avlevere dette
til IKA i Trondheim.

Utvalgte resultater
I budsjettet for 2018 bevilget kommunestyret kr 800.000 til gjennomføring av flere næringsrelaterte
utviklingsprosjekter. Midlene er brukt slik:
•
•

Bevilgning overført til Bergmannsparken AS
kr 250.000
Dekning av lønn og følgekostnader til næringsmedarbeidere kr 550.000

Næringsapparatet har bl.a. arbeidet med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strategisk næringsplan
Bistå bedrifter i næringsutvikling
Utnyttelse av termisk energi i Østgruva
Næringsareal i Follafoss og på Tjuin
Ny FV17/720
Oppfølging av bygg og anlegg på Gruveplassen
Sekretær for Komite for næring, nærmiljø og bosetting
Daglig leder for Verran Utbyggingsselskap AS og Verran Næringsutvikling AS med tilhørende
datterselskap

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

110-Politisk virksomhet

111-Rådmannen

113-Småsamfunnsatsing

114-Skatteoppkrever

Sum

Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

2 364
-8
2 357
23 304
-5 788
17 516
108
-61
47
3 603
-3 603
0
29 380
-9 460
19 920

2 703
0
2 703
22 701
-4 799
17 902
0
0
0
4 160
-4 160
0
29 564
-8 959
20 605

Avvik i Avvik i %
kr
339
8
346
-604
989
386
-108
61
-47
557
-557
0
184
501
685

312,9 %
0,0 %
12,8 %
-381,7 %
-522,1 %
2,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
13,4 %
13,4 %
0,0 %
0,6 %
-5,6 %
3,3 %

Budsjettområdet hadde et samlet mindreforbruk på kr 684.000. Det er brukt mindre til generell politisk
aktivitet og utbetalt mindre til godtgjøring og frikjøp av politikere enn budsjett. Det er også brukt mindre
til kjøp av administrative tjenester fra Steinkjer kommune i forhold til budsjett.
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Vakanser i stillinger ved Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har ført til lavere kostnader. Dette har
igjen ført til lavere innbetalinger fra deltakerkommunene. Det interkommunale samarbeidet gjøres opp i
balanse i vertskommunen.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2017
2018
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018

11 634

11 429

12 180

752

6,2 %

4 874

4 594

4 498

-96

-2,1 %

7 512

8 080

8 146

65

0,8 %

2 892
560
27 472
-3 326
-4 301
-1 246
-538
-9 411
18 061

4 289
987
29 380
-3 357
-3 922
-1 246
-935
-9 460
19 920

4 440
300
29 564
-3 403
-3 773
-996
-787
-8 959
20 605

151
-687
184
-46
149
250
148
501
685

3,4 %
-229,1 %
0,6 %
1,4 %
-3,9 %
-25,1 %
-18,7 %
-5,6 %
3,3 %

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse
Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

Prioritet
Brutto driftsutgifter til administrasjon
8 339
8 173
9 098
10 706
og styring i kr. pr. innb(B)
Brutto driftsutgifter til funksjon 100
589
690
852
1 094
Politisk styring , i kr. pr. innb(B)
Brutto driftsutgifter til funksjon 120
6 263
6 176
6 570
8 396
Administrasjon, i kr. pr. innb(B)
Netto driftsutgifter grunnskolesektor
20,7 %
21,7 %
17,4 %
20,2 %
(202, 215, 222, 223) i prosent av
samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til funksjon 392
29
30
13
18
tilskudd til tros- og livssynssamfunn
pr. innbygger
Netto driftsutgifter til funksjon
816
782
1 101
1 173
390,393 pr. innbygger i kroner
Netto driftsutgifter til
136 149,3 153 286,8 113 808,6 141 708,3
grunnskolesektor (202, 215, 222,
223), per innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter, brann og
1,2 %
1,3 %
1,3 %
2,0 %
ulykkesvern, i prosent av totale netto
driftsutg(B)
Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av
1,2 %
1,1 %
1,4 %
1,6 %
totale netto driftsutgifter

Produktivitet
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11 008

5 788

8 129

1 003

239

907

8 074

4 485

6 224

20,3 %

26,7 %

22,6 %

12

28

49

1 270

634

967

139 696,6 132 318,8

133 537,2

1,8 %

1,8 %

1,7 %

1,6 %

1,1 %

1,5 %
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Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.10.årstrinn(B)

Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

11,4

10,6

8,3

440

504

504

10,5

8,0

12,8

11,1

630

280

519

Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl.
mva. (gjelder rapporteringsåret +1)

Utgifter til administrasjon og styring har gått ned fra 2017 til 2018. Verran ligger omtrent på samme nivå
som kostrgruppe 2. Det er naturlig at små kommuner har høyere utgifter enn en stor kommune som
Steinkjer.
Sammenslåingsprosessen med Steinkjer har ført til lavere kostnader til administrasjon og styring.
Kommunene fikk felles rådmann fra mai 2017, og det har vært reduksjon i flere administrative
funksjoner. Avdelingsledere i Steinkjer fungerer også som ledere i Verran uten at Verran kommune har
betalt for dette.
Verran har forholdsvis lave driftsutgifter per innbygger til kirkelige formål (funksjon 390 og 393).
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per skolebarn er høyere i Verran i 2018 enn
sammenligningskommunene.

Oppvekst
Tjenesteområdebeskrivelse
Oppvekst i Verran har felles ledelse og stab med Steinkjer kommune. Samkjøring og samarbeid med
Steinkjer kommune har vært viktig i 2018.
Malm oppvekstsenter er sentralt plassert i Malm, som er kommunesenteret i Verran kommune. I nye
flotte bygg på Malm oppvekstsenter med et fantastisk uteområde tilbringer 300 barn sin viktigste tid og
60 ansatte sitt daglige virke. MOS består av barnehage, skole 1.-10., SFO og kulturskole som
samarbeider tett for å gi barna gode og lærerike dager. MOS jobber aktivt med utviklingsarbeid i
barnehage og skole som er med på å gjøre barnas hverdag bedre.
Antall barn i Malmen barnehage: 82
Antall barn i Malm skole: 197, U.-trinn 57 elever
Folla skole er en nyoppusset 1.-10. skole som ligger i Follafoss ca 15 km fra kommunesenteret Malm.
Skolen har 60 elever, hvor 25 elever på u.trinn, og 15 ansatte. Skolen er fådelt og kjennetegnes av et
godt samarbeid med lokalsamfunnet og mye aktiviteter.

Utvikling og utfordringer
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Skolene jobber med skolebasert vurdering som skal danne grunnlaget for nye 4-årige utviklingsplaner.
Disse ligger klart i april 2019. Jobben med utviklingsplanene startet i 2018.
Oppvekst sin satsning De utrolige årene har foregått for fullt i 2018 og man er inne i sitt siste
opplæringsløp for ansatte.
Det er en utfordring å opprettholde barnetallet i kommunen etter at voksenopplæringen og
flyktningetjenesten er flyttet til Steinkjer, dette medfører at tilflyttere flytter til Steinkjer. Malm skole
opplever derfor synkende elevtall.
Over 40% av elevene ved Folla skole går på ungdomstrinnet. Klassestørrelsene er gode på
ungdomstrinnet, men det gir utfordringer med fådelte klasser på mellomtrinn og småtrinn.
Oppvekst har god kompetanse blant ansatte både i barnehage og skole. Det jobbes likevel aktivt med å
videreutdanne lærere i forhold til kompetansekravene som slår inn i 2025. I tillegg er det flere ufaglærte
assistenter som tar fagarbeiderutdannelse. Dette er positivt for arbeidsmiljø, arbeidstaker og barn.

Utvalgte resultater
For resultater i barnehage henviser man til barnehagefakta.no
Kort oppsummert er det positiv utvikling i forhold til undersøkelser gjort i barnehagen.
Malmen barnehage ligger på landsnittet i brukerundersøkelser.
For resultater i skole henviser man til Skoleporten.no,
Skolene i Verran scorer lavt på nasjonale prøver på 5.trinn, men dette bedrer seg oppover i
ungdomsskolen. Ved avgangsåret ligger man rundt landsgjennomsnittet.
Verran scorer på landssnitt eller bedre på elevundersøkelsen på ungdomstrinnet.
Undersøkelser gjort høsten 2018 viser en stor nedgang i antall elever som føler seg mobbet. Det er
likevel elever som oppgir at de er mobbet. Skolene jobber aktivt med enkeltsaker og å videreutvikle
gode læringsmiljø.

Viktige begivenheter
Kulturområdet og PPT ble skilt ut fra oppvekst. Tjenestene kjøpes fra Steinkjer kommune.
Malm skole hadde våren 2018 tilsyn fra Fylkesmannen i forbindelse med Skolebasert vurdering, noe som
resulterte i en kursjustering, men ingen avvik. Verran kommune fikk positive tilbakemeldinger på sitt
kvalitetssystem for skole.

Status økonomi

Side 28 av 49

Årsmelding 2018
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

112-Fellesoppgaver oppvekst

211-Malm skole

212-Folla skole

Sum

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

6 959
-613
6 346
38 327
-6 824
31 504
8 928
-742
8 186
54 214
-8 178
46 035

6 926
-650
6 276
37 882
-6 600
31 282
8 865
-718
8 147
53 673
-7 968
45 705

Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett

Avvik i Avvik i %
kr
-33
-37
-70
-445
224
-222
-63
24
-39
-541
210
-330

27,5 %
1,4 %
-1,1 %
29,6 %
2,3 %
-0,7 %
-2,6 %
-8,6 %
-0,5 %
-1,0 %
-2,6 %
-0,7 %

Oppvekst gikk med et overforbruk i 2018. Det var flere årsaker knyttet til overforbruket.
-Tiltak knyttet til opplæringslovens kap. §9A elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø. Tiltak
med økt bemanning ble gjort for å trygge elevers læringsmiljø.
- Høyere andel med redusert foreldrebetaling i barnehagen, enn budsjettert.
- Kostnader knyttet til endringer i klasseromsstruktur førte til overforbruk på inventar og utstyr.
Endringer gjort for å bedre integrering og læringsmiljø. Dette har vært med på å forbedre integrering og
læringsmiljøet.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2017
2018
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018

46 611

45 023

44 790

-233

-0,5 %

2 974

2 796

2 710

-86

-3,2 %

5 749

6 334

6 066

-268

-4,4 %

416
0
55 750
-3 771
-7 498
-16
-11 285
44 465

122
0
54 274
-3 716
-4 352
-110
-8 178
46 096

107
0
53 673
-3 920
-4 048
0
-7 968
45 705

-15
0
-601
-204
304
110
210
-391

-13,9 %
0,0 %
-1,1 %
5,2 %
-7,5 %
0,0 %
-2,6 %
-0,9 %

KOSTRA Nøkkeltall
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Kostra-analyse
Verran
2017

Verran
2018

8,7 %

8,9 %

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter(B)
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5
år i kroner, barnehager

10,6 %

9,7 %

119 202,0 130 218,0 173 814,0 146 910,0

8,2 %

14,3 %

11,5 %

135 676,0 161 650,0

157 561,0

Produktivitet
Driftsutgifter til undervisningsmateriell
(202), per elev i grunnskolen

858

1 069

1 929

865

1 170

1 542

1 737

65,9 %

62,1 %

74,1 %

71,9 %

62,0 %

68,9 %

65,4 %

74,5

73,6

72,8

100,0

100,0

33,7

74,9

5,7 %

6,2 %

6,4 %

7,3 %

4,0 %

9,2 %

8,7 %

7,2 %

7,0 %

6,4 %

8,4 %

5,2 %

5,2 %

4,1 %

27,4 %

27,5 %

49,5 %

43,1 %

28,1 %

35,4 %

43,0 %

16,4 %

11,9 %

9,7 %

13,3 %

9,0 %

10,1 %

13,3 %

22,3 %

16,5 %

12,2 %

30,8 %

11,4 %

18,7 %

17,2 %

Dekningsgrad
Andel barn 0-6 år med
barnehageplass(B)
Andel barn i kommunale barnehager i
forhold til alle barn i barnehage
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning
Andel elever i grunnskolen som får
særskilt norskopplæring
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal
og privat SFO
Andel minoritetsspråklige barn i
barnehage i forhold til alle barn med
barnehageplass(B)
Andel timer spesialundervisning av
antall lærertimer totalt(B)

Verran kommune bruker en lav andel av totale driftsutgifter til barnehagesektoren, og har lave netto
driftsutgifter per barn. Alderssammensetningen tilsier at kommunen bruker en relativt liten andel av
sine kostnader på barnehage, men tallene tyder på at man har en rasjonell drift av barnehage i Malm
oppvekstsenter.
Kommunen har en kommunal og en privat barnehage. Ca 3/4 av barna går i den kommunale
barnehagen.
En forholdsvis lav andel elevene får spesialundervisning, mens en høyere andel får særskilt
norskopplæring. De siste årene har det vært mange barn med minoritetsspråklig bakgrunn i kommunen,
men tallet går nå ned etter at kommunen ikke lenger mottar nye flyktninger.
Under 30 % av skolebarn i aktuell aldersgruppe går i SFO.

Helse
Tjenesteområdebeskrivelse
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Forebyggende enhet
Enheten består av Malm legekontor, Helsestasjon-/skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen, samt
fysio - og ergoterapitjenesten. Til sammen 9,6 årsverk fordelt på 12 ansatte. Helsestasjon,
skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen ble vedtatt virksomhetsoverdratt i desember 2018.
Følgende Kostrafunksjoner faller inn under kommunehelsetjenestene i Forebyggende enhet sine
ansvarsområder.
Funksjon 232 Helsestasjon/ skolehelsetjeneste
Drift av helsestasjon- og skolehelsetjeneste for grunnskole og videregående skole. Dette innbefatter
også helsetjenester for flyktninger og jordmortjenester.
Funksjon 233 Forebyggende helsearbeid
Forebyggende arbeid som ikke inngår i funksjon 232. Her inngår bidrag til miljørettet helsevern,
folkehelsearbeid, forebyggende rusvern og SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak).
Verran har ikke SLT koordinator.
Funksjon 241 Diagnose behandling og rehabilitering
Blant annet allmennlegetjeneste, legevakt og fysio- ergoterapitjenester.
Funksjon 256 Akutthjelp helse og omsorgstjenester
Utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp. Som følge av samhandlingsreformen ble det fra 2016 en plikt til å tilby døgnopphold til personer med behov for akutthjelp fra
kommunen sin helse- og omsorgstjeneste ihht § 3-5 tredje ledd, i ny lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester. Overføringene fra de regionale helseforetakene knyttet til døgnopphold for
øyeblikkelig helsehjelp skal føres som inntekt på denne funksjonen.
Fysio-/ ergoterapitjenesten
Tjenesten består av 1,8 årsverk fysioterapeuter, og 0,4 årsverk ergoterapeut.
2018: 336 henvisninger totalt, hvorav 132 til fysioterapi, 198 til ergoterapi og 6 til synshjelpemidler.
Aktivitetstilbud
Tjenesten opprettholder aktivitetstilbudet på Verraparken med trening, kafe og aktiviteter to ganger i
uken. Dette er et forebyggende tilbud til hjemmeboende eldre over 70 år. Ressursbruken fordeles
mellom fysio- og ergoterapeut med 2 timer i uken hver.
Det er også et lignende aktivitetstilbud i omsorgsboligen i Follafoss, der målgruppen har noe mindre
funksjonsevne sammenlignet med tilbudet i Malm. Fysioterapeut samler beboere til trening 2 ganger i
uken.
Hjelpemiddelformidling
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Tjenesten har et godt samarbeid med Jekta AS om utlevering, vedlikehold og reparasjon av hjelpemidler.
Dette gjør det mulig å tilrettelegge raskt og effektivt når pasienter kommer fra sykehus, eller reiser hjem
fra korttidsopphold. Det brukes store ressurser av den samlede tjenesten til hjelpemiddelformidling.
Tjenesten etterstreber effektive prosesser med prioritering av tilrettelegging for hjemreise, samt
sårbehandling- og forebygging.
Antall hjelpemidler per 1000 innbyggere
Verran: 355
Steinkjer 265
Andel brukere med hjelpemidler
Verran: 16,23 %
Steinkjer: 12,06%
Barn
Ressursbruken i forhold til tjenester rettet mot barn varierer med behovet. Barn blir prioritert så framt
dette er forsvarlig. Det har vært en merkbar økning med antall henvisninger knyttet til barn med behov
for omfattende utredning og delvis behandling. Fysioterapeuten er koordinator for 3 barn. Fysioergoterapitjenesten er ikke en del av skolehelsetjenesten. Fysioterapeuten har satt i gang et tilbud om
rideterapi, som foregår i Steinkjer kommune, men som et tilbud til innbyggere i begge kommunene.
Dette er et alternativt tilbud til tradisjonell fysioterapi, som foregår i grupper og blir derfor effektivt med
tanke på tidsbruk.
Fysioterapeuten er ukentlig på helsestasjon og er en del av alle 4 måneders konsultasjoner og
barselgrupper. Helsesøster kan utover det sette opp timer til barn med konkrete problemstillinger.
Fysioterapitjenesten vil i løpet av 2019 sette i gang med en del av samme oppfølgingsprogram som
brukes i skolehelsetjenesten på Steinkjer i samarbeid med helsesøster.
Voksne
Tjenesten hatt stor fokus på rehabilitering av eldre til hjemmet og i hjemmet. Dette har vi lyktes med i
flere tilfeller. Fysioterapeut har satt av 1 time daglig til brukere på korttidsopphold (rehabilitering).
Utover dette er det for tiden en større andel kronisk syke med store funksjonshemninger som har behov
for stadig tilpasning og kontinuerlig behandling.
Det er et godt samarbeid med jordmortjenesten der alle gravide med bekkensmerter henvises til en
vurdering og veiledning. Dette tror man vil kunne forebygge tidlig sykmelding og inaktivitet.

Kunnskapsutvikling
Fysio- ergoterapitjenesten har hatt et stort etterslep i forhold til faglig utvikling. Leder for forebyggende
enhet har søkt midler som vi har til disposisjon i 2018, og fagutvikling har derfor blitt prioritert høyt.
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Fysioterapeutene har fokus på lungefysioterapi, fysioterapi for barn, lymfødembehandling og fysioterapi
ved kreftsykdom. Ergoterapeuten har hatt fokus på tilrettelegging for barn/ unge med ME og kartlegging
av ADL funksjoner.
Møtevirksomhet
Fysioterapeuten har et ukentlig møte med lege og sykepleier på sykehjemmet med spesielt fokus på
pasienter på korttidsopphold. Tjenesten har inn til videre avviklet månedlige møter med
hjemmetjenesten, da behovet blir ivaretatt gjennom direkte kontakt i forhold til hver bruker. Man har i
samarbeid blitt enig om et nytt forum, der sykepleier fra korttidsavdeling, sykepleier fra
hjemmetjenesten, tildelingskontor, fysioterapeut og ergoterapeut møtes ukentlig. Dette oppleves som
en nyttig arena for å diskutere felles brukere som beveger seg mellom enhetene. Møtet blir også brukt
til bruker- og pårørende møter i forbindelse med planlegging av rehabiliteringsopphold og hjemreise.
Det brukes mye ressurser på møtevirksomhet knyttet til tillitsvalgtoppgaver, selv om det prioriteres
etter møteagenda.
Fysioterapeuten er eneste toppadministrator og lokaladministrator for Sampro og deltar på møter
sammen med Steinkjer kommune. Fysioterapeut er kontaktperson for pilotprosjektet om tverrfaglig
oppfølgingsteam.
Utfordringer
Tjenesten har store utfordringer med å dekke behovet for ergoterapitjenester. Fysioterapeutene
formidler ofte hjelpemidler og må ta hånd om akutte henvendelser rettet mot anskaffelse, tilpasning,
reparasjon og bytte av hjelpemidler.
Tjenesten har over mange år prøvd å få til et godt samarbeid rundt rehabilitering til hjemmet og i
hjemmet. Det er fortsatt stor fokus på denne oppgaven, men man har ikke fått til godt nok samarbeid,
slik at mye av tjenestens ressurser går til oppgaver som kan løses på en bedre måte. Det erfares at
hjemmetjenesten har store kapasitetsutfordringer, noe som påvirker tjenester innenfor fysio/ ergo på
en uheldig måte.
Fysioterapeutene gir ofte tilbud om intensiv trening og tilrettelegging i perioder, og vedlikeholdstrening i
kommunal eller privat fysioterapeut utover dette.
Mål og strategi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opprettholde det gode arbeidsmiljøet i tjenesten
Prioritere oppfølging av barn med sammensatte behov
Prioritere rehabilitering av eldre
Opprettholde et kontinuerlig tilbud på aktivitetssenteret
Innføring av egenandeler på deler av kommunal fysioterapi for å generere en større
ergoterapistilling
Innføring av fysioterapi i skolehelsetjenesten etter Steinkjer sin modell
Utforming av et godt treningstilbud til ansatte i kommunen i de tidligere fysioterapi- lokalene
Sikre en god utforming av tjenesten for innbyggere i Verran kommune etter
kommunesammenslåing
Sikre rett kompetanse
yte effektive og faglig gode tjenester
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Verran helsestasjon
Verran helsestasjon- og skolehelsetjeneste har 1,5 stilling helsesykepleier og 0,4 stilling jordmor. Bruker
lege og fysioterapeut etter behov og etter avtale med forebyggende enhet.
Helsestasjonen har ca. 150 barn fra 0-5 år, og ca 260 skolebarn, fordelt på Malm skole og Folla skole.
Det ble født 28 barn i 2018. Disse barna har blitt fulgt opp av jordmor og helsesøster.
Når det gjelder det totale antall konsultasjoner i tjenesten er det utfordrende å finne korrekte tall etter
omleggingen av HsPro.
Konsultasjoner i helsestasjon: ca. 208
Konsultasjoner i skolehelsetjenesten: En del færre enn foregående år pga redusert stilling.
Utvikling og utfordringer.
2018 har vært et svært utfordrende år for enheten. På grunn av langvarig sykemelding hos
helsesykepleier har det vært utfordrende å gi tilfredsstillende oppfølging til de ulike aldersgruppene.
Avvik:
-Vanskelig for brukerne å få kontakt med enheten
-Mange konsultasjoner har blitt utsatt til senere tidspunkt.
- Kommunen lyktes ikke med å få tak i vikarer i første halvår, noe som førte til lav kapasitet. I andre
halvår har det vært tilsatt vikar i 20-40 % stilling. Dette gjorde at man fikk tatt igjen en del forsømt
arbeid i helsestasjons- og i skolehelsetjenesten, men vi var fortsatt ikke i mål med arbeidsoppgavene ved
årsskiftet 2018/19.
- Spesielt er det 2- og 4- års-konsultasjonene som har blitt mest forskjøvet, i tillegg til oppgaver knyttet
til de yngste skoleelevene.
-Oppgaver knyttet til tilflyttere/migranter, som etterregistrering av vaksiner, journalregistrering mm har
også blitt utsatt som følge av for lav bemanning i tjenesten.
Avvikene er ikke tallfestet. Dette har sammenheng med at avvikene ikke er meldt inn, og dette skyldes
fravær i tjenesten.
Hjemmebesøk til nyfødte barn har vært en prioritert oppgave som har vært forsøkt gjennomført til flest
mulige.
Fra 01.10.18 ble fagsystemet for tjenesten, HsPro, slått sammen med Steinkjer sitt fagsystem. Dette
førte også til en del utfordringer i oppstartsfasen, og det ble jobbet mye sammen med Steinkjer
kommune og Visma i forhold til dette. Sammenslåingen har ført til bedring i fagsystemet totalt sett.
Målet om å fullføre veiledning i Tidlig Inn, sammen med Indre Fosen kommune, ble ikke gjennomført
som planlagt.
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2018 ble også det siste året der Verran helsestasjon- og skolehelsetjeneste fungerte som egen tjeneste i
Verran. Fra 01.01.2019 ble enheten virksomhetsoverdratt til Steinkjer kommune.
Utfordringer videre i Verran:
Folkehelseprofilen for Verran viser at andelen barn (0-17 ÅR) som bor i husholdninger med lav inntekt,
er høyere enn i landet som helhet.
NAV Inn- Trøndelag
NAV Inn-Trøndelag ble etablert 01.01.2018 og består av kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy og Snåsa
med Steinkjer kommune som vertskommune. Målet med etableringen er å gi effektive og gode tjenester
til innbyggerne i regionen. Et stort fagmiljø legger til rette for effektiv oppgaveløsning, men en del av
fokuset dette året har naturlig nok vært å jobbe internt for å videreutvikle et trygt og godt tjenestetilbud
gjennom etablering av interne rutiner og intern kompetanseheving.
Malm legekontor
Malm legekontor er et kommunalt drevet legesenter med tre fastlegehjemler og en turnuslege, samt 2,5
årsverk på forkontoret.
Pasientgrunnlag
Legekontoret har i hovedsak pasienter bosatt i Verran kommune, men har også pasienter bosatt i andre
kommuner, de fleste i Steinkjer og Verdal. Kommunen får betalt for gjestepasienter av de respektive
kommunene. Samtidig har Verran kommune også en del gjestepasienter til andre kommuner. Dette
gjelder i hovedsak Steinkjer kommune. Mange jobber i Steinkjer og mange kan være godt fornøyd med
den fastlegen de har der. Man kan forvente at dette endres i liten grad.
Det er per 1. januar 2018 2 130 fastlegepasienter ved Malm legekontor.
Legevakten på hverdag/ dagtid drives fra Malm legekontor, mens henvendelser utenom ordinær
arbeidstid går til den interkommunale legevakten i Steinkjer.
Utfordringer
Kommunen har i mange år hatt problemer med å skaffe fastleger til stillingene. Det er nå tre faste
kommuneleger (i 2,5 årsverk grunnet permisjon) samt turnuslege, som har bidratt til stabil legedekning i
flere år. Man ser en stor uro i fastlegeordningen i hele Norge. Det økonomiske og administrative
arbeidet overskygger pasientarbeidet, og det skjer en dreining mot flere fastlønnede stillinger.
Kommunene må forvente å betale mer for fastlegeordningen. Verran kommune har satset på
forebyggende arbeid og fastlegeordningen de siste 5 årene. Det har kostet, men man får nå igjen for
denne satsingen med motiverte, spesialistutdannede allmennleger. Dessverre bygges nå det
forebyggende arbeidet ned, og legekontoret er truet.
Med bl.a. fastlegeforskriftens økte krav til responstid på telefon og de stadig økte oppgavene som blir
overlatt fra sykehusene til oss, vil man ikke være i stand til å følge bestemmelsene i forskrift.
Mål og strategier
Målsettingen er å tilby gode og likeverdige legetjenester til kommunen sine innbyggere
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Legekontoret har mål om å bestå som legekontor.
Hovedmålene for 2019 er:
- Fortsatt god og faglig forsvarlig pasientbehandling.
- Beholde stabiliteten ved legekontoret.
- Faglig utvikling av sykepleiere og leger.
- Forbedre stabiliteten på IKT-systemet.
- Opprettholde inntjeningen.

Utvikling og utfordringer
Samfunn
Verran kommune har et godt tilbud innenfor helsetjenestene, med en stabil legetjeneste og god
dekningsgrad. Forebyggende enhet har ansatte med høy kompetanse som sikrer faglig forsvarlige
tjenester.
Tjenester som faller inn under helseområdet i Verran kommune (Forebyggende enhet/ forebyggende
arbeid) er politisk prioriterte områder (Fra behandling til forebygging), så som legedekning,
helsestasjon-/ skolehelsetjenester, jordmor samt fysio – og ergoterapitjeneste. En høyt prioritert
tjeneste har naturlig nok en høyere kostnad enn en tjeneste som er lavt prioritert. Kommunene har ulik
demografi og med det også et ulikt tjenestebehov og ressursinnsats. Økt pågang innenfor helsetjenesten
er derfor naturlig og dermed også et økt tjenestebehov (sosiodemografiske forhold jf. Folkehelseprofilen
og datagrunnlaget for folkehelseplanen i Verran kommune). Andelen innbyggere med alderspensjon,
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger i Verran er på 37,2 %. Til sammenligning har Steinkjer en andel
på 30,4 % (2017 tall). Kommunen har over tid hatt høyere arbeidsledighet enn andre kommuner i fylket,
og ligger i øvre sjikt på landbasis når det gjelder uføreandel.

Utvalgte resultater
Verran kommune deltok på lik linje med øvrige kommuner i Trøndelag i HUNT 4. Den lokale
gjennomføringen bidro til god kvalitet i prosjektet.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

115-Integrering innvandrere

Utgift
Inntekt
Budsjett

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

11 474
-3 736
7 738

12 174
-2 820
9 354
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700
916
1 616

21,9 %
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Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

321-Forebyggende enhet

332-NAV

Sum

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

Avvik i Avvik i %
kr

22 254
-7 177
15 077
3 727
-87
3 641
37 455
-10 999
26 456

22 043
-4 917
17 126
4 047
-15
4 032
38 264
-7 752
30 512

-211 -700,7 %
2 260 -2410,6 %
2 049
12,0 %
320
136,4 %
72
22,1 %
391
9,7 %
809
2,1 %
3 247
-41,9 %
4 056
13,3 %

Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett

Forebyggende enhet har et underforbruk på 2 mill kr.
•Kr 850.000 mindre til barnevern enn budsjett.
•Kr 160.000 mindre til DMS enn budsjett.
•Sykepengerefusjon på helsestasjonen.

Økonomi
Forebyggende enhet har i 2018 et samlet mindreforbruk på 2 mill. kr. Dette har blant annet
sammenheng med mindreforbruk innenfor barneverntjenesten og DMS. sykepengerefusjoner og HUNT
4. Prosjektleder for den lokale gjennomføringen av HUNT 4 har sammen med ansatte lagt ned en
formidabel innsats, som igjen har bidratt til god økonomi og høy kvalitet i prosjektet.
Legene hadde samlet sett inntekter gjennom refusjonsordningene og egenandeler over det som var
budsjettert.
Integrering innvandrere har et mindreforbruk på 1,6 mill kr. Herav er kr 600.000 mer i statstilskudd til
voksenopplæring enn budsjettert. Flyktningetjenesten og voksenopplæringen ble virksomhetsoverdratt
til Steinkjer i 2018.
NAV har et mindreforbruk på kr 391.000. NAV Inn-Trøndelag ble etablert fra 01.01.2018. Verran
kommune dekker sin andel av ansatte på felles NAV-kontor og sosialhjelpsutgifter til personer
hjemmehørende i Verran.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2017
2018
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018

22 823

18 876

19 531

655

3,4 %

6 144

4 119

4 178

59

1,4 %

9 122

11 949

11 955

6

0,1 %
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Regnskap Regnskap
2017
2018
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

3 571
144
41 804
-2 690
-7 810
-20 111
-7
-30 618
11 186

2 384
128
37 455
-1 517
-9 364
-12
-157
-11 049
26 406

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018
2 600
0
38 264
-2 288
-5 464
0
0
-7 752
30 512

216
-128
809
-771
3 900
12
157
3 297
4 106

8,3 %
0,0 %
2,1 %
33,7 %
-71,4 %
0,0 %
0,0 %
-42,5 %
13,5 %

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse
Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

3 085

3 470

4 261

2 985

3 760

2 326

2 958

2 733

2 282

2 826

862

2 928

1 759

2 975

11 917

9 643

12 412

8 175

7 235

11 098

11 631

104

-232

-421

720

220

257

192

1 258

1 361

1 752

1 737

1 604

1 500

1 867

10 290

8 765

8 138

7 408

4 503

6 400

5 303

5 906

4 968

4 480

4 274

2 494

3 722

3 047

0

0

38

0

23

262

130

1 723

1 362

2 042

1 634

546

2 425

1 445

3,9

3,2

1,9

2,3

1,3

1,0

1,1

16,5 %

18,9 %

13,0 %

37,7 %

54,5 %

38,5 %

35,2 %

Prioritet
Netto driftsutg til diagnose, behandling
og rehabilitering pr. innbygger(B)
Netto driftsutg til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 020 år(B)
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten
Netto driftsutgifter til forebyggende
arbeid, helse pr. innbygger(B)
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og
sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år(b)
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20-66 år(B)
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med
rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år(b)
Netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp pr innbygger 20-66 år(B)

Produktivitet
Brutto driftsutgifter til
introduksjonsordningen pr. innbygger

Dekningsgrad
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde(B)

Utgiftene til barnevern gikk betydelig ned fra 2017 til 2018 i Verran.
Forebyggende helsearbeid viser en netto inntekt i 2018. Dette kommer av at kommunen fikk tilskudd for
å gjennomføre HUNT 4 undersøkelsen, og dette oversteg kostnadene til forebyggende arbeid.
Verran kommune har relativt høye utgifter til sosialtjenesten samlet sett, men lave utgifter til sosialhjelp
per innbygger 20-66 år. Dette kan tyde på at man har et høyt nivå på drift av sosialtjenesten.
Godt under 20 % av mottakere av sosialhjelp har dette som hovedinntektskilde.
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Samfunnsutvikling
Tjenesteområdebeskrivelse
Tjenestene omfatter alle de tekniske tjenestene, forvaltning av kommunens bygningsmasse, kjøkken,
byggesak, oppmåling og landbruksforvaltningen.

Utvikling og utfordringer
Vann og avløp har vært gjenstand for et vesentlig løft de siste årene. Leveringssikkerhet er derfor høy,
og målt kvalitet er god. Det er likevel fortsatt områder der opplevd vannkvalitet oppfattes som for
dårlig, og videre renoveringsarbeid som forutsatt i økonomiplanen er nødvendig.
På veiområdet har det også i 2018 vært den største utfordringen å sikre god både sommer- og
vinterdrift innenfor tildelt budsjett. Uforutsigbarhet i vinterdrifta medfører at det må holdes noe igjen
på sommerdrift, og dette gir på sikt utfordringer i opprettholdelse av et velfungerende veinett. Videre er
maskinparkens beskaffenhet en utfordring mht økonomi. Drifts- og vedlikeholdsutgiftene er
uforutsigbare med eksisterende utstyr.
Kjøkken har i 2018 levert godt innenfor budsjett, tjenesten har god kontroll på utgiftene, og det arbeides
kontinuerlig for god matsikkerhet og for matglede hos mottakerne av tjenesten.
Bygningsforvaltningen har også i 2018 hatt som hovedutfordring å sikre leieinntekter på den relativt
store tilgjengelige boligmassen. Videre har tjenesten utfordringer i at vedlikehold over år ikke er tildelt
tilstrekkelige midler. Dette medfører at det oppstår etter hvert behov for relativt omfattende
vedlikehold, særlig på tekniske innretninger som el, varme og ventilasjon, der både behovet for ekstern
kompetanse og behovet for utskifting av teknisk utstyr er kostnadsdrivere. Det må påregnes at denne
situasjonen ikke vil endres i løpet av de første årene, og påbegynt reduksjon i bygningsmassen må
fortsette. Det er imidlertid nødvendig at dette gjøres planmessig og i samhandling med særlig
tjenestene innenfor omsorg.
Grunneiendomsforvaltningen har pr i dag ikke tilgjengelig kompetanse i kommunen. De grep som
gjennomføres skjer dermed ved hjelp av arbeidskraft fra Steinkjer. Siden det ikke er etablert avtale om
denne tjenesten, begrenses aktiviteten til det absolutt nødvendige. Dette er ikke en situasjon som tjener
verken kommunen eller publikum.
Byggesak og oppmåling har i løpet av 2018 og første kvartal 2019 nedbygd restanser fra tidligere
år. Dette har medført at tjenestens omdømme er i ferd med å bedres, noe som er avgjørende både for
private utbyggere og for næringslivet i kommunen.
Landbruksforvaltningen i kommunen har også i 2018 opprettholdt god kvalitet på sine
tjenester. Saksbehandlingstid er godt innenfor lovens bestemmelser og det har ikke vært oversendt
lovsaker på dette området til klagebehandling hos Fylkesmannen i løpet av 2018.
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I 2018 har administrasjonen lagt ned ikke uvesentlig med tid og ressurser i oppfølging av
skadefellingsordning, fallviltarbeid og jaktoppsynet. Saksområdene vekker til dels sterke følelser både
hos involverte parter og hos utenforstående.

Utvalgte resultater
I løpet av 2018 er vannforsyning på Vadanesset sluttført, arbeidet med renovering av vann, avløp og vei i
Malmlia har pågått og nærmer seg slutten. Reasfaltering av veistrekninger med stort behov er
gjennomført og utskifting av gatelys til led har fortsatt. Videre er restanser byggesak bygd betydelig
ned samtidig som saksbehandlingstid for nye saker har blitt redusert til godt innenfor lovens
bestemmelser. Oppmålingsarbeid er ajour og landbruksforvaltningen har klart å overholde frister
knyttet til tilskuddsforvaltning som gjennom året har vært gjenstand for en kritikkverdig håndtering fra
sentrale myndigheter. Kjøkken har foretatt grep på innkjøp som har vært vesentlige for sluttresultatet
og det er videreført et nødvendig arbeid med kvalitetssikring i produksjonen.
Til tross for gode praktiske resultat er det utfordringer som ligger framover, der arbeidet i 2018 ikke har
klart å komme langt nok. Dette gjelder særlig etablering av grunnlagsdokument for prioritering av
renovering av vann- og avløpsnettet og fullverdig vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse.
Dette må i hovedsak tilskrives manglende kapasitet.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

401-Enhet samfunnsutvikling

501-Enhet samfunnsutvikling, eiendom

601-Enhet samfunnsutvikling, anlegg

611-Enhet samfunnsutvikling, vann/avløp

Sum

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

Avvik i Avvik i %
kr

Utgift
Inntekt

6 967
-2 469

7 022
-2 518

55
-49

Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett

4 498
14 488
-7 646
6 842
4 728
-486
4 241
6 419
-9 806
-3 387
32 602
-20 407
12 195

4 504
13 626
-7 572
6 054
4 582
-300
4 282
6 757
-9 361
-2 604
31 987
-19 751
12 236

6
-862
74
-788
-146
186
40
338
445
783
-616
656
41

123,0 %
-14259,3
%
0,1 %
-224,9 %
-47,9 %
-13,0 %
-24,6 %
-93,2 %
0,9 %
18,0 %
-9,8 %
-30,1 %
-1,9 %
-3,3 %
0,3 %

Ved månedsrapport september 2018 prognoserte Samfunnsutvikling i tilnærmet
balanse. Regnskapsavslutning viser også tilnærmet balanse, men med avvik på enkelttjenester.
Landbruksforvaltningen prognoserte i september i balanse, og dette ble også sluttresultatet.
I september prognoserte kjøkken et mindreforbruk på ca 120 000 kr som følge av merinntekter fra salg
av mat. Også dette ble sluttresultatet.
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Byggesak prognoserte i september med en mindreinntekt på 100 000 kr, som endte opp med en
mindreinntekt på 200 000 kr. Arbeidet med å rette opp i restansene på byggesak var ikke ferdigstilt ved
årsskiftet, og dette forklarer i sin helhet mindreinntektene. Restansene var nedbygd pr februar, og
forholdet vil derfor ikke videreføres inn i 2019.
Kart og oppmåling prognoserte mindreforbruk på 110 000 kr i september, men var ved årets slutt i
balanse. Utgiftene til innleid arbeidskapasitet steg mer enn prognosert mot slutten av året, og ble ikke
kompensert med en tilsvarende inntektsøkning.
Eiendom prognoserte i september et merforbruk på 120 000 kr. Ved årets slutt var merforbruket knapt
790 000 kr. I dette avviket ligger merutgifter strøm 500 000 kr, mindreinntekter utleie 200 000 kr og
avskrevne utestående fordringer vel 300 000 kr.
Vannområdet går ved regnskapsavslutning i balanse. Selvkostfond er da bygd ned til 0.
Også på avløp disponeres opparbeidet selvkostfond i sin helhet, og området har til tross for dette et
overforbruk. Dette medfører at området ved årets begynnelse har et "negativt driftsfond" på knapt 600
000 kr. Dette må hentes inn i løpet av 2019.
For både området vann og avløp gjelder at kapitalkostnadene (renter og avskrivinger) ble høyere enn
prognosert. Den fastsatte renteprosenten (fastsettes av Kommunalbanken ved årsslutt) ble noe høyere
enn prognosert. Årsaken til at vann- og avløpsområdet nå tas inn i resultatoversikten, er omtalt
underskudd som ikke kan dekkes av fond. Fondene er pr 31.12.2018 redusert ned til null. Det er ikke
anledning til å regnskapsføre med negative fond. Da vann og avløp er selvkostområder, er underskudd
på disse områdene midlertidige - og skal dekkes opp av gebyrer fra innbyggerne. Det er et mål at
fjorårets underskudd skal kunne dekkes inn allerede i inneværende år, men dette må Rådmannen
komme tilbake til ved kommende månedsrapporter.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2017
2018
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018

16 378

14 954

14 875

-79

-0,5 %

15 556

16 494

16 106

-389

-2,4 %

114

337

445

108

24,2 %

572
267
32 888
-19 064
-1 450
-21
-913
-21 448
11 440

645
171
32 602
-18 305
-1 142
0
-960
-20 407
12 195

390
171
31 987
-18 474
-486
0
-791
-19 751
12 236

-255
0
-616
-169
656
0
170
656
41

-65,4 %
-0,2 %
-1,9 %
0,9 %
-134,9 %
0,0 %
-21,5 %
-3,3 %
0,3 %

KOSTRA Nøkkeltall
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Kostra-analyse
Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

74 652

86 522

73 317

47 132

57 436

86 526

70 460

17

20

4

12

7

97

1 608

46

46

41

68

39

289

3 372

63,0 %

56,5 %

90,2 %

82,4 %

82,1 %

66,4 %

47,7 %

Produktivitet
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i
kr pr. km kommunal vei og gate(b)

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Kommunal vei og gate med fast dekke.
Antall kilometer
Kommunal vei og gate. Antall kilometer

Andre nøkkeltall
Andel kommunale veier og gater uten
fast dekke(B)

Netto driftsutgifter per km kommunal vei er påfallende like i Verran og Steinkjer i 2018. Verran har 17
km kommunal vei med fast dekke, og godt over 50 % av de kommunale veiene har ikke fast dekke.

Omsorg
Tjenesteområdebeskrivelse
Enhet for omsorgstjenesten består av:
•
•
•

Bo -og habiliteringstjenesten (tidligere boligomsorg) og psykisk helse.
Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og hjemmehjelp). inkludert bofellesskap Bratreit.
Sykeheim inkludert avdeling bo- og omsorgstjenesten.

Følgende tjenester administreres:
Lovpålagte oppgaver:
Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), personlig assistent,
langtidsopphold i sykehjem, korttidsopphold i sykehjem, korttidsopphold i bofellesskap,
avlastningsopphold, kommunale boliger, støttekontakt/ fritidskontakt og omsorgslønn,
hverdagsrehabilitering, transport-tjeneste, ledsagerbevis og parkeringskort.
Ikke lovpålagte oppgaver: Trygghetsalarm og dagtilbud for personer med demens.
Sykeheimen
Antallet pasienter i sykeheimen har variert mellom 23 – 27. Med høyest antall inneliggende i starten og
slutten av året. Pasienter på langtidsopphold er gradvis redusert for å kunne frigjøre plasser til
korttidsopphold. Ved utgangen av året har 15 pasienter fått innvilget langtidsopphold. . Flere pasienter
er gitt avlastningsopphold i 2018 enn tidligere.
Antallet pasienter i korttidsopphold har variert mellom 8 og 12 som samtidig er gitt tilbud.
Korttidsoppholdene er benyttet både til observasjon, opptrening og etterbehandling etter
sykehusopphold, og ved omsorg ved livets slutt.
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Ordningen med tilsynslege har fungert godt. Ved å legetjenesten er i samme bygg som sykeheimen har
terskelen for å ta kontakt vært lav.
Pasienter i sykeheimen har tilgang på fysioterapeuter som bistår i kartlegging og utarbeiding av
treningsprogram, veileder ansatte og gir direkte pasientoppfølging. Dette er en viktig ressurs for at
pasienter, spesielt for de på korttidsopphold, oppnår best mulig funksjonsnivå før de skrives ut til
heimen. Ofte følges pasientene av fysioterapeuten etter hjemkomst som ledd i videre opptrening eller
hverdagsrehabilitering.
Det er gjennomført tiltak etter bruker- og pasientrettighetsloven om bruk av tvang og makt. inndelingen
av bygget begrenser muligheten for de som trenger å skjermes. I perioder måtte ekstra personale settes
inn for å sikre forsvarlig tjeneste både overfor den enkelte pasient og medpasienter.
Det er fra september 2018 er tverrfaglig samarbeid systematisert med ukentlige teammøter.
Fylkeslegen utførte virksomhetstilsyn i september, det ble der gitt to lovbrudd som det er arbeidet med
å lukke. Dokumentasjon for å lukke avvikene er innsendt.
Bofellesskap Bratreit
Bofellesskapet har åtte pasientrom og det har vært fullt belegg hele året. Bofellesskapet er tilknyttet
eget personale 24/7. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i november 2017 og det ble gitt et avvik. Fokus
på tillitsskapende arbeid har vært gjennomgående hele året, både i avdelingsmøter og i fagmøter
nettopp for å implementere de tiltakene som tjenesten beskrev i lukking av lovbruddet.
Bo- og omsorg
Bo- og omsorg er drevet som et bofellesskap med 6 – 10 plasser der pasientene har tilgang til heldøgns
bemanning. Det er stor søknad på opphold, og man registrerer et økende behov for slike plasser etter
hvert som sykeheimens plasser benyttes i tråd med kommunestyrets intensjoner.
Hjemmesykepleien / hjemmehjelpstjenesten
Antallet pasienter som mottar hjemmetjenester har variert mellom 260 og 290 gjennom hele året.
Det er i gjennom året utløst vel 1000 alarmer, ikke alle er like nødvendige, men oppfølging tar likevel tid
og ressurser som på forhånd ikke er lagt inn i arbeidsplanene.
Overføring av ansvar og oppgaver som tidligere lå til spesialisthelsetjenesten fortsetter. Liggetiden i
sykehus kortes ned, mer dagbehandling og poliklinisk behandling har ført til at hjemmetjenesten har fått
nye brukergrupper med mer faglig krevende og komplekse behov. Det er en utfordring å sikre
forsvarlige tjenester til alle i egne hjem. Spesielt er det utfordrende når oppgavene økes i helg / høytider
der man tradisjonelt har redusert bemanning.
Psykisk helse
Tjenesten ble videreført på tilnærmet samme nivå som foregående år der vel 25 pasienter er gitt tilbud.
Tjenesten har også ansvaret for prøvetaking og individuell oppfølging innen legemiddelassistert
rehabilitering. Antallet pasienter dette gjelder er beskjedent.
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Psykiatrisk sykepleier utførte individuelle samtaler av terapeutisk art, og i tett samarbeid med fastlege
og spesialisthelsetjeneste.
Bo- og habiliteringstjenesten
Driften av heldøgnstiltakene i egne boliger er videreført som tidligere år. Det har imidlertid vært en
økning av antall unge brukere med behov for tjenester. Behovene er sammensatte og det er under
planlegging tiltak i bolig, arbeid/ aktivitet og fritid.
Driften av heldøgns tilbudene gjennomføres i enkeltstående boliger. Driften er kostnadskrevende, og
reduserer muligheten til å benytte den samlede kompetansen mer effektivt.
Avdelingen er redusert ved at en tjeneste er innlemmet i sykeheimen fra november 2018.

Utvikling og utfordringer
Både i hjemmetjenesten og i sykeheimen har det vært krevende å sikre faglig forsvarlig helsehjelp til
pasientene med dagens grunnbemanning. Enheten måtte i perioder leie inn ekstra personell for å
håndtere økte / komplekse og ressurskrevende tiltak.
Dette førte til ekstra belastning på faste ansatte som i stadig større grad ble pålagt merarbeid og
overtid. Ansatte ga tilbakemelding om at denne situasjonen opplevdes krevende og kunne påvirke
arbeidshelsa dersom situasjonen vedvarte.
Velferdsteknologi
Alle trygghetsalarmer er digitaliserte, og ved utgangen av 2018 var 79 alarmer i bruk. Alarmene er
knyttet til brannvakt og viderekoblet til hjemmesykepleien vakttelefoner. Antall oppdrag varierte, men i
perioder har oppfølgingen av en alarm ført til at de planlagte tjenestene måtte forskyves.
Det er et stort potensiale for å kunne ta i bruk ny teknologi som kan gi brukerne større grad av trygghet
og muligheter for å kunne klare seg selv i hverdagen. Det er en utfordring å etablere kunnskap og
forståelse for å ta i bruk velferdsteknologi, og deltagelse i det interkommunale velferdsteknologiprosjektet bidrar både til kompetanseheving og legger til rette for satsingen. Teknologi skal bidra til
bedre mestring og egenomsorg hos den enkelte bruker.
Avvik
Omsorgstjenesten benytter fagsystemet EQS for avvik og avvikshandtering. Avvik er et ledd i
forbedringsarbeidet på de fleste områder, og utfordringen er å prioritere opplæring / repetisjon alle
ledd. Spesielt i 2019 er det fokus på medikamenthåndtering og at avvik blir skrevet og håndtert. Det er
grunn til å anta at det er viss underrapportering.
Det er behandlet tre avvik for brudd i samarbeidsavtalen mellom spesialisthelsetjenesten og
omsorgstjenesten. Avvikene var knyttet til mangel på respons på e-meldinger. Kommunen har ikke
meldt avvik til helseforetaket.
Det er betalt for 210 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i 2018, hvorav den største
enkeltregningen gjaldt tilflytting og etablering at et omfattende tilbud på bolig og tjenester.
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I alle saker var pasientenes helsetilstand vurdert å være utskrivningsklare til sykeheim. Sykeheimens
belegg var på samme tid opp i 135 % og det var ikke forsvarlig å øke antallet da man heller ikke kunne
skaffe tilstrekkelig ekstra fagpersonell.
Enheten iverksatte deretter et arbeid med å slå sammen en hjemmebasert tjeneste med sykeheimstjenesten for bedre utnyttelse av personalressursene.
Med 20 plasser i sykeheim var dekningsgrad 11,3 % sett opp befolkningen 80 år og eldre. Med de to
andre botilbudene tilknyttet heldøgns bemanning var dekningsgraden 18,3 %. Utfordringen er å sikre
tilstrekkelig antall boenheter med heldøgns omsorg.

Utvalgte resultater
Det ble ved inngangen til 2018 nedlagt mye arbeid på døgnrytme og bemanningsplaner tilpasset de
utfordringene man forventet ville komme. Til tross for dette arbeidet fikk tjenestene tidlig utfordringer i
å dekke opp tjenester til pasientene med de største behovene. I hjemmetjenesten ble
arbeidsoppgavene spesielt store på morgen og på kveld. flere pasienter hadde behov for bistand til å stå
opp og legge seg. Denne utviklingen fortsatte gjennom hele året.
Det har vært lite tid til å ha fokus på forebyggende arbeid som motivering og aktivitet til egenomsorg.
Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i enhet omsorg i 2018.
Det er utfordrende å skaffe tilveie rett kompetanse, Spesielt til vikariatet. Sammen med Steinkjer
kommune er det startet et arbeid for å se på hva som kan gjøres for å møte rekrutteringsutfordringene
fremover.
Det ble utarbeidet infeksjonskontrollprogram for sykehjem i samarbeid med Steinkjer kommune..
I alt fem lærlinger har hatt lærekontrakt, der også menn i helse har personer på praksis eller
lærekontrakt.

Viktige begivenheter
Januar: Innført lunsj i alle boenheter tilknyttet heldøgns omsorg. Middag ble flyttet til kl 15.30. For å
sikre tilstrekkelig ernæring for pasienten i botilbudene med heldøgns omsorg ble det innført et fjerde
hovedmåltid- lunsj, og samtidig ble middagsserveringen flyttet til ettermiddag.
I Norge er personer i risikoutsatte grupper overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall.
Kommunene er gitt ansvar for å sikre god brannsikkerhet for pasienter som bor hjemme. Brannvesen
Midt IKS iverksatte et prosjekt med opplæring til ansatte i eierkommunen. ansatte i hjemmetjenesten i
Verran deltok på opplæringen. I etterkant er det utarbeidet prosedyrer og sjekklister som brukes for å
kartlegge brannrisiko hos pasienten i risikogruppen.
Gjennom Brannvesenet MIDT ble det søkt om midler fra Gjensidigestiftelsen til forebygging av brann.
Her ble det gitt 87 000 kroner til innkjøp av to mobile vanntåkeanlegg for utplassering i private hjem
med høy brannrisiko hos beboer.
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Juli: Kommunestyret bevilget midler til sommerjobb for unge. Omsorg takket ja til seks ungdommer
som arbeidet som trivselsagenter i flere av avdelingene. Tiltaket var til glede for pasienter og ansatte, og
det ble gitt god tilbakemelding fra ungdommene selv.
September: Arbeidet med å etablere sansehage igangsatt. Det ble gitt midler fra privat organisasjon til å
starte innkjøp av vekster. Arbeidet skal videreføres slik at sansehagen blir godt tilbud for de som bor i og
rundt Helsetunet.
November: Kjøkkenet og sykeheimen arrangerte viltaften for pasienter, pårørende og ansatte.
Pårørendeforeningen arrangerte, som tidligere år, både for sommerfest og julebord. I tillegg legges det
ned stor innsats ved å organisere tilstelninger med jevne mellomrom.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

302-Omsorgstjenester m/statstilskudd

304-Enhet for omsorgstjenester

Sum

Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

24 731
-11 485
13 246
55 265
-8 746
46 519
79 996
-20 231
59 765

21 524
-8 670
12 854
47 285
-4 290
42 995
68 808
-12 960
55 848

Avvik i Avvik i %
kr
-3 208
2 815
-392
-7 980
4 456
-3 524
-11 188
7 271
-3 917

-305,2 %
-2,9 %
-3,1 %
-129,9 %
-496,9 %
-8,2 %
-16,3 %
-56,1 %
-7,0 %

Regnskapet for enhet for omsorgstjenester viste et merforbruk på 3,9 mill kroner.
Merforbruket på tjenestene til yngre brukere ble på 400 000 kroner. Tiltak som måtte iverksettes
umiddelbart førte til vesentlig bruk av ekstra innleid personell og overtid for å sikre forsvarlig tjeneste. I
tillegg økte kommunens egenandel på ressurskrevende tjenester ut over prisvekst, og det beløp seg til
250 00 kroner.
For de øvrige avdelingene er merforbruket relativt høyt. Hovedårsaken til dette er at de har hatt ansvar
for brukere med behov for pleie- og omsorg ut over normalbemanningen, og som det ikke har vært
budsjettmidler til. Utfordringen var spesielt knyttet til behovet for botilbud med heldøgns tjenester.
Man lyktes ikke, i tilstrekkelig grad, å bygge opp heldøgns tilbud utenfor sykeheimen ut over de 14
plassene som allerede var opprettet.
Betaling for utskrivningsklare pasienter utgjør ca 25 % (1 mill kr) av merforbruket. Man har ikke lyktes i å
ta tilbake til kommunen de pasientene som skulle hatt et opphold i sykeheimen. Det førte til at de måtte
bli i sykehuset inntil omsorg hadde tilstrekkelig personell til oppfølging.
Bruk av overtid for å sikre forsvarlige tjenester utgjør en større del av merforbruket. Overtid må ofte
benyttes når det er fravær av fast personell. Det er også utløst overtid i perioder når aktiviteten har vært
høyere enn forutsatt i bemanningsplaner.
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Omsorgstjenesten benyttet vikarbyrå i forbindelse med sommerferieavviklingen. Merkostnaden beløp
seg til 950 00 kroner, og må ses i sammenheng med mindreforbruk på 220 000 kroner på innleie av egne
tilgjengelige ferievikarer.

Tiltak for å holde rammene: Stillingshjemler er holdt vakant, og antallet har variert gjennom hele året.
Samlet utgjør vakansen 2,4 årsverk. Vakansene er knyttet til ledelse og redusert aktivitet i en del av
hjemmetjenesten.
Alle tjenester gitt fra omsorg er gitt gjennom enkeltvedtak. Brukere som er gitt en tjeneste har krav på å
motta tjenesten så lenge behovet er til stede. Det legges opp til en nøktern utmåling og fordeling av
tjenestene. Både sykehjem og hjemmetjenesten får flere pasienter med mer sammensatte sykdommer
og omfattende bistandsbehov. Omsorg ved livets slutt, økt antall med demensdiagnose og utfordrende
adferd er utfordringer man møter stadig oftere.
Det er gjennomført i alt tre større rekrutteringstiltak for å dekke opp ledige stillinger. Det å skaffe til veie
rett kompetanse er utfordrende, og spesielt sykepleierkompetanse. Ved å få besatt alle ledige stillinger
bidrar det til at bruken av merarbeid og overtid reduseres.
Arbeidet med å øke nærværet fortsetter, og et høyere nærvær vil bidra til å redusere behovet for innleie
og samtidig bidra til større kontinuitet i oppfølgingen av brukerne.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2017
2018
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018

68 997

69 933

61 375

-8 559

-13,9 %

5 053

5 574

4 049

-1 526

-37,7 %

3 833

4 498

3 385

-1 113

-32,9 %

3
2
77 888
-4 141
-16 113
-197
-86
-20 537
57 351

-10
1
79 996
-4 530
-15 609
-93
0
-20 231
59 765

0
0
68 808
-4 140
-8 820
0
0
-12 960
55 848

10
-1
-11 188
390
6 789
93
0
7 271
-3 917

0,0 %
0,0 %
-16,3 %
-9,4 %
-77,0 %
0,0 %
0,0 %
-56,1 %
-7,0 %

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse
Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

3,7 %

4,0 %

0,0 %

0,0 %

3,3 %

3,8 %

4,5 %

36,6 %

38,5 %

34,0 %

32,5 %

41,4 %

29,6 %

34,2 %

Prioritet
Aktivisering, støttetjenester (f234) andel av netto driftsutgifter til plo(B)
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter(B)

Side 47 av 49

Årsmelding 2018

Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner, pleie- og omsorgtjenesten(B)
Tjenester til hjemmeboende (f254) andel av netto driftsutgifter til plo(B)

Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

26 043

28 617

27 066

24 726

32 204

17 490

24 046

61,1 %

61,0 %

54,7 %

43,6 %

43,9 %

61,3 %

51,2 %

1 190 000 1 142 792

875 412

982 150

1 362 391 1 041 636

1 118 684

Produktivitet
Korrigerte brutto driftsutgifter,
institusjon, pr. kommunal plass

Verran bruker en forholdsvis stor andel av sine driftsutgifter på pleie og omsorg. Dette har delvis
sammenheng med en stor andel eldre i befolkningen. Netto driftsutgifter per innbygger er litt høyere
enn i kostragrupp 2, men lavere enn i Namdalseid.
Vel 60 % av utgiftene til pleie og omsorg går til hjemmebaserte tjenester.
Driftsutgifter per institusjonsplass er marginalt høyere enn kostragruppe 2.

Kultur
Tjenesteområdebeskrivelse
Kulturavdelingen i Verran kommune består av kulturskole, ungdomsklubb og bibliotek. Her ligger også
utgifter til Ungdommens kulturmønstring, Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken. I
tillegg er det noen tilskuddsmidler til idrett og frivilligheten forøvrig som det kan søkes på. Søknadene
behandles administrativt.
Det er få ansatte innenfor kulturfeltet i Verran, og handlingsrommet er dermed ikke så stort. Dette
preger også aktivitetsbildet i 2018.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet

231-Kultur

Sum

Regnskap
2018

Rev.
bud.
2018

2 669
-698
1 971
2 669
-698
1 971

2 408
-383
2 025
2 408
-383
2 025

Utgift
Inntekt
Budsjett
Utgift
Inntekt
Budsjett

Avvik i Avvik i %
kr
-261
315
54
-261
315
54

-362,1 %
-105,5 %
2,7 %
-10,8 %
-82,3 %
2,7 %

Kultur ble utskilt som et eget budsjettområde i 2018. En har derfor ikke sammenligningstall for 2017 her.
Enheten hadde et lite mindreforbruk på kr 54.000 i 2018.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2017
2018
Lønn

0

1 857
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2018
1 881
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Regnskap Regnskap
2017
2018
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2018

0

372

298

-74

-24,7 %

0

179

114

-65

-57,0 %

0
0
0
0
0
0
0
0
0

241
20
2 669
-244
-246
-148
-60
-698
1 971

115
0
2 408
-302
-81
0
0
-383
2 025

-126
-20
-261
-58
165
148
60
315
54

-109,8 %
0,0 %
-10,8 %
19,1 %
-203,8 %
0,0 %
0,0 %
-82,3 %
2,7 %

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse
Verran
2017

Verran
2018

Snåase Meråker Namdalseid Steinkjer Kostragruppe
Snåsa
02

1 252

1 637

2 610

4 363

2 055

1 753

2 432

656

784

1 253

497

1 894

1 006

914

231

261

564

776

618

251

366

20

20

288

488

88

287

244

4 138

4 163

4 262

5 462

4 039

2 081

4 098

1,8 %

2,2 %

3,3 %

5,7 %

2,6 %

3,0 %

3,5 %

28,0 %

24,0 %

39,8 %

43,2 %

34,8 %

17,1 %

23,8 %

Prioritet
Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger i kroner
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud
barn og unge per innbygger 6-18 år(B)
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til idrett per
innbygger(B)
Netto driftsutgifter til kommunale
musikk- og kulturskoler, per innbygger 615 år(B)
Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av
totale netto driftsutgifter(B)

Dekningsgrad
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i
kommunens musikk- og kulturskole, av
antall barn i al(B)

Verran kommune bruker lite penger på kultur sammenlignet med andre kommuner. Dette gjelder både
aktivitetstilbud til barn og unge, bibliotek og idrett.
Utgifter til kulturskole per innbygger 6-15 år er omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner. Ca
1/4 av elever i grunnskolealder går i kulturskolen.
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Verran kommune

INNLEDNING
Dette dokumentet er deler av Verran kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2018 og
inneholder regnskapstall for 2018 for alle kommunens virksomhetsområder.
Dokumentet vil sammen med årsrapport presentere årsoppgjøret for 2018. Driftsregnskapet
gjengis på underpostnivå med kolonner for regnskap og revidert budsjett 2018 samt regnskap
2017.
Regnskapet er ført etter regnskapsforsk.riftene for kommuner av 15.12.2000 og ny § 13 i
samme Forskrift om regnskapsregler for pensjoner av 09.12.2002, og med siste endring av§
13 i Forskrift av 23.11.2011. Regnskapet er for øvrig ført i samsvar med god regnskapsskikk
ihht § 7, etter GKRS sine standarder og etter forskrifter om KOSTRA. Det betyr i praksis at
regnskapet er ført slik at det skal gi tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken ved de
ulike aktiviteter og virksomheter.

Inderøy, 31.12.2018
15.02.2019

~~~

Torunn Austheim
Rådmann

'(1~7:, ~

l\Jd'S~

Marit Følstad Iversen
Leder Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn

HOVEDOVERSIKTER

Vedlegg 1
Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet
Regnskap 2018

Tall i 1 kroner

Regulert budsjett
2018

Opprinnelig
budsjett 2018 Regnskap 2017

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd

Sum frie disponible inntekter

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån

Netto finansinntekter/-utgifter

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetninger

-45 477 000

-45 677 000

-44 758 923

-111 723 000

-111723000

-108 685 939

-12 710 872

-12 655 000

-12 655 000

-11626330

-4 893 490

-996 000

-996000

-4106113

0

0

0

-173 744 964

-170 851 000

-171 051 000

-1002 737

-1046000

-1046000

0

0

0

0

5 684 429

5 850 000

5 700 000

5 784 629

l

Gevinst finansielle instrumenter

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

-46 273 737
-109 866 865

0

-169 177 3051

-846 770

0

0

0

0

11362 856

11200 000

11200 000

10 684 074

16 044 548

16 004 000

15 854 000

15 621 9331

]
0

0

0

0

8 374 336

8 374 336

2 283 300

1520 300

14 243

0

0

13 964

-7 411036

-7 411036

0

0

-550000

-550 000

0

0

0

0

0

427 543

413 300

2 283 300

0

15342641

FORDELING
Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

918 000

-157 272 874

-154 433 700

-152 913 700

-151103 108

Sum fordelt til drift (fra skjema 18)

153 410 809

154 433 700

152 913 700

143 692 072

R!inskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

-3862 065

0

0

-7 411 036

Til fordeling drift

Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på ANSVAR

Tall i 1 kroner

Regnskap 2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018 Regnskap 2017

153 410 809

154 433 700

1!1? 91'.1700

2 356 891
18620077
6 345 830
47 182
7 737 930
31 564 090
8 185 913
1 971 009
13 245 999
46 517 979
15077233
3 590 444
4 498 391
6 842 448
4 241 238
-3 386 690
-14 246 452
0
201 296

2 703 000
18 917 600
6 276 000
0
9 354 000
31 282 000
8 147 000
2 025 000
12 853 500
42 994 500
17 126 000
4 032 000
4 504 000
6 054 000
4 281 600
-2 603 500
-14 021 000
0
508 000

2 703 000
17 858 600
6 276 000
0
9 600 000
31 576 000
8 043 000
0
12 358 500
42 455 500
17 255 000
3 832 000
4 839 000
5 678 000
3 760 600
-2 603 500
-11 226 000
0
508 000

2 561 226
16 641 703
6 167 029
-95 360
-9 457 871
30 369 621
7 928 022
0
13 035 050
44 510 778
16 958 146
3 681 688
5 245 942
6 052 479
3 697 933
-3 556 502
-891 665
-80 206
924 059

153 410 809

154433 700

152 913 700

143 692 0121

Fra regnskapsskjema 1A:
14'.1 R9?

on

Fordeling på ANSVAR
Politisk virksomhet
Rådmannen
Fellesoppgaver oppvekst
Småsa mfun nssatsi ng
Integrering innvandrere
Malm oppvekstsenter
Folla skole
Kultur
Omsorgstjenester m/statstilskudd
Enhet for omsorgstjenester
Forebyggende enhet
NAV Verran
Enhet samfunnsutvikling
Enhet samfunnsutvikling, eiendom
Enhet samfunnsutvikling, anlegg
l::::nhet samfunnsutvikling, vann/avløp
Finansposter
Momskomp, avskrivinger, internfordeling
Pensjonskostnader

ISum fordelt

Vedlegg 2
Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet
Tall i 1 kroner

Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Opprinnelig
Budsjett
2018

Regnskap
2017

25 724 000
6 500 000
982 000
2 500 000
0
0

18 500 000
5 000 000
972 000
2 500 000
0
0

35 051 747
3 386 500
899 276
3 084 926
0
3414307

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

llrets finansieringsbehov

34
6
23
2

345
968
736
340

330
614
413
000
0
911 276

68 301 634 35 706 000

26 972 000 45 836 7561

-19 763
-36
-26 225
-3 586
-6 747
-2 643

-19 295 000
0
-985 000
-1 620 000
-4 000 000
0

FINANSIERING
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter

lsum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger

lsum finansiering
IUdekket / Udisponert

614
000
000
372
392
585

-19 295 000
0
-3 500 000
-3 080 000
-5 555 000
-1 490 000

-59 001 963 -32 920 000
0
0
-3 208 038

0
0
-2 786 000

-62 210 001 -35 706 000

6 091 633

0

-32 087 707
-3 114 691
0
-2 688 044
-3 266 887
-169 076

-25 900 000 -41 326 4041
0
0
-1 072 000

-918 000
0
-3 592 352

-26 972 000 -45 836 756
0

01

REGNSKAPSSKJEMA2B
INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJ
Tall i 1 kroner

Regnskap 2018

Regulert
budsjett
2018

Opprinnelig
budsjett
2018

Regnskap 2017

34 345 330

25 724 000

18 500 000

35 051 747

801 841
0
239 435
0
0
0
5 315 172
1443654
1096450
391 188
1034967
0
0
21 362 662
0
2 659 963

800 000
0
237 000
0
0
100 000
4 324 000
1003000
1500000
500 000
660 000
0
14 000 000
0
2 600 000

600 000
0
0
0
0
100 000
1 500 000
0
1 500 000
500 000
0
0
0
14 000 000
300 000
0

115 951
428 962
0
2 100 000
324 388
0
89 950
652 276
0
316 980
343 750
225 000
579 685
28 387 492
0
1 487 313

34 345 330 25 724 000

18 500 000

35 0517471

Fra regnskapsskjema 2A:
Investeringer i anleggsmidler

Fordeling på PROSJ
EDB-investeringer felles
Ventilasjon voksenopplæringen
Ballbinge Folla skole
Kjøp scene/amfi i gruveområde
Medisinrom helsetunet
Bolysttiltak - komite NNB
Bredbånd Malm - Follafoss
Rehab bygg/anlegg Gruveplassen
Opprusting Malm kirke
Gatelys/led og veier
Gang/sykkevei Strandveien
Vei til Tjuin
Ledningsnett/veier Malmlia, fase 1
Ledningsnett/veier Malmlia, fase 2
Vann- og avlø]. isnell Follafoss
Vannforsyning Vada

lsum fordelt

"

V

Regnskapsvedlegg 5
Økonomisk oversikt - Investering
Tall i 1 kroner

Regnskap 2018

Regulert
budsjett Opprinnelig
2018 budsjett 2018 Regnskap 2017

INNTEKTER
0
0
-2 643 585
-1 490 000
-3 055 000
-3 880 653
-3 586 372
-3 080 000
0
0
-3 500 000
-26 225 000
0
0
-36 335 610 -11 125 000

Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

ISum inntekter

UTGIFTER

0
0
-1 500 000
-1 620 000
0
-985 000
0
-4105 000

-3114
-169
-1 100
-2 688

691
076
169
044
0
0
0

-7 071 9791

]
0
0
29 568 231
0
4 773 070
4 029
0
34 345 330

0
0
24 177 000
0
1 547 000
0
0
25 724 000

0
0
17 000 000
0
1 500 000
0
0
18 500 000

ISum finansieringstransaksjoner

2 340 000
6 968 614
23 736 413
0
0
911 276
33 956 303

2 500 000
6 500 000
982 000
0
0
0
9 982 000

2 500 000
5 000 000
972 000
0
0
0
8 472 000

2 992 269
422 038
10 785 0091

IFinansieringsbehov

31966023

24581 000

22 867 000

38 764 7761

-19 763 614 -19 295 000
-36 000
0
0
0
-2 500 000
-2 866 739
0
0
-1 564 000
-1 564 000
0
0
-1 222 000
-1 222 000
-422 038
0
-25 874 390 -24 581 000

-19 295 000
0
0
-2 500 000
0
0
0
-1 072 000
0
-22867 000

-32 087 707

-38 764 7761

0

01

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

ISum utgifter

0
0

32 277 686
86 017
2 688 044
0
0

35 051 7471

IFINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne fond

FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

ISum finansiering
IUdekket I Udisponert

J

6091633

0

3 084 926
3 386 500
899 276
0

0
0

-2166718
-918 000
0

-49 298
-2 400 000
-1 143 054

Regnskapsvedlegg 4
Økonomisk oversikt - Drift
Regnskap 2018

Tall i 1 kroner
DRIFTSINNTEKTER

-R 7RS 542

Brukerbetalinger
Andre ealqc og leiemntokter

-2·1876044

Overføringer med krav til motytelse

Regulert
budsjett
2018
-8 855 000

-zz

/44 000

Opprinnelig
budsjett
2018

Regnskap 2017

-8 855 000

8 256 642

-22 894 000

-23 468 479

-39 786 161

-28 022 120

-27 872 120

-42 141 348

-109 866 865

-111 723 000

-111 723 000

-108 685 939

-15 995 461

-15 580 000

-14 726 000

-21 257 991

-252 200

0

0

-22 662

Inntekts- og formuesskatt

-46 273 737

-45 477 000

-45 677 000

-44 758 923

Eiendomsskatt

-12 710 872

-12 655 000

-12 655 000

-11 626 330

-4 893 490

-996 000

-996 000

Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer

Andre direkte og indirekte skatter

-260 440 372 -246 052 120 -245 398120

!sum driftsinntekter

-4106113

-264 324 427!

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter

132 220 404

122 938 000

120 713 000

135 231 089

Sosiale utgifter

31 933 559

32 456 200

32 171 200

32 724 871

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon

33 628 176

31 583 900

30 486 900

34 011 897

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon

31 376 781

30 110 500

29 725 500

26 329 921

Overføringer

12914758

14 560 600

15 682 600

12 581 571

Avskrivninger

13 136 139

12 261 000

12 261 000

12 263 880

Fordelte utgifter

jSum driftsutgifter
!Brutto driftsresultat

-1 161 739

-927 880

-1 217 880

254 048 078

242 982 320

239 822 320

251719750!

-6392 295

-3069 800

-5 575 800

-12 604 6761

-1 002 737

-1 046 000

-1 046 000

0
-50 065

0

0

0

0

0

-7 000

-1 052 802

-1046000

-1046000

5 684 429

5 850 000

5 700 000

0

a

a

0

11 362 856

11 200 000

11 200 000

10 684 074

-1 423 480

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på lån

!Sum eksterne finansinntekter

-846 770

-853 770!

EKSTERNE FINANSUTGIFTER
Renteutgifter og låneomkostninger
Iap flnanilielle iR&IFblRlenler (en:1le"'en:1ieler)
Avdrag på lån
Utlån

5 784 629

50 065

0

0

!Sum eksterne finansutgifter

17 097 350

17 050 000

16 900 000

16 468 7031

!Resultat eksterne finanstransaksjoner

16 044 548

16 004 000

15 854 000

15 614 933!

Motpost avskrivninger

-13 136 139

-12 261 000

-12 261 000

-12 263 880

!Netto driftsresultat

-3 483 886

673 200

-1982 800

-9 253 6231

-7 411 036

-7 411 036

0

-550 000

-550 000

0

0

-2 061 083

-1 557 500

-771 500

-1 503 190

-10 022 119

-9518536

-771 500

-1 503 190!

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

0

8 374 336

8 374 336

2 283 300

1 520 300

BRUK AV AVSETNINGER
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond

!sum bruk av avsetninger

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond

!sum avsetninger
!Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

0

]
0

918 000

1269604

471 000

471 000

9 643 940

8 845 336

2 754 300

3 345 778!

907 478

-3862065

0

0

-7 411 0361

Vedlegg 3
Balanseregnskapet
Tall i 1 kroner
EIENDELER
A. ANLEGGSMIDLER
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Pensjonsmidler

Noter

Regnskap 2018

Regnskap 2017

5
5
4

389 021042
9 212 528
379 493 080
23 311304
37 258 230
838 296184

373 724 504
4 396 325
348 501166
19 065 509
13 557 817
759 245 320

27 553 528
19 981577
0
0
0
0
18 078148
65 613 253

28 961932
20 245 108
0
0
0
0
13 078 670
62 285 710

903909437

821 531 030J

-9 920 354
-3 036 514
-5 664 921
-1 665 331
-3 862 065
0
0
6 091633
-80 595 954
0
2 073 635
-96 579 872

-3 660 018
-3 842 236
-6 886 921
-1161849
-7 411 036
0
0
0
-18 769 672
0
2 073 635
-39 658 098

0
-432 430 599
-64 295 000
-264 442 168
-761167 767

0
-421267136
-50 000 000
-273 145 024
-744 412160

0
-46161 798
0
0
-46161 798

0
-37 460 772
0
0
-37 460 772

-903909437

-821531 030

3 467 890
821944
-4 289 834

3 936 504
254 748
-4 191 252

0

ol

Utlån

6

Aksjer og andeler

!Sum anleggsmidler
B. OMLØPSMIDLER
Kortsiktige fordringer

4
6

Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

!sum omløpsmidler
lsum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD
C. EGENKAPITAL
Disposisjonsfond

11

Bundne driftsfond

11

Ubundne investeringsfond

11

Bundne investeringsfond

11

Regnskapsmessig mindreforbruk

15

Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert I investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto

15
18

Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK {investering)
Endring regnskapsprinsipp som påvirker AK {drift)

23

!Sum egenkapital
D.GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Ihendehaverobligasjonslån
Pensjonsforpliktelser
Sertifikatlån
Andre lån

4
8
8

!Sum langsiktig gjeld
KORTSIKTIG GJELD
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater

4

Premieavvik

!Sum kortsiktig gjeld
lsum egenkaf!tal

2S ø.i!ld

MEMORIAKONTI:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene

!Sum memoriakontl

INVESTERINGSREGNSKAPET

02302

Tjenester anlegg/uteareal/veier

04290
05002
07700
602
02302
04290

Mva utenfor mva-loven, investering
Forslnkelsesrenter
Refusjoner fra andre (private)

Gangl!ykkevei Strandveien
Tjenester anlegg/uteareal/veier
Mva utenfor mva-loven, investering

615

Vei tii Tjuin

02302
02700
04290
618
02302
02700
04290
04700
06500
619
02302
02700
04700
625
05100
05201
05500
07000
09101
09200
09500
09580
900
05200

Tjenester anlegg/uteareal/veier
Konsulent-tjenester
Mva utenfor mva-loven, investering

LednlnP-nett/veler Malmlla, fase 1
Tjenester anlegg/uteareal/veier
Konsulent-tjenester
Mva utenfor mva-loven, investering
Overføringer til andre (uten motytelse)
Annet avg.pl. salg av varer og tjenester

Lednlngsnettlveier Malmlia1 fase 2
Tjenester anlegg/uteareal/veier
Konsulent-tjenester
Overføringer til andre (uten motytelse)

Vannforsinin1 Vada
Avd rags utgifter
Utlån startlån
Avs. til bundet invest.fond
Tilskudd/refusjoner fra staten
Bruk av startlån
Mottatte avdrag på utlån, ordinære
Bruk av bundet driftsfond
Bruk av bundet investeringsfond

FormidlinP-lån
Utlån

05480

Avs. tll ubundne investeringsfond

06700

Salg av fast eiendom

[]7790

Komp. mva investering

08300
09100
09200
09400
09480
09700

Fra fylkeskommuner
Bruk av lån
Mottatte avdrag på utlån, ordinære
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Overføringer fra driftsregnskapet

824 750,00
206 188,00
4 029,00
-375 000,00
659 967,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 737 785,00
1952132,00
1531800,00
140 945,00
-2 643 585,00
18 719 077100
2 070 667,00
420 703,00
168 593,00
2 659963,00
2 340 000,00
5 468 614,00
911276,00
0,00
-5 468 614,00
-2 829 239,00
0,00
-422 038,00

660 000,00
0,00
0,00
0,00
660000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 000 000,00
0,00
0,00
0,00
-1 490 000,00
12 510 000,00
2 600 000,00
0,00
0,00
2600000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
0,00
0,00
-5 000 000,00
-2 500 000,00
0,00

0!00
1 500 000,00
0,00
0,00
3 586 372,00
-3 500 000,00
-14 295 000,00
-37 500,00
-1 500 000,00
-1072 000,00
0,00

0,00
1500000,00
0,00
0,00
-J 080 000,00
-3 500 000,00
-14 295 000,00
0,00
-1 500 000,00
-1072 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Regnskapsmessig merforbruk

0,00

275 000,00
68 750,00
0,00
0,00
343 750 00
180 000,00
45 000,00
225000,~
522 199,00
27 585,00
29 901,00
579685,~
24 455 117,00
1 755 605,00
2 176 770,00
0,00
-169 076,00
2s 218 416,ool
1258884,00
228 429,00
0,00
1 487 313,00)
3 084 926,00
3 386 500,00
422 038,00
-1'17 89'1,00
-3 386 500,00
-2 166 718,00
-49 298,00
-1 143 054,00
0001
0,00
2 992 269,00
-3 114 691,00
-2 688 044,00
0,00
-28 701 207,00
0,00
0,00
-2 400 000,00
-918 000,00
0,00

Andre investeringsformål
0,00

DRIFTSREGNSKAPET

113

Småsamfunnssatsing

10100 Fast lønn
10201 Lønn sykevikarer
10300 Lønn til ekstrahjelp
10500 Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
10900 Pensjonsavgift KLP
10990 Arbeids.avgift lønn
10991 Arbeids.avgift pensjon
11001 Kontormateriell
11002 Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
11152 Matvarer, til bevertning (møter osv)
11201 Andre varer og tjenester
11206 Velferdstiltak, ansatte og brukere
11301 Post
11302 Telefon
11401 Annonse, reklame, info
11501 Kurs, opplæring
11601 Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
11701 Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
11901 Husleie, leie av lokaler
11953 Datalisenser og -programmer
12001 Inventar (kjøp/finansiell leasing)
12002 Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasin]
12003 PC, datautstyr
12201 Leie av maskiner, utstyr m.m.
12401 Drift/service-avtaler kopimaskiner
12402 Drift/service-avtaler it/data
12403 Driftsavtale skatteregnskap
14290 Mva utenfor mva-loven, drift
15902 Avskrivninger kj.tøy/maskiner
16201 Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
16501 Annet avgiftspliktig salg
16901 Fcrde!tc utgifter drift
17101 Refusjon sykepenger
17104 Refusjon feriepenger
17290 Komp mva påløpt drift
17501 Ref. fra kommuner
114
Skatteoe~krever
10100 Fast lønn
10101 Funksjonstillegg
10102 Fast lønn lærere
10201 Lønn sykevikarer
10300 Lønn til ekstrahjelp
10500 Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
10890 Tr.pliktig, ikke arbg.avgpl. lønn
10900 Pensjonsavgift KLP
10901 Pensjonsavgift SPK
10990 Arbeids.avgift lønn
10991 Arbeids.avgift pensjon
11001 Kontormateriell
11002 Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
11051 Undervisningsmateriell
11151 Matvarer
11152 Matvarer, til bevertning (møter osv)
11200 Kjøp av tjenester til kommunal drift
11201 Andre varer og tjenester
11208 Vedlikehold utstyr/driftsmateriell bygg
11302 Telefon
11401 Annonse, reklame, info

47182,00
2 325 327,00
11314,00
11875,00
423,00
377 346,00
204 578,00
39 999,00
2 966,00
4 800,00
0,00
4 375,00
1 780,00
26 793,00
8 074,00
10 658,00
900,00
768,00
1 563,00
280 000,00
127 587,00
0,00
7017,00
38 717,00
13 446,00
3 585,00
0,00
99 708,00
-960,00
0,00
-630 834,00
-290 000,00
-21'.> 481,00
-414 455,00
-22 878,00
960,00
-2 029 951,00
0100
1275 782,00
16 835,00
1140 752,00
82 112,00
141375,00
1213,00
4 565 380,00
147 688,00
190 442,00
245 992,00
35 842,00
1 042,00
3 334,00
7 293,00
4 058,00
4 280,00
28 726,00
89 688,00
2 387,00
13 015,00
0,00

0,00
2 740 000,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
375 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
10 000,00
0,00
30 000,00
15 000,00
20 000,00
245 000,00
10 000,00
20 000,00

-95 360,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
-700 000,00
-460 000,00
-287 880,00
0,00
0,00
0,00
-2 712 120,00

2 546 040,00
47 662,00
0,00
1893,00
383 485,00
225 594,00
38 864,00
2 999,00
300,00
600,00
1 723,00
0,00
37 219,00
19 947,00
0,00
27 510,00
14 962,00
19 227,00
278 722,00
61824,00
0,00
0,00
10 848,00
13 441,00
3106,00
0,00
146 921,00
0,00
80 206,00
-1 039 724,00
-290 000,00
-201965,00
-527 926.00
-22 264,0U
0,00
-1 881 215,00

0100
1580000,00
0,00
1286000,00
80 000,00
100 000,00
0,00
5 310 000,00
164 000,00
234 000,00
312 000,00
41000,00
1000,00
0,00
20 000,00
12 000,00
0,00
20 000,00
52 000,00
0,00
9 000,00
0,00

1571809,00
30 369,00
1 889 679,00
299 532,00
264 354,00
3 231,00
6 059 082,00
185 748,00
287 866,00
364105,00
so 203,00
1494,00
4 827,00
36 882,00
11 019,00
2 090,00
45 889,00
98 545,00
157,00
9 578,00
5 801,00

0,00

10
45
15
35
100

o,oo]

11501

Kurs, opplæring

11601
11701
11704
11707
11801
11851
11901
11953
11954
12001
12002
12003
12101
12201
12302
12401
12402
12601
12701
12704
13501
14290
14501
14701
14703
14709
16201
16301
17001
17003
17101
17104
17290
17501
17701
18106

Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Drivstoff og rekvisita
Transportoppdrag Jekta AS
Strøm/elektrisk kraft
Forsikring av personer (ikke oppg.pl.)
Husleie, leie av lokaler
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar (kjøp/finansiell leasing)
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasinE
PC, datautstyr
Leasing/kjøp av transportmidler
Leie av maskiner, utstyr m.m.
Byggetjenester eksterne
Drift/service-avtaler kopimaskiner
Drift/service-avtaler it/data
Rengjøringstjenester (kjøpt av)
Konsul ent-tjenester
Tolketjenester
Tjenester fra kommuner
Mva utenfor mva-loven, drift
Overføring til andre kommuner
Overføring til andre
Økonomisk sosialhjelp, flyktninger
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Husleieinntekter
Reflisjon fra staten
Ref. NAV
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Komp mva påløpt drift
Ref. fra kommuner
Refusjon fra andre/private
Integreringstilskudd

(us

Integrering innvandrere

10100
10101
10102
10200
10201
10202
10203
10204
10207
10300
10301
10400
10500
10504
10508
10900
10901
10990
10991
11000
11001

Fast lønn
Funksjonstillegg
Fast lønn lærere
Lønn til vikarer
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Andre vikarer
Vikarv/lønnet perm.
Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer
Lønn til ekstrahjelp
Lønn engasjementer
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Lønn lærlinger
Forskjøvet arbeidstid
Pensjonsavgift KLP
Pensjonsavgift SPK
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell (forbruksvarer)
Kontormateriell

17177,00
9 195,00
126 740,00
1145,00
0,00
14 543,00
2 426,00
887 343,00
0,00
5 114,00
0,00
32 727,00
0,00
10 754,00
24 564,00
99 851,00
1801,00
29 616,00
110 378,00
0,00
72 823,00
1 639 534,00
0,00
0,00
395 063,00
0,00
-4 270,00
-83 649,00
-351988,00
-7 587 5%,00
0,00
-301681,00
-18 130,00
0,00
-380 796,00
-11 988,00
0,00
7 737 930!00
11 359 660,00
286160,00
14 682 398,00
60 505,00
1 702 014,00
173 362,00
533 468,00
103 825,00
332,00
151538,00
52 189,00
21 060,00
6 512,00
119 487,00
9 207,00
2190 081,00
1 616 671,00
2 883117,00
403 915,00
2 842,00
14 465,00

20 000,00
10 000,00
200 000,00
1 000,00
0,00
40 000,00
0,00
1160 000,00
12 000,00
5 000,00
43 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
25 000,00
0,00
0,00
35 000,00
100 000,00
10 000,00
so 000,00
807 000,00
0,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
-800 000,00
-7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20 000,00
0,00
9 354000,00
11 701 000,00
103 000,00
15 506 000,00
0,00
1105 000,00
90 000,00
180 000,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
2 283 000,00
1582 000,00
3 022 000,00
400 000,00
0,00
16 000,00

13 347,00
9 780,00
107 246,00
1395,00
1290,00
36 036,00
0,00
1815 894,00
11 635,00
4 000,00
186 079,00
111661,00
0,00
21510,00
24 560,00
24 475,00
0,00
35 922,00
220 250,00
49 000,00
95 016,00
293 562,00
-240,00
254 050,00
762 889,00
7,00
23 675,00
-7 800,00
-1 069 764,00
-2 890 844,00
-22 200,00
-623 622,00
-40 081,00
240,00
0,00
-18 000,00
-20 111100,00
-9 457

sn,ool

11 911 229,00
273 283,00
14 089 573,00
0,00
2 605 932,00
115 209,00
331008,00
46 206,00
0,00
73 754,00
140 639,00
5 274,00
11530,00
229 169,00
11 021,00
2 329 764,00
1518 867,00
2 759 516,00
407 955,00
700,00
17 424,00

11 002

Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur

11050
11051
11052
11101
11151
11152
11153
11200
11201
11202
11301
11302
11401
11501
11601
11652
11701
11704
11851
11901
11953
11954
12001
12002
1200~
12005
12101
12201
12401
12402
12406
12700
12704
12706
13501
13701
14290
14701
14705
14709
16001
16002
16003
16201
16203
16291
16901
17001
17002
17003
17101
17104
17290
17301
17302
17501
17701
17702

Undervisn.materiell kunst/håndtv
Undervisningsmateriell
Matvarer skolekjøkken
Medisinsk forbruksmateriale
Matvarer
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Mat kjøkken m/mva
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Renholdsartikler/sanitærpapir
Post
Telefon
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Andre oppgavepl. godtgjørelser
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Drivstoff og rekvisita
Forsikring av personer (ikke oppg.pl.)
Husleie, leie av lokaler
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar (kjøp/finansiell leasing)
Utstyr, maskiner, instrumenter [kjep/Ieasin]
PC, data utstyr
Kjøp med gavemidler
Leasing/kjøp av transportmidler
Leie av maskiner, utstyr m.m.
Drift/service-avtaler kopimaskiner
Drift/service-avtaler it/data
Driftsavtaler utstyr
Undervisningstjenester
Tolketjenester
Andre tjenester som inngår i egen prod.
Tjenester fra kommuner
Kjøp av andre/private
Mva utenfor mva-loven, drift
Overføring til andre
Søskenmoderasjon barnehage
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Egenandeler
Foreldrebetaling
Elevavgift
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Salg kantine/kjøkken
Bilettinntekter
Fordelte utgifter drift
Refusjon fra staten
Øremerket statstilskudd
Ref. NAV
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Komp mva påløpt drift
Ref. fra fylkeskommunen
Lærlingetilskudd
Ref. fra kommuner
Refusjon fra andre/private
Refusjon fra organisasjoner

17 666,00
15 955,00
231980,00
27 043,00
0,00
670 747,00
16 468,00
4 886,00
229,00
123 172,00
31920,00
8 655,00
34114,00
3 187,00
22 044,00
23 059,00
31 558,00
114 758,00
0,00
24,00
0,00
48 072,00
23 585,00
116 786,00
0,00
71 092,00
0,00
10 755,00
23 214,00
48 987,00
1497,00
0,00
41 784,00
2 544,00
3 600,00
101490,00
20 089,00
-612,00
0,00
114 363,00
10 318,00
-226 973,00
-3 184 626,00
0,00
-5 000,00
-94 578,00
0,00
-13 000,00
-1114 083,00
0,00
-112 866,00
-1 748 403,00
-80 950,00
612,00
0,00
-28 363,00
-76 000,00
-1830,00
-37 239,00

0,00
25 000,00
290 000,00
25 000,00
0,00
730 000,00
10 000,00
0,00
0,00
93 000,00
25 000,00
0,00
21 000,00
0,00
70 000,00
45 000,00
25 000,00
31 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
12 000,00
70 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
15 000,00
45 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 000,00
0,00
-220 000,00
-3 465 000,00
0,00
0,00
-105 000,00
0,00
0,00
-750 000,00
0,00
-210 000,00
-1 800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50 000,00

19 461,00
4 574,00
168 660,00
18 231,00
698,00
311154,00
J 708,00
0,00
23 781,00
201419,00
23 191,00
8 255,00
40 021,00
9 857,00
8 056,00
29 885,00
35 988,00
77104,00
651,00
0,00
3 360,00
35 783,00
24175,00
68 647,00
772,00
0,00
8 704,00
0,00
40 324,00
46195,00
24 781,00
16 415,00
0,00
0 00
0,00
86 925,00
44 520,00
0,00
56 500,00
113 022,00
6 647,00
-198 502,00
-2 446 921,00
-238 500,00
-10 803,00
-49 010,00
-53 800,00
-2174,00
-779 968,00
-69 778,00
-212 167,00
-3 594 654,00
-168 234,00
0,00
-16 000,00
-42 055,00
-131496,00
-1 650,00
-38 013,00

19501

Bruk av bundet driftsfond

211
10100
10101
10102
10201
10202
10203
10300
10301
10500
10508
10900
10901
10990
10991
11000
11001
11002
11050
11051
11052
11151
11152
11200
11201
11206
11208
11301
11302
11401
11501
11601
11652
11701
11702
11705
11953
11954
12001
12002
12101
12201
12401
12402
12406
12700
13501
14709
16002
16201
16203
17001
17002
17101
17104
17302
17701
17702

Malm oppvekstsenter
Fast lønn
Funksjonstillegg
Fast lønn lærere
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Andre vikarer
Lønn til ekstrahjelp
Lønn engasjementer
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Forskjøvet arbeidstid
Pensjonsavgift KLP
Pensjonsavgift SPK
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell (forbruksvarer)
Kontormateriell
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Undervisn.materiell kunst/håndtv
Undervisningsmateriell
Matvarer skolekjøkken
Matvarer
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Velferdstiltak, ansatte og brukere
Vedlikehold utstyr/driftsmateriell bygg
Post
Telefon
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Andre oppgavepl. godtgjørelser
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Skoleskyss
Bi lfors ikring/års avgift
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar {kjøp/finansiell leasing)
Utstyr, maskiner, instrumenter {kjøp/leasin!
Leasing/kjøp av transportmidler
Leie av maskiner, utstyr m.m.
Drift/service-avtaler kopimaskiner
Drift/service-avtaler it/data
Driftsavtaler utstyr
Undervisningstjenester
Tjenester fra kommuner
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Foreldrebetaling
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Salg kantine/kjøkken
Refusjon fra staten
Øremerket statstilskudd
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Lærlingetilskudd
Refusjon fra andre/private
Refusjon fra organisasjoner

-100 452,00
31 564 090,00
263 878,00
90 241,00
6 298 735,00
341270,00
0,00
90 526,00
32 127,00
0,00
565,00
0,00
48 081,00
707 365,00
714164,00
80 077,00
2 061,00
3 343,00
17 298,00
13 164,00
27 960,00
14 379,00
5 440,00
5 645,00
16 306,00
12 210,00
390,00
0,00
550,00
6 688,00
3 187,00
2 800,00
4 014,00
860,00
11 700,00
0,00
6 912,00
6186,00
7 003,00
11386,00
0,00
5 378,00
20 453,00
18 677,00
0,00
0,00
38 760,00
0,00
-2 189,00
-105 651,00
-86 300,00
0,00
0,00
-40 238,00
-377 666,00
-24 676,00
-15 141,00
0,00
-92 007,00

0,00
31 282 000,00
260 000,00
100 000,00
6 576 000,00
70 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
3 000,00
1 000,00
50 000,00
719 000,00
729 000,00
85 000,00
0,00
5 000,00
0,00
15 000,00
67 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
1000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
7 000,00
12 000,00
3 000,00
20 000,00
0,00
0,00
30 000,00
2 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
-70 000,00
-390 000,00
0,00
0,00
0,00
-128 000,00

-16 171,00
30 369 621,r@
263 744,00
99 521,00
6 520 288,00
95 170,00
10 362,00
45 643,00
17 017,00
12 610,00
3 442,00
0,00
39 111,00
690 022,00
703 995,00
77 288,00
5 331,00
3 391,00
6 563,00
11155,00
54 433,00
10 615,00
1 727,00
3 270,00
13 649,00
4 573,00
0,00
5 743,00
29,00
6 424,00
1550,00
3 688,00
10 745,00
861,00
2 321,00
4 000,00
7 682,00
11 564,00
10 730,00
2 816,00
4 764,00
0,00
26 881,00
1955,00
5 711,00
6 400,00
0,00
12 260,00
14 950,00
-125 000,00
-49 100,00
2 794,00
-101 000,00
-66 678,00
-417 326,00
-17 958,00
-17 882,00
-650,00
-113 173,00

212
10100
10101
10103
10104
10201
10207
10500
10900
10901
10990
10991
11001
11002
11051
11151
11200
11201
11301
11302
11401
11501
11 cn1

..L .L V V ..L

11701
11901
11951
11953
11954
12002
12003
12004
13501
13701
14290
14701
14709
15501
16003
16201
16291
17001
17002
17101
17104
17290
17301
17501
18301
19501
231
10100
10101
10103
10104
10201
10202
10203
10205
10207

Folla skole
Fast lønn
Funksjonstillegg
Lørdag- og søndagstillegg fast ansatte
Kvelds- og nattillegg fast ansatte
Lønn sykevikarer
Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Pensjonsavgift KLP
Pensjonsavgift SPK
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgitt pensjon
Kontormateriell
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Undervisningsmateriell
Matvarer
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Post
Telefon
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl, reise- og oppholdsutgifter
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Husleie, leie av lokaler
Kommunale avgifter og gebyrer
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasine
PC, datautstyr
Bøker, musikk, filmer til biblioteket
Tjenester fra kommuner
Kjøp av andre/private
Mva utenfor mva-loven drift
Overføring til andre
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Avsetning til budne driftsfond
Elevavgift
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Biletti n ntekter
Refusjon fra staten
Øremerket statstilskudd
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Komp mva påløpt drift
Ref. fra fylkeskommunen
Ref. fra kommuner
Fra fylkeskommuner
Bruk av bundet driftsfond

Kultur
Fast lønn
Funksjonstillegg
Lørdag- og søndagstillegg fast ansatte
Kvelds- og nattillegg fast ansatte
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Andre vikarer
Andre vikarer m ref lønn
Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer

8185 913,00
1 402 049,00
30 023,00
1941,00
738,00
6 577,00
160,00
234,00
233 506,00
4 344,00
152 249,00
25 212,00
8 875,00
5 325,00
9 380,00
12 755,00
23 250,00
119 116,00
12 111,00
2 757,00
3 563,00
3 000,00
1 729,00
9 737,00
7 850,00
4 '.;79,00
7 351,00
13 424,00
32 685,00
15 534,00
78 546,00
154 980,00
24 000,00
7 901 00
238 600,00
-5 194,00
20 150,00
-228 010,00
-7 220,00
-9 000,00
-24 000,00
-25 000,00
-21436,00
-2 315,00
-7 901,00
-40 795,00
-124 610,00
-148 000,00
-59 741,00
1971009 00
10 107 284,00
2 214 837,00
126 647,00
270 098,00
572104,00
619 796,00
352 601,00
690 335,00
353 155,00

8147000,00
1425 000,00
11000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255 000,00
0,00
161 000,00
29 000,00
10 000,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0,00
119 000,00
10 000,00
6 000,00
0,00
2 000,00

7 928 022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o nnn nn

" ""

uvu,uu

u,uu

0,00
1000,00
'.i 000,00
15 000,00
20 000,00
0,00
0,00
87 000,00
90 000,00
24 000,00
0 00
115 000,00
0,00
0,00
-260 000,00
-12 000,00
-30 000,00
0,00
-31 000,00
-so 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 025 000 00
10 046 000,00
2 080 000,00
0,00
0,00
145 000,00
840 000,00
265 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
233,00
0,00
0,00
880,00
671,00
217,00
0,00
0,00

0

9 676
2 729

1 052
776
263

10 300

10301
10400
10500
10501
10502
10508
10900
10990
10991
11000
11001
11101
11141
11151
11152
11201
11202
11203
11206
11302
11501
11601
11652
11654
11701
11954
12001
12003
12402
12703
12705
13701
17001
17003
17101
17104
17701
17702
18002
302
10100
10101
10103
10104
10201
10202
10203
10205
10207
10300
10301
10400
10500
10501
10502
10503
10504
10508

Lønn til ekstrahjelp
Lønn engasjementer
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Arbeidsgodtgjøring, fosterhj, BPA, PA mm
Omsorgslønn
Forskjøvet arbeidstid
Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell (forbruksvarer)
Kontormateriell
Medisinsk forbruksmateriale
Medikamenter og medisiner
Matvarer
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Andre varer og tjenester
Renholdsartikler/sanitærpapir
Emballasje, avfallshåndtering
Velferdstiltak, ansatte og brukere
Telefon
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Andre oppgavepl. godtgjørelser
Stipendier ikke trekkpliktig
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar (kjøp/finansiell leasing)
PC, datautstyr
Drift/service-avtaler it/data
Vikartjenester
Kjøp av omsorgstjenester
Kjøp av andre/private
Refusjon fra staten
Ref. NAV
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Refusjon fra andre/private
Refusjon fra organisasjoner
Rammetilskudd skjønnsmidler

Omsø~s~enester m/statstilskudd
Fast lønn
Funksjonstillegg
Lørdag- og søndagstillegg fast ansatte
Kvelds- og nattillegg fast ansatte
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Andre vikarer
Andre vikarer m ref lønn
Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer
Lønn til ekstrahjelp
Lønn engasjementer
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Arbeidsgodtgjøring, fosterhj, BPA, PA mm
Omsorgslønn
Lønn støttekontakter
Lønn lærlinger
Forskjøvet arbeidstid

296 636,00
95 060,00
889 067,00
3 321,00
213 115,00
19 586,00
39 357,00
2 219 572,00
1622 642,00
235 273,00
1969,00
639,00
37 396,00
107,00
15 621,00
7 485,00
86 147,00
9 382,00
14,00
0,00
10 195,00
0,00
23 260,00
26 260,00
0,00
1528,00
7 428,00
128,00
10 933,00
0,00
0,00
201099,00
3 350 982,00
-9 837 904,00
0,00
-1 462 825,00
-65 533,00
-116 070,00
-2 731,00
0,00
13245 99900
25 463 642,00
3 963 576,00
209 942,00
315 568,00
2 371973,00
1400 454,00
980 280,00
943 019,00
502 005,00
690 354,00
78 941,00
1057 353,00
11105,00
394 005,00
243 218,00
150 224,00
257 073,00
102 123,00

270 000,00
0,00
130 000,00
0,00
200 000,00
140 000,00
27 000,00
2 071000,00
1340 000,00
165 000,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
13 000,00
19 000,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
87 500,00
2 000,00
23 500,00
0,00
1000,00
3 000,00
20 000,00
0,00
1000,00
0,00
240 000,00
3 385 000,00
-8 670 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 853 500,00
24 716 500,00
4 320 000,00
0,00
0,00
150 000,00
1620000,00
515 000,00
0,00
0,00
360 000,00
75 000,00
190 000,00
0,00
1000 000,00
150 000,00
350 000,00
134 000,00
130 000,00

137 921,00
0,00
493 480,00
0,00
218 674,00
137100,00
47 647,00
2 081 359,00
1 551126,00
220 624,00
0,00
3 242,00
9 690,00
0,00
9 281,00
2 697,00
403 221,00
5 601,00
2,00
500,00
0,00
0,00
0,00
36 254,00
so 000,00
0,00
24127,00
3 295,00
9 000,00
0,00
42 439,00
241481,00
3 241 749,00
-9 443 353,00
-21 770,00
-908 347,00
-50 803,00
0,00
-9 408,00
-195 000,00
1284005000
25 848 362,00
5 377 851,00
0,00
0,00
3 942 966,00
1560396,00
778 963,00
0,00
0,00
594 573,00
0,00
723 069,00
12 026,00
368 688,00
114 240,00
184 515,00
225 037,00
136 547,00

10900

10990
10991
11000
11001
11002
11101
11141
11151
11152
11200
11201
11202
11203
11205
11206
11208
11301
11302
11401
11501
11601
11652
11653
11701
11703
11704
11705
11707
11953
11954
12001
12002
12003
17005
12091
12101
12201
12202
12401
12402
12406
12701
12702
12703
12706
13001
13501
13502
13701
14001
14290
14701
14709
15002
15501
16001
16004
16006

Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell (forbruksvarer)
Kontormateriel I
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Medisinsk forbruksmateriale
Medikamenter og medisiner
Matvarer
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Renholdsartikler/sanitærpapir
Emballasje, avfallshåndtering
Bedriftshelsetjenesten
Velferdstiltak, ansatte og brukere
Vedlikehold ulslyr/driftsmateriell bygg
Post
Telefon
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Andre oppgavepl. godtgjørelser
Fosterhjemsgodtgj (oppgavepl.utgifter)
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Drift/vedl.hold egne transportmidler
Drivstoff og rekvisita
Bi lfors ikring/års avgift
Transportoppdrag Jekta AS
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar (kjøp/finansiell leasing)
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasint
PC, data utstyr
KJØP med gavemidler
Medisinsk utstyr
Leasing/kjøp av transportmidler
Leie av maskiner, utstyr m.m.
Leie kontormøbler
Drift/service-avtaler kopimaskiner
Drift/service-avtaler it/data
Driftsavtaler utstyr
Konsul ent-tjenester
Juridisk bistand
Vikartjenester
Andre tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp fra statlige institusjoner
Tjenester fra kommuner
Tjenester fra interkommunale selskap
Kjøp av andre/private
Overføringer til staten
Mva utenfor mva-loven, drift
Overføring til andre
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Fors in kelsesrenter
Avsetning til budne driftsfond
Egenandeler
Egenbetaling institusjonsopphold
Egenbetaling hjemmetjenester

5 475 195,00
3 802 256,00
580 372,00
3 596,00
9107,00
9 982,00
387 349,00
346 093,00
14 716,00
13 279,00
140,00
120 320,00
68 904,00
-1 227,00
90 000,00
20 437,00
2 019,00
12 105,00
198 945,00
14 020,00
18 548,00
15 447,00
3 468,00
94 375,00
36 183,00
87 055,00
100 630,00
111432,00
204 600,00
17 890,00
73 367,00
6 589,00
111535,00
93 838,00
92 139,00
26 761,00
566 485,00
129 496,00
527,00
5 444,00
190 450,00
129 009,00
0,00
0,00
1448 071,00
266 594,00
797 496,00
83 773,00
90 193,00
175 172,00
782,00
-10 586,00
0,00
0,00
671,00
0,00
-171876,00
-3 467 950,00
-301237,00

5 308 000,00
3 775 000,00
862 000,00
0,00
27 000,00
0,00
330 000,00
430 000,00
14 000,00
3 000,00
0,00
180 000,00
120 000,00
30 000,00
0,00
15 000,00
0,00
5 000,00
110 000,00
30 000,00
55 000,00
13 000,00
8 000,00
0,00
65 000,00
150 000,00
180 000,00
150 000,00
0,00
0,00
44 000,00
35 000,00
25 000,00
so 000,00
0,00
60 000,00
640 000,00
85 000,00
0,00
15 000,00
160 000,00
100 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150 000,00
-3 200 000,00
-360 000,00

5 476 094,00
3 686 844,00
580 466,00
332,00
8 094,00
2 370,00
332 689,00
384 522,00
3 851,00
5 163,00
5 690,00
96 639,00
32 927,00
22 630,00
0,00
2 475,00
26 020,00
14 247,00
167 466,00
3 187,00
121163,00
17 787,00
11053,00
74 240,00
172 397,00
19 3'15,00
88 007,00
144 627,00
109 175,00
0,00
90 017,00
51137,00
37 706,00
21307,00
BG 210,00
16 981,00
611255,00
96 305,00
0,00
14 877,00
226 073,00
132 063,00
45 000,00
9 750,00
867 387,00
39 837,00
425 224,00
165 922,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 750,00
1287,00
0,00
2 000,00
-171348,00
-3 058 040,00
-349 840,00

16301

Husleieinntekter

16901
17001
17003
17101
17104
17290
17302
17501
17701
17702
18903
19501
[304
10100
10101
10201
10202
10203
10300
10301
10400
10500
10501
10900
10990
10991
11000
11001
11002
11101
11141
11151
11152
11200
11201
11202
11203
11301
11302
11303
11304
11305
11401
11501
11601
11653
11701
11703
11704
11705
11707
11851
11901
11953
11954
12001
12002
12003

Fordelte utgifter drift
Refusjon fra staten
Ref. NAV
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Komp mva påløpt drift
Lærlingetilskudd
Ref. fra kommuner
Refusjon fra andre/private
Refusjon fra organisasjoner
Gavemidler
Bruk av bundet driftsfond

Enhet for omso!)!ti,!nester
Fast lønn
Funksjonstillegg
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Andre vikarer
Lønn til ekstrahjelp
Lønn engasjementer
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Arbeidsgodtgjøring, fosterhj, BPA, PA mm
Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell (forbruksvarer)
Kontormateriell
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Medisinsk forbruksmateriale
Medikamenter og medisiner
Matvarer
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Renholdsartikler/sanitærpapir
Emballasje, avfallshåndtering
Post
Telefon
Bankgebyr
Samband, linjeleie
øreavrunding
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Fosterhjemsgodtgj (oppgavepl.utgifter)
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Drift/vedl.hold egne transportmidler
Drivstoff og rekvisita
Bilforsikring/ årsavgift
Transportoppdrag Jekta AS
Forsikring av personer (ikke oppg.pl.)
Husleie, leie av lokaler
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar (kjøp/finansiell leasing)
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasin1
PC, data utstyr

-489 000,00
-100 000,00
-240 200,00
-89 351,00
-3 393 006,00
-182 150,00
10 586,00
-58 565,00
-168 311,00
0,00
-2 686,00
-92 500,00
0,00
46 518 649,00
7 517 482,00
309 211,00
73 960,00
62 746,00
226 650,00
8 070,00
325 072,00
46 238,00
3 895,00
0,00
1 375 014,00
819 748,00
145 752,00
41606,00
8 037,00
623,00
239 937,00
46 131,00
6 203,00
434,00
74 000,00
52 836,00
6 781,00
0,00
10 505,00
52 122,00
30 512,00
33 186,00
0,00
6 594,00
58 118,00
24 686,00
0,00
24 986,00
1500,00
0,00
10 414,00
0,00
61822,00
0,00
17 086,00
36 145,00
4 632,00
150 136,00
44 847,00

-430 000,00
0,00
-90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 994 500,00
7 538 000,00
380 000,00
25 000,00
25 000,00
15 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1314 000,00
826 000,00
146 000,00
0,00
13 000,00
5 000,00
284 000,00
46 000,00
0,00
0,00
0,00
42 000,00
3 000,00
10 000,00
9 000,00
45 000,00
32 000,00
65 000,00
0,00
2 000,00
26 000,00
24 000,00
0,00
22 000,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
70 000,00
0,00
10 000,00
20 000,00
11 000,00
130000,00
0,00

-428
-132
-287
-248
-4 715
-252

400,00
922,00
910,00
546,00
017,00
612,00
0,00
-64 504,00
-49 424,00
-58 644,00
-2 627,00
-2 000,00
-86 210,00
44 510 ns,ooi
8 033 258,00
235 534,00
29 333,00
34 942,00
14187,00
39 950,00
0,00
15 748,00
3 479,00
296 400,00
1362 641,00
863 207,00
144 440,00
6 237,00
3 565,00
6 592,00
287128,00
41 719,00
91619,00
0,00
15 020,00
53 621,00
1658,00
0,00
11474,00
49 641,00
31398,00
63 696,00
403,00
0,00
24 932,00
16 009,00
153 960,00
22 987,00
750,00
1299,00
13 679,00
290 400,00
59 507,00
13 700,00
1500,00
61260,00
0,00
17 028,00
0,00

12005

Kjøp med gavemidler

0,00

0,00

10 212,00
22 741,00
70 265,00

12091

Medisinsk utstyr

11 700,00

30 000,00

1210 1

Leasing/kjøp av transportmidler

7011 9,00

65 000,00

12201

Leie av maskiner, utstyr m.m.

53 431,00

so 000,00

12303
12401
17407
12406
12501
12601
12602
12702
12703
12704
12706
13001
13501
13701
13702
14290
14701
14702
14709
15002
15501
16001
16201
16501
16507
17001
17002
17003

lnnstallasjonstjenester eksterne
Drift/service-avtaler kopimaskiner
nrift/service-avtaler it/data
Drittsavtaler utstyr
Materialer til bygg
Rengjøringstjenester (kjøpt av)
Vaskeritjenester (kjøpt av)
Juridisk bistand
Vikartjenester
Tolketjenester
Andre tjenester som inngår i egenprod.
Kjøp fra statlige institusjoner
Tjenester fra kommuner
Kjøp av andre/private
Kommunale driftstilskudd
Mva utenfor mva-loven, drift
Overføring til andre
Friplasser
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Fors in kelsesrenter
Avsetning til budne driftsfond
Egenandeler
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Annet avgiftspliktig salg
Avg.plikt. salg varer, 15 %
Refusjon fra staten
Øremerket statstilskudd
Ref. NAV
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Komp mva påløpt drift
Refusjon fra andre/private
Gavemidler
Bruk av bundet driftsfond
Forebyggende enhet
Fast lønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Tr.pliktig, ikke arbg.avgpl. lønn
Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Andre varer og tjenester
Post
Telefon
Bankgebyr
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Drift/service-avtaler it/data
Kjøp fra statlige institusjoner
Tjenester fra kommuner
Overføring til andre
Økonomisk sosialhjelp, flyktninger
Økonomisk sosialhjelp
Utlån

38 472,00
0,00
82 871,00
12 500,00
710,00
15 000,00
841912,00
5 200,00
0,00
155,00
317 665,00
1073,00
8 UbS 265,00
25 162,00
649 215,00
-106,00
22 500,00
5 922,00
0,00
0,00
77 500,00
-1 099 220,00
-38 997,00
57104,00
0,00
-2 263 244,00
-735 438,00
-2 138 634,00
-801597,00
-24 091,00
106,00
-14 040,00
-11 700,00
-107 000,00
15 077 233,00
4032,00
0,00
117 432,00
0,00
-3 083,00
0,00
0,00
2157,00
19 297,00
3 517,00
126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1568 487,00
0,00
936 995,00
1028 012,00
so 065,00

0,00
5 000,00
131000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
8 841000,00
0,00
640 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 100 000,00
-48 000,00
-340 000,00
0,00
-605 000,00
-700 000,00
-2 120 000,00
0,00
0,00
0,00
-4 000,00
0,00
0,00
17 126 000,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1667 000,00
0,00
200 000,00
2 000 000,00
0,00

., -,., n-1

..L/.1.V.L

17104
17290
17701
18903
19501
321
10100
10500
10890
10900
10990
10991
11002
11201
11301
11302
11303
11601
11701
12402
13001
13501
14701
14703
14704
15200

43 642,00
6162,00
2 161,00
81230,00
0,00
0,00
0,00
795 587,00
413 402,00
-19 302,00
2 195,00
324 791,00
94 500,00
7 461566,00
0,00
631215,00
1417,00
0,00
37 487,00
113,00
4 401,00
139 463,00
-1113 029,00
-48 300,00
-330 017,00
-120 907,00
-468 470,00
-717 500,00
-2 151122,00
-556 735,00
-51 768,00
-1417,00
-15 340,00
0,00
0,00
16 96z s41,ool
532 091,00
405,00
79 979,00
82 259,00
40 477,00
8 720,00
651,00
1156,00
35 386,00
7 177,00
0,00
2 395,00
428,00
17 976,00
23 878,00
617 381,00
15100,00
2 476 356,00
0,00
0,00

17001

Refusjon fra staten

17003
17101
17104
17701
19200
19201
332
10100
10101
10103
10201
10202
10203
10205
10207
10300
10400
10500
10900
10990
10991
11001
11002
11151
11152
11201
11202
11203
11208
11301
11302
11303
11305
11401
11501
11601
11701
11707
11901
11951
11953
11954
12001
12002
12003
12004
12201
12402
12406
12701
12702
12706
13501
14001
14701
14709
15002
15501

Ref. NAV
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Refusjon fra andre/private
Mottatte avdrag på utlån
Mottatte avdrag på utlån

NAV Verran
Fast lønn
Funksjonstillegg
Lørdag- og søndagstillegg fast ansatte
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Andre vikarer
Andre vikarer m ref lønn
Kv/natt og lør/sønd.-till. vikarer
Lønn til ekstrahjelp
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Matvarer
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Andre varer og tjenester
Renholdsartikler/sanitærpapir
Emballasje, avfallshåndtering
Vedlikehold utstyr/driftsmateriell bygg
Post
Telefon
Bankgebyr
øreavrunding
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Transportoppdrag Jekta AS
Husleie, leie av lokaler
Kommunale avgifter og gebyrer
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Inventar (kjøp/finansiell leasing)
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasin1
PC, datautstyr
Bøker, musikk, filmer til biblioteket
Leie av maskiner, utstyr m.m.
Drift/service-avtaler it/data
Driftsavtaler utstyr
Konsulent-tjenester
Juridisk bistand
Andre tjenester som inngår i egen prod.
Tjenester fra kommuner
Overføringer til staten
Overføring til andre
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Fors in kelsesrenter
Avsetning til budne driftsfond

-11 692,00
-34198,00
1,00
0,00
-40 640,00
-50 065,00
0,00
3 590444,00
2 743 057,00
141020,00
11660,00
70 048,00
105 509,00
30 188,00
90 916,00
20 867,00
7180,00
16 053,00
2 004,00
499 456,00
307 670,00
52 943,00
2 069,00
827,00
1 381417,00
8 750,00
7 755,00
27 478,00
93 813,00
36 559,00
0,00
5 053,00
0,00
0,00
14 000,00
0,00
11983,00
1149,00
229 236,00
400,00
0,00
13 430,00
13 650,00
2 490,00
65 051,00
0,00
0,00
20 721,00
186 332,00
0,00
0,00
6 500,00
137 820,00
251 072,00
0,00
160 410,00
19 390,00
0,00
171427,00

-15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4032000,00
2 654 000,00
160 000,00
0,00
so 000,00
115 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
0,00
505 000,00
322 000,00
54 000,00
1 000,00
1 000,00
1350 000,00
1 000,00
22 000,00
38 000,00
90 000,00
10 000,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
7 000,00
2 000,00
5 000,00
0,00
290 000,00
0,00
0,00
90 000,00
18 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
200 000,00
4 000,00
5 000,00
0,00
so 000,00
365 000,00
0,00
390 000,00
0,00
0,00
171000,00

-35
-34
-175
-8

095,00
272,00
499,00
260,00
0,00
0,00
-7 000,00
3 &s1 &ss100J
3 742 223,00
186 331,00
0,00
166 487,00
118 972,00
27 994,00
0,00
0,00
19 074,00
19 560,00
661,00
661309,00
417 745,00
70 098,00
12 679,00
713,00
1383 119,00
0,00
57 330,00
36 517,00
88 343,00
139,00
11179,00
10 648,00
2 499,00
11,00
26 073,00
7 265,00
4 451,00
280,00
0,00
0,00
4 679,00
100 669,00
126 082,00
3 284,00
26 044,00
9 762,00
77 714,00
7 862,00
178 414,00
1 574,00
0,00
2 600,00
377 216,00
32 500,00
51 207,00
146 362,00
5 412,00
133,00
196 427,00

-1 765 064,00
-21 262,00
-235 341,00
-163 370,00
-374 692,00
-26 018,00
0,00
-29 698,00
-39 471,00
-227 825,00
-42 525,00
-20 662,00
-227 634,00

Bruk av bundet driftsfond

401

Enhet samfunnsutvlklilij

4498391,00

4 504000,00

s 246 01s,ool

10100
10101
10201
10202
10300
10301
10400
10500
10750
10752
10753
10900
10990
10991
11001
11002
11152
11200
11201
11202
11203
11204
11208
11302
11401
11501
11601
11652
11701
11703
11704
11705
11801
11852
11853
11901
11951
11953
11954
12002
12101
12302
12303
12404
12405

Fast lønn

1 512 422,00
0,00
3 980,00
7 417,00
600,00
20 901,00
88 344,00
6 400,00
2 758 258,00
168 778,00
127 334,00
738 802,00
469 421,00
78 313,00
0,00
0,00
3 000,00
7 294,00
965,00
122 211,00
286 554,00
1 084,00
215 181,00
20 570,00
2 975,00
0,00
0,00
5 534,00
100,00
63 641,00
25 458,00
30 871,00
3 224142,00
447 257,00
89 458,00
1945 758,00
563 658,00
24 496,00
11057,00
12 862,00
25 107,00
389 341,00
119 213,00
141 727,00
241108,00

1644 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
22 000,00
24 000,00

1 523 369,00
5 308,00
1 547,00
0,00
6 318,00
0,00
46 413,00
18 780,00

? 7q4 nnn,nn

? 770 ,:;7~,nn

16501
16507
17001
17101
17104
17301
17302
17501
17701
17704
18301
19501

--

-1 711 000,00
-21 000,00
-65 000,00
0,00
-150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-171 000,00
-10 000,00
0,00
-390 000,00

-1 503 606,00
-19 463,00
-55 391,00
-41 700,00
-275 385,00
-26 840,00
-50 000,00
-33 143,00
-67 825,00
-172 027,00
-12 075,00
0,00
-211 509,00

16201

Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Annet avgiftspliktig salg
Avg.plikt. salg varer, 15 %
Refusjon fra staten
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Ref. fra fylkeskommunen
Lærlingetilskudd
Ref. fra kommuner
Refusjon fra andre/private
Ref. tinglysningsgebyr
Fra fylkeskommuner

Funksjonstillegg
Lønn sykevikarer
Lønn ferievikarer
Lønn til ekstrahjelp
Lønn engasjementer
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Lønn renhold
Vikarer renhold
Ferievikarer renhold
Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kontormateriell
Abonnement, tidsskrifter, faglitteratur
Matvarer, til bevertning (møter osv)
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Renholdsartikler/sanitærpapir
Emballasje, avfallshåndtering
Tekstiler, arbeidstøy m.v.
Vedlikehold utstyr/driftsmateriell bygg
Telefon
Annonse, reklame, info
Kurs, opplæring
Oppgvepl. reise- og oppholdsutgifter
Andre oppgavepl. godtgjørelser
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter
Drift/vedl.hold egne transportmidler
Drivstoff og rekvisita
Bi lfors ikring/års avgift
Strøm/elektrisk kraft
Forsikringer bygg/anlegg, maskiner
Vakthold/sikring/alarmanlegg
Husleie, leie av lokaler
Kommunale avgifter og gebyrer
Datalisenser og -programmer
Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjøp/leasin1
Leasing/kjøp av transportmidler
Byggetjenester eksterne
lnnstallasjonstjenester eksterne
Driftsavtale snøbrøting
Driftsavtaler bygg/anlegg

109
100
801
513
89

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
143 000,00
288 000,00
0,00
299 000,00
16 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
20 000,00
38 000,00
2 699 000,00
455 000,00
85 000,00
1655 000,00
705 000,00
42 000,00
14 000,00
85 000,00
28 000,00
251 000,00
65 000,00
162 000,00
275 000,00

321 089,00
24 607,00
763 433,00
478 481,00
80 924,00
904,00
946,00
600,00
16 557,00
3 192,00
122 506,00
270 353,00
1690,00
198 878,00
16 802,00
3 100,00
5 080,00
315,00
6 410,00
0,00
17 850,00
23 370,00
37 948,00
2 727 531,00
459 211,00
94 889,00
1 757 692,00
678 387,00
42 348,00
6 768,00
0,00
28 047,00
466 814,00
128 586,00
169 365,00
268 385,00

12501

Materialer til bygg

12601
12701
13701
14290
14709
15002
16201
16203
16291
16301
16304
16501
16901
17101
17104
17290
17302
17501
17701

Rengjøringstjenester (kjøpt av)

(01
10100
10101
10201
10400
10500
10900
10990
10991
11200
11201
11203
11208
11302
11401
11652
11703
11704
11705
11801
11901
11902
11951
12002
12101
12301
12302
12303
12304
12404
12503
14701
16201
16501
17101
17104
19501
601
10100

Konsulent-tjenester
Kjøp av andre/private
Mva utenfor mva-loven, drift
Tap/avsetning tap på fordringer og garantie
Fors in kelsesrenter
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Salg kantine/kjøkken
Bilettinntekter
Husleieinntekter
Husleie m/mva
Annet avgiftspliktig salg
Fordelte utgifter drift
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Komp mva påløpt drift
Lærlingetilskudd
Ref. fra kommuner
Refusjon fra andre/private

Enhet samfunnsutviklln& eiendom
Fast lønn
Funksjonstillegg
Lønn sykevikarer
Overtidslønn
Anne lønn/trekkpl. godtgjørelse/honorar
Pensjonsavgift KLP
Arbeids.avgift lønn
Arbeids.avgift pensjon
Kjøp av tjenester til kommunal drift
Andre varer og tjenester
Emballasje, avfallshåndtering
Vedlikehold utstyr/driftsmateriell bygg
Telefon
Annonse, reklame, info
Andre oppgavepl. godtgjørelser
Drift/vedl.hold egne transportmidler
Drivstoff og rekvisita
Bi !forsikring/årsavgift
Strøm/elektrisk kraft
Husleie, leie av lokaler
Festeavgifter, leie av grunn
Kommunale avgifter og gebyrer
Utstyr, maskiner, instrumenter (kjep/leasiru
Leasing/kjøp av transportmidler
Vedlikehold veier eksterne
Byggetjenester eksterne
lnnstallasjonstjenester eksterne
Tjenester anl/uteareal eksterne
Driftsavtale snøbreting
Matr. til uteareal/anlegg
Overføring til andre
Annet salg av varer/tjenester(avgiftsfritt)
Annet avgiftspliktig salg
Refusjon sykepenger
Refusjon feriepenger
Bruk av bundet driftsfond

Enhet samfunnsutvikling, anlgg
Fast lønn

19
3
27
86

336,00
705,00
171,00
400,00
0,00
350 160,00
0,00
-34160,00
0,00
-3 555,00
-6 154 518,00
-394 872,00
-68 198,00
-679 125,00
-216 139,00
-12 033,00
0,00
-7 658,00
0,00
-75 657,00
6 842448,00
747 496,00
244 510,00
23 366,00
210 944,00
0,00
163 893,00
122 150,00
17 373,00
11680,00
100 568,00
11837,00
107 378,00
3 395,00
0,00
0,00
247 598,00
201 272,00
28 407,00
184 817,00
6 294,00
2 205,00
15 577,00
17 250,00
9133,00
772 095,00
2 188,00
123 150,00
383 962,00
899 078,00
69 086,00
1000,00
0,00
-306 650,00
-72 551,00
-7 260,00
-100 000,00
4 241238 00
2 088 601,00

70 000,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
-32 000,00
0,00
-5 000,00
-6 264 000,00
-376 000,00
-100 000,00
-640 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90 000,00
-65 000,00
6054000,00
759 000,00
290 000,00
0,00
180 000,00
0,00
161 000,00
131000,00
17 000,00
0,00
101 000,00
10 000,00
100 000,00
7 000,00
6 000,00
0,00
250 000,00
200 000,00
30 000,00
155 000,00
0,00
10 000,00
0,00
50 000,00
20 000,00
840 000,00
0,00
so 000,00
375 000,00
739 600,00
100 000,00
0,00
0,00
-200 000,00
0,00
0,00
-100 000,00
428160000
2 085 000,00

18 760,00
61060,00
23 856,00
81600,00
-2 153,00
206 985,00
205,00
-33 420,00
750,00
0,00
-6 036 933,00
-408 859,00
-121178,00
-928 722,00
-283 247,00
-24 413,00
2 153,00
-6 201,00
-37 917,00
-64107,00
6 os2 684,ool
734 725,00
290 125,00
26 942,00
275 821,00
4 843,00
151556,00
127 447,00
16 065,00
7 800,00
110 252,00
6 347,00
72 238,00
7 337,00
0,00
208,00
180 297,00
194181,00
28 509,00
84 404,00
0,00
9 046,00
3 252,00
35 936,00
17 028,00
441209,00
0,00
32 831,00
236 928,00
813 189,00
53 986,00
42 563,00
-1196,00
-220 090,00
-78 585,00
-7 261,00
0,00
3 697 93300
2 049 974,00

BALANSEREGNSKAPET

Balanseregnskapet 2018 - Verran kommune
Konto

21000011
21020011
21020015
21020019
21020020
21020022
21020023
21098011
21098014

21375011
21375611
21399001
21399006
21399012
21399014
21399022

illtJ~!
21914001
21941001
21941002

21
22041001

lii'L
22141002
22141004
22150002
22150003
22150004
22150005
22150006
22150007
22150009
22150010
22150011
22168001
22168002
22168003
22168004
22170006

Konto

Kasse servicetorg
SP1 - 4410. 06.02927 Drift
SP1 - 4410.07.71877 Tilfluktsrom
SP1 - 4212.10.49001 Plasseringskonto pluss
SP1- 4202 51 05790
SP1 - 4202.14.05994 OCR Agresso
SP1 - 4212.35.93604 Ladekonto kontantkort NAV
SP1 - 4410.06.40608 Skattetrekk
SP1 - 4410.06.85539 MJF, plassering
SP1 - 4410.06.35248 Startlån

~--li'Mi~

Ref. momskompensasjon
Forskuddskonto
Agresso Fakturering
Karts ford. /v.årsoppgjør
Ressurskrvende brukere
Ref syke/fødselspenger Agresso
Sykepenger ref. NAV
Ref. feriepenger sykelønn

-~
--~-

Arb.giveravg. Premieavvik
Premieavvik KLP
Premieavvik SPK

Pensjonsmidler

Egenkapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd skogen
NTE Holding AS
Inn-Trøndelag Vekst AS
Kommunekraft
Jekta AS
Verran næringsutvikling as
Reka AS
Bergmannsparken AS
Verran Utbyggingsselskap AS
Beitstadbygg AS
Egenkapitalinnskudd KomRev
Egenkapitalinnskudd KomSek
Egenkapitalinnskudd Konsek Trøndelag IKS
Andelskapital revisjon Midt-Norge SA
Verrastranda samfunnshus

iit

AksJer !I andeler

22215200
22275382
22275400

Utlån Verran Utbyggingsselskap AS
Sosiale lån
Etableringslån

Regnskap 2018

0,00
262,00
713,00
664,00
736,00
286,00
304,00
127,00
0,00
3 411057,00

7 932
654
1056
14
438
30
4 540

1379
2
2 935
11 807
9 837
1108

853,00
000,00
388,00
458,00
904,00
300,00
0,00
482 625,00

Regnskap 2017

49 098,00
6 154 749,00
654 713,00
1039 625,00
9 512,00
26 802,00
0,00
4 796 678,00
310 226,00
37 268,00
1495 450,00
0,00
2 151447,00
14 210 830,00
9 443 353,00
1027 257,00
1834,00
631 761,00

]
1935 244,00
18 078 023,00
-31690,00

1960 501,00
17 903 040,00
381567,00

. -11••·' .....
379 493 080,00

348 501166,00

10 653 135,00
295,00
22 725 000,00
64 000,00
1000,00
900 000,00
100 000,00
85 800,00
100 000,00
560 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
25 000,00
30 000,00
14 000,00

9 735 722,00
295,00
0,00
0,00
1000,00
900 000,00
100 000,00
85 800,00
100 000,00
560 000,00
2 000 000,00
24 000,00
12 000,00
25 000,00
0,00
14 000,00

arataØtJMI

iass,ntlll

1462 500,00
0,00
-57 901,00

0,00
648 668,00
-26 009,00

22275410

Startlån

21 906 705,00

18 442 850,00

!W

Utlln

21ii1Bili

Inventar/utstyr - 5 års levetid
Akk. avskrivning inventar/utstyr 5 år
Diverse kjøretøy/maskiner
Akk. avskrivninger div. kjøretøy/maskiner

5
-4
12
4

434
558
553
217

774,00
862,00
895,00
279,00

ilil9.ØJlØI

22499100
22499101
22499200
22499201

~14

~
!I~Anlegg A20
akk.avskr. A20
Anlegg A40
akk.avskr. A40
Anleggsgruppe A50
Anleggsgruppe A50 akk.avskrivn.

13
-6
370
-41
32
-3
23

866
562
415
757
458
337
938

517,00
766,00
635,00
500,00
533,00
536,00
159,00

-

22799300
22799301
22799400
22799401
22799500
22799501
22799600

23214001
23214002
23214003

23214017
23214018
23214602
23220003
23275905
23275906
23299001
23299007

~3
24014001

24320002
~
24519013
24519014
24519019
24519020
24519021
24519022
24519421
24519422
24519424
24519426
24519427
24519428
24519429
24519430
24519431
24519432

•••

4
-3
6
-3

632
773
999
462

934,00
309,00
288,00
588,00

13
-5
343
-32
32
-2
23

866
390
523
001
458
669
938

517,00
466,00
202,00
800,00
533,00
641,00
159,00

Forskuddstrekk
Påleggstrekk
Arb.giv.avgift
Aga av fp opptjent i 2017
Aga av fp opptjent i 2018
Oppgjørskonto mva
Utestående leverandører Remittering
Feriepengeropptjent2017
Feriepengeropptjent2018
Kurts. Gjeld v/årsoppgjør
Periodisert lønn

-4 513 212,00
-13 284,00
-2 169 995,00
0,00
-1415 147,00
943 765,00
-9 627 119,00
0,00
-13 350 441,00
-14 455 764,00
-1560600,00

-4 664 252,00
0,00
-1 851 291,00
-1443 305,00
-26,00
1171 500,00
-4 784 665,00
-13 616 331,00
0,00
-12 272 402,00
0,00

Kortsiktig gjeld
Arb.g.avg. Netto pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser

-46 161 798,00

-37 460 772,00

-5 073 578,00
-427 357 021,00

-6 973 954,00
-414 293 182,00

-64 295 000,00

-50 000 000,00

~-··
Sertifikatlån

KB20110409
KB20120235
KB 20070283
KB 20130063
KB 20140116
KB 20170165
Startlån 2005
Startlån 2006
Startlån 2009
Startlån 2011
Startlån 2012 - 14633933
Startlån 2013 - 14634584
Startlån 2014 - 14635245
Startlån 2015 - 14636123
Startlån 2016 14637141
Startlån 2017-14637813

~--1
!i!i!IOODliJi ~
-7 339 500,00
-34 659 970,00
-33 931440,00
-8 542 740,00
-36 460 000,00
-57 808 000,00
-1 305 534,00
-1595047,00
0,00
-1 397 802,00
-1 753 312,00
-1 729 697,00
-1 399 997,00
-3 066 662,00
-4 244 534,00
-4 550 678,00

/~iiiiiiial
- 7 828 800,00
-35 694 590,00
-35 122 020,00
-15 283 640,00
-36 460 000,00
-57 808 000,00
-1 808 362,00
-1710091,00
-40 147,00
-1 581 980,00
-1 952 760,00
-1 911 771,00
-1 533 331,00
-3 333 330,00
-4 551 206,00
-4 852 238,00

24519433

Startlån 2018

-4 891 953,00

0,00

24531007

KLP 03.40981 - 2007

-9 368 448,00

-9 691 500,00

24531008

KLP-03.041300 - 2008

-6 323 326,00

-6 639 494,00

245310 10

KLP 8317.52.94123 - 2013

-24 413 528,00

-25 681 764,00

24531011

KLP 8317.54.34324

-19 660 000,00

-19 660 000,00

w

Andrelin

-,64 442 168t_OO

273 145 OZ4AO

24
25110002
25110004
25120002
25120003
25120005
25120008
25120011
25130001
25130003
25130005
25130007
25140007
25140012
25140013
25140015
25140017
25140018
25140019
25140022
25140401
25140451
25140499
25160002
25161002

langsiktig gjeld
MOT-prosjektet
Gave Malm ungdomsklubb
Den kulturelle skolesekk
Veiledningstilbud innen digital kompetanse (bibliotek
Den kulturelle spaserstokken
Museumsformål
Utviklingmidler grunnskolen
Gavemidler sykeheimen
Gavemidler hjemmesykepleien
HUNT 4 - nærmiljøtiltak
Kompetanseløftet 2020, sammenslåtte kommuner
Bekjempelse fremmede arter
Kommunalt viltfond
Kommunalt næringsfond
Opprydding/utvikling i Verran
Bygdefiber Vadaneset (rest vasslaget)
Bygdefiber/bredbånd (fra oversk. 2017)
NTE - Fond til vilt/fiske/friluftsformål
Fond Malm jakt og fiskeområde
Etab tilsk ubrukte midler
Boligtilskudd tilpasning
Tapsfond husbanken
Selvkostfond vann
Selvkostfond kloakk

-761167 767,00
0,00
-6 296,00
-32 036,00
0,00
-51 018,00
-32 982,00
-36 000,00
-64 460,00
-173 503,00
-77 500,00
-32 463,00
0,00
-9 000,00
-175 634,00
-455 000,00
-25 970,00
-400 000,00
-982 727,00
0,00
-368 075,00
-100 000,00
-13 851,00
0,00
0,00

-744 412 160,00
-9 413,00
-6 296,00
-66 777,00
-25 000,00
-30 868,00
-32 982,00
-136 452,00
-64 460,00
-173 503,00
0,00
-139 463,00
-40 795,00
-9 000,00
-884 869,00
0,00
-25 970,00
0,00
-670 704,00
-310 226,00
-503 075,00
-50 000,00
-13 651,00
-70 660,00
-578 073,00

25300100

~
Kapitalfond

[!ø

Ubii ....~d

25540006
25540015
25540400

Geovekst-fond
Komm tilfluktsfond
Overskudd avdrag formidlingslån

....
-~'
--

~1__,,.~nd

11111:lml: . 31DI•J
-5 664 921,00
-6 886 921,00
iileøil~ ~ •Jll1tiot
-27 657,00
-726 398,00
-911276,00

-27 657,00
-712 155,00
-422 038,00

4[Ul$U'll

~tti11:•øo1
-3 660 018,00
4illl1•I

25600001

Disposisjonsfond

-9 920 354,00

ii
25810001

•~sfOAd

-e1ios:&i

25810002
25810003
25810004

Toppfinansiering ressurskr. brukere
Renter 2001
Overgang anordningsprinsipp. feriep. 1992
MVA-Komp. 1999

-2 627
2 003
2 896
-199

!Øil

Wr......-.pr.At<dl'lft

000,00
319,00
514,00
198,00

-2 627 000,00
2 003 319,00
2 896 514,00
-199 198,00

25950003
25950004

Overskudd 2017
Overskudd 2018

0,00
-3 862 065,00

ristso

-·--

-7 411 036,00
0,00

R•1nsk!,2~ mindreforbruk

-SIAOGAI

Z4Jil-...l

25970001

Udekket i invest.regn. 2018

~5970

:

Udekket I lnvasterln1re1nskapet

■...,

i

6 091633,00

6oiiffl,il

n

0,00

IAil

25990001

Kapital-konto

231 267 091,00

232 059 318,00

-20 751 581,00

-923 130,00

25990003

Kapitalkonto pensjon

25990020

Anleggsmodulen, aktivering Fl

-5 434 774,00

-4 632 934,00

25990021

Anleggsmodulen, aktivering F2

-12 553 895,00

-6 999 288,00

25990022

Anleggsmodulen, aktivering F3

-13 866 517,00

-13 866 517,00

25990023

Anleggsmodulen, aktivering F4

-372 301 465,00

-3'15 '109 032,00

25990024

Anleggsmodulen, aktivering ASO

-32 458 533,00

-32 458 533,00

25990025

Aneggsmodulen, avskriving Fl

-23 938 159,00

-23 938 159,00

25990030

Salg fast eiendom, anlegg og transportmidler

1548 226,00

1548 226,00
3 773 309,00

25990120

Anleggsgruppe AS

4 558 862,00

25990121

Anleggsgruppe A10

4 217 279,00

3 462 588,00

25990122

Anleggsgruppe A20

6 562 766,00

5 390 466,00

42 095 104,00

32 339 404,00

25990123

Anleggsgruppe A40

25990124

Anleggsgruppe AS0

25990200

Kjøp av aksjer

25990201

Avskriving aksjer

25990500

Utlån

25990501

Utlån sos. Lån

25990502

Avskriving sos. Lån

25990511

Utlån forvaitningsiån

25990599
25990901
25990911
25990912
25990999

Avdrag lån
Mottatte avdrag sos utlån
Mottatte avdrag forvaltningslån
Mottatte avdrag andre kommunale lån
Bruk av lånemidler

3 337 536,00

2 669 641,00

-30 305 464,00

-6 569 051,00

36 000,00

0,00

-1500000,00

0,00

-686 177,00

-636 111,00

648 668,00

0,00

-23 035 619,00
-70 000 876,00
271433,00
12 448 001,00
37 500,00
219 208 640,00

-17 567 005,00
-56 298 020,00
221368,00
9 618 762,00
0,00
199 445 026,00

~
29100113
29100114
29200002
29200004

Startlån 2017
Startlån 2018
Underskudd slam 2010
Underskudd avløp

... ·-·
29999001

Motkonto memoriakonto

iiiliiitiiii~

9

i

Memoriakonti

0,00
3 467 890,00
232 994,00
588 950,00

3 936 504,00
0,00
254 748,00
0,00

-4 289 834,00

-4 191 252,00

.....
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Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter
og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter,
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i
året enten de er betalt eller ikke.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for
god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Fra og med 2018 er det innført et nytt regnskapsprinsipp med periodisering av variabel lønn i desember. Tidligere ble dette ført på januar i
neste regnskapsår, men er nå tilbakeført til gjeldende regnskapsår. Dette betyr at man får en dobbel kostnad i 2018 med variabel lønn både for
desember 2017 og desember 2018. Kostnadene er ført på art 10209, ansvar 801 og funksjon 1800.
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Organisering av kommunens virksomhet (regnskapsenheter)
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, men noe virksomhet er lagt til
enheter som avlegger eget særregnskap eller andre rettssubjekter.

Type virksomhet

Type enhet

Kontor-/vertskommune

Avfall

Interkommunalt samarbeid

Steinkjer kommune

NAV

Interkommunalt samarbeid

Steinkjer kommune

Felles barnevern med Steinkjer

Barnevern

Interkommunalt samarbeid

Steinkjer kommune

Inn-Trøndelag regnskap & lønn

Økonomi

Vertskommunesamarbeid (§27)

Inderøy kommune

Inn-Trøndelag IKT

!KT

Vertskommunesamarbeid (§27)

Steinkjer kommune

Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor

Skatt

Vertskommunesamarbeid (§27)

Verran kommune

Inn-Trøndelag DMS

Distriktsmedisin

Vertskommunesamarbeid (§28c)

Steinkjer kommune

Brannvesenet Midt !KS

Brann- og feiertjen.

!KS

Revisjon Midt-Norge SA

Revisjonstjenester

SA

Konsek Trøndelag !KS

Sekretariat for

!KS

Enheter som avlegger særregnskap
Felles renovasjonsordning for Snåsa,
Verran og Steinkjer.
Felles NAV-kontor for Inderøy, Snåsa,
Verran og Steinkjer

Andre rettssubjekter

kontrollutvalg

Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
Drifts- og investeringsregnskapet år 2018
ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter m/avskr
Eksterne finansinntekter
Eksterne finansutgifter
Motpost avskrivninger (990)
Sum driftsregnskapet
ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
+ Sum inntekter
- Sum utgifter
Eksterne finansutgifter
- Avdragsutgifter
- Utiån
- Kjøp av aksjer og andeler
Eksterne finansinntekter
+ ~ruk av lån
+ Mottatte avdrag på utlån
+ Salg av aksjer og andeler
Sum investeringsregnskapet
Endring ubrukte lånemidler
Endring arb.kap jf drifts- og inv.regnskap
Sum endring arbeidskapital jf balansen
Differanse

31.12.2018
65613253
-46 161 798
19 451 455

31.12.2017
62285710
-37 460 772

Endring

938

-5 373 483

24 8?4

Beløp
-260
254
-1
17
-13
-3

440
048
052
097
136
483

Sum
372
078
802
350
139
885

-3 483 885

-36 335 610
34 345 330
2 340 000
6 968 614
23 736 413
-19 763 614
-2 866 739
-36 000
8 388 394

8 388 394
468 614
5 373 123
-5 373 483
-360

Note 2 Ytelser til ledende personer

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

2018

2017

Administrasjonssjef*
Ordfører

847 800

871 567

* Fra og med 01.05.2017 fikk Verran kommune felles rådmann med Steinkjer kommune. Verran refunderer kostnader
tilsvarende ca 50 % stilling til Steinkjer kommune. For 2018 er det refundert kr 400.000.

Note 3 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.
Konsek Trøndelag IKS er sekretariat for kontrollutvalget.
Godtgjøring
Revisjon Midt-Norge SA (2018) - Kom Rev (2017)
Konsek Trøndelag IKS (2018) - KomSek (2017)

2018
508 998
164 850

2017
509 000
157 000

Note 4 Pensjon

(FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.
Pensjonsordningen omfatter aloers-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer aldersog uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med
utbetaling fra NAV.
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare
brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet
reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

Innestående på fondet 01.01
Tilført premiefond i løpet av året
Bruk av premiefond i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12

2018
-31
-4 546
4 521
-56

634
162
090
706

2017
-50 430
-2 700 916
2719712
-31 634

Regnskapsføring av pensjon
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, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavvik tilbakeføres igjen neste år med
1 /7 pr år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1 /1 0 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013
og med 1/15 pr år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen
som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for
kommuneregnskapet. For 2017 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 925.975 lavere enn
faktisk betalte pensjonspremier.
Økonomiske forutsetninger 2018 (§13-5):
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering
Amorteringstid

KLP

SPK

4,50 %
4,00 %
2,97 %
2,97%
7 år

4,20 %
4,00%
2,97 %
2,97 %
7 år

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad (F § 13-1, C)
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Administrasjonskostnader
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)
Betalt premie i året
Årets premieavvik

2018
12 030 343
14 956 422
-14 922 077
1 004 512
13 069 200
16 794 580
3 725 380

2017
·1480·1 n·I
16 146 400
-14 870 342
1016312
17 093 541
17 583 940
490 399

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)
2018

2017

Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12
Pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.

40 599 484
36 947 981
3 651 503

Årets premieavvik
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01 .)
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12

3 383
18 284
-3 621
18 046

356
605
630
331

Arb.giveravg.

427 357 021
379 493 080
47 863 941

44169401
37 076 737
7 092 664

414293182
348 501 166
65 792 016

358 635
1 960 501
-383 892
1935244

925 975
20 986 830
-3 628 200
18 284 605

98154
2 246 937
-384 590
1 960 501

2018
Estimatavvik

2017

Pensjons-

Pensjons-

Pensjons-

Pensjons-

midler

forpliktelser

midler

forpliktelser

Estimatavvik 01.01

4 616 266

13 295 071

Medlemsstatus KLP
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snltts pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snitts alder, aktive
Gj.snitts tjenestetid, aktive
Gj.snitts tjenestetid, aktive

01.01.2018

01.01.2017

272
342
2'.>2
342.995
45,38
11,51
10,72

330
234
334.027
44,67
10,72
9,55

278

8 918 584

6 739 145

Note 5

Anleggsmidler

IT-utstyr,
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
mv.

Anskaffelseskost 01.01.2018

859 625

3 536 700

Årets tilgang

801 841

5 554 604

Brannbiler,
tekniske
anlegg

Boliger,
skoler, veier

8 476 051

311 521 403

Adm.bygg,
sykehjem
mv.

Immaterielle
eiendeler

Tomteområder

29 788 892

33 248 878

26 892 433

0

- herav overført fra egne KF
Årets avgang

0

0

- herav overført til egne KF
Anskaffelseskost 31.12.2018

SUM
378 120 830

23938159

1 661 466

9 091 304

8 476 051

338 413 836

29 788 892

23 938 159

0

411 369 708

Akk avskrivninger 31.12

0

Netto akk. og rev. nedskrivninger

0

Akk. avskr. og nedskr. 31.12.
Bokført verdi pr. 31.12.2018
Herav finansielle leieavtaler
Årets avskrivninger

0
875 912

8 336 614

7 303 751

328 658 136

29 120 998

23 938 159

0

398 233 570

0

0

0

0

0

0

0

0

-785 554

-754 690

-1172 300

-9 755 700

-667 894

0

0

-13 136 138

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

Årets reverserte nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

0

Tap ved salg av anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gevinst ved salg av anleggsmidler
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

0

0

0

0

0

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær Ingen avskr.

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie
--
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Selskapets navn

Henvisning

Eierandel i

Eventuell
markeds-

balansen

selskapet

verdi

Egenkapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd KLP, skogen
Inn-Trøndelag Vekst AS
NTE Holding AS
Kommunekraft AS
Jekta AS
Verran Næringsutvikling AS
Reka As
Bergmannsparken AS
Verran Utbyggingsselskap AS
Beitstadbygg AS
Egenkapitalinnskudd KomRev IKS
Egenkapitalinnskudd KomSek IKS

22141002
22141004
22150003
22150002
22150004
22150005
22150006
22150007
22150009
22150010
22150011
22168001
22168002

Egenkapitalinnskudd Konsek Trønd
Andelskapital Revisjon Midt-Norge ~
Verrastranda samfunnshus

22168003
22168004
22170006

Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

Balanseført
verdi
2017

Balanseført
verdi
2018

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

9 735 722
295

-

kr 10 653 135
kr
295
kr
64 000
kr 22 725 000
kr
1 000
kr
900 000
kr
100 000
kr
85 800
kr
100 000
kr
560 000
kr 2 000 000
kr
kr
-

kr
1,07 % kr
kr

-

kr
kr
kr

25 000
30 000
14 000

kr
kr
kr

25 000
14 000

kr

-

kr 37 258 230

kr

13 557 817

18,0 %
3,0%
0,3%
100,0 %
100,0 %
100,0
100,0
100,0
1,79
1,79

%
%
%
%
%

-

-

1
900
100
85
100
560
2 000
24
12

000
000
000
800
000
000
000
000
000

Verran kommune har blitt deleier av NTE Holding AS ved at gamle Nord Trøndelag Fylkeskommune har
overført sine aksjer i NTE til kommunene i gamle Nord-Trøndelag. Denne transaksjonen har påvirket
investeringsregnskapet og balansen til kommunen. Overføringen av verdiene er ført i investeringsregnskapet
som et aksjekjøp til kr 22. 725.000, som finansieres med tilsvarende inntekt fra mottatt gave fra
fylkeskommunen. Beløpet på kr 22. 725.000 er aktivert som eiendel i balansen.

Note 7 Tap på utlån og forskutteringer
Kommunen har i regnskapsåret hatt følgende tap på utlån og forskutteringer:

Utlånt til
Sosiale lån

Sum

Samlet
utesteående
kr

648 668

Tap på
hovedstol
kr

kr

-

-

Tap påløpte
renter mv.

Samlet tap

kr

-

kr

-

kr
kr 648 668

kr

648 668

Note 8 Langsiktig gjeld
Neste års
avdrag

31.12.2018

Gjeldsbrevslån/banklån

238 506 952

249 869 808

0

0

-

0

Sertifikatlån

64 295 000

50 000 000

-

0,2

Husbanklån

25 935 216

23 275 216

0

0

Sum bokført langsiktig gjeld

328 737 168

323 145 024

Herav selvfinansierende gjeld

86 114 833

76 459 084

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap

0

0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld

0

0

Obligasjonslån

Finansielle leieavtaler

01.01.2018

Gj.snittlig
løpetid (år)

Fordeling av langsiktig gjeld:

Langsiktig gjeld i særregnskap

Langs.gjeld
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser
Langsiktig gjeld med fast rente :
Langsiktig gjeld med flytende rente :

GJ.sn.
rente

31.12.2018
0

0,00%

328 737 168

1,75 %

10 200 000

2 500000
-

12700000

13,9

0
0

Note 9

Rentesikring

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og gjeldsforvaltningen.

Rente bytteavtaler
Swap
nr

Lån

1
2
3

Sparebank 1
DnB
DnB

Volum

Løper fra

(mill.)

dato

Løper til dato

Betaler

Mottar

Formål med sikringen

reglementet

feb. 14
sep. 16
des. 17

mar. 19
sep.19
des.20

2,370
1,015
1,075

3M nibor
3M nibor
3M nibor

Kontanstrømsi kring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring

§4
§4
§4

15 000
35 000
30 000

Finans-

Note 10 Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
Kommunen bregner minste tillatte avdrag på lån, jf. kommuneloven § 50 nr 7, etter en forenklet formel. Avdragene
beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med årets
avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger
(kapitalslitet) på lånefinansierte anleqqsrnldler.

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag

2018

2017

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

11 362 856

10 684 074

Bergnet minimumsavdrag

11 121 751

10 670 724

241 105

13 350

Avvik

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens innlån.
Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond (bundet
investeringsfond}.
Dersom kommunen har betalt høyere avdrag enne det den mottar, så må dette dekkes av kommunen selv innenfor

investeringsregnskapet.

2017

2018
Mottatte avdrag pJ startlån

L !:WJ 238

2 166 718

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet

2 340 000

3 084 926

-422 037

-1 143 053

Bruk av avdragsfond
Bruk av tapsfond

-

-49 298

Tapsdekning fra husbanken

-

-147 894

Saldo avdragsfond 31.12.

911 276

422 037

Note 11 - Avsetning og bruk av fond

Beholdni ng

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Bundnefond

01.01.
3 660
3 842
6 886
1 161
15 551

018
236
921
849
025

Bruk av fond I
Avsetninger drifts reg nskapet
8 374 336
550 000
1269604
2 061 083
0
911 276
10 555 216
2 611 083

Beholdning
01.01.2018
kr
kr
kr
kr
kr
kr

286 654
1 015 879
3 842 236

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Bundne investeringsfond
Overskudd avdrag formidlingslån
Fond tilfluktsrom
Øvrige bundne investeringsfond
Sum

kr
kr
kr
kr

422 038
712 154
27657
1161 849

kr
kr
kr
kr

Overfllrlng fra driftsregnskapet tll lnves1e rlngsreg nskapet
Overføring vedtatt av kommunestyret
Sum overført til investeringsregnskapet

648 753
1 006 081
884 869

Beho ldnlng
01.01.2018
kr
kr

Regnskap
2011
kr
kr

- kr
70 150
80 000

1105 211
1255361

911 276
14 243

925 519

kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr

kr
kr

kr
kr

633 243
175 634
277 241
1 950 396
3 036 514

(422 038) kr
- kr
- kr
(422 038) kr

911 276
726 397
27657
1 665 330

Beholdning
31.12.2018

(2114000) kr
(2 114 000) kr

9 920 354
9 920 354

Regnskap 2017

- kr

- kr

-

-

kr

354
757
921
088
121

kr
kr
kr
kr
kr
kr

OpprtnneUg
budsjett 2011

Justert budsjett
2018

-

(648 753)
(442 988)
(789 235)
(9 413)
(170694)
(2 061 083)

Bruk av fond

8 374 336
8 374 336

31.12.
9 920
3 050
5 664
1 651
20 287

Beholdning
31.12.2011

Bruk av fond

Avsetn inger

3660018
3 660 018

Beholdning

1 564 000
0
1 222 000
422 038
3 208 038

Avsetninger

Bundne driNsfond
Selvkostfond
Øremerka statstilskudd
Næringsfond/Kraftfond
Gavefond
Øvrige bundne driftsfond
Sum

Dispos isjonsfon d
Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret
Sum disposisjonsfond

Bruk av foncf I
Inv .regnska pet

kr

918 000
918 000

Note 12 Kommunens garantiansvar

Gitt overfor - navn

Beløp pr. 31.12.
2017
2018

Garanti-ramme

Utløper
dato

Verran Utbyggingsselskap AS

kr

1 fi40 000

kr

770000

kr

825 000

01.03.2025

Verran Utbyggingsselskap AS

kr

2 882 194

kr

2 362 373

kr

2 521 049

18.10.2030

Verran Utbyggingsselskap AS

kr

4 050 000

kr

2 877 620

kr

3 090 780

18.02.2032

Brannvesenet Midt IKS

kr

8 000 000

kr

178 225

kr

210 225

19.11.2024

Brannvesenet Midt IKS

kr

2 660 000

kr

62 700

kr

74 100

15.06.2024

Brannvesenet Midt IKS

kr

4 000 000

kr

143 999

kr

159 999

15.11.2027

Brannvesenet Midt IKS

kr

825 000

kr

24 750

kr

29 700

04.12.2023

Brannvesenet Midt IKS

kr

1 850 000

kr

66 600

kr

77 700

22.12.2024

Trondheim Havn IKS

kr

6 080 000

kr

-

kr

7 600

30.10.2018

kr

6 486 267

kr

6 996153

Sum garantiansvar

Note 13 Andre vesentlige forpliktelser
Verran kommune kjøper en del varer og tjenester fra private, andre kommuner og interkommunale
selskaper. De vesentligste transaksjonene nevnes her:

Leie av administrasjonslokaler fra Fosdalen Byggutvikling AS

2018
1673888

2017
1 644 292

Kjøp av økonomitjenester fra Inderøy kommune

1 224 343

1 280 144

Kjøp av !KT-tjenester fra Steinkjer kommune

2 266 744

2 151 771

Brannvesenet Midt IKS

2 266 535

2 235 000

OMS Inn-Trøndelag, kjøpt fra Steinkjer kommune

1 239 184

1 091 781

Legevakt kjøpt fra Steinkjer kommune

1 398 967

1 230 502

Note 16 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter
balansedagen

Vi er ikke kjent med noen usikre forpliktelser, betingede eiendeler eller hendelser etter
balansedagen.

Note 17

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 skal inngå i
årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor.

Verran kommune har fra og med 2007 vært vertskommune for Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor.
Årsregnskapet omfatter regnskapet for dette samarbeidet Uf regnskapsforskriften§ 12 nr 3)
som utgjør følgende beløp:

Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor
Overføring fra Verran kommune (kontorkommunen)
Overføring fra Steinkjer kommune
Overføring fra Inderøy kommune
Overføring fra Snåsa kommune
Resultat av overføringer
Samarbeidets egne inntekter
Samarbeidets driftsutgifter
Resultat av virksomheten
Disponering av resultatet:
Tilbakeført deltaker kommunene
Overført til neste driftsår
Udekket underskudd

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2018
215 481
1368042
467 994
193 915
2 245 432
1357207
3 602 639

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr

2017
201 965
1265033
435 788
180 394
2 083 180
1 879 914
3 963 094

Note 18 Kapitalkonto
Verran kommune
2018

Saldo kapitalkonto 1.1.2018
Økning av kapitalkonto (kreditposter):
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Reversert nedskrivning eiendom.anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer/andeler
Reversert nedskrivning aksjer/andeler
Utlån - sosiale utlån
Utlån - andre utlån
Avdraq på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Reversert oppskrivning utenlandslån

18 769 672
33 248 880

0
22 819 000

0
50065
6 968 614
13 702 856
1279372
29 712 542
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Kjøp andel KLP

917 413

Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):
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
Nedskrivning aksjer/andeler
Avdrag på utlån - sosiale utlån
Avdrag på utlån - andre utlån
Avskrivning på utlån - sosiale utlån
Avskrivning på utlån - andre utlån
Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser (økning)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Urealisert kurstap (oppskrivning) utenlandslån

Saldo kapitalkonto 31.12.2018

0
13 136 139
0
24 000
12 000
50065
2 866 739
648 668

0
19 763 614
11 163 463

80 595 954

Note 19

Selvkostregnskap for vann og avløp

Vann

98,60

Direkte kostnader

Rentetap selvkostfond
Renteinntekter selvkostfond
Dekning tidligere års underskudd

Kapitalkostnader

Renteinntekter selvkostfond
Rentetap selvkostfond
Bruk av fond
Resultat

2 018

Selvkostfond

Budsjett

Regnskap

31.12.18

3 228 606
218 429
1511300
4 958 335
-5 696 325
5 792

3 560 000
210 000
1630 000
5 400 000
-5 500 000

661538
70 660

100 000

3 314 480
213 984
2 117 313
5 645 777
-5 566 701

0

-70 660
7 579

3 124 790
158 012
997 763
4 280 565
-3 577 215
-18 052

3 197 000
170 000
1100 000
4467 000
-3 560 000

3 033 143
182 372
1448 514
4664 029
-3 497 125

-685 298
0

-907 000
0

119
-578 073
588 950

0

Resultat

Sum utgifter
Driftsinntekter

2 018

31.12.17

-837

Overskudd avsettes fond
Bruk av fond

Direkte kostnader
Indirekte kostnader

Selvkostfond

Dekningsgrad:

Indirekte kostnader
Kapitalkostnader
Sum utgifter
Driftsinntekter

Avløp

2017
Regnskap

70 660

0

Dekningsgrad:

74,98

578 073

-588 950

Note 20

Selvkostregnskap for slam

Alle oppgaver i forbindelse med slamtømming i Verran kommune ivaretas av Fosen Renovasjon IKS.
Selskapet fører samlet regnskap for alle deltakerkommunene. Fra og med 2017 er selvkostfond
fordelt på hver kommune. Siste tilgjengelige regnskap er for 2017.

Selvkostergnskap 2017 - Slam:
Inntekter

9 345 381

Varekostnader
Personalkostnader
Andre driftskostnader

-774 605
-1101 545
-8 289 032

Finansinntekter
Finansutgifter

18 374
-57 583

Resultat før skatt
Betalbar skatt
Endring utsatt skatt

-859 010
-

-2 735
-861 745

Underskudd

Akkumulert selvkostfond pr 31.12.17 er fordelt slik på kommunene:
Prosent

Indre Fosen
Bjugn
Ørland
Åfjord
Roan
Verran
Sum

32 %
27%
12 %
18%
8%
4%

Kroner

449 687
657 864
292 383
438 574
194 922
97 461
2130 891

Note 21 - Selvkostregnskap feiing og boligtilsyn kommunevis 2018

Inderøy

Steinkjer

Verran

Snåsa

Osen

Namdalseid

Lierne

Røyrvik

Sum

1 274 333

3 159 005

476 198

449 370

248 160

368 886

556 682

174 382

6 707 016

156 496

387 012

58152

55 362

30 035

45118

67 917

21 665

821 758

1 430 829

3 546 017

534 350

504 732

278 195

414 004 624 599

196 048

7 528 774

2 514 711

Driftsinntekter
Gebyrinntekter
Div. innt./ref./kompensasjoner
Overført fond fra kommune
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønn inkl sosiale kostnader(tilsyn)

493 451

1 261 018

139 153

130 666

81 090

110 545

213 317

85 472

Lønn inkl sosiale kostnader(feiing)

438 139

1072391

247 586

173 851

145 248

119 908

176 345

91 241

2464 711

Kjøp av varer/tjenester

470 478

1 163 482

174 824

166 436

90 295

135 639

204 179

65133

2 470 466

Sum driftsutgifter

1 402 068

3 496 891

561 563

470 954

316 633

366 092

593 842

241 846

7 449 888

Finansutg eks fond

26 078

63 950

27122

26 301

18 843

43 284

29 997

6 379

241 954

Finansinnt eks fond

1 464

3 620

544

518

281

422

635

203

7 687

17182

130 134

66 289

4 874

63 934

4 569

25 058

55 699

367 739

4148

-11 204

-53 790

7 996

-57 001

5 050

1 395

-51 975

-155 381

Akku.regnskapsmessig res.

21 330

118 930

12 499

12 870

6 933

9 619

26 453

3 724

212 358

Regnskapsmessig resultat

4148

-11 204

-53 790

7 996

-57 001

5 050

1 395

-51 975

-155 381

Tidl. Akku.regnskapsmessig res.
Bruk av fond

Selvkostberegning 2018 - Renovasjon
Sammendrag - Kostra
Fordeling mellom kommunene
Kostnadsdekning område renovasjon
Felles renovasjon fordelt på kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa

(i tusen kr)
Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatoriske rentekostnader
Kalkulatoriske avskrivninger
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter og andre inntekter
Årets finansielle resultat
Dekning av fremført underskudd
Avsetning til selvkostfond

Samlet

Steinkjer

Verran

Snåsa

28 385

22 853

3 060

2 472

1 546

1 244

167

135

792

638

85

69

4 807

3 870

518

419

35 530

28 605

3 830

3 095

-35 932

-28 761

-4 044

-3 127

-402

-156

-214

-32

107

54

6

47

-295

-102

-208

15

107

54

6

47

-295

-102

-208

15

Bruk av selvkostfond
Saldo selvkostfond pr. 01.01 (negativt)
Saldo selvkostfond pr. 31.12

15

Underskudd til framføring senere år
Årets finansielle dekningsgrad i %

101, 1

100,5

105,6

101,0

Note 23 Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk

Verran kommune har ikke hatt noen endring av regnskapsprinsipp i 2018 som er ført på
balansekonto 2581 - Endret regnskapsprinsipp pr AK drift.
Det er imidlertid innført et nytt prinsipp med periodisering av variabel lønn i desember.
Tidligere ble dette ført på januar i neste regnskapsår, men er nå tilbakeført til gjeldende regnskapsår.
Dette betyr at man får dobbel kostnad i 2018 med variabel lønn både for desember 2017 og
desember 2018.
Dette utgjør en ekstra kostnad på kr 1.560.600 som er ført på konto 10209, ansvar 801 og funksjon 1800.

Rapport etter undersøkelse - Jekta AS og Nærbutikken på
Verrastranda
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &32
Arkivsaknr
18/369 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender denne til kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

.
Vedlegg
Rapport om Jekta og Nærbutikken
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte undersøkelse av Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda i møte
den 29.10.2018, sak 29/18.
Følgende spørsmål var lagt til grunn:
· Hva er hovedintensjonene i grunnkonseptet ved oppstart av samarbeidet mellom
Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda?
· Har det skjedd en subsidiering av butikkdriften ved Nærbutikken over flere år?
· Hvis dette er tilfelle er det kjent for NAV.
· Hvordan er eier orientert om økonomi og forhold til NAV?
· Styreevaluering av Jekta AS.
· Eierstyring i forhold til butikkdriften.
· Hvordan har Jekta AS håndtert anbudsregelverket? KU skulle komme tilbake til
revisor med konkretisering om hvilke innkjøp det er snakk om.
· Mulige rollekonflikter med utgangspunkt i at flere aktører har ulike interesser. Her
nevnes Jekta AS, Verrastranda eiendom SA, Malm hotell AS.

Til forskjell fra en forvaltningsrevisjon er det for en undersøkelse ikke utarbeidet
problemstillinger eller revisjonskriterier. Det er derfor ikke gjort vurderinger eller konkludert
på de enkelte spørsmålene.
Rapporten har vært på høring til ordfører, daglig leder i Jekta AS og styreleder fram til
desember 2018. Høringssvar fra daglig leder og styreleder er vedlagt rapporten, og revisor
har korrigert rapporten i henhold til presiseringer i høringssvarene.
I tillegg er det gjennomført høringsmøte med ordfører og rådmann. Deres innspill har ført til
noen presiseringer i rapporten.
Forøvrig har ikke høringsinnspillene ført til endringer i rapportens innhold.
Undersøkelsen viser bl.a.:
· Det har vært en vilje til etablering av Nærbutikken. Nærbutikken har vært viktig,
både som butikk og samlingspunkt i grenda

·
·
·

·

·
·

Nærbutikkens betydning som samlingssted for lokalsamfunnet ser ut til å ha hatt
større fokus enn økonomien i butikkdriften.
Butikken har ikke hatt funksjon som treningsarena for klienter gjennom NAVsystemet de siste årene.
Både eier og ledelsen ser ut til å ha lagt mest vekt på den totale økonomien i Jekta
AS, og hatt mindre fokus på hvordan de enkelte avdelingenes økonomiske situasjon
har vært.
Det kan se ut som at informasjon og kommunikasjon både om butikkdriften og
forholdet til NAV delvis har vært både mangelfull og upresis, både fra daglig leder til
styret og fra styret til eier.
Kunnskap om nedlegging av Nærbutikken og bakgrunnen for dette ble først kjent da
nedleggingen nærmest var et faktum.
Det kan stilles spørsmål om underkommunisering om den økonomiske situasjonen i
Nærbutikken har medført at eier ikke har vært tilstrekkelig informert til å kunne treffe
rette beslutninger når det gjelder eiersignaler for drift av Jekta AS.

Revisor vil presentere rapporten for kontrollutvalget i møte og vil samtidig kunne svare på
spørsmål.
Fremst i rapporten er det gitt et sammendrag.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Undersøkelsen viser at det er viktig med god kommunikasjon mellom selskap og eier.
Informasjonen som kommer fra et selskap må ha en detaljeringsgrad som gjør eier i stand til
å se realiteten for selskapet, og kunne legge dette til grunn for vedtak som gjøres. Eier må til
enhver tid ha grunnlag for å kunne ta stilling til sitt engasjement i et hvert selskap.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til rapporten og oversender denne til
videre behandling i kommunestyret.

UNDERSØKELSE

JEKTA AS OG BUTIKKEN PÅ VERRASTRANDA
RAPPORT

VERRAN kommune
Mars 2019
FR 1066

Foreløpig rapport

FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne undersøkelsen på oppdrag fra Verran
kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2018 til februar 2019.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. Dette prosjektet er bestilt som en
undersøkelse, og ikke en forvaltningsrevisjon. Undersøkelsen er gjennomført i henhold til
NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001 så langt det er mulig.

Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig Unni Romstad, prosjektleder Rikke Haave
og prosjektmedarbeider Sunniva Tusvik Sæter. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor
Verran kommune, jfr. kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner kapittel 6.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere
gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.

Steinkjer, 03.april 2019

Unni Romstad
Oppdragsansvarlig revisor

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no
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SAMMENDRAG
Bakgrunn for opprettelse av nærbutikk i regi av Jekta AS
Revisor har forstått det slik at det var tydelige ønsker fra politisk nivå i Verran kommune som
lå bak etableringen av Nærbutikken på Verrastranda i regi av Verpro AS/Jekta AS. Revisor har
imidlertid ikke klart å identifisere politiske saker eller vedtak der dette kommer til uttrykk. Etter
initiativ fra Verpro AS ble det gjennom samarbeid med Pilot småsamfunn utredet muligheter
for butikkdrift, og gjennom samarbeid med Merkurprogrammet har aktiviteten ved Nærbutikken
blitt utvidet.
Som grunnkonsept var oppstarten av Nærbutikken på Verrastranda en mulighet for å
kombinere etablering av treningsarena for personer med behov for arbeidstrening med
lokalbefolkningens behov for nærbutikk og møteplass. De siste årene har butikken imidlertid
ikke blitt brukt av klienter gjennom NAV-systemet.
Økonomi og forholdet til NAV
Opplysninger fra flere hold forteller at Nærbutikken har gått med underskudd i lang tid, men
det blir sagt at det fra eierens side har vært størst fokus på den helhetlige økonomien i Jekta
AS. På den annen side sier eierrepresentantene at de ikke har fått informasjon som tilsier at
butikkdriften har gått dårlig. Ledelsen har de siste årene i varierende grad sett på den enkelte
avdelings økonomi.
Det har vært ført avdeligsregnskap for Nærbutikken, men det har kommet fram opplysninger
om at dette ikke har vært fullstendig gjennomført med tanke på postering av inntekter og
fordeling av felleskostnader i Jekta AS. Det har derfor ikke gitt et korrekt bilde av den
økonomiske situasjonen pr avdeling. Det kommer også fram at ledelsen over tid har hatt ulikt
fokus på bruk av de avdeligsregnskapene som har foreligget. Siden økonomien har blitt vurdert
helhetlig, har Jekta AS subsidiert butikkdriften på Verrastranda slik at butikkdriften har kunnet
videreføres
NAV bruker begrepet kryss-subsidiering dersom tilskudd brukes til å betale for annen tjeneste
enn avtalt, eller at arrangør får betalt for samme tjeneste fra flere ulike tilskuddsordninger uten
at dette er del av en avtale. NAV-godkjenningen er knyttet til dette, men også til forhold omkring
konkurransevridning, eierskapsmodell osv.
NAV har vært kjent med eierstrukturen i Jekta AS, og dette har vært tema ved
godkjenningsprosessen, senest i 2017. Det ble imidlertid ikke stilt krav fra NAV om spesielle
grep fra Jekta AS sin side i så måte.
Det er helheten i måten Jekta AS er organisert og driftet på som har hatt NAVs
oppmerksomhet, ikke spesielt økonomisk overføring til nærbutikken. I og med at NAV har hatt
tilgang til all underliggende dokumentasjon, inkludert regnskap, vil de økonomiske forholdene
mellom Nærbutikken og Jekta AS være kjent for NAV.

Kommunikasjon med eier
Det ser ut som eier ikke har fått informasjon før i mai 2018 om at butikkdriften skulle kunne
være til hinder for NAV-godkjenning av Jekta AS. Dette stemmer med at NAV opplyser at de
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ikke gir direkte pålegg om hvordan en vekstbedrift skal organisere sin virksomhet, men ser på
flere forhold i forbindelse med godkjenningsprosessen.
Når det gjelder forhold omkring økonomi, opplyser eierrepresentantene at Jektas ledelse ikke
hadde gitt signaler om at det var økonomiske utfordringer ved butikkdriften. I Bartnes sin tid
som styreleder ble butikkdriften omtalt som suksesshistorie, og fra senere ledelse fikk dagens
eierrepresentant inntrykk av at butikkdriften gikk bra.
Tidligere daglig leder Skjelstad og tidligere styreleder Almlid sier at det i perioden 2016 til 2108
var fokus på det totale økonomiske resultatet for Jekta AS. Informasjon om økonomien i den
enkelte avdeling var, slik vi har forstått det, ikke tema, men informasjonen var tilgjengelig for
eier hvis den ble etterspurt.
At butikken har gått dårlig økonomisk er informasjon som, slik revisor har forstått det, ikke er
kommunisert til eier.
Når det gjelder styreevalueringer, bekrefter ordfører at slike evalueringer er gjort i hans
ordførerperiode, men at dette ikke er dokumenterbart. Styrets forhold til butikkdriften har ikke
vært konkret tema, men medlemmer av formannskapet har i 2018 antydet at eier muligens
ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra tidligere styrer i Jekta AS. Heller ikke da Skevik var
eierrepresentant ble styret vurdert opp mot butikkdriften, da det ble rapportert om positivt
resultat for butikken.
Innkjøp ved Malm Hotell AS
Styret i Malm Hotell AS gjorde en vurdering av innkjøp i lys av innkjøpsforskriften, og
konkluderte med at handel mellom hotellet og Nærbutikken ble dekket av forskriftens
bestemmelser om utvidet egenregi. Styret bestemte i styrevedtak at hotellet skulle handle ved
Nærbutikken på Verrastranda «når pris og vilkår er like gode eller bedre enn alternativet».
Roller
Rapporten presenterer en oversikt over hvem som har hatt ulike funksjoner i Jekta AS, Malm
Hotell AS, Verrastranda eiendom og kommunestyret i Verran i perioden 2008 til 2018.
Oversikten viser at flere personer har hatt flere roller, og dette kan åpne for mulige
rollekonflikter.
Revisors inntrykk
Det er vårt inntrykk at det har vært en vilje til etablering av Nærbutikken, og både som butikk
og samlingspunkt i grenda har dette vært viktig. Nærbutikkens betydning som samlingssted
for lokalsamfunnet ser ut til å ha hatt fokus, fremfor økonomien i butikkdriften. Butikken har
imidlertid ikke hatt funksjon som treningsarena for klienter gjennom NAV-systemet de siste
årene. Både fra eier og ledelsen sin side ser det ut til at det siden oppstart har blitt lagt mest
vekt på den totale økonomien i Jekta AS, og mindre fokus på hvordan de enkelte avdelingenes
økonomiske situasjon har vært. Dette kan ha sammenheng med at det for butikkens
vedkommende har blitt rapportert til eier at driften har gått godt.
Det kan se ut som at informasjon og kommunikasjon både om butikkdriften og forholdet til NAV
delvis har vært både mangelfull og upresis, både fra daglig leder til styret og fra styret til eier.
Kunnskap om nedlegging av Nærbutikken og bakgrunnen for dette først ble kjent da
nedleggingen nærmest var et faktum. Det kan stilles spørsmål ved om underkommunisering
om den økonomiske situasjonen i Nærbutikken har ført til at eier ikke har vært tilstrekkelig
informert til å treffe rette beslutninger for å kunne gi de rette eiersignaler for drifta av Jekta AS.
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INNLEDNING

1

I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, tema og bakgrunn for prosjektet.

1.1

Bestilling

Etter en henvendelse fra ordføreren bestilte kontrollutvalget i Verran i møte 28.08.18 (sak
18/18) en undersøkelse som skulle belyse på en del spørsmål omkring samarbeidet mellom
Jekta AS og nærbutikken på Verrastranda. I en avklaringsrunde med kontrollutvalget 29.10.18
(sak 29/18) ble prosjektplan med følgende spørsmål vedtatt:
•
•
•
•
•
•
•

Hva er hovedintensjonene i grunnkonseptet ved oppstart av samarbeidet mellom
Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda?
Har det skjedd en subsidiering av butikkdriften ved Nærbutikken over flere år?
Hvis dette er tilfelle er det kjent for NAV.
Hvordan er eier orientert om økonomi og forhold til NAV?
Styreevaluering av Jekta AS.
o Eierstyring i forhold til butikkdriften.
Hvordan har Jekta AS håndtert anbudsregelverket? KU skulle komme tilbake til revisor
med konkretisering om hvilke innkjøp det er snakk om.
Mulige rollekonflikter med utgangspunkt i at flere aktører har ulike interesser. Her
nevnes Jekta AS, Verrastranda eiendom SA, Malm hotell AS.

1.2 Tema
Rapporten er bestilt som en undersøkelse. Til forskjell fra en forvaltningsrevisjon er det ikke
utarbeidet problemstillinger eller revisjonskriterier. Det vil derfor ikke bli foretatt vurderinger og
konkludert på de enkelte spørsmålene.
Vi deler inn spørsmålene under følgende tema:
•
•
•
•
•

Grunntanken bak samarbeidet
Økonomi og spørsmål omkring subsidiering
Kommunikasjon mellom Jekta AS og eier
Anbud og innkjøp
Mulige rollekonflikter

1.3 Metode
Undersøkelsen er så langt det har vært mulig blitt gjennomført etter Standard for
forvaltningsrevisjon RSK 001.
Datainnsamlingen er gjennomført gjennom av dokumentgjennomgang og intervju.
Følgende personer er intervjuet:
•
•
•

Anita Ulstad, assisterende rådmann i Verran kommune
Lisa Monica Haug, daglig leder i Jekta AS i perioden november 2015 til oktober 2016
og fra april 2018
Aud L. Ramberg, førstesekretær i Verran kommune, tidligere styreleder i Jekta AS og
styremedlem i Jekta fra april 2018
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•
•

Jacob Br. Almlid, tidligere rådmann i Verran og styreleder i Jekta AS, daglig leder
Bergmannsparken as og styreleder i Malm Hotell AS
Bjørn Skjelstad, daglig leder i Jekta AS januar 2008 til januar 2012 og oktober 2016 til
april 2018, ordfører i Verran 2011 – 2015, daglig leder Malm hotell fra januar 2017

Referat fra intervju er sendt deltakere i etterkant for verifisering.
Følgende har svart på henvendelser pr telefon/e-post:
•
•
•
•
•
•
•

Jon Arve Hollekim, styreleder fra april 2018 til desember 2018
Anita Holme, Rådgiver NAV Trøndelag
Kjersti Søberg, kontorsjef NAV Trøndelag
Erik Bartnes, styreleder i Jekta AS desember 2013 til juni 2016
Per Stavrum, styreleder Verrastranda eiendom fra 2014
Anders Lindstrøm, ordfører i Verran
Torgeir Skevik, tidligere varaordfører i Verran og kommunens eierrepresentant i Jekta
AS høst 2013 til høst 2015

Eierrepresentant 2011-2013, André Skjelstad, har ikke svart på henvendelse fra revisor.
I undersøkelsen har vi sett på årsmeldinger, styreprotokoller fra 2011 og referat fra eiermøter
i tillegg til dokumenter som er listet opp under Kilder.

1.4 Bakgrunn
Jekta AS har vært et heleid kommunalt selskap hvis formål er å skape varige arbeidsplasser
for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne samt å drive avklaring og opplæring overfor
personer som kommunale og statlige myndigheter ønsker et tilbud til i arbeidsrelaterte
omgivelser3.
Jekta AS er en vekst- og attføringsbedrift. Slike bedrifter finnes over hele landet og stort sett
eid av det offentlige.
Tiltaksdeltakere og -ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en
situasjon der de trenger drahjelp for å komme videre i livet. Andre er unge mennesker som har
falt ut fra skolen, personer med utviklingshemning, personer med rusproblemer, eller som av
andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb.
Det er to typer tiltak:
•

•

3

Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget
uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett
oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.
Arbeidsforberedende trening (AFT).
Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og
til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Tiltaket skal gi tilbud om arbeidsrettet

Vedtekter Jekta AS
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opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og
sammensatte bistandsbehov.
NAV yter tilskudd til Jekta AS for personer som gjennom NAV gis et arbeidstilbud i regi av
Jekta. Jekta budsjetterer med et visst antall plasser hvert år, men det har vist seg vanskelig å
få fylt opp aller plassene. Ca. en tredjedel av inntektene kommer fra det offentlige (NAV, Verran
kommune); ut over dette må Jekta AS selv sørge for inntjening til drifta.
På etterjulsvinteren 20194 blir Jekta AS fusjonert inn i det interkommunale vekstselskapet
Inntrøndelag vekst AS sammen med Flyndra AS (Inderøy), Stas AS (Steinkjer) og
Snåsaprodukter AS (Snåsa).
Drift av butikken på Verrastranda var en underavdeling i produksjonsavdelingen i Jekta AS.
Bakgrunnen for dette samarbeidet omtales nærmere i kapittel 2.
Styret i Jekta fattet 28.05.18 følgende vedtak:
«Med bakgrunn i den økonomiske utvikling ved butikken, og den risiko som dagens
situasjon og organisering representerer for Jektas status som godkjent
attføringsbedrift, vedtar styret å sette i gang en prosess for å avvikle Jektas ansvar for
driften av Nærbutikken. Det søkes aktivt etter nye drivere av butikken.»
I ordinær generalforsamling samme dag ble det gitt en bredere vurdering av den økonomiske
situasjonen. I den forbindelse ble det også redegjort for styrets konklusjon vedrørende
framtidig engasjement i Nærbutikken.
Etter generalforsamlingen ble det utarbeidet en pressemelding som kort redegjorde for
vedtak og bakgrunn.
Styreleder og daglig leder møtte 19.06.18 i formannskapet, og redegjorde for vedtaket.
Orienteringen ble tatt til etterretning.
I styremøte 27.06.2018 ble gjort følgende oppfølgningsvedtak:
«Daglig leder viderefører prosessen for avvikling av Jektas engasjement i Nærbutikken
og med siste åpningsdag i regi av Jekta AS til 15 august eller den dato – før 1
september - daglig leder finner mest hensiktsmessig. Aktuelle interessenter informeres
om beslutningen og Jektas ønske om å medvirke til at eventuelle nye eiere kan overta
så raskt som mulig.»
Formannskapet behandlet sak om nedlegging av butikken i møte 12.07.18 og fattet følgende
vedtak
1. Formannskapet slutter seg til rådmannens vurdering om at styrets notat om driften av
Nærbutikken gir tilstrekkelig grunnlag til å konkludere med at det ikke er forutsetning for å
videreføre butikkdriften på Verrastranda i regi av Jekta AS.
2. Formannskapet ber rådmann om å utføre et arbeid, hvor formålet er å skaffe annen
driver av Nærbutikken på Verrastranda. I dette arbeidet vurderes det også andre
driftskonsepter enn dagens. Verran Kommune er villige til å bidra med økonomiske
midler i en eventuell oppstartsfase.

4

Fra daglig leder får vi 06.02.19 opplyst at endelig dato for fusjonering ikke er fastlagt, men at styret i Jekta AS gikk
av i desember 2108.
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3. Det bevilges 150.000,- til Jekta, for å dekke kostnadene for å drive Nærbutikken videre i
2 mnd. utover vedtak fattet av styret til Jekta AS 27.juni 2018. Dette i påvente av arbeidet
i punkt 2. Bevilgningen dekkes ved at disposisjonsfondet reduseres fra 8 251 054,- til 8
101 054,4. Komite for Næring, nærmiljø og bosetning bes innlede dialog med bygdemobiliseringen
på Verrastranda for å avklare deres behov og eventuelt se på mulighetene for å
videreføre møteplassen ved Nærbutikken hvis man ikke lykkes med å finne ny driver av
butikken.
5. Formannskapets bevilgning gjøres med hjemmel i kommunelovens § 13.
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BAKGRUNN FOR SAMARBEIDET MELLOM JEKTA AS
OG NÆRBUTIKKEN

2
2.1
•

Spørsmål
Hva er hovedintensjonene i grunnkonseptet ved oppstart av samarbeidet mellom
Jekta AS og Nærbutikken på Verrastranda?

Kontrollutvalget ønsket i den forbindelse at Merkurprogrammets deltakelse og hvordan
butikken har fungert som tiltaksarena ble omtalt.

2.2
•
•
•

Tema
Bakgrunn og intensjoner
Merkurprogrammets bidrag
Måloppnåelse i forhold til oppdrag for NAV

2.3

Etablering av Nærbutikk i 2008

2.3.1

Bakgrunn og intensjoner

Jekta AS (den gang Verpro AS) har siden mai 2009 drevet Nærbutikken på Verrastranda.
Dette kom i stand etter initiativ fra bygdebefolkningen og fra kommunestyret i Verran. Ifølge
sluttrapport5 om nedlegging av butikken hadde kommunestyret anmodet det kommunale
vekstselskapet om å undersøke og vurdere muligheten for å starte opp nærbutikk på
Verrastranda. I regi av Pilot Småsamfunn ble det gjennomført et prosjekt for å avklare
mulighetene og driftsgrunnlaget for butikkdrift. I sluttrapporten fra Pilot småsamfunn går det
fram at det var Verpro AS som tok initiativ til å se på muligheten for å fortsette drift av nærbutikk
på Verrastranda etter at Coop la ned sin virksomhet. Prosjektgruppa som jobbet videre med
dette var allsidig sammensatt: Verran kommune, Verpro AS, bygdemobiliseringslaget og Pilot
småsamfunn.
I sluttrapporten fra Pilot småsamfunn, der oppstarten av butikkdriften i regi av Jekta AS er
beskrevet, er det lagt overveiende vekt på betydningen Nærbutikken har som samlingspunkt i
grenda; funksjonen som treningsarena er ikke framhevet spesielt.
I sluttrapporten fra Bergmannsparken AS står det videre: «Det er naturlig å peke på det
samfunnsoppdraget som Verran kommune (kommunestyret) i sin tid ga til Jekta AS i
forbindelse med etablering av nærbutikken på Verrastranda». Revisor har fått hjelp fra
førstesekretær ved Servicetorget i Verran kommune for gjennomgang av protokoller fra
kommunestyremøter fra 2007 og 2008. Det går ikke fram av protokollene at det ble fremmet
sak(er) for kommunestyret vedrørende butikkdrift på Verrastranda i regi av det kommunale
vekstselskapet. Hun har også gjennomgått budsjettkommentarer i denne perioden uten å finne
dokumentasjon på hva kommunestyret har ønsket for butikkdrift på Verrastranda i regi av
Verpro AS. Revisor kan derfor ikke gå inn på hva som konkret var kommunens forventning til
innhold i butikkdriften.

Bergmannsparken AS 2018: Sluttrapport Nedleggelse av nærbutikk på Verrastranda – undersøkelse av muligheten
for å finne ny driver av butikken, når denne nedlegges ultimo november 2018.
5
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Alle vi har snakket med har imidlertid vært tydelige på at vurdering av oppstart av butikkdrift
på Verrastranda kom etter sterke politiske signaler.
Da Bjørn Skjelstad startet som daglig leder i Verpro AS i 2008 fikk han som oppdrag fra styret
å arbeide med etablering av butikken i regi av vekstbedriften. Styret hadde fått oppdraget fra
eieren, Verran kommune, men Skjelstad kan ikke si noe mer om på hvilken måte eier hadde
gitt styringssignalene.
I 2007 etablerte bygdefolket i Verrastranda Verrastranda Eiendom DA (med 4 eiere, i 2010
omgjort til Verrastranda eiendom SA med 75 andeler fordelt ca. 30 lokale eiere)6, som kjøpte
butikkeiendommen av Coop. Bygget ble etter hvert pusset opp og tilpasset ny butikkdrift.
Butikklokalene ble leid ut til Jekta AS vederlagsfritt.
Etter gjennomført prosjekt i regi av Pilot småsamfunn bestemte Jekta AS (den gang Verpro
AS) på bakgrunn av sine vurderinger at vekstbedriften skulle starte drift av nærbutikk7. Det var
viktig for Jekta AS at butikken skulle kunne bli en god treningsarena for personer som hadde
ulike tiltak i regi av Jekta AS. I tillegg skulle butikken bli et treffpunkt for bygdas befolkning. I
arbeidet med å etablere og bygge opp Nærbutikken hadde Jekta AS et tett samarbeid med det
statlige Merkur-programmet8.
I tilsagnsbrev på søknad om investeringsstøtte fra Merkurprogrammet 2017 går det fram at
Jekta AS driver en del tilleggsaktiviteter ved Nærbutikken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Driver avdeling for brukte møbler sammen med gjenbrukstorget
Serverer varm lunsj hver onsdag, spesielt rettet mot de eldste kundene
Samarbeider med frivillige lag og foreninger i nærheten om drift av lørdagskafe
Driver kafe de andre ukedagene
Drifter bibliotekavdeling fra Verran kommunes bibliotek
Salg av jakt- og fiskekort, båtutleie for Verran og Inderøy Fjellstyre
Utleie av møtelokaler
Mottak av avfall fra hyttefolk

Revisor legger merke til at butikken som treningsarena for personer som trenger en tilrettelagt
arbeidsplass ikke er nevnt i denne sammenhengen.
I Bergmannsparken AS sin sluttrapport i forbindelse med forsøket på å finne ny driver til
butikken står det:
«Gjennom aktivt arbeid evnet butikken (Jekta AS) med støtte fra politisk hold og faglig
bistand fra Merkur programmet å utvide driften med en kommisjonæravtale med Norsk
Tipping og ikke minst etablere et tilbud om salg av drivstoff.

6

Iflg. Brønnøysundregisteret og Styreleder Stavrum

Bergmannsparken AS 2018: Sluttrapport Nedleggelse av nærbutikk på Verrastranda – undersøkelse av
muligheten for å finne ny driver av butikken, når denne nedlegges ultimo november 2018.
7

8

Merkur-programmet er et utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge i regi av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Målet er å sikre folk i distriktene tilgang til en nærbutikk og bokhandel av god kvalitet.
Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som økar lønnsomheten
og gir innbyggerne i lokalsamfunnet bedre tjenester.
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Samarbeidet med Bygdemobiliseringen, Verrastranda Eiendom AS og kommunen
gjorde at man også oppnådde støtte fra Merkur programmet til å utvikle butikkens
tilliggende lokaler til et treffpunkt for bygda befolkning. Avgjørende var samarbeidet
med lag og foreninger.»
I årsmeldinger fra Jekta AS er butikken som regel omtalt på følgende måte:
«Nærbutikken har funksjon som både arbeidsplass, læringsarena, møteplass,
bruktbutikk, bibliotek med mere.»

2.3.2

Merkur-programmet

Allerede fra starten ble det etablert et nært samarbeid med Merkur-programmet som har bidratt
med økonomisk støtte til investeringer i butikken og butikkfaglig kompetanseoppbygging.
Vi har fått opplyst at følgende støtte er gitt:
•
•
•
•

Butikken som sosial arena, BSSA, 287 000 kroner
Investeringsstøtte
235 000 kroner
Investering til drivstoffanlegg
125 000 kroner
Kundearrangement
13 000 kroner

(siste gang i 2017)

Ved tildeling av Merkurstilskudd gjelder følgende vilkår:
I tilsagnsbrev fra 2017 er følgende vilkår oppgitt:
«Butikken må:
1. Ha deltatt i, delta i, eller vere villig til å delta i Merkur-programmet.
2. Kontinuerleg arbeide for å utvikle butikken både når det gjeld fysisk kvalitet
og med omsyn til kompetanseutvikling.
3. Vere villig til å ta på seg tilleggsoppgåver frå kommunen/lokalsamfunnet.
4. Ha ein standard som tilfredsstiller krava frå Mattilsynet og eit vareutval som
er i samsvar med ernæringsmessige mål.
5. Vere apen heile året.
6. Ha utarbeidd aktivitetsplan.
Merkur vil etter instruks frå KMD kunne sette i verk kontroll med at støtta er nytta i
samsvar med vilkåra. Om det ikkje er det, vil beløpet kunne bli kravd tilbakebetalt,
heilt eller delvis.»
I forskrift om Merkurprogrammet står det i § 9 c at tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom
mottakeren avvikler virksomheten. Ifølge daglig leder (06.02.19) har det ikke kommet slikt krav,
men det styret som avsluttet sin virksomhet i desember 2018 var blitt gjort oppmerksom på
dette.

2.3.3

Nærbutikken som treningsarena

Nærbutikken har ikke blitt brukt av NAV-klienter de siste 3-4 årene opplyser daglig leder. Det
har imidlertid vært lærekandidater der etter avtale med Nord-Trøndelag fylkeskommune, og
Verran kommune har også kjøpt aktiviseringstjeneste av Jekta AS som har involvert
Nærbutikken.
Revisor har bedt Jekta AS om historiske tall for opptrening ved butikken, men vi har fått beskjed
om at på grunn av strenge regler for taushetsplikt og regler om makulering av dokumentasjon
er ikke slik dokumentasjon tilgjengelig. Vi har også bedt NAV om slike opplysninger, med de
har henvist til Jekta AS.
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3

OM ØKONOMI OG FORHOLDET TIL NAV

3.1

Spørsmål

•
•

3.2

Har det skjedd en subsidiering av butikkdriften ved Nærbutikken over flere år?
Hvis dette er tilfelle er det kjent for NAV.

Økonomi og regnskap i Nærbutikken

I notat til formannskapet sommeren 2018 skriver styrelederen at det har vært underskudd i
Nærbutikken over flere år. I 2017 var underskuddet på ca. 350.000 kroner, og det ble
prognosert et underskudd på kr 400.000 for 2018. Da er estimerte felleskostnader på ca. kr
100.000 ikke medtatt. I selve saksframlegget til formannskapet er følgende informasjon om
økonomien i Nærbutikken fra Namdalseid regnskap tatt inn:
2014

2015

2016

2017

Sum driftsinntekter

3 105 674

3 294 092

3 306241

3 422 731

Sum driftskostnader

3 463 994

3 483 659

3 486 231

3 782 990

358 320

189 567

179 990

360 259

Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnader
Resultat

-

3 730

-

5 768

-

1 606

- 1 565

1 241

241

208

805

355 831

184 040

178 592

359 499

Styreleder i Verpro AS ved oppstart av butikkdriften sier at hun etterspurte økonomiske
resultater for butikkdriften, men at til tross for direkte spørsmål fikk ikke styret forelagt seg slik
informasjon fra daglig leder.
Det ble i 2014 lagt opp til at regnskapet i Jekta AS skulle føres avdelingsvis9, og budsjettet for
2015 ble lagt opp etter dette. Ifølge tidligere styreleder Erik Bartnes skjedde dette etter ønske
fra kommunen som eier, som deltok i flere møter om temaet. På grunn av at de faste
kostnadene ikke ble fordelt, viser avdelingsregnskapene ikke hele sannheten for de enkelte
avdelingene skriver Bartnes i en e-post til revisor. Tilskudd fra NAV skulle i sin helhet bli
inntektsført på den avdelingen klienten er tilknyttet. Overskudd fra avdelingene er med og
finansierer administrasjonsavdelingen og dermed en del faste kostnader for alle avdelingene i
Jekta AS.
Daglig leder Lisa Haug forteller høsten 2018 at hun fulgte denne praksisen da hun en kort
periode var daglig leder i 2015/2016. Regnskapet ble fortsatt ført avdelingsvis da hun kom
tilbake i 2018, men ifølge regnskapsfører hadde ikke avdelingsregnskap blitt forevist styret i
de møtene der han hadde deltatt. For Haug var avgjørende at regnskapet ble ført avdelingsvis
for å kunne ha god økonomikontroll, og hun sier at hun tok opp med regnskapsfører hvorfor
ikke underskuddet var oppdaget tidligere, da hun mener at dette skulle man sett før.
Da Bjørn Skjelstad kom tilbake som daglig leder i 2016 var hans hovedoppdrag fra styret å få
økonomisk balanse i Jekta AS, og han sier at han derfor hadde fokus på den økonomiske
helheten i bedriften; ikke på den enkelte avdelingen. Den økonomiske rapporteringen til styret

9
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gjaldt for Jekta som helhet. Dette bekreftes av styreleder fra 2016, Jacob Almlid, som sier at
styret fikk beskjed om hvordan den økonomiske situasjonen i Jekta AS var, og at helheten var
viktigst. Han sier videre at det så langt han kjenner til aldri er stilt spesielle krav til enkelte
avdelinger i Jekta AS, og eier har ikke bedt om fullverdige avdelingsregnskap.
Styret hadde tilgang til underliggende avdelingsregnskap, og Almlid sier at styret oppfattet
dette som grundige orienteringer, som en del av resultat/perioderegnskap. Almlid stiller
imidlertid spørsmål ved om avdelingsregnskapene har vært helt korrekte da han mener at
enkelte inntekter og utgifter som burde vært ført på butikken ikke er ført der. Han sier likevel
at det helt siden oppstart hadde vært klart at økonomien i butikken har vært svak.
Det går fram av Sluttrapporten fra Bergmannsparken AS at butikkdriften på Verrastranda i regi
av Jekta AS hele tiden har vært marginal rent økonomisk, og hvor det de fleste regnskapsår
isolert sett har vært drevet med underskudd. I rapporten bemerkes det i den forbindelse at det
i Jekta AS aldri er gjennomført et fullverdig avdelingsregnskap som klart dokumenterer det
økonomiske resultatet ved nærbutikken og de øvrige avdelingene.
I en e-post til rådmann i Verran 11.07.18 skriver tidligere styreleder i Jekta AS, Erik Bartnes,
at avdelingsregnskap fra hans tid som styreleder viste at det var positive dekningsbidrag fra
butikken, men at disse ikke var store nok til å dekke de faste kostnadene som følger av
butikkdriften. Han skriver videre:
«Årsaken til at vi kunne drive Butikken videre i vår tid, var nok at hele Jekta AS, butikken
medregnet, gikk så bra økonomisk. Ved utgangen av 2011 var det fremførbare
underskuddet i Jekta AS, Butikken inkludert, om lag kr. 800.000.-. Fire år senere var
dette snudd til et fremførbart overskudd på omlag 1 million kroner.
Vi gledet oss over utviklingen også på Verrastranda med spesielle tiltak som bibliotek,
fellesforum for innbyggerne, reduksjon i materialsvikk mv. For 2015 viser også
regnskapene for butikken bedring i de økonomiske resultatene. Men ovenstående
opplysninger må i dag ikke brukes som argument for å fortsette driften av butikken.
Vurderingene har sikkert endret seg på ulike vis og kan ikke brukes i diskusjonene i
dag.»

3.3

Om subsidiering og NAV-godkjenning

I sitt notat til formannskapet brukte styreleder begrepet kryss-subsidiering om det faktum at
det ble tatt midler fra Jekta AS og lagt inn i Nærbutikken som gikk med underskudd. Ifølge
NAV bruker de begrepet kryss-subsidiering dersom tilskudd brukes til å betale for annen
tjeneste enn avtalt, eller at arrangør får betalt for samme tjeneste fra flere ulike
tilskuddsordninger uten at dette er del av en avtale. Med bakgrunn i dette mener revisor at det
ikke har skjedd en kryss-subsidiering av Nærbutikken, men at Jekta AS har subsidiert
Nærbutikken slik at denne har kunnet drive videre til tross for underskudd i drifta.
NAV-godkjenningen er knyttet til eventuelle spørsmål om kryss-subsidiering, men også til
forhold omkring konkurransevridning, eierskapsmodell osv. En tiltaksbedrift kan ikke eie eller
kontrollere annen forretningsvirksomhet.
Den fireårige godkjenningen er svært omfattende; NAV krever tilgang til all økonomisk
dokumentasjon i forbindelse med godkjenningsprosessen. Det sendes årlig melding til NAV
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om virksomheten, og det er årlige godkjenningsmøter med NAV på fylkesnivå. Den årlige
godkjenningen er ifølge Skjelstad et møte der man går gjennom årsmelding, planer etc.
Da NAV fornyet Jekta AS sin godkjenning for 4 nye år høsten 2017 var det, ifølge daglig leder
Haug, med forbehold om at det ikke skulle være kryss-subsidiering til kommersiell drift. Dersom
en kommersiell avdeling går med underskudd, kan det ifølge Haug ikke indirekte brukes
tilskuddsmidler fra NAV som går inn i Jektas øvrige virksomhet for å dekke opp dette. I selve
godkjenningen fra 2017 står det i punkt 2.5 at «Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere
annen type forretningsvirksomhet, herunder også eierandeler. Begrensningen gjelder ikke
etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme salg av egne produkter.» Ifølge e-post fra
NAV kjenner de ikke til at det ved godkjenningen høsten 2017 ble gitt forbehold.
Styreleder i Jekta AS, Jon Arve Hollekim, skriver i et notat til formannskapet i Verran kommune
i juli 2018 følgende om kryss-subsidiering:
«I avdelingsregnskapene inngår ikke dekning av felleskostnader, administrasjon,
regnskap, revisjon mv. Et tenkt selvstendig selskap Nærbutikken AS ville for 2017
sannsynligvis generert et underskudd på rundt kr 450.000.- og i 2018 rundt kr.
500.000.- om en belastet butikken med kr 100.000 i «felleskostnader».»
Om NAVs bekymring for mulig kryss-subsidiering mellom Jekta AS og Nærbutikken skriver
styrelederen: «I flere omganger er det fra NAVs side stilt spørsmål ved virksomheten til Jekta
AS sin godkjenningsstatus som attføringsbedrift.» Han skriver i en e-post til revisor at dette var
møter før hans tid som styreleder, og at han er usikker på om dette kan dokumenteres.
Tidligere styreleder og daglig leder sier at forholdet omkring butikken og godkjenning ikke har
vært hovedtema i møtene med NAV, mens NAV skriver at det ble stilt spørsmål om
konkurransevridning, eierskapsbegrensninger m.m. knyttet til godkjenningsprosessen i 2017.
Det var møter mellom NAV og Jekta AS på etterjulsvinteren 2018, noe som ifølge styreleder
Almlid skyldtes en del uro omkring rykter om hvorvidt NAV ville godkjenne Jekta som
attføringsbedrift. Dette handlet blant annet om levert kvalitet og mangelfull rapportering, og
daglig leder og attføringsleder hadde møte med NAV som ble referert for styret. Det ble
gjennomført et nytt møte med NAV i mars 2018, og ny årlig godkjenning fra NAV ble gitt. NAV
bekrefter at det var andre tema enn butikkdriften som var tema på møtene på etterjulsvinteren
2018.
Ifølge Almlid var NAV godt kjent med den driften Jekta AS hadde på høsten 2017 da det ble
gitt ny godkjenning for 4 nye år. Det gjelder en samlet vurdering av Jekta AS med all aktivitet.
NAV er opptatt av helheten i kravene, og NAV har hatt tilgang til all dokumentasjon om drift og
regnskap. NAV har, etter Almlids mening, blitt flinke til å gå inn i virksomheter og undersøke
og få klarhet i hvordan virksomheten er organisert, og kravene til godkjenning har blitt
strengere. Skjelstad sier at det har vært en åpen diskusjon med NAV omkring krysssubsidiering, men at det ikke har vært stilt krav fra NAV sin side i så måte. Han sier at
omorganisering av drifta ikke var tema på møte med NAV i mars 2018, da Jekta fikk sin årlige
godkjenning. Almlid var tilstede på evalueringsmøte med NAV sommeren 2017 og på
oppsummeringsmøte med NAV på etterjulsvinteren 2018, og hans inntrykk er at NAV hadde
full oversikt over Jektas organisering og virksomhet. NAV var da mest opptatt av Malm Hotell
som var et eget AS, og dette var en del av årsaken til at styret tok initiativ til at Jekta AS ikke
lenger skulle ha eierskap i hotellet.
Da Haug begynte som daglig leder i april 2018 brukte hun tid på å sette seg inn i økonomien
for Jekta AS, men hun ba også om et møte med NAV for å gjennomgå samarbeidet mellom
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Jekta AS og NAV. Hun oppfattet at NAV i dette møtet var skeptiske til driften av Nærbutikken
i regi av Jekta AS på grunn av mulig kryss-subsidiering. NAV presiserer at selv om de har spurt
om drift av Nærbutikken på flere møter, har ikke NAV stilt krav om at Jekta AS måtte legge
ned butikken.
Haug mener at forhold omkring subsidiering er godt beskrevet i notatet fra styreleder, og kan
fortelle at det de siste årene ikke har vært noen fra NAV-systemet engasjert i butikken på
Verrastranda. Dette forsterker etter hennes mening NAVs bekymring for problematikken rundt
kryss-subsidiering.
Et av styremedlemmene forteller at svak økonomi og mulig kryss-subsidiering var tema på
første styremøte i det nye styret våren 2018. Det var ingen i tilrettelagt arbeid ved butikken, og
det hadde det ikke vært på lang tid. Styret var enige om at de ikke kunne risikere at butikken
på Verrastranda veltet hele Jekta AS. Regnskapet viste at butikken gikk i minus, og at det ikke
var noen på tiltak der. Styremedlemmet forteller at det nye styret stusset på at det ikke var
gjort tiltak for butikken tidligere. Styret hadde fått et klart signal fra eier om å ikke be om mer
penger, og sørge for at Jekta AS har en drift som gjør at selskapet ikke går med underskudd.
Styremedlemmet sier at det var spørsmålet om NAV-godkjenning som tippet vektskåla for
beslutning om å legge ned butikken.
Styreleder Hollekim sier i en e-post til revisor at hensynet til godkjenning av Jekta som
attføringsbedrift ikke var det sentrale for avviklingsbeslutningen. Dette var sekundært og ville,
ifølge styreleder, vært enkelt å håndtere gjennom å skille ut Nærbutikken i et eget AS. Det var
etter hans mening dårlig økonomisk resultat som var avgjørende. Dette understrekes også i
forbindelse med høringen.
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4

KOMMUNIKASJON MELLOM JEKTA AS OG EIER

4.1

Spørsmål

•
•

Hvordan er eier orientert om økonomi og forhold til NAV?
Styreevaluering av Jekta AS.
o Eierstyring i forhold til butikkdriften.

4.2

Kommunikasjon mellom Jekta AS og eier

4.2.1

Informasjon gitt i styremøter, eiermøter mm

I dette kapittelet ser vi på formelle møtearenaer. Hvorvidt det har vært møter mellom ordfører
og aktører i Jekta AS utover dette kan ikke dokumenteres.
I Verran kommunes eierskapsstrategi for Jekta AS fra 2013 heter det:
«Verran kommune skal være en aktiv eier av Jekta AS. Gjennom sitt eierskap ønsker
eier å legge til rette for større forutsigbarhet for bedriften. Samarbeidet mellom eier og
selskapet bør styrkes gjennom å formalisere fastemøter. Det skal derfor gjennomføres
to møter pr år mellom formannskapet, daglig leder og styreleder. I tillegg skal det
avholdesdialog-/arbeidsmøte mellom kommunestyret og bedriften i løpet av det
førsteåret etter kommunestyrevalget.»
Dette kommer i tillegg til generalforsmalingen der eier møter. Det er heller ikke noe i veien for
at styreleder eller daglig leder kan informere kommunestyret direkte dersom kommunestyret
ønsker det.
Når det gjelder gjennomføring av eiermøter har det, slik revisor har forstått det, variert hvem
som har kalt inn til slike møter, det kan både ha vært eier og daglig leder/styreleder i Jekta AS.
Tidligere varaordfører Torgeir Skevik, (eierrepresentant i perioden 2013 til 2015) forteller at
det ble lagt opp til en rutine om at Jekta AS orienterte kommunestyret 2 ganger i året, og at
dette kom i tillegg til hans møter med daglig leder og styreleder. Han skriver i en e-post at han
hadde inntrykk av at det var større kontakt mellom styreleder og rådmann/ordfører enn med
ham i de to årene han representerte eier.
Skevik skriver at slik han husker det, ble det i denne perioden rapportert at butikkdriften gikk
med «grønne» tall. Det ble heller aldri sagt noe om at hele bedriften var under lupen fra NAV
sin side.
Ordfører opplyser at det i en protokolltilførsel fra generalforsamling den 16.06.2017 står
følgende:
«Styret får i oppgave å sørge for at selskapet kommer til Verran Formannskap minst 2
ganger per år. Formålet er å styrke samarbeidet mellom selskapet og eier. Daglig leder
og styreleder deltar fra selskapets side. Det vises til gjeldende eierskapsstrategi for
selskapet.»
Ordfører forteller at eiermøter utover dette er avholdt etter behov, og det har variert om det er
styret eller eier som da har tatt initiativet.
Ordfører Lindstrøm sier følgende i en e-post til revisor:
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«I første del av min periode som ordfører orienterte styreleder Bartnes om at han hadde
sørget for å innføre avdelingsregnskap i selskapet. Selskapet leverte positive resultater
og tilbakemeldingen var også at man hadde kontroll når det gjaldt drift av nærbutikken,
som forøvrig ble omtalt som en suksesshistorie. Etter at det ble kjent at styret hadde
besluttet å avvikle sitt ansvar for driften av butikken oppgir Bartnes i epost, datert
11.7.2019, til rådmann og ordfører at butikken gikk med underskudd også i hans tid
som styreleder.
I perioden hvor Almlid var styreleder var økonomi jevnlig på dagsorden. Økonomien i
selskapet var meget anstrengt, men styret orienterte aldri om at butikkdriften eventuelt
trakk ned resultatene for selskapet. Tilbakemeldingen har heller vært at butikkdriften
går bra.»
Når det gjelder kommunikasjon vedrørende NAV-godkjenning sier ordføreren at eier er kjent
med at selskapet årlig må få en godkjenning fra NAV ved at selskapet må levere på gitte
kvalitetskrav. Høsten 2017 var dette et tema da eier fikk informasjon om at Jekta AS skulle resertifiseres, og at det var noen utfordringer knyttet til dette. Det ble da orientert om at dette ville
komme på plass og at det ikke lå noen dramatikk bak dette selv om man på aktuelt tidspunkt
manglet noen «poeng». Det var ifølge daglig leder/styret ikke snakk om store avvik. Ordfører
ble orientert (desember 2017) om at Jekta AS som første vekstbedrift i Inn-Trøndelag var resertifisert og godkjent.
Ordfører fikk i januar 2018 høre om påstander som visstnok beskrev tilstanden i Jekta AS opp
mot NAV som lite tilfredsstillende. Han tok opp dette med styreleder Almlid januar 2018.
Styrelederen ga tilbakemelding til ordfører om at NAV avkrefter at situasjonen er alvorlig. Noen
mindre avvik var det, men bedriften er fortsatt godkjent. Styreleder oppgir videre at daglig leder
pålegges å skrive en rapport til styret om forholdet til NAV om hvorfor situasjonen har oppstått,
hvilke tiltak som settes i verk og hvilke økonomiske konsekvenser dette vil medføre. Ordfører
viser til en e-post fra januar 2018 fra styreleder til styret der styreleder viser til følgende
hovedbudskap i kommunikasjon med advokat Christensen:
«Jekta AS og NAV har avdekt enkelte «avvik», og selskapet arbeider planmessig med
å svare ut disse «avvikene» på tilfredsstillende måte. Selskapet har en god og løpende
dialog med NAV på kompetent overordnet nivå, og begge parter legger til grunn at
avvikene blir lukket innen avtalt tid.»
I kommunikasjonen mellom styret og eier sier ordføreren at Nærbutikken aldri ble nevnt som
årsak til at NAV hadde avdekket enkelte avvik. Ordfører fikk en forståelse for at det handlet
om oppfølging av de på tiltak og manglende rapportering fra de som hadde ansvaret i bedriften,
men at dette skulle det ryddes opp i. Eier var opptatt av at dette måtte komme i orden og ga
følgende tilbakemelding til styret på eiermøte, 020.2.18:
«I påvente av at nytt styre er på plass forutsetter eier at sittende styre arbeider videre
med påbegynt arbeid for en samlet løsning. Dette innebærer å følge opp pågående
prosess for å lande avtale med LMH og BS samt «holde trykk på» arbeidet med å
trygge samarbeidet med NAV for å sikre omfanget av tiltaksplasser.»
Videre skriver ordfører at i samtaler mellom ordfører og styreleder Almlid har Almlid
understreket viktigheten av at det måtte være tette økonomiske «skott» mellom datterbedriften
Malm Hotell AS og Jekta AS fordi NAV ikke ville godta det som kalles for kryss-subsidiering
og at det samme gjaldt for nærbutikken.
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At NAV skulle ha vurdert å trekke tilbake sin godkjenning av Jekta AS på grunn av butikkdriften
ble ikke formidlet til eier fra styreleder før i mai 2018. Dette bekreftes også indirekte gjennom
informasjon fra NAV som sier at de ikke har gitt pålegg for hvordan Jekta AS skal organisere
sin virksomhet.
Etter at styret 28.05.18 vedtok å starte en prosess for å legge ned butikken, ble det samme
dag gjennomført ordinær generalforsamling. Det ble da redegjort for styrets konklusjon
vedrørende framtidig drift av butikken. Ordfører sier at han ble orientert av styreleder på
forhånd om at styret hadde dette til vurdering.
Det ble gitt en orientering fra styreleder og daglig leder til formannskapet 19. juni 2018 om
bakgrunnen for styrets vedtak om å legge ned nærbutikken på Verrastranda. Det ble da opplyst
om at Nærbutikken ikke var en reell attføringsarena. Kravet fra NAV er at virksomheten skal
være uløselig knyttet til attføring. At det ikke er tilfelle skyldes at NAV har lav innsøking og ikke
har søkt inn egnede kandidater til butikken. Videre ble det orientert om den økonomiske
situasjonen for Jekta AS og utfordringer knyttet til manglende utnytting av personer på AFT
(Arbeidsforberedende trening).
Høsten 2017 ble det i styremøte i Jekta AS orientert om at NAV hadde godkjent Jekta AS for
4 nye år som vertskap for AFT og VTA.
I forbindelse med arbeidet med «Notat om eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta
AS»10 var det ikke mulig å få dokumentert om det hadde blitt gjennomført eiermøter i perioden
juli 2013 til april 2016.
Da Jacob Almlid overtok som styreleder i 2016 ble det skrevet referat fra eiermøtene. Ut fra
referat fra møter 16.09.16, 29.03.17 08.09.17 går det ikke fram at økonomi i butikken eller
NAVs bekymring for mulig kryss-subsidiering er tema på møtene. I referat fra møtet 29.03.17
står det for eksempel: «Selskapets styre er svært fornøyd med at selskapets medarbeidere på
særdeles konstruktiv måte har evnet å få kontroll på drift og økonomi. Dette har resultert i at
selskapet (Jekta AS og Malm Hotell AS) samlet sett får et årsresultat for 2016 i tilnærmet
balanse. (basert på foreløpig resultat). Dette er vesentlig bedre enn de prognoser selskapet
styre måtte legge til grunn våren/sommeren 2016.»
Ut fra de samtalene vi har hatt i forbindelse med arbeidet med denne rapporten anser revisor
det ikke for usannsynlig at det har vært uformell kontakt mellom eier og representanter for
selskapet. Dette bekreftes av ordfører som forteller at han på etterjulsvinteren 2018 hadde
flere møter/telefonsamtaler med styreleder, men at økonomien i butikken ikke hadde vært
tema på disse møtene. Tidligere varaordfører skriver også at det var en del kontakt mellom
styreleder ordfører/rådmann i hans tid som formell eierrepresentant

4.2.2

Styreevaluering

I Verran kommunes Eierskapsmelding fra 2012 står det om kommunestyrets og
formannskapets roller og ansvar blant annet:
«Kommunestyrets funksjon, rolle og ansvar reguleres av kommuneloven 25.9.1992.
Kommunestyret
skal gjennom
eierskapsmeldingen
minst
en gang
i
kommunestyreperioden, foreta en evaluering av styrenes arbeid for selskaper som
kommunen eier eller er medeier i.»

10

KomRev Trøndelag IKS 2017
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Eierrepresentant 2013 – 2015 viser til kommunestyrets kritikk av eiers manglende oppfølging
av styret i forbindelse med saken om ansettelse av to daglige ledere. Å vurdere styret ut fra
resultater ved butikkdriften var ikke tema, da eier i denne perioden bare var kjent med at
butikken gikk godt, og det var derfor ingen grunn til ikke å ha tillit til rapporteringen fra
styreleder.
Ordfører forteller at Formannskapet ved flere anledninger har diskutert situasjonen i Jekta AS
og styrets arbeid. Det eksisterer ingen referater fra diskusjonene, men ordfører forteller at det
ved flere anledninger er utrykt en skepsis fra flere formannskapsmedlemmer om informasjonen
eier har fått fra styret før april 2018 stemmer fullt ut med virkeligheten. Dette gjelder spesielt
forhold knyttet til håndtering av arbeidsmiljøutfordringene i selskapet, håndtering av søksmål
og nedbemanningsprosess, men også informasjon, eller manglende informasjon, ift. driften av
nærbutikken.
Selskapets situasjon og styrets håndtering ble for øvrig diskutert i flere formannskapsmøter
høsten 2017 og vinteren 2018 og resulterte i at sittende styre fratrådte våren 2018, og nytt
styre kom på plass i april 2018.
Daglig leder Haug er ikke kjent med at kommunestyret har gjennomført styreevalueringer.
Tidligere daglig leder Skjelstad er heller ikke kjent med at det er foretatt styreevalueringer. I
perioden han selv var ordfører, var det varaordfører som fungerte som eierrepresentant i
forholdet til Jekta AS.
Tidligere rådmann sier at slik han kjenner til det er det foretatt styreevalueringer fra eiers side,
og at det hendte at han ble utfordret på elementer som eier hadde behov for svar på.
I referat fra styremøte 20.03.18 går det fram at styret evaluerte sitt eget arbeid. Følgende ble
spesielt omtalt: Utviklingen i datterselskapet Malm Hotell AS, stabil økonomisk sitasjon i Jekta
AS, håndtering av problemer etter at selskapet en periode hadde 2 daglige ledere.
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5

ANBUD OG INNKJØP

5.1

Spørsmål

•

Hvordan har Jekta AS håndtert anbudsregelverket?

I kontrollutvalgets møte 29.11.18 ba revisor om en presisering av bestillingen. I en presisering
fra Kontrollutvalgsleder/ordfører går det fram at det er forhold omkring Malm Hotells innkjøp
fra Nærbutikken det er snakk om. Spørsmålet som ønskes besvart er:
•

5.2

Hvordan har Malm Hotell AS (selskap eid av Jekta AS fram til april 2018) håndtert
anbudsregelverket ift. innkjøp av råvarer/matvarer? Dette har vel skjedd gjennom
Nærbutikken på Verrastranda (driftet av Jekta AS).

Offentlige innkjøpsregler

Innkjøpsprosessen for alle etater og organer i staten, fylkeskommunene og kommunene blir
regulert i lov om offentlige anskaffelser av 17.06.16 (anskaffelsesloven) og forskrift om
offentlige anskaffelser av 12.08.16 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). Sentrale bestemmelser er
presentert i vedlegg 2.
Som tidligere nevnt er dette en undersøkelse, og ikke en revisjon der det blir foretatt
vurderinger opp mot et regelverk.

5.3

Innkjøp ved Malm Hotell AS

Da Malm Hotell AS ble etablert som en datterbedrift til Jekta AS ble det bestemt av styret at
det skulle foretas en del innkjøp gjennom Nærbutikken på Verrastranda. I forkant av
etableringen ble det fra daglig leder blant annet pekt på overfor styret at det var behov for
kunnskap om innkjøpsavtaler (notat til i sak til styret i Jekta AS 38/14):
«Dette løses ved å melde seg inn i en innkjøpsordning. Disse gir rabatterte priser på
alle produkter. Et eksempel på slike innkjøpsordninger kan var Samkjøp. De tilbyr også
hjelp til kursing av ansatte». I 2014 var det et poeng at butikken og hotellet skulle dra
gjensidig nytte av hverandre. I den forbindelse var det ifølge dagens styreleder (Almlid)
i hotellet en viktig faktor at hotellet kjøpte varer av morselskapet.
Styret i Malm Hotell AS behandlet i sak 20/14 spørsmål om medlemskap i Samkjøpgruppen
AS. Følgende vedtak ble fattet:
«Innkjøp skal gjøres på beste måte. Innkjøp skal foregå fra Matkroken, Verrastranda,
når pris og vilkår er like gode eller bedre enn alternativet. Tilsvarende kan forventes
når det gjelder leveranser fra Malm Hotell til Matkroken.
Med mellomrom skal styret ha dokumentasjon som viser at disse retningslinjene følges.
Daglig leder kan foreløpig inngå innkjøpsavtale med Nær-engros, Arcus og Ringnes.
Det skal kontrolleres at slike avtaler ikke binder Malm hotell på urimelig måte.»
Vi har bedt daglig leder i Malm Hotell AS om dokumentasjon på rapporteringen til styret om
hvordan disse retningslinjene ble håndhevet, men har ikke fått dette.
Almlid sier at det ved oppstart av hotelldriften ble drøftet eventuelle problemer knyttet til
innkjøpsforskriften både administrativt og i styret, og at dette er protokollert i styreprotokoll.
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Sentrale elementer i den vurderingen gjelder tolkningen av anskaffelsesforskriftens begrep
«egenregi». Punktet «Oppdragsgiveren utøver kontroll som svarer til den kontrollen han utover
sin egen virksomhet» ble, ifølge Almlid, ansett som oppfylt ved at eier Jekta AS utøvde full
kontroll med datterselskapet Malm Hotell AS. Styreleder i Jekta AS utgjorde sammen med
daglig leder styret i Malm Hotell AS, og det var felles økonomifunksjon mv.
Daglig leder i Malm Hotell AS i perioden november 2015 til januar 2017 sier at hun fortsatte
eksisterende praksis med innkjøp av råvarer/matvarer fra Nærbutikken på Verrastranda og
Coop på Malm da hun startet som daglig leder ved hotellet. Hun gjorde ingen vurderinger i
forhold til anbudsreglement i den forbindelse. I en kommentar i forbindelse med at spørsmålet
nå er reist, sier hun at hotellet trolig kunne ha fått gunstigere innkjøpsavtaler med andre. Hun
mener det ikke hadde vært noe i veien for at hun kunne ha tatt initiativ til at hotellet kunne ha
endret praksis og gjort sine innkjøp andre steder.
Daglig leder Skjelstad i Malm Hotell AS videreførte ordningen med innkjøp fra Nærbutikken på
Verrastranda med utgangspunkt i styrevedtaket fra hotellets oppstart. Fram til april 2018 ble
dette sett på som innkjøp internt i bedriften. Hotellet har ifølge Skjelstad innkjøpsavtaler med
andre firma, bl.a. Nær-Engros der de fleste og største innkjøpene er foretatt. Nærbutikken har
i hovedsak fungert som supplering av mindre leveranser.
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6

MULIGE ROLLEKONFLIKTER

6.1

Spørsmål

•

6.2

Mulige rollekonflikter med utgangspunkt i at flere aktører har ulike interesser. Her
nevnes Jekta AS, Verrastranda eiendom SA, Malm hotell AS.

Oversikt over rolleinnehavere

I møte med kontrollutvalget 29.10.18 orienterte revisor om hvordan dette spørsmålet tenktes
besvart. «Mulige rollekonflikter» tolkes som nettopp det; «mulige» som resultat av at én person
samtidig har flere roller eller funksjoner. Dette kan føre til interessekonflikter, og dersom det
ikke gjøres oppmerksom på slike dobbeltroller, og eventuelt tas grep i form av en
habilitetsvurdering i forbindelse med konkrete saker, kan det få uheldige konsekvenser. I dette
kapittelet presenter vi kun oppsett over hvem som har hatt ulike roller i de selskapene som er
nevnt i spørsmålet fra kontrollutvalget, det gjøres ingen vurdering av om rollekonfliktene er
reelle.
I tillegg til selskap nevnt av kontrollutvalget, har vi tatt med kommunestyrene i den aktuelle
perioden. For ordens skyld er det også listet opp eierrepresentanter i Jekta AS i perioden, samt
roller sentrale personer har hatt i tillegg til det som er listet opp i tabellene.
I de styreprotokollene fra Jekta AS vi har gjennomgått har vi ikke sett at spørsmål omkring
habilitet har blitt tatt opp. I perioden da Bjørn Skjelstad var ordfører bestemte kommunestyret
at varaordfører skulle være kommunens eierrepresentant i Jekta AS sin generalforsamling.
Habilitet er også vurdert av kommunestyret i forbindelse med sak omkring butikkdriften høsten
2018.
Revisor ser eksempler på at enkeltpersoner har hatt flere roller som berører Jekta AS og
Nærbutikken.
Medlemmer i kommunestyret 2007 – 2011
Frank Christiansen, Henry Skevik, Ann Heidi Saugestad Brenna, Stig Harry Malmo, Anders
Lindstrøm, Siv Elin Lorentzen, Kristian Lunde Jenssen, Jostein Strand, Dag Ivar Borg, Grethe
Vaade, Siv Grethe Evensen, Olav Folden, Lill Mari Sandseter, Bjørn Larsen, Torgeir Skevik,
Tore Kristiansen, Frank Steinar Bartnes, Beate Rønning Vågen, Inger Marie Berg
Medlemmer i kommunestyret 2011 – 2015
Bjørn Skjelstad, Karin Widegren, Olav Folden, Henry Skevik, Rakel Skjelvan, Hans Tettli,
Andre N. Skjelstad, Torgeir Skevik, Kirsti Tessem, Odd Vidar Vandbakk, Merethe Bartnes,
Tore Kristiansen, Frank Christiansen, Anders Lindstrøm, Synøve Diez, Dag Ivar Borg, Jostein
Strand, Walfred Andersson, Kristian Lunde Jenssen
Medlemmer i kommunestyret 2015 – 2019
Anders Lindstrøm, Synøve Diez Kristian Lunde Jenssen, Dag Ivr Borg, Thorolf Antonsen,
Daniel Folladal, Yngve Utvik, Bjørn Skjelstad, Laila J. Ressem-Overrein, Geir Asle Rotabakk,
Kolbjørn Almlid, Rakel Skjelvan, Berit Rødsjø, Tanja Tangstad, Torgeir Skevik, Kirsti Tessem,
Odd Vidar Vandbakk, Tore Kristiansen, Arnt Martin Woldseth
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Eierrepresentanter i VerPro og Jekta AS i perioden 2007 - 2018:
2007 til høst 2011: Ordfører Frank Christiansen
Høst 2011 - Høst 2013 Varaordfører André Skjelstad
Høst 2013 – Høst 2015 Varaordfører Torgeir Skevik
Høst 2015 → d.d. Ordfører Anders Lindstrøm
Aktører i de ulike selskapene
Tabell 1 Oversikt over roller i Jekta AS11
Jekta AS
Eier: Verran kommune
Styreleder
Jon Arve Hollekim
Jacob Almlid
Erik Bartnes
Bjørnar Skjevik
Aud Lyngstad Ramberg
Jakob Almlid
Daglig leder
Lisa Monica Haug
Bjørn Skjelstad
Lisa Monica Haug
Bertha Marie Krogstad
Endre Skjervø
Bjørn Skjelstad
Styremedlemmer

vara

Observatør

11

Fra
09.04.18
03.06.16
04.12.13
19.09.11
06.11.08
16.06.05
09.04.18
12.10.16
02.11.15
21.01.14
31.01.12
09.01.08

Ole Laurits Kulstadvik
Aud Lyngstad Ramberg
Ole Kristian Folladal
Bertha Marie Krogstad
Vigdis Christiansen
Frank O Christiansen
Jon Ivar Hovd
Tanja Tangstad
Beate Rønning Vågen
Anne Irene Baardvik
Ole Laurits Kulstadvik
Nina Indgjerd Brattsti
Jacob Almlid
Kjetil Landsem
Stig Anders Solum
Toril Kirsti Hansen
Solveig R. Nymo Høvik
Robert Bjørk
Aud Lyngstad Ramberg
Målfrid Holmen

09.04.18
09.04.18
03.06.16
03.06.16
04.12.13
03.06.16
04.12.13
04.12.13
23.05.13
19.09.11
09.11.11
19.09.11
19.09.11
09.01.08
06.06.11
06.06.11
16.06.05
06.11.08
09.01.08
16.06.05

Willy Gangstad

03.06.16

Til
09.04.18
03.06.16
04.12.13
19.09.11
06.11.08
09.04.18
12.10.16
02.11.15
21.01.14
31.01.12

09.04.18
09.04.18
29.06.17
29.06.16
03.06.16
03.06.16
04.12.13
04.12.13
04.12.13
23.05.13
09.11.11
19.09.11
19.09.11
19.09.11
06.06.11
06.06.11
06.11.08
06.11.08

Kilde: Bisnode SmartCheck
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Tabell 2 Oversikt over roller i Malm Hotell AS 12
Firma: Malm Hotell AS
Eier: Jekta AS, fra april 2018 Bergmannsparken AS
Styreleder
Fra
Jacob Almlid
19.02.18
Bjørn Skjelstad
25.01.17
Jakob Almlid
20.10.16
Erik Bartnes
10.09.14
Daglig leder

Styremedlemmer

vara
vara
Observatør

Til
19.02.18
25.01.17
20.10.16

Bjørn Skjelstad
Lisa Monica Haug
Bertha Marie Krogstad
June Falch Bartnes

25.01.17
02.11.15
15.05.16
10.09.14

25.01.17
02.11.15
15.05.15

Ola Kristian Folladal
Ola Kristian Folladal
Vigdis Christiansen
Bertha Marie Krogstad
Tanja Tangstad
Bertha Marie Krogstad
Vigdis Christiansen

19.02.18
20.10.16
20.06.16
20.10.16
20.06.16
10.09.14
10.09.14

25.01.17
25.01.17
25.01.17
20.10.16
20.06.16
20.06.16

Willy Gangstad
Willy Gangstad

21.10.16
20.10.16

25.01.17
21.10.16

Tabell 3 Oversikt over roller i Verrastranda eiendom SA13
Firma: Verrastranda eiendom SA *
Eiere: Ca. 30 eiere med 75 andeler
Styreleder
Fra
Per Stavrum
05.03.14
Bjørn Skjelstad*
08.05.07
Styremedlemmer

Kjell Arne Furunes
Berit Guri Rødsjø
Jostein Gunnar Sand
Erik Lindstrøm

Til
05.03.14

05.03.14
08.05.07
08.05.07

05.03.14
05.03.14

*Verrastranda eiendom DA ble opprettet i 2007, da med 4 andelseiere. Ifølge Brønnøysundregisteret var dette Bjørn
Skjelstad, Jostein Sand, Erik Lindstrøm og Anne lise Løvli, alle med 25 % eierandel. I 2010 ble selskapet endret til
Verrastranda eiendom SA. Fra styreleder Per Stavrum har vi fått opplyst at Bjørn Skjelstad bare satt som styreleder
en kort stund fra oppstart, og at Hallgeir Rødsjø var styreleder fram til 2014. Det ble imidlertid ikke ryddet opp i
forhold til Brønnøysundregisteret før Stavrum overtok som styreleder i 2014.

Øvrige roller
Jacob Almlid:

Rådmann i Verran fra 2001 til 2017

Bjørn Skjelstad:

Medlem i kommunestyret fra 1987, ordfører 1993 til 2003 og 2011 –
2015, leder i komité for næring, nærmiljø og bosetting fra 2015.

12

Kilde Bisnode SmartCheck

13

Kilde Bisnode SmartCheck
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7

REVISORS INNTRYKK

Det er vårt inntrykk at det har vært en vilje til etablering av Nærbutikken, og både som butikk
og samlingspunkt i grenda har dette vært viktig. Nærbutikkens betydning som samlingssted
for lokalsamfunnet ser ut til å ha hatt fokus, fremfor økonomien i butikkdriften. Butikken har
imidlertid ikke hatt funksjon som treningsarena for klienter gjennom NAV-systemet de siste
årene. Både fra eier og ledelsen sin side ser det ut til at det siden oppstart har blitt lagt mest
vekt på den totale økonomien i Jekta AS, og mindre fokus på hvordan de enkelte avdelingenes
økonomiske situasjon har vært. Dette kan ha sammenheng med at det for butikkens
vedkommende har blitt rapportert til eier at driften har gått godt.
Det kan se ut som at informasjon og kommunikasjon både om butikkdriften og forholdet til NAV
delvis har vært både mangelfull og upresis, både fra daglig leder til styret og fra styret til eier.
Kunnskap om nedlegging av Nærbutikken og bakgrunnen for dette først ble kjent da
nedleggingen nærmest var et faktum. Det kan stilles spørsmål ved om underkommunisering
om den økonomiske situasjonen i Nærbutikken har ført til at eier ikke har vært tilstrekkelig
informert til å treffe rette beslutninger for å kunne gi de rette eiersignaler for drifta av Jekta AS.
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8

HØRING

I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv skal styret og daglig
leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten
dersom et kommunalt/fylkeskommunalt foretak er gjenstand for forvaltningsrevisjon.
En foreløpig rapport ble 19.02.19 sendt på høring til ordfører i Verran kommune, daglig leder i
Jekta AS og styreleder fram til desember 2018.
Revisjon Midt-Norge SA mottok svar fra daglig leder og styreleder; høringssvar er vedlagt
rapporten. Revisor har korrigert rapporten i henhold til presiseringer gitt i tilbakemeldingene.
Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte 08.03.19 høringsmøte med ordfører og rådmann i
Verran. Deres innspill er vurdert og har ført til noen presiseringer i rapporten.
Høringsinnspillene har ikke ført til endringer i rapportens innhold.
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KILDER
Lov om offentlige anskaffelser av 17.06.16 (Anskaffelsesloven)
Forskrift om offentlige anskaffelser av 12.08.16 nr. 974 (Anskaffelsesforskriften).
Forskrift om tilskot frå Merkur-programmet av 24.05.18 (Merkur-forskrifta)

Verran kommune 2012. Eierskalpmelding for Verran kommune
Verran kommune 2013. Eierstrategi for Jekta AS
Verran kommune 2018. Møte i formannskapet 12.07.18, sak 68/18. Saksframlegg med
vedlegg

Styringsgruppen Pilot Småsamfunn 2011. Sluttrapport. Pilot Småsamfunn 2006 - 2011
Bergmannsparken AS 2018. Sluttrapport. Nedleggelse av nærbutikk på Verrastranda undersøkelse av muligheten for å finne ny driver av butikken, når denne nedlegges ultimo
november 2018
KomRev Trøndelag 2017. Notat. Kommunens eierstyring ved ansettelse av daglig leder i Jekta
AS
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VEDLEGG 1 – HØRINGSSVAR
Høringssvar fra daglig leder i Jekta AS
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Høringssvar fra styreleder i Jekta AS
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VEDLEGG 2 – FRA INNKJØPSFORSKRIFTEN
Anskaffelsesforskriften omfatter også offentligrettslige organer, jf. § 1-2, der det står:
Et offentligrettslig organ er et organ som
er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig
a)
karakter,
b)
er et selvstendig rettssubjekt og
c) har tilknytning til det offentlige ved at
organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentligrettslige
1.
organer,
organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige kontroll
2.
eller
organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av
3.
medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.
Formålet med reglene er at organer som ikke er utsatt for samme økonomiske risikoen som
private virksomheter, og dermed lettere kan ta andre hensyn ved anskaffelser enn de rent
forretningsmessige, skal omfattes av regelverket.
Videre er det et vilkår at organet ikke er av «industriell eller forretningsmessig karakter». Det
framgår av Gyldendal rettsdata sine lovkommentarer at det avgjørende spørsmålet om organet
er av industriell eller forretningsmessig karakter er i hvilken grad organet opererer på
kommersielle vilkår når det utøver sin virksomhet.
Ved denne vurderingen er det flere momenter som er relevante:
•
•
•
•

Har organet konkurranse på markedet
Har organet hovedformål å skape inntjening
Om organet selv bærer risikoen som er forbundet med virksomheten
Om organet finansieres av det offentlige

Anskaffelsesforskriften har også bestemmelser om utvidet egenregi i § 3-1:
(1) Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke ved utvidet egenregi, det vil si når
oppdragsgiveren inngår kontrakter med et annet rettssubjekt
som oppdragsgiveren utøver en kontroll over som svarer til den kontrollen han utøver over
a)
sin egen virksomhet,
som utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for oppdragsgiveren eller andre
b)
rettssubjekter som oppdragsgiveren kontrollerer, og
som det ikke er direkte private eierandeler i.
c)
(2) Kravet til kontroll i første ledd bokstav a er oppfylt når oppdragsgiveren utøver
bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte
rettssubjektet. Slik kontroll kan også utøves gjennom andre rettssubjekter som
oppdragsgiveren kontrollerer på samme måte.
(3) Når vilkårene i første ledd er oppfylt, gjelder heller ikke anskaffelsesloven og forskriften når
det kontrollerte rettssubjektet inngår kontrakter med
a) det kontrollerende rettssubjektet, eller
b) andre rettssubjekter som det kontrollerende rettssubjektet kontrollerer.
Dette gjelder bare når det ikke er direkte private eierandeler i rettssubjektene som angitt i
bokstav a og b.
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Kommunens skadefellings- og fallviltordning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
06.05.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/352 - 45
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og oversender saken til kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret er tilfreds med at rådmannen har satt i verk tiltak for å styrke
skadefellings- og fallviltordningen.
2. Kommunestyret ber rådmannen evaluere tiltakene og orientere kontrollutvalget om
resultatet innen 16.09.19.

Saksutredning
Kontrollutvalget mottok i august 2018 en henvendelse fra Lars Ole Hopstad med kritikk av
fallviltordningen og kommunens skadefellingslag. Henvendelsen har vært behandlet i
kontrollutvalget flere ganger, senest i form av en høring, sak 11/19.
For å klargjøre aktørenes roller og plikter i fallvilt-, skadefelling- og jaktoppsynsordningen
gjengis noe av administrasjonens orientering til kontrollutvalget den 29.10.2018, sak 28/18.
Fallviltordningen:
Kommunens myndighet og ansvar for fallviltarbeid er hjemlet i Forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst § 29:
Avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode
Den som utenom ordinær jakttid eller fellingsperiode kommer over skadet storvilt eller
kongeørn som er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli frisk, skal umiddelbart
melde dette til kommunen. Kommunen skal sørge for avliving dersom dyret ikke kan bli
friskt.
Gjelder dette gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn skal kommunen straks varsle
fylkesmannen og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen og politiet kan beslutte at
ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.
Dersom det felte dyret er hjortevilt eller bever, tilfaller viltet kommunen. Dersom det er
annet storvilt, tilfaller viltet Viltfondet.
Forskriften er hjemlet i Viltloven.
Fallviltordningen i Verran er organisert gjennom avtale om tjenestekjøp med Verran og
Inderøy Fjellstyre. Avtale om slikt tjenestekjøp ble første gang inngått i 2009, og er seinere
fornyet i avtaler inngått i 2014 og siste gang i 2017. Gjeldende avtale løper fra 2017 til 2019.
Effektuering av denne avtalen fra Fjellstyrets side er regulert i avtalens pkt 4 Personell:
Løpende engasjement av fallviltpersonell overtas av fjellstyret. Dette gjelder en person.
For øvrig kan fjellstyret engasjere nødvendig antall personer. Spredning i
bosted/utrykningssted bør tilstrebes.
Det er utarbeidet egen instruks for fallviltarbeidet, denne I instruksen står det at utrykning i
forbindelse med fallvilt har to forløp. Hvis fallviltlaget ikke finner blodspor eller får
vitneforklaringer om skadd dyr friskmeldes dyret. Alternativt setter man i gang et søk, som

ender med avliving av skadd dyr.
Når oppdraget er fullført skal det sendes rapport til kommunen. Tidligere ble dette gjort med
en årlig samlerapport.
Tjenestekjøp av fallviltarbeid finansieres gjennom et kommunalt viltfond, der jegernes
fellingsavgifter er inntektskilden. Avtalen mellom fjellstyret og kommunen regulerer
godtgjøring for fallviltoppdrag:
Oppdraget godtgjøres etter regning fra fjellstyret. Regningen skal spesifisere
timeforbruk, kjøregodtgjøring og andre ytelser. Timesats er ordinær timelønn for
personellet med påslag for sosiale utgifter mv. I tillegg ytes en årlig godtgjøring på kr.
5.000 for administrasjon av ordningen, utstyr, arbeidsklær mv. VK stiller noe tidligere
innkjøpt utstyr til disposisjon.
Skadefellingslag
Skadefellingsordningen er regulert av Forskrift om forvaltning av rovvilt. Fylkesmannen kan
gi fellingstillatelse til andre enn det kommunale skadefellingslaget, men det er bare
kommunale/interkommunale skadefellingslag som utløser godtgjøring for personell som
gjennomfører skadefelling av rovvilt, jf. Rovviltforskriften § 9a. I forskriften står det også at:
Jegerne som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere, jf. §
15.
Utbetalingen skjer på grunnlag av satser fastsatt av Klima- og miljødepartementet samt
rapport fra fellingsleder om fellingsforsøket og den tid som er benyttet. Utbetalingen må
ikke overskride de rammer som fremgår av fylkesmannens vedtak om felling.
Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring
utbetalt etter vilkårene over.
Fram til 2012 ble skadefellinger innenfor Verran håndtert av et rovviltlag, men i januar2013
ble det opprettet et midlertidig skadefellingslag, da det oppsto et skadefellingsbehov på
gaupe. Kommunen sto som skadefellingssøker på denne saken. Laget ble formelt opprettet
gjennom utlysing etter jegere til kommunalt skadefellingslag, med søknadsfrist 20.2.2014.
20.3.2014 ble det gjennomført oppstartsmøte for nytt skadefellingslag, som besto av 15
medlemmer. Medlemmene i skadefellingslaget har alle oppdragsavtale med Verran
kommune.
I tillegg ble det inngått avtale med Verran og Inderøy Fjellstyre om tjenestekjøp av
skadefellingsleder, for perioden 2014-2016. Denne avtalen ble videreført for perioden 20172019 i kontrakt datert 8.6.2017. I begge avtalene stilles det krav om at
(…) det til en hver tid er en fast person i Fiellstyret som har nødvendig formell og
praktisk kompetanse til å fylle skadefellingslederrollen. P.t. vil fellingsleder i avtalen
være daglig leder og fjelloppsyn Hans Tettli.
Oppdraget er beskrevet slik i avtalen mellom kommunen og fjellstyret:
VK kjøper skadefellingsleder-tjenester fra fiellstyret. Dette omfatter:
a. I samråd med kommunen plukke ut aktuelle jegere og lede det kommunale
skadefellingslaget ved en skadefellingssituasjon
b. Rapportering til VK i etterkant av et skadefellingsforsøk:
- Time- og kjørelister fra jegerne
- Fellingsrapport
c. Arrangere minst en skytetrening for skadefellingslagets medlemmer per år.
Arbeidsområde er hele Verran kommune.
I tillegg er det utarbeidet instruks for medlemmer av skadefellingslaget og for
skadefellingsleder. Instruksen angir myndighetsfordeling mellom skadefellingsleder og
medlemmene i skadefellingslaget, arbeidsfordeling mellom skadefellingsleder og Verran
kommune, forholdet til media og skadefellingsleders ansvar for administrasjon under skarpe
oppdrag.

Fra det permanente skadefellingslaget ble etablert i 2014 og fram til i dag er det ikke gitt
fellingstillatelse til Verran kommune. Skadefellingslaget har deltatt sammen med
skadefellingslag i nabokommuner på tre oppdrag; skadefelling på ørn, på gaupe og på bjørn.
Skadefellingsleder i Verran har ikke vært jaktleder for noen av disse oppdragene.
Skadefellingslaget kunne etter den kommunale instruks pkt. 1 også gis andre oppdrag.
Katteprosjektet var et oppdrag som kommunen fikk fra Mattilsynet. Dette var ikke et
skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens § 9 a.
Jaktoppsyn
Det generelle jaktoppsynet er lagt til politiet gjennom Forskrift om utøvelse av jakt, felling og
fangst. Kommunens jaktoppsyn er begrenset til oppsyn med veiing av dyr og innsamling av
kjever og eventuelt kjønnsorgan. Kommunens jaktoppsyn er også håndtert gjennom
tjenestekjøpsavtale med Verran og Inderøy Fjellstyre, siste avtale signert juni 2017 med
varighet fra 2017 til 2019.

Høring i kontrollutvalget
I møte den 20.03.0219 gjennomførte kontrollutvalget en høring, sak 11/19 Oppfølging av
henvendelse kommunens skadefellings-/fallviltordning – høring
Følgende personer møtte fra det gamle skadefellingslaget:
Torbjørn Bartnes, Anders Aasarød Haugen, Lars Ole Hopstad, John Kr. Jåma, Svein Lunde,
Leif Jåma, Tom Mathias Jåma, Frank Rudi Selbo, Rune Ramberg, Hans Tetli
I tillegg møtte Ole Tronstad og Bjørn Skjelstad som bisitter til Hans Tetli. Tronstad og
Skjelstad hhv. styreleder og nestleder i Inderøy- og Verran fjellstyre, og arbeidsgiver for Tetli.
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Torunn Austheim, teknisk sjef Gunnvor Aursjø
Høringen var todelt. Kontrollutvalget spurte først de hørte om skadefellingsordningen,
deretter om fallviltordningen.
Skadefellingsordningen:
(De hørte: Det gamle skadefellingslaget og Aursjø)
· Høringen viser at skadefellingslaget fungerte tilfredsstillende, men at mange av
deltakerne i det gamle laget var misfornøyde med lederen blant annet på grunn av for
dårlig informasjon. Det ble blant annet gitt for kort varsel i forkant av skytetreningen.
· Lederen av laget vedgår at det ble gitt for kort varsel før skytetreningen, men mener at
informasjonen forøvrig har vært tilfredsstillende.

Fallviltordningen:
(De hørte: Hopstad, Tetli og Aursjø)
· Under denne delen av høringen kom det fram påstander om at økonomien (godtgjøring
til jegerne) og prøvetaking av CWD-prøver, som er prøver fra dyrenes hjerne, ikke har
fungert.
· Kommunen påpekte at avtalen om tjenestekjøp av fallviltarbeid så langt ikke har
omfattet CWD-prøvetaking. Kommunen opplyser at de skal endre avtalen om
tjenestekjøp slik at den omfatter CWD-prøvetaking. Forøvrig har skjemaet for månedlig
fallviltrapportering (som gjøres på individnivå) nå egen del hvor det redegjøres for om
slik prøve er tatt, evt. hvorfor det ikke er tatt. (Opplysninger gitt i etterkant av høringen)
· Kommunen har heller ikke hatt et tilfredsstillende system for rapportering før 1.1.2019.
Kommunen har nå lagt til rette for månedlig rapportering av fallvilt.
· Kommunen mener tiltakene gir bedre muligheter for å følge opp avtalen, også når det
gjelder godtgjøringen til jegerne.

·
·

·

Det ble også hevdet at ettersøk etter skadete dyr ikke fungerer. De hørte er uenige om
dette.
Lederen for fallviltarbeidet sier at varsel om felling stort sett fungerer, men i noen tilfeller
melder ikke jegerne fra, slik de skal. Innsamling av kjever/kjønnsorgan fungerer da ikke
tilfredsstillende.
Instruksen om fallviltarbeid sier at alt kjøtt skal transporteres til "Vilteksperten" i Stod
dersom det er egnet til menneskeføde. Lederen for fallviltarbeidet opplyste at noe kjøtt
har blitt fraktet til sykehjemmet, dette på oppfordring fra kommunen.

Etter høringen fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar høringen til orientering og ber sekretariatet forberede sak for
endelig vedtak til neste møte.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Høringen underbygger flere av de opplysningene kommunen har gitt til kontrollutvalget ved
utvalgets tidligere behandlinger av saken.
Kommunen har ikke hatt gode nok systemer for å ivareta ansvaret for skadefellings- og
fallviltordningen. Rådmannen har satt i verk tiltak for å bedre situasjonen. Kommunen bør
evaluere tiltakene når de har fått virke en periode.
Rådmannen bør rapportere til kontrollutvalget om resultatet av evalueringen, slik at utvalget
kan konkludere om det er behov for ytterligere oppfølging.

