
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 
Arkivsak: 20/252 

Møtedato/tid: 30.04.2020 kl. 08:30 

Møtested: Fjernmøte via Microsoft Teams 
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Kari Anne Endal, leder 
Odd Øie, nestleder 
Kirsti Schult 
Rune Folgerø 
Lise Sundli 
 

Forfall: 
 

Andre møtende: 
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MERK: Møtet avvikles som fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om gjennomføring av 

fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD med hjemmel i 

kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. 

Det vil legges til rette for tilhørere fra publikum og presse. 

 

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  

v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no   

 

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

 

Trondheim 23.04.2020 

 

 

Kari Anne Endal (sign.) 

Leder av kontrollutvalget 

Eva J. Bekkavik 

seniorrådgiver  

Konsek Trøndelag 

 

 

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA  
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Saksbehandling i folkevalgte organer - orientering til 
kontrollutvalget  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 10/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/237 - 5 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering til kontrollutvalget om saksbehandling i folkevalgte organer 
 
Saksopplysninger 
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 trådte i kraft 13.03.2020 
Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter 
kommuneloven § 5-1 og § 5-2. 
 
På bakgrunn av denne midlertidige forskriften så ønsker kontrollutvalget en kort orientering 
om hvordan Midtre Gauldal kommune håndterer kommunelovens bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 08.04.2020 bedt ordfører og kommunedirektør om 
å gi kontrollutvalget en orientering om saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til ordfører og kommunedirektøren sin orientering i møtet og 
anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering. 

 
 

3



 
 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Ordfører og kommunedirektør 
Midtre Gauldal kommune 
 

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf.  468 51 950 
E-post: eva.bekkavik@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 20/237-4     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 08.04.2020 

 

 
 
Orientering til kontrollutvalget om saksbehandling i folkevalgte organer  
Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og 
fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19 trådte i kraft 13.03.2020 
Forskriften gjelder for gjennomføringen av fjernmøter i folkevalgte organer etter 
kommuneloven § 5-1 og § 5-2. 
 
På bakgrunn av denne midlertidige forskriften så ønsker kontrollutvalget en kort orientering 
om hvordan Midtre Gauldal kommune håndterer kommunelovens bestemmelser om 
saksbehandling i folkevalgte organer. 
 
 
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 30.04.2020 kl. 08:30. 
Orienteringen vil bli lagt til starten av møtet. 
 
 
 
Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Eva J. Bekkavik 
seniorrådgiver 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 
 
Kopi til: 

Kontrollutvalgets leder 
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Kontrollutvalgets arbeid med risiko- og vesentlighetsvurderinger  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 11/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/225 - 4 

 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge fram et utkast til plan for forvaltningsrevisjon til 

neste møte, basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  og de innspill som er 
kommet frem i møtet. 

2. Kontrollutvalget vil prioritere følgende områder/tema: 
Xxxxxxx 
Xxxxxxx 

 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon i løpet 
av det første året etter at nytt kommunestyre er konstituert. Planen skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.  
 
Kontrollutvalget gjorde et vedtak om bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger på sitt 
møte 27.02.2020 (sak 3/20). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt Midt-Norge SA utarbeide risiko- og 

vesentlighetsvurderinger for Midtre Gauldal kommune. 
2. Arbeidet gis en ressursramme på inntil 60 timer, risiko- og vesentlighetsvurderingene skal 

leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 01.04.2020 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette øvrige tiltak som er nødvendig for å 

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 
 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger følger med som vedlegg til saken. 
 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. I tillegg til revisor sine vurderinger er sentrale aktører i kommunen 
invitert til å gi ytterligere innspill til risikoområder, for dermed å ha et bredere grunnlag til 
utarbeidelse av planen. 
 
De sentrale aktørene er invitert inn gruppevis og har fått revisjonens risiko- og 
vesentlighetsvurdering tilsendt i forkant av møtet.  
 
Følgende tidsplan er lagt: 
08:45 - 09:45 Kommunedirektør med kommunalsjefer 
09:45 - 10:45 Ordfører, varaordfører, ledere hovedutvalg m.fl. 
 
Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er invitert til å gi skriftlig innspill til kontrollutvalget. 
 
De inviterte er bedt om å forberede seg på følgende: 
1. På hvilke områder mener du det er risiko for at kommunen ikke:  

a. når politisk vedtatte målsettinger 
b. oppfyller lovkrav 
c. driver effektivt 
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2. På hvilke områder og i hvilke kommunalt eide selskaper mener du det er behov for 
forvaltningsrevisjon? 

 
Etter at kontrollutvalget har fått innspill fra samtlige deltakere skal utvalget komme fram til 
hvor det ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  
 
Vurdering 
Kontrollutvalget må vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse skal vektes i 
forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering.  
På bakgrunn av dette må kontrollutvalget peke på områder/temaer de finner aktuelle å ta inn 
i planen. 
 
Det er lagt opp til at forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 behandles på 
kontrollutvalgets møte 26.mai 2020, planen oversendes deretter til kommunestyret  
som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for den kommende 
perioden. 
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Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Midtre Gauldal kommune 

pr 31.12.2019 
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OPPSUMMERING 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og eventuelt 

kommunestyrets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan 

for forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode. Revisors helhetlige risiko- og 

vesentlighetsvurdering identifiserer områder hvor det anbefales å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at et forhold 

kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød fargekode 

indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet for 

forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens 

grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen ser på områder innenfor kommuneorganisasjonen, 

tjenesteområdene og selskaper som kommunen har eierinteresser i. Tabellen nedenfor gir 

en oppsummering av risikovurderingen som er gjort i Midtre Gauldal kommune innenfor 

kommuneorganisasjon og tjenesteområdene. Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og 

vurderinger inngår i de ulike kapitlene for områdene. 

Tabell 1. Oppsummering av risikovurderingene innenfor kommuneorganisasjonen og 

tjenesteområdene 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

Offentlig anskaffelser  Økonomi i kommunen  Etikk og varsling 

Kommunedirektørens 

internkontroll og kvalitetssikring 

Budsjetteringsprosess og 

budsjettoppfølging  

 

Organisering   

Barnehage  Funksjonshemmede og psykisk 

utviklingshemmede  

Finans  

Grunnskole  Lege, legevakt, psykolog, 

helsestasjon og 

skolehelsetjeneste  

Økonomisk internkontroll 

Institusjons- og 

hjemmetjenesten  

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og 

kompetanse  

Kulturskole / barne- og 

ungdomstiltak  

Psykiatri og rus  HMS  Voksenopplæring  
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 Pedagogisk-, psykolog tjeneste  Bolig 

 Barnevern Flyktninger 

 Saksbehandling  Vann og avløp  

 IKT  Næring  

 Planarbeid og byggesak   

 Eiendomsforvaltning   

 Samferdsel   

 Miljø og klima   

 Brann og redning   

 Renovasjon   

 Økonomisk sosialhjelp   

 Beredskapsplaner  

 

Risikovurderinger knyttet til kommunen sine eierinteresser er oppsummert i tabell 2. Revisors 

vurdering er at kommunen bør ha en generell eierskapskontroll over sine eierinteresser. 

Nærmere beskrivelse av datagrunnlag og vurderinger inngår kapittelet for selskap 

kommunen har eierinteresser i. 

Tabell 2. Oppsummering av risikovurderingene innenfor eierskap 

Høy risiko Moderat risiko Lav risiko 

 Gauldal brann og redning IKS Midt Energi AS  

 ReMidt IKS Budal Flerbrukshus AS 

 Midtre Gauldal Asvo AS  

 Midt-Norge 100 sentral  
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1 INNLEDNING 

Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og fylkestinget et 

overordnet verktøy til å velge områder innen fylkeskommunens virksomhet som det kan 

være aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og 

fylkestingets videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan for 

forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.   

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget 

minst en gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurdering er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.   

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for 

eierstyring. På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan 

basert på risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. 

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll.  

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov.  

Revisjon Midt-Norge utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser i sine kommuner, inklusive 

fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på 

finansiell revisjon.  

Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell og forvaltningsrevisjon skal kunne ha 

forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette 

oppmerksomheten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen 

med kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre 

13



Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  

8 
 

undersøkelser målrettet, og der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. Analysen skal ligge til grunn for fylkeskommunens Plan for 

forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll.  
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner 

vil få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt 

sentralisering, særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i 

befolkningen ventes å øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av 

befolkningen som er 70 år og eldre fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er 

spesielt sterk blant de som er 80 år eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i 

distriktene. Aldringen i distriktene vil forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter 

mot byen og at barna deres også i større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre 

samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha 

passert 70 år i 2040. Endringer i befolkningens størrelse og sammensetning kan være 

vanskelig å fange opp i den kommunale planleggingen. Kommuner som forholder seg 

passivt til framskrivinger av kommunens befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å 

tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras). Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på 

beslutninger relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være 

relevant i sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende 

avløpsnett og håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller 

indirekte vis kunne påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, 

skatteinntekter, verdi av eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for 

kommuneøkonomien og kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. 
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Klimarisiko har også betydning for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at 

klimarisiko tas inn i den kommunale planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 

2018 kom det nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning som skal legges til grunn ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter 

plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere 

sammenslåingskommuner. Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. 

I noen tilfeller kan det være slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk 

har kjøpt tjenester, og i den nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. 

For kommuner som slår seg sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en 

endring i størrelsen på statlige midler som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper. Endringene vises spesielt godt i 

Nordland i 2019, hvor fylket som helhet hadde en befolkningsnedgang på 937 personer i de 

tre første kvartalene i 2019.2  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

 
1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-styring/lokaldemokrati/010419-

KS-status-kommune-2019.pdf>. 

2 Statistisk sentralbyrå, hentet fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal, 06.12.2019 
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sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.3 

Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt 

nye forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som 

er to sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også 

trekke fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene 

oppvekst og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet 

med blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor 

betydning for kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem 

er egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk 

nye løsninger og drifte dem.  

Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket 

oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling 

av sensitive personopplysninger. 

 
3 Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning, TF-Rapport nr. 473, 2019, Hentet fra 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf   
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3 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 
 

3.1 Utviklingstrekk i Midtre Gauldal kommune 

Tabell 3. Om kommunen 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal 
Kommune  
  

Kostra-
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

  2016 2017 2018 2018 2018 

Innbyggere (antall) 6319 6225 6246 190232 4647141 

Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) 11,9 13,7 8,0 9,4 9,9 

Døde per 1000 innbyggere (per 1000) 9,0 9,6 7,8 9,3 8,0 

Netto innflytting (antall) 1 -117 15 383 15891 

Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) 8,8 8,9 8,9 11,0 10,7 

Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) 63,3 62,3 62,2 62,2 62,0 

Andel enslige forsørgere med stønad fra folketrygden 
(prosent) 1,5 1,2 0,9 1,0 0,9 

Andel uførepensjonister 16-66 år (prosent) 9,8 9,6 10,5 12,0 10,0 

Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i 
alderen 15-74 år (prosent) 1,6 1,5 1,3 1,5 1,5 

Andel innvandrerbefolkning (prosent) 13,8 14,1 14,0 .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner (år) 84,0 84,0 .. 79,6 74,4 

Forventet levealder ved fødsel, menn (år) 80,1 80,1 .. 75,7 70,7 

Innbyggere som bor i tettsteder per 1.1. (antall) 2601 2641 2583 112289 3659199 

Reisetid til kommunesenteret (minutter) 76159 .. .. 0 0 

Pendler ut av bostedskommunen (antall) 858 .. .. 0 0 

 

Ifølge SSB sine tall har Midtre Gauldal kommune per fjerde kvartal 2019, 6238 innbyggere. 

Det er forventet en befolkningsvekst i kommunen de nærmeste ti til tjue årene. De fleste 

innbyggerne i kommunen jobber innenfor sekundærnæringer, diverse tjenesteyting eller 

helse og sosialtjenester. De fleste som har innvandret til kommunen er ifølge statistikk i SSB 

fra Polen.  

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Midtre Gauldal kommune er en 2-nivåkommune med 12 selvstendige enheter. Ifølge 

kommunens egen hjemmeside skal kommunen organiseres med to ledernivå det vil si i 

tillegg til kommunedirektøren skal det være enhetsledere som rapporterer direkte til 

kommunedirektøren. Ordfører i kommunen er Sivert Moen (Sp) og kommunedirektør er Alf-

Petter Tenfjord.  
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Figur 1. Organisasjonskart 

3.2.1 Kommunesamarbeid4 

«Plankontoret» er et interkommunalt samarbeid etter den tidligere kommunelovens § 27 

mellom kommunene Rennebu, Oppdal, Rindal, Holtålen og Midtre Gauldal. Plankontoret 

holder til i Rennebu kommunehus, på Berkåk5.  

 
4 Listen over kommunesamarbeid er ikke nødvendigvis uttømmende, men består av opplysninger fra eierskapsmeldingen fra 2018 

og øvrig dokumentasjon for kommunesamarbeid revisor selv har funnet frem til.  

5 Plankontoret sin hjemmeside, hentet fra: https://www.plankontoret.net/om-plankontoret.html 
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Det er også § 27 samarbeid knyttet til «Melhus-Skaun-Midtre Gauldal Kemner» og 

«Trondheimsregionen», dette ifølge kommunens eierskapsmelding fra 2018. Av kommunens 

arkivplan er det gitt at det foreligger § 27 samarbeid om «Beredskap mot akutt forurensning. 

Sør-Trøndelag-regionen»6  

Midtre Gauldal kommune er også ifølge eierskapsmeldingen med i vertskommunesamarbeidet 

«Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag» hvor Melhus er vertkommune. Av fylkesmannstilsyn 

gjennomført i 20157 fremgår det også at Midtre Gauldal kommune har legevaktsamarbeid med 

Trondheimsregionen med Trondheim kommune som vertskommune. Det fremgår også av 

kommunestyremøte den 23.01.20, sak PS 1/20 at kommunen nylig tiltrådte interkommunalt 

samarbeid om «Responssenter for velferdsteknologiske løsninger», hvor Stjørdal kommune 

er vertskommune8.  

Av andre samarbeid med andre kommuner, det ikke er opplyst hjemmel for, er «Ung 

skaperlyst», «Samarbeid om skadefelling mm av bjørn, ulv, jerv og gaupe», «Interkommunal 

samarbeidsavtale om krisesenter», «Interkommunal Ø-hjelp» og «Miljørettet helsevern»9.  

Revisor gjør oppmerksom på at når det gjelder § 27 samarbeid må disse, som følge av 

endringene i ny kommunelov, finne en ny organisasjonsform i løpet av inneværende 

valgperiode10. 

3.2.2 Investeringsplaner 

Det største investeringene i perioden 2020-2023 er Lysgården – nybygg (arbeidssenter for 

personer med nedsatt funksjonsevne), IKT felles, adkomst og kryss Frøsetvegen, samt 

boliger for funksjonshemmede. Sistnevnte er selvfinansiert11.  

 

 

 

 
6 Midtre Gauldal kommune sin arkivplan, hentet fra: https://midtre-gauldal.arkivplan.no/content/view/full/215323 

7 Se avsnitt 3.3 og tabell 6 i analysen 

8 Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://dp.mgk.no/Kommunestyret/Møteinnkalling%20KS%202020-01-

23.pdf 

9 Midtre Gauldal kommune sin arkivplan, hentet fra, hentet fra: https://midtre-gauldal.arkivplan.no/content/view/full/203686 

10 Prop. 46 L (2017-2018), hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf 

11 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hentet fra: 

https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=193238&documentId=310929 
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3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
Forrige risiko- og vesentlighetsvurdering i Midtre Gauldal kommune fra 2016 vurderte 

følgende områder som risikofylte og vesentlige:  

• Midtre Gauldal sykehjem  

• Sykefravær  

• Mobbing  

• Samhandlingsreformen  

• Vedtaksoppfølging  

I tillegg ble følgende områder foreslått som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men ikke 

prioritert i planen:  

• Dokumenthåndtering og journalføring  

• IKT sikkerhet  

• Barnevern  

I tabell 4 - 6 finnes en oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter, selskapskontroller og 

statlige tilsyn.  

Tabell 4. Midtre Gauldal kommune sine gjennomførte forvaltningsrevisjoner de siste fem 

årene  

Det har for Midtre Gauldal kommune de siste fem årene blitt gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Tjenesteområde  Tema År Avvik/anbefalinger 

Administrasjon 
Dokumenthåndtering 

og journalføring 
2019 

Revisor gav følgende anbefalinger:  

Vurdere en gjennomgang av arkivplanen 

med tanke på at oppdatering og supplering 

av rutiner i forhold til at rutinebeskrivelser 

også skal inn i det nye kvalitetssystemet 

Vurdere ulike tiltak for å sikre at ansatte har 

god nok kunnskap om journalføring og 

arkivering, herunder bruk av ulike 

elektroniske systemer 

Vurdere å ta i bruk elektronisk signatur for å 

effektivisere arbeidet og sikre data 
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Utarbeide oversikt over personsensitive 

opplysninger som lagres i arkivene 

Oppvekst 
Mobbing i 

grunnskolen 
2018 

Revisor gav følgende anbefalinger:  

Gjennomgå praksis for håndtering av varsel 

med enhetslederne ved skolene, og at det 

skal være lav terskel for å inngi og 

dokumentere et varsel.  

Gjennomgå praksis for utarbeidelse av 

aktivitetsplaner, for å sikre riktig og 

nødvendig dokumentasjon av saken 

Helse og omsorg 
Midtre Gauldal 

Sykehjem 
2017 

Revisor konkluderte med at det ikke var 

tilstrekkelig medvirkning fra brukere og 

pårørende ved sykehjemmet.  

Sykehjemmet hadde ikke rutiner for 

vurdering av samtykkekompetanse og bruk 

av tvang.  

Sykefraværet skyldes flere forhold. (bla 

nærledelse, arbeidsbelastning) 

Midtre Gauldal sykehjem har til dels store 

avvik fra regelverket. Mangler i 

avvikssystemet.  

Velferd Sykefravær 

 

 

2017 

 

 

Revisor gav følgende anbefalinger:  

Påse at kommunens praksis mht nærvær er 

kjent på enhetene gjennom systematisk 

arbeid 

Påse at de lokale AMG-gruppene drøfter 

problemstillinger knyttet til sykefravær i tråd 

med de krav som er stilt i rapporteringen  

Ta initiativ til en tettere dialog med 

fastlegene, med sikte på å utnytte 

restarbeidsevne og forsikre seg om at 

sykefravær ikke påvirker kontinuiteten i 

tjenestetilbudet. 
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Administrasjon 

Offentlige 

anskaffelser – følges 

regelverket? 

2015 

Revisor gav følgende anbefalinger:  

Sikre at kommunens anskaffelser utføres i 

samsvar med grunnleggende krav til 

konkurranse og dokumentasjon 

Etablere system for å følge opp avtalelojalitet 

til fylkesavtalen og sikreansatte tilgang til 

disse i kommunens systemer 

 

Tabell 5. Midtre Gauldal kommune sine gjennomførte selskapskontroller de siste fem årene 

Det har for Midtre Gauldal kommune de siste fem årene blitt gjennomført følgende 

selskapskontroller 

Tjenesteområde  Tema År Avvik/anbefalinger 

Selskapskontroll Envina IKS 2016  

Revisor gav følgende anbefalinger:  

Eierkommunene bør sørge for at det 

etableres rutiner for valg til styret som kan 

sikre at styret også fremover har den 

kompetansen selskapet har bruk for, 

herunder  

- bruk av en valgkomite 

- kriterier for valg til styret 

Eierkommunene og Envina IKS bør sørge for 

at det etableres innsamling av avfall fra 

fritidsbolig i alle eierkommuner, slik 

forurensingsloven krever. 
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Tabell 6. Tilsyn fra Fylkesmannen over de siste fem årene  

Midtre Gauldal kommune har de siste fem årene hatt følgende tilsyn fra Fylkesmannen: 

Tjenesteområde  Tema År Avvik/anbefalinger 

Velferd 

Tilsyn med ettervern 

og samarbeid 

mellom 

barneverntjenesten 

og NAV 

2019  

Fylkesmannen påpekte følgende lovbrudd. 

Midtre Gauldal kommune sikrer ikke 

etterverntiltak til ungdom som har mottatt 

hjelpetiltak i hjemmet. Kommunen sikrer ikke 

ungdommers rettigheter gjennom 

enkeltvedtak.  

Dette er brudd på: Barnevernloven § 1-3, 2. 

ledd, § 1-4, § 1-6, § 2-1, § 4-1, § 4-5 og § 6-3 

a. 

Forskrift om internkontroll for kommunens 

oppgaver etter lov om barneverntjenester 

Forvaltningsloven § 17 og kap. 5 

Midtre Gauldal kommune sikrer ikke 

tilstrekkelig samarbeid mellom 

barneverntjenesten og NAV, slik at unge som 

trenger det, får et helhetlig, forsvarlig og 

koordinert tjenestetilbud. 

Dette er brudd på: Barnevernloven § 1-3, 2. 

ledd, § 1-4, § 2-1, § 3-2, § 3-2 a og § 4-1. 

Sosialtjenesteloven § 4, § 5 og § 17 

Forvaltningsloven § 17 og kap. 5 

Forskrift om internkontroll for kommunens 

oppgaver etter lov om barneverntjenester 

Forskrift om internkontroll for kommunen i 

arbeids- og velferdsforvaltningen 

Administrasjon 

Tilsyn med 

kommunal 

beredskapsplikt og 

helsemessig- og 

sosial beredskap 

2018 

Fylkesmannen påpekte ingen avvik knyttet til 

«kommunal beredskap», men hadde en 

merknad:  

Kommunen har informert kommunestyret om 

tema i ROS-analysen, men selve analysen er 
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ikke vedtatt. Fylkesmannen forutsetter at dette 

gjøres i oktober 2018, som forespeilet av 

kommunens ledelse i etterkant av tilsynet, jfr. 

forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 2. 

ledd. 

Fylkesmannen påpekte ett avvik for 

«helsemessig og sosial beredskap»:  

Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig 

samfunnsmedisinsk kompetanse i arbeidet 

med helsemessig og sosial beredskap, jf. 

folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, 

jf. helseberedskapsloven § 2-2.  

Oppvekst 

Tilsyn med 

skolebasert 

vurdering i Midtre 

Gauldal kommune 

2017 
Av rapporten fremgår det at det ikke er 

avdekket brudd på regelverket.  

Helse og omsorg  

Tilsyn med 

kommunens helse- 

og omsorgstjenester 

til mennesker med 

utviklingshemming 

Ved Midtre Gauldal 

kommune 

2016 

Det ble i tilsynet påpekt to avvik:  

Midtre Gauldal kommune sikrere ikke at 

voksne personer med utviklingshemming får 

forsvarlige tjenester i form av personlig 

assistanse.  

Midtre Gauldal kommune sikrere ikke at 

voksne personer med utviklingshemming får 

forsvarlige helsetjenester i hjemmet.  

Helse og omsorg  

Tilsyn med sosiale 

tjenester i NAV til 

personer mellom 17 

og 23 år ved Midtre 

Gauldal kommune 

2015 

Det ble i tilsynet påpekt to avvik.  

Midtre Gauldal kommunen sikrer ikke at det 

fattes vedtak når tjenesten opplysning, råd og 

veiledning etter sosialtjenesteloven § 17 gis.  

Midtre Gauldal kommune sikrere ikke at 

tildeling av økonomisk stønad skjer i henhold 

til kravene i lov og forskrift.  
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Helse og omsorg  

Tilsyn med 

legevakttjenesten 

ved Legevakt i 

Klæbu, Malvik, 

Melhus, Midtre 

Gauldal og 

Trondheim 

2015 

Det ble avdekket et avvik, dette for 

vertskommunen Trondheim:  

Trondheim kommune, som vertskommune for 

Legevaktsamarbeidet i Klæbu, Malvik, Melhus, 

Midtre Gauldal og Trondheim, har ikke 

forsvarlige systemer for styring, ledelse og 

kontroll med virksomheten. Det foreligger 

betydelig risiko for svikt i tjenesteytingen. 
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales 

å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten 

for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød 

fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens 

grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 

4.1.1 Økonomi 

Figur 2 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 2. Risikovurdering økonomi 

Høy risiko:  

Vedrørende temaet Offentlige anskaffelser taler både informasjon fra kundemøte mellom 

revisor og kommunen, dokumentasjon på avvik fra anskaffelsessak vedrørende 

eiendomsmegler og tidligere revisjon i retning av at temaet offentlige anskaffelser skal 

betegnes med høy grad av risiko. 

 

 

Offentlige anskaffelser

Økonomi i kommunen

Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging

Finans 

Økonomisk internkontroll 
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Moderat risiko:  

I det alt vesentlige fremstår kommuneøkonomien som god, med kommer på noen punkter 

dårligere ut enn sammenligningsgrunnlaget. Det uttales i økonomiplanen for 2020-2023 at 

den økonomiske situasjonen fremover vil by på store utfordringer, men at det er forsøkt å ta 

grep mot dette. Risiko er derfor vurdert som moderat.  

Når det gjelder budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging er det data som peker på at 

enkelte enheter har utfordringer, herunder eiendom og kommunal teknikk. Risiko er vurdert 

som moderat.  

Lav risiko:  

Innen finans tyder ikke statistikk og øvrige data på at det foreligger økt risiko. Risiko er derfor 

vurdert til lav. Dette er også tilfelle for økonomisk internkontroll 

Økonomi i kommunen 

Tabell 7. Økonomisk situasjon  

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune 

Kostra-
gruppe 
10 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) -1,4 5,3 2,7 1,0 2,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent 
av brutto driftsinntekter (prosent) 0,0 2,7 2,5 1,2 1,2 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 7,1 6,8 17,7 26,3 21,8 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 66,0 52,7 52,8 31,8 42,3 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av 
brutto driftsinntekter (prosent) 94,2 89,8 97,5 98,1 105,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 55030 57268 57809 55089 55124 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 1,1 2,6 5,1 9,5 11,2 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter (prosent) 7,8 12,9 13,3 16,1 15,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent av 
totale brutto investeringer (prosent) -71,4 13,8 38,8 20,9 25,8 

Kilde: SSB  

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto 

driftsinntekter.  
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Kommunedirektøren har sett et behov for å justere måltallene i kommunens handlingsregel, 

dette for å sikre den økonomiske situasjonen. Følgende er bestemt: 

• Midtre Gauldal kommune skal hvert år budsjettere med et positivt netto driftsresultat, 

og dette skal utgjøre 2 prosent av brutto driftsinntekter.  

• Disposisjonsfond skal utgjøre minimum 8 prosent av brutto driftsinntekter.  

• Netto finans og avdrag (dvs. netto finansutgifter) skal ikke utgjøre mer enn 5 prosent 

av brutto driftsinntekter12.  

Dette viser at estimert netto driftsresultat ligger over TBU sine anbefalinger og at kommunen 

har tatt grep med tanke på fremtidige utfordringer.   

Tabell 7 viser at kommunen kommer dårligere ut enn sammenligningsgrunnlaget når det 

gjelder arbeidskapital, renteeksponering og fri egenkapital. Den økonomiske situasjonen i 

planperioden beskrives i økonomiplanen for 2020-2023 som svært utfordrende, og 

effektivisering og endringer i tjenesteproduksjonen både når det gjelder omfang og kvalitet 

vurderes som helt nødvendig for å få budsjettet i balanse.13 Til sist vil revisor også trekke 

frem korona-pandemien som rammet Norge i starten av 2020. Pandemien vil etter alt å 

dømme også medføre økonomiske ringvirkninger for kommunene.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023. Hentet fra: 

https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=193238&documentId=310929 

13 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hentet fra: 

https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=193238&documentId=310929 

14 Kommunal rapport, hentet fra: https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ks-tror-kommunene-kan-tape-20-milliarder-pa-

koronapanedemien/114934!/ 
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Finans 

Tabell 8. Finansiering av driften 

Nøkkeltall finansiering av driften 

Midtre Gauldal 
Kommune  

Kostra- 
gruppe 
10 

Landet 
 uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andre driftsinntekter, ekskl. mva-kompensasjon 12,7 14,6 11,7 12,3 11,7 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 4,1 3,9 4,1 5,1 4,8 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl. mva-kompensasjon 0,7 0,6 0,9 0,1 0,4 

Eiendomsskatt totalt -0,1 3,2 3,2 2,9 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom -0,1 0,9 0,8 0,7 1,4 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 0,0 2,3 2,4 2,2 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 2,3 2,0 2,1 1,9 2,1 

Rammetilskudd 40,5 38,3 39,0 35,5 30,3 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 14,9 14,4 15,7 12,6 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 25,5 23,6 24,2 29,6 33,5 

- herav Naturressursskatt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 
Kilde: SSB  

Tabell 8 viser at det ikke foreligger vesentlige avvik mellom Midtre Gauldal kommune og 

KOSTRA-gruppe 10, samt landet. Det kan påpekes at Midtre Gauldal kommune har et noe 

lavere skattenivå på inntekt og formue enn sammenligningsgrunnlaget. Som vist i tabell 7 er 

langsiktig gjeld vurdert opp mot sammenligningsgrunnlaget rapportert lavere i Midtre Gauldal 

kommune.  

Kommunen mottar utbytte fra Gauldal Energi AS, Trønderenergi As og Midtre Gauldal KF. 

På grunn av utviklingen av Støren næringsområde er det ikke lagt inn videre forventninger 

om utbytte fra det kommunale foretaket. Kommunens finansportefølje forvaltes i henhold til 

finansreglementet og forvaltes av Grieg investor. Grieg investor rapporterer månedlig til 

kommunen. Det forventes en reduksjon av renteutgiftene fra 2019 til 2023, selv om 

gjeldsnivået vil stige noe. Årsaken til dette er til dels budsjettrenten, men hovedsakelig nye 

fastrenteavtaler15.  Kommunen uttaler også å ha kontroll på gjeldsporteføljen og fordelingen 

via bankforbindelsene.  

Det legges frem tre årlige finansrapporter for formannskapet og kommunestyret i henhold til 

kommunens finansreglement.  

 
15 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hentet fra: 

https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=193238&documentId=310929 
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Budsjetteringsprosessen og budsjettoppfølging  

Ut fra våre vurderinger innenfor finansiell revisjon er det data som tyder på at enkelte enheter 

har utfordringer når det gjelder budsjettering. Økonomisjefen fremstår å ha et godt grep om 

prosessene, men er allikevel avhengig av tilbakemelding fra enhetene. For 2019 er det enhet 

for eiendom og kommunal teknikk som fremstår å ha de største utfordringene og ligger 

vesentlig over budsjett.  

Økonomisk internkontroll  

Tabell 9. Økonomisk internkontroll  

Nøkkeltall  

Midtre Gauldal 
kommune  

Kostragruppe 
10 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel av totale utgifter for politisk styring 

0.9 1.0 0.9 0.6 0.7 

Andel av totale utgifter for kontroll og 
revisjon 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
Kilde: SSB  

Av tabell 9 ovenfor ser vi at andelen utgifter knyttet til politisk styring har vært høyere i Midtre 

Gauldal kommune enn sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. For 

andelen av totale utgifter til kontroll og revisjon er denne lik for Midtre Gauldal kommune, 

sammenlignbar KOSTRA-gruppe og landsgjennomsnittet. 

Kommunen følger prinsippet om ansvarlig økonomistyring som beskrives som god kontroll 

på egen økonomi samtidig som man står godt rustet med tanke på rammebetingelser og 

uforutsette hendelser, uten at det nødvendige med kortsiktige og ikke planlagte tiltak innenfor 

tjenesteområdene for å dekke opp for svikt i økonomien16.  

Offentlige anskaffelser 

I revisors kundemøte med kommunen påpekes det at det er en utfordring å ha noen dedikert 

i en egen rolle med ansvaret for offentlige anskaffelser. Etter at enhetsleder sluttet manglet 

det kompetanse på området. Kommunen har et ønske og prøver å etablere et samarbeid når 

det kommer til offentlige anskaffelser. Det foretas kontinuerlig vurdering av kompetansen 

man besitter i kommunen og det gjøres forsøk på å vri denne mot eksempelvis anskaffelser. 

 
16 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hentet fra: 

https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=193238&documentId=310929 
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I 2018 ble det kjent at kommunen hadde opptrådt feil i en sak hvor man hadde engasjert en 

eiendomsmegler. Rådmannens begrunnelse for dette var manglende kompetanse og 

tidspress. 

I Revisjon Midt-Norge sin revisjonsrapport for 2015 vedrørende offentlige anskaffelser er det 

også påpekt et forbedringspotensial når det kommer til kommunen sin håndtering av 

anskaffelser. Det konkluderes i rapporten med at kommunen har utfordringer når det gjelder 

å gjennomføre konkurranse, samt det å dokumentere hvordan anskaffelsesprosessen 

utføres. Videre har også kommunen utfordringer når det gjelder journalføring og arkivering av 

saker17.  

4.1.2 Organisasjon 

I figur 3 er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 3. Risikovurdering organisasjon 

 

Høy risiko:  

Kommunens internkontroll følger styringssystemet for «Helhetlig styring» og baserer seg på 

et omfattende planverk, overordnede mål og indikatorer. Det øvrige datagrunnlaget peker i 

retning av at enkelte elementer knyttet til internkontrollen ikke er på plass, herunder 

 
17 Forvaltningsrevisjonsrapport; Offentlige anskaffelser – følges regelverket? Revisjon Midt-Norge, januar 2015.  

Kommunedirektørens internkontroll og 
kvalitetssikring

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanse

HMS 
Saksbehandling
IKT 
Beredskapsplaner 

Etikk og varsling

Organisering  

32



Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  

27 
 

kjennskap til rutiner og et operativt avvikssystem. Risikoen for internkontroll og 

kvalitetssikring graderes til høy, blant annet ut fra viktigheten av et fungerende avvikssystem.    

Moderat risiko:  

Revisor har sett på teamet arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling. Ut fra 

gjennomgangen fremstår kompetanse- og rekrutteringsproblematikken som sentral innenfor 

flere tjenesteområder. Problemstillingen er aktuell for flere enheter. Risikoen er ut fra dette 

vurdert som moderat.  

Det ble gjennom forvaltningsrevisjon av temaet sykefravær i 2017 gitt anbefalinger til 

forbedring av arbeidet. Informasjon fra kundemøte tilsier at det er jobbet med sykefraværet 

og at dette har gitt resultater. Sykefraværet innen helse, pleie og omsorg er høyere enn 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. At kommunen ikke har en egen HMS plan 

trekker i retning av økt risiko. HMS kategoriseres derfor som et område med moderat risiko.  

For temaet saksbehandling er det samsvar mellom funn i forvaltningsrevisjonen fra 2019 og 

informasjon gitt i kundemøte når det gjelder manglende kunnskap blant saksbehandlere 

knyttet til arkivverdighet, eksempelvis journalføring av eposter. Opplysninger om at 

saksbehandlingssystemet fremstår vanskelig tilgjengelig for enkelte peker også i retning av 

behov for ytterligere opplæring. Risikoen knyttet til manglende effektivitet som følge av behov 

for ytterligere opplæring innen saksbehandlingssystem og enkelte hull i journalføringen taler 

for moderat risiko innen temaet saksbehandling.  

Det er innenfor temaet IKT pekt på at man har vært i etterkant med å gjøre nødvendige 

endringer opp mot personvernlovgivningen, men at det er lagt ned et arbeid blant annet for å 

få på plass egen personvernserklæring og personvernombud. Revisor anser på denne 

bakgrunn at hovedelementene er på plass, men at detaljreguleringen kan være mangelfull. 

Ovenfornevnte analyse taler i retning av moderat risiko.  

Mangler for enkelte felt inne beredskapsplaner taler for forhøyet risiko innen temaet. At ROS-

analyse er gjennomført med vektlegging av tidligere gjennomført fylkesmannstilsyn anses 

positivt. Temaet anses på denne bakgrunn å innebære moderat risiko.  

Lav risiko:  

Ut fra data innhentet av revisor er det ikke skaffet til veie opplysninger som taler for forhøyet 

risiko innen temaene Etikk og varsling og Organisering. Risiko er derfor vurdert som lav 

innen disse temaene.   
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Organisering 

Et av hovedmålene i Midtre Gauldal kommune er at «kommunale tjenester skal ha et høyt 

service- og kvalitetsnivå». Det foreligger målsettinger om at kommunens organisering skal 

være brukerorientert. Med dette menes det at organisasjonen skal oppleves oversiktlig og 

lett tilgjengelig for brukerne og at det skal være god intern samordning av tjenester. Det skal 

videre være klarhet i myndighet og ansvar, dette ved at blant annet enhetsledere skal ha 

delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal, og denne myndigheten skal ikke 

delegeres videre. Det skal også være felles stab- og støttetjenester med fokus på effektivitet 

for kommunen som helhet18.   

Arbeidsgiverpolitikk, ledelse og kompetanseutvikling  

Når det gjelder folkevalgte og stab er det i «utfordringsdokument for 2018-2021» pekt på at 

det er en utfordring å ha «evnene og viljen til å prioritere ressurser til kompetansebygging».19  

I «utfordringsdokument 2020 – 2023» er det under pleie og omsorg sagt at det er «store krav 

til kompetanse, kapasitet, effektivisering og omstilling». I årsrapporten for 2017 er det henvist 

til 10-faktorundersøkelsen for medarbeidere innen ulike tjenesteområder. Innen pleie og 

omsorg er det gitt en score på 2,9 av 6 for relevant kompetanseutvikling, mens det for 

barnehagene foreligger en score på 3,8 og for skolene en score på 3,6. For barnehagene sin 

del er det også sagt at det mangler kompetanse og ressurser til minoritetsspråklige barn20. 

Også under tjenesteområdet «Helse og familie» er det uttrykt behov for rekruttering av 

spisskompetanse som følge av oppgaveoverføring fra stat til kommune21. I forbindelse med 

tjenesteområdet «Næring, plan og forvaltning» er det også en ambisjon om å utnytte 

kompetansen man har på en bedre måte22, samt at det for «Eiendom og kommunalteknisk» 

er forventet stor utskiftning av kompetansepersoner i neste periode23.   

Kommunen har en egen «strategisk kompetanseplan for Midtre Gauldal kommune 2017 – 

2020». Hensikten med planene er å få oversikt og konkretisere kompetansebehovet slik at 

det blir mulig å tilrettelegge for målrettet kompetanseutvikling. Planen peker på at 

utfordringene i den nærmeste fremtid vil være at mange pensjonere seg, at konkurransen om 

den unge arbeidskraften er blitt større, at det er få medarbeidere på enkelte fagområder og 

at det er mange deltidsstillinger. Plan for nytilsatte er under revidering. 

 
18 Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside: https://www.mgk.no/om-kommunen/organisasjon 

19 Utfordringsdokumentet 2018-2021. s 20 

20 Utfordringsdokumentet 2018-2021. s 22 

21 Utfordringsdokumentet 2018-2021. s 32 

22 Utfordringsdokumentet 2018-2021. s 36 

23 Utfordringsdokumentet 2018-2021. s 39 
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Også fra tillitsvalgte-/verneombudsiden24 gis det uttrykk for at det foreligger et behov for mer 

spesialkompetanse, dette med tanke på økende utfordringer da pasienter skrives tidligere ut 

fra sykehus med behov for mer komplekse behandlinger i hjemmet/sykehjemmet. Forøvrig er 

det et inntrykk at grunnkompetansen innen fagarbeidere og sykepleiere er god.  

Ytterligere er det ytret behov for personale som kan bidra med kompetanse og støtte 

angående personalsaker for de enkelte enhetene. Det påpekes at det kan være utfordrende 

å sitte med personalansvar i de forskjellige enhetene, som for eksempel rektor eller 

avdelingsleder, i utfordrende personal-/arbeidsmiljøsaker. Det er da viktig at kommunen har 

personer med kompetanse på personal (lover og regler m.m.) som kan jobbe tett og intensivt 

inn i slike saker. Dette kan bidra til at enkelt saker blir rett behandlet, dokumentert, og at 

klare retningslinjer i forhold til rutiner og avtaler blir fulgt. Noe som igjen kan føre til at 

utfordringer blir tatt tak i tidlig i forløpet og fulgt opp, slik at ikke enkelt saker får utvikle seg til 

en arbeidsmiljøutfordring på en hel arbeidsplass. 

Kommunen rapporterer at det er relativt høy turnover på flere av tjenesteområdene, og at 

dette følges opp gjennom strategisk kompetanseplan. Det pekes på at det ikke er mange 

søkere til ingeniørstillinger og at den største utfordringen er å rekruttere til ledige 

lederstillinger. I den seneste tid er inntrykket at man har fått besatt utlyste lederstillinger.    

Kommunen har en egen arbeidsgiverpolitikk med tilhørende strategidokument og 

handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyre den 14.03.16. Av utfordringer pekes det i 

dokumentet på tilgangen til ny arbeidskraft, at medarbeidere har lik gjennomsnittsalder og vil 

da slutte samtidig, noe som igjen fører til at verdifull kompetanse må erstattes på kort tid. 

Endrede kompetansebehov vil føre til et kompetansegap. Videre vil det være viktig å gjøre 

organisasjonen attraktiv for flere grupper som gjenspeiler mangfoldet. At kommunens 

virksomhet er lite kjent tilsier at omdømmebygging og identitet bør settes på dagsorden.  

Kommunedirektørens internkontroll og kvalitetssikring 

Kommunens styringssystem er «Helhetlig styring», et system som så langt er under 

kontinuerlig videreutvikling. Systemet påkrever at både administrativ og politisk ledelse følger 

opp i forhold til vedtatt årshjul for styringsaktiviteter og legger systemet til grunn for sin 

aktivitet totalt sett. De tre sentrale elementene i systemet er «resultatledelse, dialog og 

kvalitetsforbedring».  

Fra administrasjonen sin side oppfattes det som arbeidskrevende å skulle legge til rette for 

gode og hensiktsmessige politiske prosesser. Kompetansen oppleves som god i forhold til 

 
24 Revisor har sendt forespørsel til tillitsvalgte og verneombud om det foreligger utfordringer innen kommunen.  
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dette, men det oppfattes mer som et kapasitetsspørsmål. Det arbeides nå for å få til en 

effektivisering av møtesekretariatsfunksjonene.  

I en spørreundersøkelse gjennomført i 2019 ved bruk av det nettbaserte verktøyet 

Questback, ble ansatte på i Midtre Gauldal sykehjem spurt om de vet hvor de «finner 

sykehjemmet sine prosedyrer». Her svarte 20 prosent av de som hadde besvart 

undersøkelsen at de ikke visste dette. Spørsmålet har relevans opp mot temaet 

internkontroll.   

I kommunen sitt «utfordringsdokument for 2020-2023» vises det blant annet til at utfordringer 

innen organiseringen er å tilpasse og utvikle arbeidsmåter og organiseringen av staben i 

forhold til tilgjengelige ressurser og framtidige behov, sikre ressurser til utviklingsarbeid i hele 

kommunen, implementering av kvalitets- og avvikssystem for hele organisasjonen, samt 

forbedre og fortsette systematisk kvalitetsforbedring.  

Kommunen har en elektronisk årsrapport som gjelder for 2018. Her rapporteres det på 

overordnede mål og indikatorer25.  

På forespørsel til tillitsvalgte/verneombud i kommunen om hvilke forbedringsområder 

kommunen er det gitt innspill på at man mangler et system for avvikshåndtering i kommunen. 

Innen pleie og omsorg er det gitt uttrykk for at det mangler skriftlige prosedyrer på enkelte 

avdelinger.  

I kundemøte med kommunen gis det tilbakemelding om at kommunen ikke har et 

kvalitetskontroll/-avvikssystem, men at det er gjennomført et forprosjekt. Prosess for 

anskaffelse og implementering er under planlegging. Se forøvrig avsnitt om Helse, miljø og 

sikkerhet (HMS) nedenfor. 

Det gis også i kundemøte tilbakemelding om at man ikke har samlet alle rutiner for 

kommunen på ett felles elektronisk system. 

 

 

 
25 Årsrapport Midtre Gauldal kommune, 2018. url: https://pub.framsikt.net/2018/midtre-gauldal/mr-201812-

årsrapport_2018/#/budsa/mainmenu/4 
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Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Tabell 10. Sykefravær  

 

Nøkkeltall 

Midtre Gauldal kommune 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2015-

3. kvartal 2016 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

4.kvartal 2017-

3. kvartal 2018 

Samlet sykefravær 9,30 12,55 10,32 9,84 

Legemeldt sykefravær 7,90 11,16 8,90 8,45 

Sykefravær undervisning 3,96 8,61 5,95 8,49 

Sykefravær barnehager 14,31 14,60 10,56 12,25 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 11,32 15,77 14,21 11,12 

Kilde: KS 

Av tabell 10 ser vi at det samlede sykefraværet har vært varierende i perioden 2015-2018. 

For 2018 ligger Midtre Gauldal kommune over landsgjennomsnittet. For samme år er 

fraværet innen helse, pleie og omsorg vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.  

Sykefraværet er vesentlig redusert gjennom systematisk arbeid over en lengre periode. 

Kommunen deltar også nå i KS sin «Ned-satsing»26, dette på områdene oppvekst og pleie og 

omsorg. Det samlede sykefraværet for 2017 var 8,65 prosent for kommunen, mens det i 

2018 var 6,48 prosent27. For pleie og omsorg er det ifølge tillitsvalgt-/verneombudsiden uttalt 

at det er jobbet bevisst med sykefraværet som har gitt resultater. Men det presiseres at det 

er viktig med bevisstgjøring av hvilket ansvar både ansatte og ledelse har.  

Når det gjelder HMS avvik uttales det fra kommunen sin side at alle avvik er lukket så langt 

man har oversikt.  

Kommunalsjef helse og velferd uttaler at kommunen ikke har en overordnet HMS-plan for 

kommunen, men at det ligger annen relevant dokumentasjon tilknyttet HMS-arbeidet på 

kommunens intranett.  

Etikk og varsling  

Kommunen har et eget regelverk «Etiske retningslinjer» som revideres jevnlig. På 

kommunens intranettside ligger dette under «personalhåndbok». Formålet med dette 

 
26 Kort om NED-satsingen og sykefravær: https://www.ks.no/contentassets/dda18f2fd7234266ae554a833821152b/kort-om-ned-

satsingen-og-sykefravar.pdf 

27 Årsrapport Midtre Gauldal kommune, 2018: https://pub.framsikt.net/2018/midtre-gauldal/mr-201812-

årsrapport_2018/#/generic/summary/28f4c135-5331-455c-8e04-54063dd10659-cn 
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regelverket er å sikre en høy etisk standard i alt kommunen foretar seg. Det skal dermed ikke 

kunne reises tvil om upartiskhet, habilitet eller objektivitet hverken blant folkevalgte, ansatte 

eller de beslutninger som fattes. Det er videre sagt at det ikke er iverksatt tiltak for å fremme 

diskrimineringsloven i 2018. Kommunen er en IA-bedrift. 

Ved ansettelser legges det vekt på kvalifikasjoner, ikke kjønn. Tilrettelegging gjennomføres 

så langt som mulig i forhold til målene i IA-avtalen og lovverket28. Det har ikke vært 

varslingssaker i kommunen i 2018. 

Saksbehandlingen i kommunen  

Midtre Gauldal kommune har et helelektronisk arkivsystem - ePhorte. Rådmannen sin 

oppfatning er at mye som eksempelvis kommer på e-post skulle vært ført i journalen. Her 

ligger det et forbedringspotensial. Inntrykket er at mange synes bruken av ePhorte er 

vanskelig noe som forøvrig går frem av forvaltningsrevisjon tilknyttet kommunens siste 

forvaltningsrevisjon knyttet til «dokumenthåndtering og journalføring» fra 2019. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 

Kommunen peker på at det er utfordrende å få gjennomgått og gjort nødvendige endringer 

på alle områder og nivå i hele kommunen for å overholde personvernforordningen/-

lovgivningen. Arbeidet er imidlertid godt i gang. Det er ikke kjøpt inn et spesifikt verktøy for å 

håndtere personvernet, og man forholder seg overordnet til informasjon fra Datatilsynet. Når 

det gjelder tilgangsstyring er inntrykket at man har gode logger og rettighetsstyringer. 

Kommunen har utarbeidet en egen personvernerklæring med tilhørende informasjon på sin 

hjemmeside29. Det ble informert i kundemøte med revisor om at det i løpet av høsten 2018 

skulle bli ansatt et felles personvernombud for kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen og 

Midtre Gauldal i 40 prosent stilling. 

Beredskapsplaner og Risiko- og sårbarhetsanalyser  

Kommunen vedtok den 25.10.18 oppdaterte ROS-analyse. Ny behandling av planen ble satt 

til 2020. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med kommunens håndtering av ROS-analyser 

i 2014, hvor på resultatet fra tilsynet ble vektlagt i utarbeidelsen av ny analyse. Kommunen 

har ikke oppdaterte beredskapsplaner på alle felt, men det uttales at det er et nært 

samarbeid blant annet mellom politi og skole, og NAV.  

 
28 Årsrapport Midtre Gauldal kommune, 2018: https://pub.framsikt.net/2018/midtre-gauldal/mr-201812-

årsrapport_2018/#/generic/summary/28f4c135-5331-455c-8e04-54063dd10659-cn 

29 Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://www.mgk.no/personvern-og-informasjon-om-cookies 
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4.2 Tjenesteområdene 

4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 4. Risikovurdering oppvekst 

 

Høy-risiko 

Til tross for at kommunalsjefen hadde en målsetting om å innfri pedagognormen i 

barnehagene i 2018 viser data fra www.barnehagefakta.no fra 2019 at kommunen ikke er i 

mål med å tilfredsstille normen. Videre peker kommunen selv på utfordringer opp mot 

minoritetsspråklige, økt behov for hjelp og støtte fra barnehagen, samt vedlikehold på 

bygningsmassen. Det pekes også utfordringer innen kompetanse og bemanning for å kunne 

bidra innen tidlig innsats. Etter en totalvurdering tilsier analysen at det foreligger høy risiko 

innen tjenesteområde barnehage.  

Når det gjelder grunnskole er andelen elever med spesialundervisning høyere en 

kommunens egen målsetting og sammenligningsgrunnlaget i KOSTRA. Revisor foretok i 

2018 en forvaltningsrevisjon av temaet «mobbing i grunnskolen» og påpekte noen 

forbedringspunkter i avlagt rapport. Andre utfordringer ifølge kommunen selv er økning i 

antall barn med psykiske vansker, mange flerspråklige og utfordringer innen økonomi og 

rekruttering. Brukertilfredsheten innenfor SFO kan ifølge kommunen også bli bedre. Risiko 

for tjenesteområde grunnskole anslås på denne bakgrunn å være høy. 

Barnehage 
Grunnskole

Pedagogisk-, psykolog tjeneste 
Barnevern

Kulturskole / barne- og ungdomstiltak 
Voksenopplæring
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Moderat risiko:  

Revisor kan ikke ut fra datagrunnlaget tolke at det foreligger forhøyet risiko innen 

pedagogisk-psykologisk tjeneste. Virkeområdet til tjenesten har imidlertid sammenheng med 

det som kommer frem vedrørende elever med behov for spesialundervisning og forebygging 

ved tidlig innsats. Risiko anses på denne bakgrunn for moderat.  

Det påpekes innen barnevern at det er utfordringer utover alminnelig åpningstid, dette når 

det gjelder barnevernsvakt. Barnevern er en viktig tjenestefunksjon i kommunens virksomhet 

og har tradisjonelt vært et område hvor generell risiko har vært høy. Ut fra tidligere 

gjennomført tilsyn av Fylkesmannen, samt sammenligningsgrunnlaget i KOSTRA vurderes 

imidlertid risiko i Midtre Gauldal til å være moderat.  

Lav risiko:  

Når det gjelder voksenopplæringen fremstår lokalene som den største utfordringen. Risikoen 

vurderes derfor som lav for dette tjenesteområde.  

En helhetsvurdering av de ulike elementer i kulturtilbudet i Midtre Gauldal kommune tilsier en 

lav risiko, med mindre forbedringspunkter.  

Barnehager  

Tabell 11. Barnehage  

Nøkkeltall  Midtre Gauldal kommune   
Kostra-
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

92,4 92,3 90,8 90,2 92,1 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

41,1 40,6 41,6 41,6 40,8 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn 
i kommunale barnehager (prosent) 

6,7 3,9 2,4 2,8 3,7 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 

87,7 80,3 78,0 79,3 81,9 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 

13,4 14,1 14,3 13,9 14.3 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år (kr) 

126662 140619 144451 152291 153538 

Kilde: SSB  

Av tabell 11 ser vi at det ikke er store forskjeller mellom Midtre Gauldal kommune og 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Andelen barnehagelærer i forhold til 
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grunnbemanningen er lavere enn normen på 43 prosent30, mens 57 prosent av alle 

barnehager i Midtre Gauldal tilfredsstiller kravene til pedagognormen. Nasjonalt er det 64 

prosent av barnehagene i Norge som tilfredsstiller normen31.  

Midtre Gauldal kommune har fem kommunale barnehager og to private. Tre av barnehagene 

og skolene er organisert som oppvekstsenter.  

Kommunen opplyser å ha utfordringer knyttet til pedagognormen, det vil si prøve å erstatte 

barne- og ungdomsarbeidere med pedagoger uten å måtte si opp barne- og 

ungdomsarbeidere. Bemanningsnormen i barnehagen anses ikke utfordrende når det gjelder 

antallet voksne, men utfordringen er antallet pedagoger. Det er ikke alle barnehagene i 

kommunen som oppfyller kravet til antallet pedagoger i dag og det gis uttrykk for at det er 

mange faglærte og lite assistenter. Kommunalsjef oppvekst gav uttrykk for at man skulle 

oppfylle pedagognormen i slutten av 2018. Når det gjelder brukerundersøkelser 

gjennomføres de hvert andre år. 

Kommunen har gjennomført brukerundersøkelse for barnehagene i kommunen i 2016. 

Nedenfor er rangeringen gitt for spørsmålet; «i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen 

barnet går i?»  

Tabell 12. Brukerundersøkelse barnehager i Midtre Gauldal kommune, 2016 

Barnehager  Budal Hauka  Liøya Singsås Soknedal Støren MGK Norge 

Helhetsvurdering 5,7 5,9 5,4 4,6 5,0 5,1 5,2 5,2 

 

Plan for overgang barnehage skole skal revideres i høst. Barn med læringsvansker omtales 

ifølge kommunalsjef oppvekst i overgangsplanen og baserer seg på forutgående 

sirkelsamtaler. 

I kommunen sitt «utfordringsdokument 2018-2021» påpekes det at ny barnehage på Soknes 

i Støren vil dekke behovet for barnehageplasser etter prognosene for Trondheimregionen, 

men at det vil være behov for ytterligere en ny barnehage i kommunen fram mot 2030. 

Politikerne i kommunen har imidlertid vært kritisk til planlegging, styring og politisk involvering 

i prosessen når det gjelder byggingen av Soknes barnehage, dette da barnehagen er vurdert 

 
30 Utdanningsnytt, hentet fra: https://www.utdanningsnytt.no/barnehagepolitikk-pedagognorm/er-flere-barnehagelaerere-til-det-

beste-for-barna/140836 

31 Barnehagefakta, hentet fra: https://www.barnehagefakta.no/kommune/5027/midtre-gauldal 
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til å bli dyrere enn først antatt32. FAU i Soknedal har også stilt spørsmålstegn ved kapasiteten 

for barnehagen som ble bygd der i 201533.  

Videre i «utfordringsdokumentet 2018-2021» påpekes det som utfordringer at det er mange 

minoritetsspråklige barn, økende barn- og foreldregrupper med behov for ekstra hjelp og 

støtte, behov for flere menn i barnehagen, samt vedlikeholdsbehov. Blant 

hovedutfordringene påpekes også behovet for kompetanse og bemanning for å gi tidlig 

innsats til barn med behov for ekstra hjelp og støtte blant annet for å forebygge behovet for 

spesial undervisning i skolen.  

Grunnskole  

Tabell 13. Grunnskole  

Nøkkeltall  

Midtre Gauldal 
kommune  

Kostra 
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel elever med spesialundervisning  7,6 10,3 10,0 8,3 7,9 

Gruppestørrelser 14,0 14,7 14,1 15,0 16,2 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8.trinn 57,1 69,6 79,1 68,0 69,6 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8.trinn 57,9 66,0 80,3 73,5 73,5 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,3 40,7 39,4 41,0 41,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
med pedagogisk utdanning 

88,6 87,2 73,1 78,1 77,6 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
uten pedagogisk utdanning 

3,5 5,5 16,3 12,9 14,4 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere  7,9 7,3 10,6 9,1 8,0 

Kilde: SSB  

Av tabell 13 ovenfor ser vi at andelen elever med spesialundervisning er høyere enn 

sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Andelen lærere med høyere utdanning 

uten pedagogisk utdanning har økt i 2018.  

Midtre Gauldal kommune har fire barneskoler med SFO og en ungdomsskole. For skoleåret 

2017-2018 var elevtallet 671, av disse var 26 flerspråklige. Antall årsverk lærere var på 67.  

Når det gjelder elevresultater i grunnskolen kan man ifølge kommunen vise til bedre 

resultater nå enn tidligere, spesielt for guttene. Det er allikevel for store forskjeller mellom 

jenter og gutter som går ut av tiende trinn, da jentene presterer bedre.  

 
32 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/meninger/2018/04/17/Strammer-grepet-i-Midtre-Gauldal-

16494974.ece 

33 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2018/04/12/Moen-mener-de-er-på-ballen-16451092.ece 

42

https://www.tronderbladet.no/meninger/2018/04/17/Strammer-grepet-i-Midtre-Gauldal-16494974.ece
https://www.tronderbladet.no/meninger/2018/04/17/Strammer-grepet-i-Midtre-Gauldal-16494974.ece
https://www.tronderbladet.no/nyheter/2018/04/12/Moen-mener-de-er-på-ballen-16451092.ece


Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  

37 
 

Resultater variere fra år til år på de nasjonale prøvene i skolen. Dette er en kjensgjerning i 

små kommuner hvor elevtallet et lite, noe som kan gi store utslag. Utfordringen er at 

satsinger på et område medfører at man svekker et annet område. Kommunalsjefen uttaler 

at Midtre-Gauldal kommune ligger noe under landsgjennomsnittet generelt sett for de 

nasjonale prøvene.  

Kommunen opplyser at det etter en del år med reduksjon i antall elever som mottar 

spesialundervisning har man nå opplevd en oppgang. Kommunalsjef oppvekst uttaler at de 

siste tallene viser at andelen med spesialundervisning ligger på rundt 10 prosent. 

Kommunens egen målsetting når det gjelder andelen med spesialundervisning er å komme 

seg på rundt 5 prosent34. Det jobbes i skolene med tilpasset opplæringen og bedre utnyttelse 

av ressursene for å forebygge en økning i spesialundervisning. I skolevurdering og 

tilstandsrapport for 2017 er det sagt hvordan skolen jobber med tidlig innsats og hvilke tiltak 

som foreligger. Det er også oppstilt målsettinger for fremtiden.  

I «utfordringsdokumentet 2018-2021» påpekes det også at det vil være en utforing å  

«… greie å holde spesialundervisningsprosenten lav, til tross for økt tidlig innsats». Når det 

gjelder det som er sagt om «tidlig innsats» i grunnskolen, henger også dette sammen med 

det som i denne analysen sies om tidlig innsats i barnehagen (se avsnittet om Barnehage 

ovenfor).  

I grunnskolene jobbes det også mye med oppfølging av Opplæringslovens § 9A om elevenes 

skolemiljø. Dette både før og etter forvaltningsrevisjonsrapporten av 2018.   

Videre i «utfordringsdokumentet 2018-2021» påpekes det som utfordringer at flere barn har 

psykiske vansker, at det er mange flerspråklige, og at det er utfordringer når det gjelder 

rekruttering og stabilitet i budsjetter. Av økonomiplanen for 2020-2023 trekkes også følgende 

forhold frem:  

• Elevtallsvekst og reduserte rammer på samme tid  

• Utfordringer med å gi god tilpasset opplæring  

• Økt behov for arealer og mer variert og praktisk undervisning  

• Nullvisjon for mobbing 

• Bedre resultater i lesing og skriving på engelsk 

• Rekruttering av gode ledere og lærer.  

 
34 Skolevurdering og tilstandsrapport. Midtre Gauldalskolen 2017. s 11.  
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Kommunen har informasjon om SFO på sine hjemmesider hvor det vises til vedtekter og 

betalingsbestemmelser35. Når det gjelder brukerundersøkelser innen SFO opplyser 

kommunen at dette gjennomføres annet hvert år, sist i 2017. Kommunen påpeker selv at 

brukertilfredsheten kan bli bedre. Det er en utfordring å utvide åpningstidene og holde åpent i 

skoleferier ved de minste oppvekstsentrene. Foreldrene har gitt tilbakemelding om at man er 

minst fornøyd med tilbudet i feriene. Kommunen ser dette i sammenheng med at noen barn 

får tilbud i barnehagen i ferier når SFO-søkingen er liten.36 

Pedagogisk-, psykolog tjeneste 

Av «utfordringsdokument 2018-2021» fremgår det at økningen i antall barn og unge er 

forventet å være 300 i antallet opp mot 2040, noe som igjen gir et økt behov innenfor PPT. 

Det fremgår også at aktive elevsaker i perioden 2013-2016 sank, mens sakkyndige 

vurderinger økte.  

PPT og skoleledelsen samarbeider om å stabilisere spesialundervisningsprosenten, og 

skolene og PPT har hatt samlinger for å få en felles forståelse av hva som er kommunens 

felles mål for spesialundervisningen, og felles forståelse for tilpasset opplæring37. PP-

tjenestene i Gauldalsregionen (Oppdal, Melhus, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og 

Rennebu) har hatt et mangeårig samarbeid. Alle ansatte fra PP-tjenestene i denne regionen 

har hatt fire samlinger i året, dette med fagdager og for å bli kjent med hverandres 

utfordringer og deler erfaringer, samt drøfte løsninger på felles utfordringer38. 

Barnevern  

I «utfordringsdokumentet 2018-2021» for Midtre-Gauldal kommune vises det til statistikk for 

barnevernsområdet. Her kan man se at nettodriftsutgifter går noe opp i 2016 fra tidligere år, 

undersøkelser etter barnevernloven går imidlertid ned, mens barn med tiltak i løpet av året 

stiger.  

 

 

 

 
35 Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://www.mgk.no/tjenester/skole/skolefritidsordning 

36 Skolevurdering og tilstandsrapport. Midtre Gauldalskolen 2017  

37 Skolevurdering og tilstandsrapport – Midtre Gauldalskolen 2017 

38 Statped årsrapport 2018, hentet fra: https://www.statped.no/om-statped/statpeds-arsrapport/statpeds-arsrapport-2018/--vi-har-

fatt-det-vi-har-bestilt/ 
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Tabell 14. Barnevern 

Nøkkeltall  
Kommuner  

Kostra- 
gruppe 
10 

Landet 
uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

6324 7471 7397 8487 8319 

Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent) 4,9 5,0 4,0 4,6 4,5 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 
(prosent) 

7,9 7,5 6,6 4,7 3,9 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

25,4 22,9 20,3 19,5 18,9 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år  4,6 5,1 4,8 4,9 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 dager  100,0 100,0 100,0 99,3 98,8 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 7 
dager 

98,6 95,5 93,3 77,8 81,5 

Kilde: SSB  

Av tabell 14 ser vi at netto driftsutgifter til barnevern ligger noe under sammenlignbare 

kommuner og landet for øvrig i 2018. Barn med barnevernstiltak er i 2018 noe høyere enn 

sammenligningsgrunnlaget.  

Kommunalsjef helse uttaler at det er utfordring med barnevernsvakt utover åpningstider. 

Kommunen har ikke denne beredskapen på plass per dags dato, men har ambisjoner om å 

løse dette internt som rullerende ordning. Kommunen har ønsket å tilknytte seg 

barnevernsvakta i Trondheim, men har fått nei på denne forespørselen. Kommunen har enda 

ikke gitt opp håper på dette. Kommunalsjefens inntrykk er at man er innenfor regelverket når 

det gjelder frister og søknader innen barnevernet. Kommunen har hatt en formell klage det 

siste året. 

I en gjennomgang foretatt av barne- og likestillingsdepartementet i 2018 ble det sett på om 

tre lovkrav på barnevernsområdet var tilfredsstillende innfridd i kommunen. Resultatet av 

gjennomgangen var at Midtre-Gauldal kommune fikk «grønt lys», noe som tilsier ingen eller 

få avvik fra lovkravene39.  

Voksenopplæring  

Det opplyses at det er etterspørsel når det gjelder voksenopplæring og at samarbeidet med 

NAV fungerer godt. Det ble påpekt av rådmannen at det i fjor (2017) var alle som hadde gått 

opp til eksamen som hadde bestått. Kommunen opplyser imidlertid at man per i dag ikke har 

 
39Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2018/12/18/Barnevernet-i-Melhus-og-Midtre-Gauldal-

f%C3%A5r-gr%C3%B8nt-lys-av-barneministeren-18089492.ece  
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tilfredsstillende undervisningslokaler. Dette da det er for lite plass i forhold til behovet. Tall fra 

IMDi viser at det var seks voksne elever som har tatt grunnskoleopplæring i perioden 2013 - 

201840.    

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Inntrykket er at man har et godt og bredt tilbud på kulturskolen. Stor etterspørsel er noe som 

kan være årsaken til at Midtre-Gauldal kommune har en noe høyere andel som står på 

venteliste for å komme inn på kulturskolen enn sammenlignbare kommuner. Det trekkes frem 

i økonomiplanene for 2020-2023 at det er en utfordring å drive omdømmebygging som skal 

gjøre kommunen attraktiv å bosette seg i med tanke på kultur- og skoletilbud.  

Kommunen opplyser at man har eget bibliotektilbud, og at det ikke er utfordringer ved å gi et 

godt tilbud. Oppfatningen er at man har en god plassering av biblioteket, men at det er for lite 

utlån og bruk av biblioteket. Et mer åpent bibliotek kunne økt utlånsstatistikken. 

Kommunen uttaler at de har musikk- og kulturskoletilbud. Det er tilgjengelig kompetanse 

innen alle disipliner. Undervisning etter skoletid kan gi utfordringer for lærere og enkelte 

heimer.  

Også fra tillitsvalgt-/verneombudsiden uttales det at kommunen har et godt kulturtilbud.  

Ut fra tall fra www.ungdata.no er andelen ungdomsskoleelever som er organisert i et 

idrettslag noe lavere enn gjennomsnittet for Trøndelag og landet forøvrig. Prosentandelen av 

ungdomsskoleelever som synes kulturtilbudet i Midtre Gauldal er bra er høyere enn 

gjennomsnittet i Trøndelag og landet41.  

 

 

 

 

 

 
40Trønderbladet, hentet fra: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1648/kvalifisering/voksne-i-grunnskolen 

41 Ungdata, hentet fra: www.ungdata.no 
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4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen  

 

Figur 5. Risikovurdering velferd 

 

Moderat risiko:  

Kommunen har pekt på utflyttingen av selskapet «Norsk kylling» fra Midtre Gauldal og 

potensielle virkninger dette vil kunne få for utbetalingen av sosialhjelp. Kommunen har tatt 

forberedende grep, men utflyttingen vil uansett anses som et risikomoment det bør tas 

hensyn til. Risiko er vurdert som moderat. 

Lav risiko:  

Ut fra en totalvurdering av datagrunnlaget fremstår kommunen å ha oversikt over 

problemstillinger tilknyttet bolig. Risiko er vurdert som lav.  

Ut fra både intervjudata og statistikk tyder dataene på at kommunen også på 

flyktningeområdet har oversikt. At færre flytninger kommer til kommunen enn forventet har 

imidlertid en økonomisk side. Statistikk over antallet innvandrere som er i jobb eller 

utdanning etter endt introduksjonsprogram, samt norskprøve resultater tilsier ikke en 

forhøyet risiko for området. Risiko er vurdert som lav.  

Økonomisk sosialhjelp

Bolig

Flyktninger
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Økonomisk sosialhjelp  

Tabell 15. Økonomisk sosialhjelp 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal 
kommune 

Kostra- 
gruppe 
10 

Landet uten 
Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Sosialhjelpsmottakere (antall) 134 152 129 4635 118964 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall) 64 65 59 2161 61467 

Kilde: SSB  

Av tabell 15 ser vi at andelen sosialhjelpsmottakere og andelen barn i familier som mottar 

sosialhjelp har begge variert i perioden 2016-2019. Begge kategorier har hatt en viss 

nedgang ut fra de siste tallene for 2018.   

Kommunen opplyser at man ikke har utfordringer når det kommer til sosialhjelp, og opplever 

at samarbeidet med NAV fungerer godt. Det fremgår av «utfordringsdokumentet 2018-2021» 

at en potensiell utflytning av «Norsk kylling» vil kunne medføre arbeidsledighet og flere med 

behov for sosialstønad. Det er nå vedtatt at Norsk kylling flytter sin virksomhet fra Midtre 

Gauldal med virkning fra 01.01.202142. Det er tatt grep for å forberede virkningen av 

utflyttingen.  

Kommunen mener på sin side at man er tett på alle som har behov for sosialhjelp og at man 

fanger opp enkeltindivider. Det kommunen kan prøve på i denne sammenhengen er å 

opprettholde dialogen med næringslivet og påvirkningen når det gjelder å tilrettelegge 

arbeidsplasser. Oppfatningen er at gode norske språkferdigheter er viktig for arbeidsgivere i 

kommunen. Det er også påpekt at kommunen forventer økte kostnader til økonomisk 

sosialhjelp som følge av at det innføres strengere regler for å få innvilget 

arbeidsavklaringspenger43.  

Ifølge tillitsvalgte-/verneombudsiden sies det at NAV har god måloppnåelse i henhold til 

månedlige målinger. Det uttales at det gjennomføres medarbeidersamtaler årlig hvor det 

blant annet drøftes kompetansetiltak for den enkelte. Det gjennomføres årlige 

risikovurderinger med fokus på vold og trusler, samt årlig gjennomgang av beredskapsplaner 

med utgangspunkt i ulike scenarioer. Informasjonsflyten oppleves god og det tilrettelagt for å 

kunne utøve medvirkning på arbeidsplassen. Oppfatningen er at man har et godt 

arbeidsmiljø basert på undersøkelser som er utført. En av svakhetene påpekes i relasjon til 

 
42 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2019/11/25/Dette-gjør-Midtre-Gauldal-før-Norsk-Kylling-

flytter-20473004.ece 

43 Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023, hentet fra: 

https://einnsyn.mgk.no/Innsyn/RegistryEntry/ShowDocumentFromDmb?registryEntryId=193238&documentId=310929 
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taushetsplikten, dette på grunn av dårlig lydisolering mellom samtalerom og mellom etasjer. 

Avviket er meldt inn til kommunen som huseier over flere år.   

Tabell 16. Bolig 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune 

Kostra-
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 166 164 178 4184 97142 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere (antall) 26 26 28 22 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 1157 7739 8059 1988 1526 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 17619 14464 12424 10503 9560 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 38 50 3 21 29 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 
innbyggere (antall) 1,7 0,8 1,0 1,4 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 10,0 9,0 7,8 12,9 14,6 

Kilde: SSB  

Ser vi på tallene i tabell 16 ser vi at brutto investeringsutgifter var høye i 2017 og 2018, dette 

til sammenligning med KOSTRA-gruppen og landet for øvrig. Lønnsutgifter per eid 

kommunal bolig er også høyere enn sammenligningsgrunnlaget.  

Det uttales at kommunen har tilstrekkelig antall kommunale boliger. I «utfordringsdokumentet 

2018-2021» er det sagt at det det ikke vil være behov for nye omsorgsboliger før i 2020, men 

at det i perioden 2021-2030 vil være behov for 13 nye plasser.  

Utleie av boliger har tidligere ført til merinntekt for kommunen. Kommunen opplever nå at 

mange boliger står tomme og at det private markedet dekker etterspørselen. Kommunen er 

positiv til at innbyggere i kommunen eier i stedet for å leie og har gitt informasjon om 

husbanken sine ordninger. 

Flyktninger  

Når det gjelder bosetting av flytninger hadde kommunen vedtak på at det i perioden 2016-

2019 skulle bosettes 25 flyktninger årlig. Prognosen har imidlertid ikke blitt som forventet og 

det ble i 2019 innrettet seg etter ny anmodning fra IMDi hvor man forbereder seg på å 

bosette 15 flytninger, hvorav to enslige mindreårige44. Inntrykket i kommunen er at 

bosettingen av flytninger er oversiktlig og fungerer godt. Det trekkes frem i økonomiplanen 

 
44 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2019/02/26/Vil-bosette-15-flyktninger-i-2019-18535929.ece 
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for 2020-2023 at en særskilt utfordring vil være nedfasing av tiltak for enslige mindreårige 

etter at kommunen ikke får anmodning om bosetting av denne gruppen lengre.  

Det fremgår av økonomiplanen for 2018-2021 at man for 2018 har en målsetting om at 

antallet flyktninger som er i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram skal være på 

88 prosent. De siste tallene fra IMDi viser at det var 92 prosent av deltagerne som avsluttet 

introprogrammet i 2016 som var i arbeid eller utdanning året etter. Dette er en høyere 

prosentandel enn sammenlignbare kommuner. 

Tall fra «Kompetanse Norge45» viser at ni flyktninger i Midtre Gauldal kommune gikk opp til 

samfunnskunnskapsprøven i 2019. Det er ikke opplyst om hvor mange som bestod prøven.  

Norskprøveresultatene inndeles i nivå A1, A2, B1 og B2, hvor B2 er beste resultat.  

Tabell 17. Norskprøven, skriftlig framstilling 

Resultater, sommer 2019 

Skriftlig 

Kommuner Antall  
Andel 
nivå B2 

Andel 
nivå B1 

Andel 
nivå A2 

Andel 
nivå A1 

Andel 
under 
nivå A1 

Andel ikke 
vurdert 

Midtre Gauldal 12  0 % 17 % 58 % 25 % 0 % 0 % 

Melhus 16  0 % 12 % 69 % 19 % 0 % 0 % 

Skaun 21  0 % 10 % 57 % 29 % 0 % 5 % 

Selbu 8  - - - - - - 

Kilde: Kompetanse Norge 

 

Tabell 18. Norskprøven, muntlig kommunikasjon  

Resultater, sommer 2019 

Muntlig 

Kommuner Antall  
Andel 
nivå B2 

Andel 
nivå B1 

Andel 
nivå A2 

Andel 
nivå A1 

Andel 
under 
nivå A1 

Andel ikke 
vurdert 

Midtre Gauldal 13 0 % 15 % 85 % 0 % 0 % 0 % 

Melhus 22 0 % 23 % 50 % 27 % 0 % 0 % 

Skaun 19 5 % 16 % 47 % 32 % 0 % 0 % 

Selbu 10 0 % 40 % 30 % 30 % 0 % 0 % 

Kilde: Kompetanse Norge  

 

Tabellene viser at karakterfordelingen på norskprøven ikke er ulikt nabokommunene. For 

muntlig kommunikasjon har Midtre Gauldal kommune ingen på nivå A1 eller lavere.  

 
45 «Kompetanse Norge» er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som fører blant annet statistikk om voksenopplæring og 

opplæring tilknyttet innvandrer.  
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4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 6. Risikovurdering helse og omsorg 

 

Høy risiko: 

Når det gjelder risiko innen institusjons- og hjemmetjenesten tilsier fremtidig 

befolkningsutvikling, behovet for kompetanse og økte rettigheter for brukerne en forhøyet 

risiko innenfor tjenesteområde. Revisor vil også trekke frem at det ikke er gitt tilbakemelding 

på om det er utarbeidet rutiner for bruk av tvang i helse og omsorgssektoren, samt at klager i 

forbindelse med tildelte tjenester har vært økende. Tjenesteområdet vurderes å ha høy 

risiko.  

Vedrørende tjenesteområdet psykiatri og rus peker rus blant unge seg ut som et 

risikoområde. Utgifter til tjenesteyting innen rusområdet er vesentlig lavere enn 

sammenligningsgrunnlaget, samt at Mindre Gauldal kommune ligger øverst blant 

kommunene når det gjelder andelen ungdomsskoleelever som rapporterer å ha vært 

alkoholberuset. Dette tilsier at risikoen anses for å være høyt innenfor rustjenesten. 

 

 

 

Institusjons- og hjemmetjenesten

Psykiatri og rus

Funksjonshemmede og psykisk 
utviklingshemmede 
Lege. legevakt, psykolog, helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 
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Moderat risiko:  

Data vedørende funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede viser at det gjennom 

tidligere fylkesmannstilsyn er avdekket avvik for tjenesten, samt at kommunen selv påpeker 

utfordringer innen tjenestetilbudet. Dette tilsier i sum at risiko vurderes som moderat.  

En samlet vurdering av data tilknyttet lege, psykolog, helsestasjon og skolehelsetjeneste 

tilsier at det per i dag ikke foreligger store utforinger, men at fremtidig befolkningsvekst vil 

kunne medføre økt risiko innenfor tjenestene. Den generelle problematikken som har vært 

knyttet til fastlegeordningen ser ut til vedvare som en utfordring også i fremtiden46. Risiko 

vurderes på denne bakgrunn til moderat.  

Institusjons- og hjemmetjenesten  

Tabell 19. Helse og omsorg  

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune 

Kostra-
gruppe 
10 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) 78 74 82 75 75 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 45 43 44 33 32 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 33 37 42 30 48 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på sykehjem (prosent) 17 16 15 11 12 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc (prosent) 100 100 100 87 90 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 1,76 1,59 1,55 0,83 0,67 

Kilde: SSB  

Av tabell 19 ser vi at andelen innbyggere som er 80 år og over og benytter hjemmetjenesten 

er noe høyere i Midtre Gauldal kommunen enn sammenlignbare KOSTRA-kommuner samt 

gjennomsnittet for landet. Andelen innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem er 

også noe høyere i Midtre Gauldal kommune enn sammenligningsgrunnlaget.  

 

Tabell 20. Kompetanse i helse og omsorg 

Kompetanse Midtre Gauldal kommune 
KOSTRA-

gruppe 10 

Landet 

uten Oslo  

 2016 2017 2018 2018 2018 

Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere  364 379 360 338 312 

 
46 Artikkel fra KS: https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/fastleger/samarbeid-avgjorende-for-a-lose-fastlegekrisen/ 

 

52

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/fastleger/samarbeid-avgjorende-for-a-lose-fastlegekrisen/


Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  

47 
 

Geriatrisk sykepleier 5.13 5,14 3,52 3,62 4,12 

Sykepleiere med spes. / videre utd. 6,00 7,63 8,55 10,38 7,54 

Sykepleier uten spesialitet/videreutdanning 61,87 64,92 66,92 54,35 47,22 

Hjelpepleier 81,09 80,09 82,10 55,39 48,20 

Ergoterapeut . . . 1,61 2,10 

Miljøterapeut og pedagog . . 0,95 2,89 2,93 

Aktivitør 7,90 6,30 4,43 3,16 2,16 

Omsorgsarbeider 18,85 19,57 21,06 11,91 9,03 

Helsefagarbeider 29,80 24,20 31,77 40,77 37,60 

Annet omsorgspersonell med helseutdanning 12,74 6,58 8,64 13,73 14,57 

Pleiemedhj/ass. hjemmehj/prakt bistand eller 

annen brukerrettet tjeneste 58,92 58,91 50,52 67,48 63,37 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 

(årsverk) 11 11 11 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 8 9 8 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år 

(årsverk) 41 40 42 49 42 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) 0,51 0,49 0,43 0,57 0,57 

Kilde: SSB  

Av tabell 20 ser vi tall i forbindelse med kompetansen innen helse og omsorg. Ut fra tallene 

foreligger det ikke store forskjeller mellom Midtre Gauldal kommune og 

sammenligningsgrunnlaget.   

Det er fra kommunen sin side en målsetting om et mer hjemmebasert tilbud innenfor helse 

og omsorgstjenesten. I følge «utfordringsdokumentet 2018-2021» er det pekt på at fram mot 

2040 vil antallet innbyggere over 80 år øke med ca. 220. Økt levealder og bedre folkehelse 

gjør at antallet «friske år» øker i befolkningen og behovet for omfattende pleie- og 

omsorgstjenester stiger ikke nødvendigvis tilsvarende økningen i befolkningen over 80 år. Av 

økonomiplan for 2020-2023 er det blant annet pekt på følgende utfordringer i planperioden:  

• Økt antall brukere og eldre med behov for hjemmetjeneste og hjemmesykepleie 

• Brukere med komplekse sykdomsbilder og behov for sammensatte tjenester 

• Økt behov for rehabilitering, forebyggende tiltak og tidlig innsats.  

• Behovet for kommunalt dagtilbud for personer med demens  

• Behov for tilrettelagte boliger for personer med kognitiv svikt og demens 

• Befolkningsprognose og omsorgsboliger med heldøgn bemanning 

• Store krav til kompetanse, kapasitet, effektivisering og omstilling.  

• Behovet for å benytte velferdsteknologi mv.  
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Det er satt i gang et planarbeid som omfatter helse og omsorgsplan og beredskapsplaner for 

sykehjem, og det uttrykkes et behov for mer systematisk kompetanseutvikling på 

tjenesteområdet. Det fremgår av «utfordringsdokumentet 2018-2021» at målsettingen om at 

flere eldre skal klare seg selv i egen bolig stiller krav til at hjemmetjenesten må ha 

tilstrekkelig med ressurser, riktig kompetanse og flere virkemidler/tiltak.  

Ifølge kommunalsjefen har man fokus på ernæring både når det gjelder sykehjem og i 

forhold til hjemmebasert omsorg. En utfordring innen tjenesteområde er imidlertid å få 

rekruttert nok sykepleiere. Kommunen har et differensierte tilbud gjennom den såkalte 

«omsorgstrappa» og tildelingen av tjenesten skjer via forvaltningskontoret. Samarbeidet med 

spesialhelsetjenesten oppleves fra kommunen sin side som godt.     

Som følge av Revisjon Midt-Norge sin revisjonsrapport 2016 ble det påpekt at det blant 

annet manglet rutiner for bruk av tvang i sykehjemmet. Revisor har henvendt seg til 

kommunalsjef med spørsmål om kommunen har utarbeidet rutiner for tvang innen helse og 

velferdsområde i etterkant av revisjonen. Revisor har ikke mottatt svar fra kommunen på 

dette spørsmålet.  

Brukerundersøkelsen for Midtre Gauldal sykehjem fra 2017 tyder på at brukerne i større grad 

er tilfreds med sykehjemmet sammenlignet med tall på landsbasis. Brukerundersøkelsen for 

hjemmetjenesten for 2016 viser at resultatene for Midtre Gauldal kommune er 

sammenlignbare med tall for landet. Undersøkelsen viser også at de aller fleste er fornøyd 

med tjenestetilbudet. En andel på 4,4 prosent av de som har besvart undersøkelsen 

uttrykker imidlertid å være uenig i at de får være med å bestemme hvilken hjelp de skal 

motta.  

Ifølge økonomiplan for 2020-202347 i beskrivelse av virksomheten av helse og omsorg har 

det i perioden fra 2016-2018 vært en økning i antall klager på tildelte tjenester. I 2016 var 

antallet klager 0, i 2017 var antallet 2 og i 2018 var antallet 9.  

Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Fra kommunen sin side er det et ønske om at plan for psykisk helsearbeid skal bli en del av 

den overordnede helse og omsorgsplanen ved ny revidering. Kommunen har i dag en eldre 

plan for psykisk helsearbeid fra 2007-2011. Det opplyses ovenfor revisor at det innen 

tjenesteområdet ikke foreligger spesifikke utfordringer og at tilbudet innen psykisk helse og 

 
47 Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/midtre-gauldal/bm-2020-

kommunestyrets_vedtak_12122019#/budsa/orgstructuremain/4 
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kommunalt akutt døgnenhet (KAD-tilbud) er under utvikling. Aktuelle tilbud innen 

tjenesteområdet er mestring av depresjon og dagsenteret. 

På forespørsel til tillitsvalgte/verneombud i kommunen om hvilke forbedringsområder 

kommunen har, er det gitt tilbakemelding om at det foreligger et behov for tilbud kveld/helg 

for brukere innen psykisk helse.  

Tabell 21. Psykiatri og rusomsorg 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune  

Kostra-
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer (prosent) 2,0 0,5 1,6 6,7 12,4 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 9,7 8,2 12,6 6,1 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) 
(antall) 14,4 14,9 15,0 9,3 9,1 

Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid 
per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) 4,5 4,2 2,6 2,9 3,0 

Kilde: SSB  

Av tabell 21 ser vi at netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer er vesentlig 

lavere en tall for sammenlignbar KOSTRA-gruppe og en enda lavere sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Når det gjelder kompetanse ligger Midtre Gauldal kommune over 

sammenligningsgrunnlaget sett bort fra statistikken for psykisk helsefagarbeidere.  

I likhet med tilbudet som gis innen psykisk helse gjelder også KAD-tilbudet innenfor 

rusomsorgen. Kommunen har også her et ønske om at ruspolitisk handlingsplan skal bli del 

av overordnet helse og omsorgsplan, dette ved neste revidering. Det er ansatt 

folkehelsekoordinator som også har kjennskap til tematikken. Det er også bevissthet internt i 

kommunen når det gjelder rus, dette gjennom arbeidslivets komite mot alkoholisme og 

narkomani (AKAN).  

I følge Ungdata48 topper Midtre Gauldal kommune, sammen med Meråker, listen når det 

kommer til prosentandel (41 %) av ungdomsskoleelever som rapporterer å ha vært beruset 

på alkohol. Gjennomsnittet for Trøndelag fylke er 17, mens for Norge er det 13 prosent. 

Midtre Gauldal (4 %) ligger også over Trøndelag fylke (3 %), men på landsgjennomsnittet (4 

%) når det gjelder prosentandelen i ungdomsskolen som rapporterer å ha prøvd 

cannabis/marihuana. Prosentandelen av ungdomsskoleelever som rapportere å være plaget 

 
48 Ungdata, hentet fra: www.ungdata.no 
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av depressive symptomer i Midtre Gauldal kommune (9 %) er lavere enn Trøndelag fylke (14 

%) og landet (15 %).    

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

I 2016 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 

utviklingshemmede. Tilsynet avdekket vesentlige mangler. Ifølge brev fra fylkesmannen 

datert 22.02.18 ble avvikene fulgt opp og lukket.  

Rådmannen sin oppfatning er at det er en utfordring å fange opp de som faller mellom flere 

stoler. Kommunen benytter seg ikke av brukerstyrte personlige assistenter. Det gis uttrykk for 

at det kan være aktuelt å foreta ansettelser knyttet opp mot enkeltbrukere, men at dette må 

vurderes opp mot retten til varig ansettelse. Det påpekes i utfordringsdokumentet for 2020-

2023 at det er utfordringer når det gjelder å styrke og videreføre tjenester for 

utviklingshemmende og etablering av ny bolig49.  

Lege, legevakt, psykolog, helsestasjon og skolehelsetjeneste 

Midtre Gauldal kommune har seks fastlegehjemler. Det foreligger en «nullavtale» med 

kommunen, hvor kommunen beholder basistilskudd som motytelse for husleie, lønn til 

medarbeidere, kontormateriell etc50. Kommunen har ifølge hjemmesiden egen 

kommunepsykologen som er organisert under Helse og Familietjenesten i Midtre Gauldal. 

Vedkommende skal bidra inn mot kommunale helsetjenester, samt jobbe tverrfaglig51.  

Som nevnt tidligere fremgår det av «utfordringsdokument 2018-2021» at det er forventet en 

økning i antall barn og unge mot 2040, noe som gir økt behov innen helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten.  

I årsrapporten for 2017 pekes det på at det er gjennomført forvaltningsrevisjon av 

kommunens sykefraværsoppfølging, og at det i rapporten ble påpekt at samarbeidet med 

legene kunne bli bedre. Det ble i etterkant gjennomført et dialogmøte med legene om dette. 

Det er i relasjon til helsestasjon pekt på at 1/3 av alle fødsler i 2017 var i fremmedspråklige 

familier, noe som medfører merarbeid for helsestasjon når det gjelder oppfølging, da med 

tanke på behov for tolketjenester.  

 
49 Utfordringsdokument 2020-2023, hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/midtre-gauldal/bm-2020-utfordringsdokument_2020-

2023/#/budsa/orgstructuremain/4 

50 Karrierestart, hentet fra: https://karrierestart.no/ledig-stilling/699171 

51 Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://www.mgk.no/tjenester/helse-og-familie/kommunepsykolog 
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4.2.4 Teknisk drift 

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 7. Risikovurdering teknisk 

 

Moderat risiko:  

Innenfor kommunens planarbeid vil eldre planverk kunne ha negativ innvirkning på 

effektivitet innen saksbehandlingen. Ytterligere er det sagt at det foreligger utfordringer med 

tanke på arealplanleggingen når det gjelder å ta høyde for flom-, ras- og skredfare. Risikoen 

innenfor planarbeid vurderes derfor som moderat.  

Når det gjelder byggesak er det ikke data som tyder på at generell saksbehandlingstid er et 

risikoområde. Brukertilfredshet har ifølge egen brukerundersøkelse et forbedringspunkt. 

Bemanningsutfordringer er også påpekt av kommunen selv som et risikomoment. Også 

innenfor byggesak vil det være nødvendig å vurdere flom, ras og skredfare. Risikoen innen 

byggesak vurderes som moderat.  

Innen eiendomsforvaltning tyder informasjon vi har fått på at kommunens datasystem for 

vedlikeholdsbehandling blir lite brukt. Manglende eller utsatt vedlikehold av den kommunale 

bygningsmassen kan ha betydelig innvirkning på blant annet kommunens økonomi og det 

fysiske innemiljøet. Risiko er derfor vurdert som moderat.  

Planarbeid og byggesak 
Eiendomsforvaltning
Samferdsel 
Miljø og klima 
Brann og redning 
Renovasjon

Vann og avløp 
Næring
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Vedrørende temaet samferdsel er det ikke gjennomført kartleggingen av 

vedlikeholdsbehovet for kommunal veg. De økonomiske rammene for veivedlikeholdet 

skaper også utfordringer ifølge kommunen. Brukertilfredshet blant ungdomsskoleelever når 

det gjelder idrettsanlegg gis en lavere score enn sammenligningsgrunnlaget. Risiko er derfor 

vurdert som moderat.   

Innen temaet miljø og klima er det planarbeid og oppfølgingen av dette som utgjør en risiko 

ifølge datagrunnlaget. En vurdering av temaets aktualitet sammenholdt med planens 

innvirkning på tjenesteutøvelsen innen andre enheter tilsier en moderat risiko.  

Datagrunnlaget i vår analyse tyder ikke på vesentlige risikoer tilknyttet tjenesteområde for 

brann og redning. Det kan imidlertid tenkes at politiske vurdering knyttet til ønske om 

sammenslåing med annet selskap er basert på risikomomenter som er ukjent for revisor. 

Tjenesteområdet er trukket fram som risikoområde ut fra kommunen egen ROS-analyse for 

kommunedelplan Støren 2019-2031. I tillegg anses tjenesteområde å utgjøre en viktig 

oppgave for kommunen, noe som til sammen tilsier en moderat risiko. 

Når det gjelder kommunens renovasjonsordning kan det bemerkes at en nylig fusjon mellom 

flere selskaper medfører en omorganisering som kan utfordre det nye selskapet. Risiko er 

vurdert som moderat.  

Lav risiko:  

Innen vann og avløp er det ikke ut fra datagrunnlaget grunnlag for å si at det foreligger 

vesentlige risikomomenter. Risiko er derfor vurdert som lav.  

Innenfor temaet næring er det heller ikke data som tilsier økt risiko, dette utover de 

interesseavveininger som må tas opp mot landbruket.  

Planarbeid  

Kommunen har en del gamle planer som burde vært fornyet. Dette gjelder kommuneplanens 

arealdel, samt en del andre fag- og delplaner. Gammelt planverk kan medføre behov for 

dispensasjoner som tilsier en mer omfattende og mindre effektiv saksbehandling.  

Forslag til planprogram for kommunedelplan for klima og energi for Midtre Gauldal kommune 

2020-2031 er i utvalg for næring plan og miljø den 1. juli 2019 lagt ut på høring. Frist for 

høringsinnspill var 1. september 2019. Revisor har ikke funnet dokumentasjon på at planen 

er vedtatt og gjeldende for kommunen, men ser at det i dokumentet er fremhevet relevante 
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risikomomenter. Flom, ras og skred er fremhevet som en utfordring for kommunen52. Det 

pekes på tidligere hendelser i kommunen og behov for tilpasning til klimaendringene.  

Byggesak  

Tabell 22. Byggesak 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune 

Kostra 
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 217 187 163 3817 74668 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 
med 3 ukers frist (dager) 17 23 23 38 20 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 
med 12 ukers frist (dager) 55 56 43 45 37 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) 29 13 38 22 18 

Kilde: SSB  

Av tabell 22 ser vi at kommunen i snitt holder seg innenfor saksbehandlingsfristene og 

avviker ikke vesentlig fra sammenligningsgrunnlaget.  

Også innenfor byggesak vil det være nødvendig å ta hensyn til fremtidige utfordringer med 

tanke på flom-, ras- og skredfare som påpekt i høringsutkast til klima og energiplan, dette når 

byggetillatelser skal gis.  

Kommunen har i 2018 hatt bemanningsutfordringer, grunnet sykdom og ledighet i stillinger. 

Det er foretatt nyansettelser med virkning fra starten av 2019.  

Gjennomført brukerundersøkelse av byggesaksbehandling i 2018 viser at tallene for Midtre 

Gauldal kommune ligger noe under landsgjennomsnittet. Dette gjelder for samtlige 

spørsmålskategorier. Kommunen ligger blant annet under landsgjennomsnittet når det 

gjelder score på faktisk saksbehandlingstid. Her får Midtre Gauldal kommune en score på 

3,6 mens landsgjennomsnittet ligger på 4,153.   

Det er ansatt egen jurist som jobber med ulovlighetsoppfølging. Det forelå en forventning hos 

kommunestyret at det skal foretas ulovlighetsoppfølging, men på den andre siden var det 

ikke forståelse for at dette kunne få innvirkning på eldre saker. Eksempelvis at et steinbrudd 

som hadde eksistert i mange år skulle bli ansett som ulovlig.  

Det er en egen prosjektstilling som er etablert som driver med adresseendring.  

 
52 Også pekt på som utfordring i kommunens ROS-analyse tilknyttet kommunedelplan Støren 2019-2031, hentet fra: 

file:///C:/Users/jonnes/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Ros_analyse

%20(1).pdf 

53 Brukerne er bedt om å gi en karakter fra 1-6, hvor 1 er dårligst og 6 er best.  
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Eiendomsforvaltningen  

Tabell 23. Eiendomsforvaltning  

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune  

Kostra 
gruppe 
10 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 9,8 9,9 9,8 7,8 9,0 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 6,73 6,68 6,66 4,82 5,12 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 635 658 652 551 562 

Formålsbygg areal totalt 42512 41582 41582 916617 23780000 
Kilde: SSB  

Tabell 23 viser at areal formålsbygg og utgifter til vedlikehold er noe høyere enn 

sammenligningsgrunnlaget. Dette vil kunne være data som er sammenfallende.  

Kommunen benytter systemet VPRO for oppfølging av vedlikeholdet på den kommunale 

bygningsmassen. Rådmannens inntrykk er at systemet brukes lite. Man foretar årlige 

vernerunder hvor det foretas vurderinger av behovet for vedlikehold. 

Vann og avløp 

Tabell 24. Vann og avløp 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune   

Kostra-
gruppe 10 

Landet 
uten Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.  2599 2599 2885 3521 3741 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.  4367 4694 5163 4354 4146 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0.00 0.00 0.00 .. 0.69 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

14,2 14,2 21,2 .. 29,5 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,39 0,14 .. .. 0,56 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav 
er oppfylt (prosent) 

97,5 11,4 97,5 .. 51,3 

Kilde: SSB  

Tabell 24 viser at årsgebyr vann er lavere i Midtre Gauldal kommunen enn KOSTRA-gruppe 

10 og landet. Årsgebyr avløp er noe høyere enn sammenligningsgrunnlaget.  

Også i tilknytning til vann og avløp kommer utfordringer som påpekt i høringsutkast til klima 

og energiplan inn som risikomoment. Dette da flom-, ras- og skredfare vil ha betydning for 

planlegging og dimensjonering av ledningsnett for overvann.  

Rådmannen har inntrykk av at de kommunale vannressursene er i bra forfatning. Tall fra 

SSB for 2018 tilsier at alle innbyggerne har tilfredsstillende vannprøver når det gjelder e. coli, 
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intestinale enterokokker, farge og PH54. Fra kommunen sin side sies det at man delvis 

kjenner til EU sitt vanndirektiv, hvor man deltar i felles vannområde.  

Det er to kommunale vannverk i kommunen. Støren vannverk og Soknedal vannverk. Nye 

Støren vannverk ble tatt i bruk i 2010 og reservevann er etablert ved at man beholdt tidligere 

drikkevannskilde Kvernvatnet til slikt formål55. For Soknedal vannverk ble det i 2017 etablert 

ny vannkilde, Nyhusløkkja. Det ble bestemt at tidligere drikkevannskilde, Hammervannet, 

også her skulle fungerer som reservevann56.  

Renovasjon  

Tabell 25. Renovasjon 

Nøkkeltall  
Midtre Gauldal kommune 

Kostra- 
gruppe 10 

Landet uten 
Oslo  

2016 2017 2018 2018 2018 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 2794 2878 2878 2653 2854 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling (prosent) 32,1 29,2 32,6 43,9 40,0 

Kilde: SSB  

Tabell 24 viser at det ikke er store forskjeller når det gjelder årlig årsgebyr for avfallstjenesten 

sammenlignet med KOSTRA-gruppen og landet for øvrig. Prosentandelen levert til 

materialgjenvinning er lavere enn sammenligningsgrunnlaget.  

Den 1. januar 2020 slo Envina IKS som ansvarlig selskap for Midtre Gauldal kommune sin 

avfallshåndtering seg sammen med to andre selskap og ble ReMidt IKS. Det nye selskapet 

omfatter 17 kommuner.  

Revisjon Midt-Norge gjennomført i 2016 en selskapskontroll av det tidligere 

renovasjonsselskapet for Midtre Gauldal kommune, Envina IKS. I rapporten sies det at 

«Selskapet fremstår i dag som ryddig og veldrevet, med et styre og en administrativ ledelse 

som virker å ha god kontroll på den virksomheten de driver. Det har likevel vært noen 

utfordringer i selskapet, blant annet med arbeidsmiljøet». Videre pekes det på anbefalinger 

innen valg av styre og etablering av innsamling av avfall for fritidsboliger.  

Av høringsdokument for ny kommunedelplan for klima og energi fremgår det at kommunen 

har utfordringer med å styrke den sirkulære økonomien innen avfallshåndtering. 

 
54 Statistisk sentralbyrå, hentet fra:https://www.ssb.no/statbank/table/11786/ 

55 Asplan, hentet fra: https://www.asplanviak.no/storen-vannverk/ 

56 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2017/04/24/Soknedal-får-ny-vannkilde-14631912.ece 
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Brann- og redningstjenester  

Spørsmålet om sammenslåing av Gauldal brann og redning med Trøndelag brann- og 

redningstjeneste har vært oppe til politisk behandling, senest i mai 2019. Da fattet 

formannskapet vedtak om at man ikke skulle gjennomføre en sammenslåing57.  

Statistikk for Gauldal brann og redning viser at antallet uttrykninger gikk noe ned i 2017 

sammenlignet med tidligere år58. Her går det frem at den største utrykningsposten, som 

gjelder unødvendige alarmer, går mest ned59. Antallet utrykninger til bygningsbranner og 

trafikkulykker lå på det gjennomsnittlige for de foregående årene. Ingen omkom i branner i 

2017. Det antydes at utfordringer i tiden fremover er ekstremvær, kvikkleireskred, ulykker på 

E6 og flom i Gaula60.   

Samferdsel (vei, park og idrettsanlegg)  

Kommunen har ikke foretatt en kartlegging av behovet for utbedringer i det kommunale 

vegnettet, dette på grunn av manglende ressurser. Rådmannens inntrykk er at uteseksjonen, 

som sitter med ansvaret, allikevel har rimelig god oversikt. 

Utbyggingen av E6 har direkte betydning for kommunen ved at det fremtvinges endringer i 

kommunens egne kommuneplaner. Det tilføres ikke statlige midler for merarbeidet dette 

påfører kommunen.  

Det påpekes fra kommunen sin side at de økonomiske rammene som er satt skaper 

utfordringer blant annet når det gjelder brøyting og mindre vedlikeholdsprosjekter.  

Prosentandelen av ungdomsskoleelever som synes at tilbudet av idrettsanlegg i Midtre 

Gauldal (65 %) er bra er ifølge www.ungdata.no lavere enn gjennomsnittet for Trøndelag 

fylke (75 %) og landet (71 %).  

Næring 

Kommunen har ikke en egen næringsplan, men forholder seg til strategisk næringsplan for 

Trondheimsregionen. Kommunen har opprettet Midtre Gauldal Næringsselskap KF og deltar 

også i andre selskaper som driver næringsutvikling, herunder Midt Energi og Gaula Senter. 

Når det gjelder regelverket for offentlig støtte forholder kommunen seg til dette etter beste 

evne og kjøper ytterligere bistand ved behov.  

 
57 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2019/05/03/Hett-om-brannvesenet-18950884.ece 

58 Gauldal brann og redning sin hjemmeside, hentet fra: http://www.gbriks.no/nyhet_vis.asp?NyhetID=119 

59 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2020/02/25/Gauldal-brann-og-redning-kan-bli-fredet-for-godt-

21182966.ece 
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Når det gjelder landbruk er det pekt på at det er utfordringer knyttet til å motivere og legge til 

rette for videreutvikling av landbruket, samt motivere og legge til rette for landbruksbasert 

næringsutvikling. Balansering av jordvernet mot andre samfunnsbehov, samt vurderinger 

knyttet til endringer i klimaet utfordrer også kommunens saksbehandling innen 

landbrukssektoren61.  

Miljø og klima  

Rådmannen har satt arbeidet på miljø og klima fronten på vent. Dette begrunnes med at man 

bør ta sikte på et samarbeid med flere kommuner da dette er spørsmål som krysser 

kommunegrensene. Det er påpekt at energiplanen må revideres. Kommunens miljø- og 

klimaplan er fra 2010.   

Av høringsdokument for ny kommunedelplan for klima og energi fremgår det at særlig 

utfordringer foreligger innen arealplanlegging og samferdsel, kortreiste verdikjeder, 

klimasmart landbruk, avfall og gjenvinning, forbruk, samt flom ras og skred.  

Kommunen var tidligere Miljøfyrtårn, men er nå ikke re-sertifisert. Kommunen har imidlertid 

lisens slik at andre bedrifter i kommunen kan sertifiseres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
61 Regjeringen sin hjemmeside, hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-1-s-20192020/id2671588/sec4 
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4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 8 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen. Selskaper som trekkes fram 

til å ha høy eller moderat risiko, bør få gjennomført både eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon i selskaper bør på generelt grunnlag undersøke 

selskapenes måloppnåelse både opp mot eiers ønsker og selskapets formål. Videre er 

selvkost i selskaper som er omfattet av dette spesielt relevant. Selskaper som utøver viktige 

tjenester for kommunen, bør få tjenesteutøvelsen revidert. 

 

Figur 8. Risikovurdering eierskap 

 

Tabell 26. Eierandel til Midtre Gauldal kommune i interkommunale selskap  

Selskap Eierandel 

Gauldal Brann og redning IKS  30 % eierandel  

ReMidt IKS, (tidligere Envina IKS)  28 % eierandel  

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,3 % eierandel  

Midt-Norge 110 sentral  2,01 % eierandel 

KonSek Trøndelag IKS 2,0 % eierandel 

 

Gauldal brann og redning IKS

ReMidt IKS
Midtre Gauldal Asvo AS

Midt-Norge 100 sentral

Midt Energi AS 

Budal Flerbrukshus AS

64



Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  

59 
 

Tabell 27. Eierandel til Midtre Gauldal kommune i aksjeselskap 

Selskap Eierandel 

Midt Energi AS (tidligere Gauldal Energi AS) 100 % eierandel 

Midtre Gauldal Asvo AS  100 % eierandel 

Budal Flerbrukshus AS  65,97 % eierandel 

Gauldal Eiendom AS (ifølge eierskapsmelding 2018) 38,93 % eierandel 

Gaula Senter AS 14,29 % eierandel  

Nordservice Holding AS (ifølge eierskapsmelding 2018) 10,0 % eierandel 

Studiesenteret.no AS (ifølge eierskapsmelding 2018) 4,0 % eierandel 

Trønderenergi AS  3,15 % eierandel 

Trøndelag Reiseliv AS (ifølge eierskapsmelding 2018) 0,75 % eierandel 

Kommunekraft AS (ifølge eierskapsmelding 2018) 1 aksje  

 

Tabell 28. Eierandeler i andre selskapsformer. Andre eierskap 

Selskap Eierandel 

Revisjon Midt-Norge SA  

Biblioteksentralen SA  

Forsetmo Vassverk SA  

Singsås Vannverk SA  

Enodd vannverk (Tingsrettslig sameie)  

Støren Borettslag   

Grindhaugen Borettslag   
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Midtre Gauldal har ett kommunale foretak:  

 

- Midtre Gauldal Næringsselskap KF 

 

Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, men regnes som en del av kommunen som 

juridisk enhet. Kommunale foretak er dermed ikke aktuelle for undersøkelse som en 

eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap – men heller som en forvaltningsrevisjon 

i en del av kommunen. De kommunale foretakene nevnes likevel her da kommunale foretak 

er en spesiell organisering innad i kommunen, og de har sine egne styrer som er direkte 

underordnet kommunestyret.  

4.3.1 Eierskapskontroll 

Midtre Gauldal kommune sin Eierskapsstrategi og eierskapsmelding er fra 2018. 

Eiermeldingen fastsetter strategier og mål for eierskapet og trekker opp overordnede 

prinsipper for eierstyring som eierrepresentantene kan støtte seg til. Prinsippene er basert på 

KS sine anbefalinger for eierstyring.  

Revisor vurderer det til å være en økt risiko for kommunen i selskaper hvor kommunen har 

en eierinteresse over 50 prosent. Disse selskapene vil være mer aktuelle for 

eierskapskontroll.  

Eierskapskontroll må ikke nødvendigvis gjennomføres opp mot kommunens generelle 

eierstyring eller i et enkeltselskap. Det kan være aktuelt å gjennomføre kontroll på tvers av 

kommunens selskaper, eksempelvis undersøke kjønnsbalanse i styrene, etiske retningslinjer 

i selskapene og lignende. En slik kontroll på tvers av selskaper ville vært mest aktuell 

dersom Midtre Gauldal kommune hadde vedtatt en eiermelding som inneholdt forventninger 

til selskapene om nettopp dette.  
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4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utøver viktige tjenester for kommunen, er spesielt aktuelle for 

forvaltningsrevisjon i selskapet opp mot fastsatte målsettinger og den faktiske 

tjenesteutøvelsen. Alle heleide aksjeselskap er aktuelle for forvaltningsrevisjon.  

Midtre Energi AS  

Gauldal energi endret i 2018 navn til Midt Energi. Midt Energi AS har som formål å drive med 

energiproduksjon, energisalg, installasjonsvirksomhet mv. I 2019 kunne selskapet vise til 

historiens beste årsresultat62. Risiko i selskapet er vurdert som lav.  

Midtre Gauldal Asvo As 

Selskapet driver med tilrettelegging av arbeidsoppgaver for deltagere med nedsatt 

funksjonsevne og yter bistand til deltagere med tanke på overgang til jobb eller utdanning. 

Selskapet har ikke til formål å generere aksjeutbytte, men la overskuddet forbli innad i 

selskapet. Selskapet fikk i 2019 ny styreleder og daglig leder. Driftsresultat for 2018 var på 

- 620 000,- noe som taler for en negativ lønnsomhet dette året. Risiko er vurdert til moderat.  

Budal Flerbrukshus AS 

Flerbrukshuset skal ifølge formålet benyttes til skolelokaler, barnehage, samfunnshus og 

utleie til næring. Økonomien tilknyttet aksjeselskapet har de siste årene vært stabil. Risiko er 

vurdert som lav.  

Gauldal brann og redning IKS  

Selskapet skal sørge for innfrielse av brannlovgivningen ovenfor Midtre Gauldal kommunen 

og Melhus kommune. Som nevnt tidligere har spørsmålet om sammenslåing av selskapet 

med Trøndelag brann- og redningstjenesten vært oppe til politisk behandling uten å få 

gjennomslag. Revisor har ikke kunnskap om ønske om sammenslåing har sammenheng 

med risikobetraktninger. Det antydes at utfordringer i tiden fremover er ekstremvær, 

kvikkleireskred, ulykker på E6, flom i Gaula63. Brann- og redningstjenesten har en særskilt 

viktig samfunnsoppgave og det vil derfor være kritisk at selskapet opprettholder en 

funksjonell og pålitelig drift. Risiko er vurdert som moderat.  

 
62 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2019/04/24/Historiens-beste-årsresultat-for-Midt-Energi-

18887643.ece 

63 Trønderbladet, hentet fra: https://www.tronderbladet.no/nyheter/2020/02/25/Gauldal-brann-og-redning-kan-bli-fredet-for-godt-

21182966.ece 
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ReMidt IKS 

Som nevnt ovenfor har selskapet undergått en omorganisering som følge av en fusjonering 

av tidligere renovasjonsordning Envina IKS, Hamos IKS og Nordmøre IKS til ReMidt IKS. En 

omorganisering vil alltid kunne medføre en omstilling og endring som har innvirkning på 

risiko og drift av et selskap. På generelt grunnlag kan det sies at avfallshåndtering for 

kommunens innbyggere er et viktig tjenesteområde. Risiko er derfor vurdert som moderat.  

Midt-Norge 110 sentral 

Midt-Norge 110-sentral har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle 

ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Dette tilsier en oppgave av stor 

viktighet for kommunen. Risiko er derav vurdert som moderat.  

Revisor har ikke knyttet kommentarer til de øvrige selskapene da kommunen i disse har en 

relativt lav eierandel, samt ikke fremstår å innebære særskilt viktige funksjoner for 

kommunens tjenesteyting. 
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KILDER 
 

Kommunale dokumenter:  

- Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 

- Midtre Gauldal kommune sin arkivplan  

- Midtre Gauldal kommune sin hjemmeside 

- ROS analyse tilknyttet kommunedelplan Støren 2019-2023 

- Skolevurdering og tilstandsrapport, Midtre Gauldalskolen 2017 

- Utfordringsdokumentet 2018-2021 

- Utfordringsdokumentet 2020-2023 

- Årsrapport Midtre Gauldal kommune, 2017 

- Årsrapport Midtre Gauldal kommune, 2018 

Eksterne dokumenter:  

- Artikkel fra Kommunal rapport 

- Artikkel fra KS 

- Asplan sin hjemmeside 

- Barnehagefakta 

- Brandtzæg, Bent Aslak, et al., Telemarksforskning, TF-rapport nr. 473, 2019 

- Fylkesmannen i Trøndelag, tilsynsrapporter 

- Statistikk fra Integrering- og mangfoldsdirektoratets statistikk, 2019 

- Karrierestart, utlysningstekst 

- KS, Status kommune, 2019 

- Plankontoret sin hjemmeside   

- Prop. 46 L (2017-2018) 

- Regjeringen sin hjemmeside 

- Statistikk fra Kompetanse Norge 

- Statistikk fra Statistisk sentralbyrå, KOSTA-rapportering64 

- Statped årsrapport 2018 

- Trønderbladet  

- Ungdataundersøkelsen 2019 

- Utdanningsnytt 

 

 
64 Tallene gjelder for perioden 2016-2018. Det var ikke tilgjengelige tall for 2019 da revisor utarbeidet dokumentet. 

69



Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering  

64 
 

VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 
Kommunale dokumenter 

Handlingsplan med økonomiplan 2020-2023 og årsmelding for 2018 er de sentrale 

kommunale dokumentene som er benyttet. Revisor har også brukt tilstandsrapporter for 

skolen for 2017/18 og 2018/19. Det er også hentet opplysninger fra politiske saker som er 

behandlet i kommunestyret. 

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. 

Bruken av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette 

forutsetter riktig rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom 

KOSTRA og kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være 

noe annerledes. De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at 

det er gått nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

Intervju i kommunene 

Det er gjennomført intervju med kommuneledelsen høsten 2018. I forkant at dette intervjuet 

fikk kommuneledelsen tilsendt spørsmål som delvis ble besvart i forkant og delvis i intervjuet. 

I forbindelse med regnskapsrevisjon gjennomføres det hver høst møter med 

kommuneledelsen som et ledd i regnskapsrevisjonen. Data fra disse møtene brukes også 

inn i risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Vurderinger 
Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en kombinasjon 

av sannsynlighet og konsekvens. Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes til lav, 

middels og høy risiko.  
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 Tabell en gir en nærmere beskrivelse av ulik grad av sannsynlighet og tabell to forklarer 

beskrivelsen av ulik grad av konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  

• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 29. Beskrivelse av sannsynlighet 

Valideringsord Beskrivelse 

Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

Mindre sannsynlig Tvilsomt 

Sannsynlig Det er indikasjoner på 

Meget sannsynlig Vi tror at 

Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 30. Beskrivelse av konsekvens 

Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt regelverk som på kort 

sikt ikke vesentlig truer kommunens produktivitet, 

måloppnåelse eller tjenester til borgerne. 

Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er 

alvorlige. Dette kan gjelde feil og mangler som har økonomiske 

konsekvenser, mindre overtredelse av internt regelverk og lov, 

eller saker som er tatt opp tidligere og som fortsatt ikke er 

rettet opp. 

Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder saker med 

prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk 

Meget alvorlig 

Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, eller andre feil 

og mangler der summen av dette er så stor at dette må ansees 

som alvorlig i seg selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 
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Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risikovurderingene er oppsummert i figur 9 og visualisert som trafikklys. Vurderinger som 

fører til henholdsvis lav, middels og høy risiko plasseres der de hører til i figuren.  

 

 

Figur 9. Risikovurdering 

 

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester 

ikke er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur 

medføre at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold 

også innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare 

kommuner. Et sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en 

grundigere gjennomgang av angjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant 

å gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Vurderingene baseres på generelle risikoer for kommune-Norge, særtrekk ved den enkelte 

kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i begrenset informasjon på et 
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overordnet nivå og har ikke gått nærmere inn i for eksempel ulike tjenesteområder. 

Kommunale dokumenter og statistikk gir et godt grunnlag på et overordnet nivå. I tillegg har 

revisor intervjuet eller vært i kontakt med kommunen for å innhente data. Vurderingene er et 

øyeblikksbilde, noe som betyr at det skjer eller kan avdekkes forhold i kommunen i etterkant, 

som det ikke var mulig å forstå ut fra vurderingene som ble gjort.  
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Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
sitt regnskap for 2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 12/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/71 - 5 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringsselskap KF sitt årsregnskap 
for 2019 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i 
regnskapssaken. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap 2019 – Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
Revisors beretning 2019 - Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
Årsregnskap 2019 - Midtre Gauldal Næringsselskap KF 
Årsberetning 2019 -  Midtre Gauldal næringsselskap KF 
 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget skal 
i henhold til kommuneloven avgi en uttalelse om årsregnskapet for kommunale foretak før 
regnskapet vedtas av kommunestyret.  
 
Regnskap og årsberetning for 2019 er avlagt av foretakets styre 05.03.2020. 
Regnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF viser et regnskapsmessig overskudd på 
kroner 884.426. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal Næringsselskap 
KF for 2019 i samsvar med regnskapsloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god 
revisjonsskikk i Norge og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 21.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avlagt i 
samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling pr. 31.12.2019.  
 
Aina Reppe, daglig leder i Midtre Gauldal Næringsselskap KF, er invitert til møtet i 
kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsberetning, samt å svare på spørsmål fra 
utvalget. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse er basert på selskapets regnskap for 2019, revisjonsberetningen 
og eventuelle andre forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap.  
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at 
formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.  
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende 
årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2019. 
 
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den 
oppfatning at årsregnskapet og årsberetningen for Midtre Gauldal Næringsselskap KF gir et 
forsvarlig uttrykk for selskapets sin virksomhet i 2019 og selskapets finansielle stilling pr. 
31.12.2019.  
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Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 
Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2019 som det fremgår av vedlegget «Kontrollutvalgets 
uttalelse om regnskap 2019 – Midtre Gauldal Næringsselskap KF». 
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Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune 
 
 
 

 
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap 2019 - Midtre Gauldal Næringsselskap KF  
 
 
Kontrollutvalget har i møte 30.04.2020, sak 12/2020 behandlet Midtre Gauldal 
Næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2019. 
 
Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. 
Regnskapet er avgitt av selskapets styre 05.03.2020. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, årsberetningen og 
revisjonsberetning datert 21.04.2020. I tillegg har daglig leder og oppdragsansvarlig revisor 
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under 
behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2019 er avlagt i samsvar med lov 
og forskrifter og viser et årsresultat på kroner 884.426. 
 
Kontrollutvalget mener at regnskapet gir informasjon om selskapets økonomiske drift i 2019 
og den økonomiske stillingen pr 31.12.2019. 
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Midtre Gauldal Næringsselskap 
KF sitt årsregnskap for 2019 og anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet. 
Kommunestyret anbefales videre å vedta at årsresultatet disponeres på følgende måte: 
kroner 884.426 avsettes til annen egenkapital.  
 
 
 
Støren den 30.04.2020 
 
 
 
Kari Anne Endal 
Leder, kontrollutvalget 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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F,øRevisjon
Mídt-Norge -

Bidrar til forbedring

Revlsjon Midt-Norge SA

Brugata 2
7715 Stè¡nk¡er

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 3OO

Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert særregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF som viser et overskudd på kr
884.426. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2019 og resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Midtre Gauldal Næringsselskap KF per 31. desember
2019, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i

samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven, forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i

Norge.

Grun nlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av sænegnskapef. Vi er
uavhengige av foretaket 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
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets
årsberetn in g, men inkluderer ikke særreg nskapet og revisjonsberetn ingen.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
særregnskapet, 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. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige
lovmessige krav.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser
i kommuneloven, forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
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fflkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern
kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av særregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foretakets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
særregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revrsors oppgaver og plikter ved revisjonen av sæffegnskapet
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. 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 særregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www. nkrf. no/revisjonsberetninqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Ko n kl u sjon o m sæ rbu d sjett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene
i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Ko n kl usjo n o m à rsbe retn i n ge n
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om særregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med særregnskapet
og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet 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 foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Trondheim, 21 . april 2020

LJad* ¿tLt
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret
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Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes regnskap 
2019  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 13/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/71 - 4 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2019 
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i 
regnskapssaken. 
 
Vedlegg 
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2019 
Revisors beretning 2019 
Nummerert brev nr. 1 
Årsregnskap 2019 
Årsrapport 2019 
 
Saksopplysninger 
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget 
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir 
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å 
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål. 
 
Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å orientere om regnskap og 
årsrapport, samt å svare på spørsmål fra utvalget. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal kommune for 2019 
i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.  
Revisjonsberetning er avgitt 15.04.2020. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den 
finansielle stillingen per 31. desember 2019.  
 
Regnskapet for Midtre Gauldal kommune viser et resultat på kr. 0. Resultatet før 
finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat i overkant av 12,5 millioner 
kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser 
et negativt resultat i overkant av 3,3 millioner kroner.  
 
Revisor har i sin beretning tatt et forbehold knyttet til budsjett, dette er nærmere omtalt i 
nummerert brev nr. 1 til kontrollutvalget (vedlegg). 
Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er store avvik mellom regnskap og budsjett. 
 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for Midtre 
Gauldal kommune for 2019. 
 
Konklusjon 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den 
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Midtre Gauldal kommune gir et forsvarlig 

92



uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2019 og Midtre Gauldal kommunes økonomiske 
stilling pr. 31.12.2019.  
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 
Midtre Gauldal kommune for 2019 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse 
om regnskapet for 2019”. 
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Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune 
 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2019  
 
Kontrollutvalget har i møte 30.04.2020, sak 13/2020 behandlet Midtre Gauldal kommunes 
årsregnskap for 2019. 
 
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske 
oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetning datert 
15.04.2020 og administrasjonssjefens årsmelding. 
I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. 
 
Revisor har i sin beretning under avsnittet «Uttalelser om øvrige lovmessige krav»  tatt et 
forbehold knyttet til budsjett. Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er store avvik 
mellom regnskap og budsjett.  
Kontrollutvalget forutsetter at Midtre Gauldal kommune, for kommende år, sørger for at 
disposisjoner i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak. 
 
Årsregnskapet for Midtre Gauldal kommune for 2019 er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og 
viser et resultat på kr. 0. 

 
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene, 
revisjonsberetningen og nummerert brev nr. 1, mener kontrollutvalget at regnskapet, sammen 
med årsberetningen, gir informasjon om kommunens økonomiske drift i 2019 og den økonomiske 
stillingen pr. 31.12.2019. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt. 
 
 
 
Støren 30.04.2020 
 
 
 
 
Kari Anne Endal 
Leder, kontrollutvalget  
 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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RøRevisjon
Midt-Norge -

Bidrar tilforbedring

Revlsjon Midt-Norge SA

Brugata 2

7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonm¡dtnorge.no

T +47 907 30 300

Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Midtre Gauldal kommunes årsregnskap som viser kr 367.9'17.474 til fordeling drift og et
regnskapsmessig resultat på kr 0. Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019,
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår meníng 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 Midtre Gauldal kommune per 31.
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

G ru n n I ag for ko n kl u sjo nen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Yi 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
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsmelding, 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. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under uttalelse om øvrige
lovmessige forhold.

Kom mu ned irektøren s a nsvar for àrsregnskapet
Kommunedirektøren 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. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
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nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revrsors oppgaver og plikter ved revisjonen av ârsregnskapet
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/revisionsberetninqer

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon med forbehold om budsjett
Regnskapsskjema 1B viser vesentlig budsjettawik på rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk.
Rammeområdet har et netto merforbruk pà 7,1 mill. kroner. Regnskapsskjema 28 viser vesentlige
budsjettavvik på prosjekt lndustriområde Liøya og Gjenoppbygging boliger Fredheim. Prosjektene har
merforbruk på hhv. 4,3 mill. kroner og2,1mill. kroner.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene
beskrevet i avsnittet ovenfor, 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.

Kon kl u sjo n om ä rsbe retn i nge n
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 oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Trondheim, 1 S.april 2020

llend*- Hott
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig rev¡sor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
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F,øRevisjon
Midt-Norge -

Kontakperson:

Wenche Holt

Dato og referanse:

15. april 2020

Bidrar til forbedring

Revlsjon Mldt-Norge SA

Brugata 2

7715 Steink¡er

Besøksadresse:

Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 300

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldalrådhus
7290 STØREN

Brev nr. I

REVISJONSBERETNING MED FORBEHOLD KNYTTET TIL BUDSJETTAWIK

Revisor har gjennom revisjonen avdekket at det er store awik mellom regnskap og budsjett.

Regnskapsskjema 1B viser vesentlig budsjettawik på rammeområde 7 Eiendom og kommunalteknikk.
Rammeområdet har et netto merforbruk pà7,1mill. kroner.
I regnskapsskjema 2B er det vesentlig høyere utgifter på prosjektene lndustriområde Liøya og
Gjenoppbygging boliger Fredheim enn budsjettert. Avvikene er på henholdsvis 4,3 mill. kroner og 2,1
mill. kroner. Awikene er i all hovedsak omtalt i årsberetningen.

I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fflkeskommuner g 5 skal revisor avgi en uttalelse i

revisjonsberetningen om de disposisjoner som ligger tilgrunn for regnskapet, er i samsvar med
budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges regnskap stemmer med budsjett. Forholdet er
derfor omtalt som forbehold i revisjonsberetningen under avsnittet om budsjett.

Med vennlig hilsen

l)end.* l/oLt
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Direkte I 950 22935 eller X wenche.holt@revisjonmidtnorge.no

Kopi:
Kommunedirektøren
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Regnskapsskjema 
 

Regnskapsskjema 1 A – Drift  
 

1000  kr

Note REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET
Regnskap 

2019

Regulert 
budsjett 

2019

Opprinnelig 
budsjett 

2019 2018

Skatt på inntekt og formue -142 650 -141 159 -141 159 -138 350
Ordinært rammetilskudd -228 427 -223 798 -223 798 -222 722
Skatt på eiendom -15 133 -15 224 -15 224 -18 036
Andre direkte eller indirekte skatter -1 229 0 0 -1 156
Andre generelle statstilskudd -1 487 -1 428 -1 428 -1 451
Sum frie disponible inntekter -388 926 -381 609 -381 609 -381 715

Renteinntekter og utbytte -8 972 -6 800 -6 800 -8 826
10 Gevinst finansielle instrumenter -4 202 -1 743 -1 743 -1 445

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 15 946 16 862 16 862 14 425
10 Tap finansielle instrumenter 269 0 0 1 809
13 Avdrag lån 19 778 19 382 19 382 19 049

Netto finansinntekter/-utgifter 22 819 27 701 27 701 25 012

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0
Til ubundne avsetninger 6 638 9 430 0 17 035

6 Til bundne avsetninger 1 341 0 0 1 285
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -9 430 -9 430 0 -15 562
Bruk av ubundne avsetninger -364 -364 -364 0
Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0
Netto avsetninger -1 815 -364 -364 2 758

Overført til investeringsbudsjettet 4 0 0 16
Til fordeling drift -367 918 -354 272 -354 272 -353 929

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 367 918 354 272 354 272 344 499
15 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 9 430  
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Regnskapsskjema 1 B – Fordeling rammeområdene 
 

1000 k r

Enhet Ansvar
Regnskap 

2019

Regulert 
Budsjett 

2019
Oppr. budsj 

2019
Regnskap 

2018

Fordeles på rammeområdene
110 Stab 35 440 34 702 33 723 32 626

1 Folkevalgte /stab 35 440 34 702 33 723 32 626
200 Oppvekstområdene felles 17 474 18 378 20 853 16 143
210 Støren barneskole 22 592 21 331 21 331 20 792
220 Støren barnehage 14 361 14 672 16 052 15 111
230 Soknedal/Hauka  oppvekst 21 883 21 579 21 637 22 429
240 Singsås oppvekst 13 097 12 574 12 253 13 784
250 Budal oppvekst 8 553 8 780 8 282 8 575
260 Støren ungdomsskole 18 910 18 892 18 892 21 023
270 Soknes Barnehage 3 403 3 089 0 0

2 Oppvekst 120 274 119 295 119 300 117 857
310 Kultur/fritid/voksenopplæring 12 906 12 503 12 491 12 246

3 Kultur, fritid og voksenopplæring 12 906 12 503 12 491 12 246
400 Pleie og omsorg Felles 2 923 4 819 4 821 1 943
410 Midtre Gauldal sykehjem 45 530 42 847 42 847 44 489
420 Hjemmetjenesten 74 006 68 273 68 273 65 921

4 Pleie og omsorg 122 459 115 939 115 941 112 354
510 NAV 7 719 7 741 7 731 6 966
520 Helse og familie 36 458 36 551 36 559 34 415

5 NAV / Helse og Familie 44 177 44 292 44 290 41 382
610 Plan, næring og forvaltning 9 232 8 707 8 692 8 646

6 Næring, plan og forvaltning 9 232 8 707 8 692 8 646
710 Eiendom og kommunale bygg 30 904 23 764 33 608 24 653

7 Eiendom og kommunalteknikk 30 904 23 764 33 608 24 653
810 Rammeområde 8 2 030 7 666 8 166 -829

8 Spesielle tilitak og tjenester 2 030 7 666 8 166 -829

Sum 377 422 366 868 376 211 348 934

Frie inntekter ført  R9:
910 Eiendomsskatt 8 0 -                25
910 Renter 0 0 0 0
910 Kalk renter og avdrag 0 0 -9 343 0
910 Konsesjonskraft -3 086 -2 900 -2 900 -2 391
910 Rentekomp - overført 255
910 Pensjoner -6 426 -9 696 -9 696 -2 324

Sum -9 504 -12 596 -21 939 -4 435
Sum 367 918 354 272 354 272 344 499  
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Regnskapsskjema 2 A – Investering 
 1000 kr

Note Investeringsregnskapet
Regnskap 

2019

Regulert 
budsjett 

2019

Opprinnelig 
budsjett 

2019
Regnskap 

2018

1 Investeringer i anleggsmidler 54 878 54 886 41 449 75 883
Utlån og forskutteringer 3 734 10 874 0 3 341
Kjøp av aksjer og andeler 1 455 1 700 1 700 1 609
Avdrag på lån 3 230 0 0 1 353

14 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 19 400
6,19 Avsetninger 12 181 12 100 12 100 23 519

Årets finansieringsbehov 75 478 79 560 55 249 125 105
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler -47 907 -55 051 -34 499 -46 461
Inntekter fra salg av anleggsmidler -8 687 -12 100 -12 100 -14 306
Tilskudd til investeringer -308 0 0 -19 685
Kompensasjon for merverdiavgift -7 765 -10 709 -6 950 -9 798
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -8 703 0 0 -15 171
Andre inntekter -50 0 0 -18 519
Sum ekstern finansiering -73 421 -77 860 -53 549 -123 941
Overført fra driftsbudsjettet -4 0 0 -16
Bruk av tidligere års udisponert -452 0 0 0
Bruk av avsetninger -1 602 -1 700 -1 700 -1 600
Sum finansiering -75 478 -79 560 -55 249 -125 557

14 Udekket/udisponert 0 0 0 -452  
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Regnskapsskjema 2 B – Fordeling investeringsregnskapet 
 

Note

Prosjekt 
nr. Prosjekt

Regnskap 
2019

Regulert 
budsjett 

2019
Oppr. 

budsj 2019 2018
9

1101701 IKT-Felles 2017 0 0 0 71
1101702 IKT Infrastruktur 8 8 0 0
1101801 IKT - Felles 2018 0 0 0 2 407
1101901 IKT - Felles 2019 2 167 2 680 2 500 0
1101902 Arkivdepot 0 0 150 0
6101701 Støren næringsområde 1 960 3 569 2 000 2 431
6101901 Elektronisk byggesøknad og digitalisering 563 300 300 0
6101902 Forprosjekt FV30 0 250 250 0
7101210 Tilbygg Moøya.Renseanlegg 0 0 900 0
7101411 Ny barnehage Støren 24 474 26 364 15 369 7 629
7101412 Ny brannstasjon Støren 0 0 0 39
7101417 Rassikringstiltak Spjelddalen 1 517 1 489 0 103
7101418 Boliger funksjonshemmede 403 351 2 000 886
7101419 Boligtomter Nyhus, Soknedal 0 0 0 120
7101421 Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanlegg 2014 0 0 0 457
7101508 Kommunale veier og sikkerhet - 2015 0 0 0 2 441
7101510 Flyktningeboliger 2 509 2 104 0 2 237
7101512 Støren Vannverk drikkeledninger 18 18 0 0
7101516 Helsesenteret - nytt storkjøkken 10 0 0 12 543
7101605 Støren bo-og dagsenter - Oppgradering 2 0 0 15 497
7101606 Adkomst og kryss Frøsetvegen 327 330 0 4 314
7101607 Lysgården - nybygg 0 0 0 80
7101612 Støren barneskole - utvidelse 813 675 0 0
7101621 Omsorgb.Psykiatri 6 stk Spjeldet 0 0 0 477
7101702 Moøya kjøp/salg grunn 164 0 0 31
7101704 Lager idrettsparken 0 0 0 10
7101708 Frøset - kjøp/salg kommunal grunn 22 0 0 25
7101709 Industriområde Liøya 4 335 0 0 395
7101710 Gjennoppbygging boliger Fredheim 2 069 0 0 16 690
7101801 Støren barnehage - skifte av kjøkken og belegg 110 110 0 269
7101802 Rådhuset - utvidelse av el-anlegget 0 0 0 457
7101803 Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset 2 815 1 926 0 273
7101804 Opprustning av alder-og omsorgsboliger i Soknedal 0 0 0 286
7101805 Utbedring kommunale bygg 59 0 0 597
7101806 Kjøretøyer - 2018 0 0 0 1 487
7101807 Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje 0 0 500 18
7101809 Singsås bo- og dagsenter, sykevarslingsanlegg 0 0 0 245
7101810 Soknedal oppvekstsenter - erverv bolig 2 980 2 384 0 66
7101811 Parkmaskiner 0 0 0 694
7101812 Fredheim park 624 620 0 473
7101814 Snurruhagen servicesenter - ny ventilasjon 0 0 0 264
7101815 Salg grunn Singsås 0 0 0 16
7101816 Salg festetomter Støren 66 0 0 18
7101818 Kjøp/salg kommunal grunn Soknedal 0 0 0 21
7101819 Midtre Gauldal sykehjem - 3 postkjøkken 0 0 0 346
7101820 Soknedal trygdeboliger - opprusting 0 0 0 261
7101821 Soknedal skole - ventilasjon og varmepumpe 0 0 0 209
7101902 Fornyelse vedlikeholdsmaskiner 352 330 250 0
7101903 Kommunale veier og sikkerhet - 2019 1 929 2 000 2 000 0
7101904 Utbedring kommunale bygg 2019 1 186 1 225 1 000 0
7101905 Opparbeidelse parkeringsplass 183 184 300 0
7101906 Fortau Frøset 11 20 760 0
7101907 Erverv boliger 0 4 336 5 000 0
7101908 Dørlåser MG sykehjem "touch and go" 113 120 120 0
7101909 Kjøretøyer 2019 611 512 700 0
7101910 Utvidelse Soknedal oppv./gravplasser 0 577 3 000 0
7101911 Sykesignalanlegg MG sykehjem 0 0 1 000 0
7101912 Nedrigging brakker - Støren barnehage 0 0 150 0
7101913 Rådhuset - ventilasjon 4.etg 71 0 1 500 0
7101914 VA E6 Soknedal-Bakkgjerdet 704 704 0 0
8101801 Støren kirkelige fellesr. tilskudd 0 0 0 1 000
8101901 Støren kirkelige fellesr.tilskudd 1 700 1 700 1 700 0

54 878     54 886    41 449       75 883      
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Balanseregnskap 
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Økonomisk oversikt – drift 
          1000 kr 

Note Økonomisk oversikt - Drift 
Regnskap 

2019 

Regulert 
budsjett 

2019 

Oppr. 
Budsjett 

2019 
Regnskap 

2018 
            

  Brukerbetalinger -22 370 -22 125 -22 621 -22 061 

  Andre salgs- og leieinntekter -61 783 -62 066 -62 079 -60 720 
  Overføringer med krav til motytelser -84 767 -74 657 -72 859 -74 975 

  Rammetilskudd fra staten -228 427 -223 798 -223 798 -222 722 
  Andre statlige overføringer -22 227 -18 734 -18 734 -23 157 

  Andre overføringer -451 -68 -68 -2 648 

  Skatt på inntekt og formue -142 650 -141 159 -141 159 -138 350 

  Eiendomsskatt -15 133 -15 224 -15 224 -18 036 
  Andre direkte og indirekte skatter -1 229 0 0 -1 156 

  Sum driftsinntekter -579 037 -557 831 -556 542 -563 824 

            

17,18 Lønnsutgifter 312 423 299 821 293 832 295 910 

2 Sosiale utgifter 82 483 85 411 83 236 78 737 
  Kjøp som inngår i kommunal prod. 91 122 85 049 82 346 81 383 

  Kjøp som erstatter egen prod. 49 077 46 336 45 668 47 967 
  Overføringer 34 141 33 626 43 944 33 674 

8 Avskrivninger 31 818 0 9 343 29 920 

  Fordelte utgifter -9 454 -15 650 -16 328 -8 915 

  Sum driftsutgifter 591 610 534 593 542 041 558 676 

  Brutto driftsresultat 12 573 -23 238 -14 501 -5 148 

            

  Renteinntekter, utbytte og eieruttak -9 234 -6 925 -6 925 -9 055 

10 Gevinst på finansielle instrumenter -4 202 -1 743 -1 743 -1 445 

  Mottatte avdrag på lån -12 -10 -10 -21 

  Sum eksterne finansinntekter -13 448 -8 678 -8 678 -10 521 

            

  Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 15 949 16 862 16 862 14 432 

10 Tap på finansielle instrumenter 269 0 0 1 809 

13 Avdragsutgifter 19 778 19 382 19 382 19 049 
  Utlån 93 50 50 27 

  Sum eksterne finansutgifter 36 089 36 294 36 294 35 317 

  Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 22 641 27 616 27 616 24 797 

            

8 Motpost avskrivninger -31 818 0 -9 343 -29 920 

  Nettodriftsresultat 3 396 4 378 3 772 -10 272 

            

  Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk -9 430 -9 430 0 -15 562 

6 Bruk av disposisjonsfond -1 308 -2 752 -1 178 -45 

6 Bruk av bundne fond -7 520 -2 761 -3 729 -5 652 
  Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0 

  Sum bruk av avsetninger -18 258 -14 943 -4 907 -21 258 

            

  Overført til investeringsregnskapet 4 0 0 16 

  Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

6 Avsetninger disposisjonsfond 6 638 9 430 1 135 17 035 

6 Avsetninger til bundne fond 8 220 1 135   5 049 

  Sum avsetninger 14 862 10 565 1 135 22 100 

  Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -9 430 
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Økonomisk oversikt – Investering 
 

1000 k r.

Note Økonomisk oversikt - Investering
Regnskap 

2019

Reg. 
budsjett 

2019

Oppr. 
budsjett 

2019
Regnskap 

2018

Salg av driftsmidler og fast eiendom -8 687 -12 100 -12 100 -9 227
Andre salgsinntekter -50 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse -5 021 0 0 -13 269
Kompensasjon for merverdiavgift -7 765 -10 709 -6 950 -9 798
Statlige overføringer -308 0 0 -19 685
Andre overføringer 0 0 0 0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 -18 519
Sum inntekter -21 830 -22 809 -19 050 -70 499

Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tj. prod45 413 44 798 32 979 65 085
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egen.prod. 0 0 0 0
Overføringer 9 465 10 088 8 470 10 798
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 1 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 54 878 54 886 41 449 75 883

Avdragsutgifter 3 230 0 0 1 353
Utlån 3 734 10 874 0 3 341
Kjøp av aksjer og andeler 1 455 1 700 1 700 1 609

14 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 19 400
6 Avsatt til ubundne investeringsfond 12 181 12 100 12 100 23 519
6 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 20 600 24 674 13 800 49 222

Finansieringsbehov 53 647 56 751 36 199 54 606

Bruk av lån -47 907 -55 051 -34 499 -46 461
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 -5 079
Mottatte avdrag på utlån -3 683 0 0 -1 902
Overføringer fra driftsbudsjettet -4 0 0 -16

14 Bruk av tidligere års udisponert -452 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 -51

6 Bruk av ubundne investeringsfond -1 455 -1 700 -1 700 -1 549
6 Bruk av bundne investeringsfond -147 0

Sum finansiering -53 648 -56 751 -36 199 -55 058

14 Udekket/udisponert 0 0 0 -452  
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Noter 
 

Note 0a Anvendelse av regnskapsprinsipp  
 
Kommunen er finansielt orientert og regnskapet viser alle økonomiske midler som er tilgjengelig gjennom 
året samt anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter er tidsmessig plassert 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- og 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ei. 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale 
regnskapsstandarder ( KRS ) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk ( GKRS ). 

Som følge av endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning, skal virkningen av endring i 
regnskapsprinsipp føres mot egne kapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. 

 

 

Note 0b Organisering 
 
1. Kommunens organisering 

 

 

Kommunen er organisert etter prinsippene knyttet til ’to-nivå’ – modellen. Overordnet ledelse ivaretas av 
rådmannen sammen med kommunalsjefene. Kommunalsjefene deltar i rådmannens strategiske 
ledergruppe. Rådmannen er kommunalsjefens nærmeste overordnede. Kommunalsjefene har hvert sitt 
tjenesteområde de har det overordnede ansvaret for. De opptrer alltid på rådmannens vegne og har alle 
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rådmannens fullmakter på sitt tjenesteområde. Resultatenhetene er samlet i rammeområder, disse er 
fordelt mellom formannskap og utvalgene slik: 

 

Formannskapet: 

o R1 Folkevalgte / Stab 

o R7 Eiendom og kommunalteknikk 

Kultur- og opplæringsutvalget 

o R2 Oppvekstområdene 

o R3 Kultur fritid og voksenopplæring 

Helse- og omsorgsutvalget 

o R4 Pleie og omsorg 

o R5 NAV / Helse og familie 

Utvalg for landbruk, næring og teknikk 

o R6  Næring, plan og forvaltning 

 

2. Styringsprinsipper 

Kommunen bruker rammestyring.  
Kommunestyret tildeler netto driftsrammer til rammeområdene. Formannskap og utvalgene har fullmakt 
til videre tildeling av netto driftsrammer til resultatenhetene. De samme fullmakter gjelder 
budsjettreguleringer i budsjettåret. Enhetslederne har ansvar for å legge opp driften etter tildelt ramme, 
dette i henhold til vedtatte delegasjonsreglement.   

 

Investeringsprosjekter 
Formannskapet har det overordnede ansvar og vedtar oppstart for større investeringsprosjekt. 
Formannskapet har fullmakt til å omdisponere midler mellom prosjektene. 
Rådmannen utpeker prosjektleder for hvert prosjekt. Prosjektleder har det løpende økonomiske ansvar for 
prosjektet. 

 
Driftsendringer og nye investeringer som krever økte ressurser eller større omdisponeringer kan ikke 
vedtas i løpet av året før de samlede konsekvenser er vurdert i kommende økonomiplan. Det kan likevel 
gjøres hvis det kan dokumenteres at tiltaket er selvfinansierende, kan defineres som prioritert må-tiltak 
som følge av ansvar for liv og helse eller er av vital betydning for kommunens innbyggere. Nye tiltak som 
tas opp må begrunnes i vedtaket ut fra dette. 
 

 

3. Tjenester som løses i egne selskaper/foretak 

108



12 
 

Oppgaver lagt til interkommunale selskaper, disse avlegger særregnskap: 

o Renovasjon:   Envina IKS  28 % 

o Brann:    Gauldal Brann og Redning IKS  30 % 

Midt-Norge 110 sentral  2,01 % 

o Kontrollutvalgssekretariat: Konsek Trøndelag  2 % 

o Arkiv:    Interkommunalt Arkiv Trøndelag Iks  2,3 % 

o Kommunalt Foretak:  Midtre Gauldal Næringsselskap Kf  100 % 

o Arbeidsgiverkontrollen:   Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, vertskommune Malvik 

 

Private barnehager: 

o Liøya barnehage 

o Hauka villmarksbarnehage 
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Note 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital 
 

Balanseregnskapet 31.12.2019 31.12.2018    Endring 2019

2.1 Omløpsmidler 222 825 303,20 196 220 672,35 26 604 630,85
2.3 Kortsiktig gjeld 82 839 178,73 72 563 845,79 10 275 332,94
Arbeidskapital 139 986 124,47 123 656 826,56 16 329 297,91

Ubrukte lånemidler 37 297 597,07 27 696 509,07 9 601 088,00

Tekst        Regnskap 2019        Regnskap 2018

Anskaffelse av midler

Driftsregnskapet 579 037 589,03 563 824 115,38
Investeringsregnskapet 21 830 470,03 51 979 552,54
Innbetalt ved eks finanstransaksj. drift 13 448 368,49 10 520 806,21
Innbetalt ved eks finanstransaksj. Inv 51 590 277,74 71 961 331,04
Sum anskaffelse av midler 665 906 705,29 698 285 805,17

Anvendelse av midler
Driftsregnskapet 559 792 322,01 528 755 976,04
Investeringsregnskapet 54 877 211,98 75 882 899,15
Utbetalt ved eks finanstransaksj drift 36 089 257,04 35 317 352,69
Utbetalt ved eks finanstransaksj inv 8 419 704,35 6 303 073,96
Sum anvendelse av midler 659 178 495,38 646 259 301,84

Anskaffelse - anvendelse av midler 6 728 209,91 52 026 503,33

Endringer i ubrukte lånemidler 9 601 088,00 10 539 000,00

Endring i arbeidskapitalen 16 329 297,91 62 565 503,33

Anskaffelse og anvendelse av midlene
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Note 2 Pensjonsforpliktelser 
 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Premiefond

2019 2018

Innestående på premiefond 01.01. 90 747           102 886         

Tilført premiefondet i løpet av året 4 925 726       7 573 920       

Bruk av premiefondet i løpet av året -4 959 488      -7 586 064      

Innestående på premiefond 31.12. 56 985           90 742           

Regnskapsføring av pensjon

KLP SPK Andre

4,50 % 4,20 %

4,00 % 4,00 %

2,97 % 2,97 %

2,97 % 2,97 %

2019 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 32 896 179 32 271 539

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 28 827 277 26 796 000

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -27 540 213 -25 767 639

Adminstrasjonskostnad 1 891 197 2 180 111

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm) 36 074 440 35 480 010

B Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader) 45 562 306 40 146 046

C Årets premieavvik (A-B) 9 487 866 4 666 036

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2019 2018

B Forfalt pensjonspremie inkl. adm.kostnader) 47 453 503 42 326 158

C Årets premieavvik -11 379 063 -6 846 147

D Amortisering av tidligere års premieavvik 5 746 788 4 809 286

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D) 41 821 228 40 289 297

G Pensjonstrekk ansatte 5 496 145 5 213 307
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 36 325 083 35 075 990

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) 
som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra 
NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte 
enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to 
størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik 
oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik 
oppstått fra 2002 til 2010.

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.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

Forventet avkastning pensjonsmidler 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle 
kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av 
premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2019 ved at regnskapsførte 
pensjonsutgifter er kr. 11 128 420 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Pensjonskostnad og premieavvik

Diskonteringsrente 

Forventet årlig lønnsvekst 

Forventet årlig G- og pensjonsregulering  

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik 
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Akkumulert premieavvik 2019 2018

Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 27 107 824 25 070 958

Årets premieavvik 11 379 063 6 846 147

Sum amortisert premieavvik dette året -5 746 797 -4 809 282

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 32 740 090 27 107 823

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 3 031 821 3 804 713

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 35 771 911 30 912 536

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2019 2018

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01. 79 672 984 107 753 460

Årets premieavvik -11 379 063 -6 846 147

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) 16 622 683 -21 234 329

Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen) 0 0

Netto pensjonsforpliktelser eks. arbeidsgiveravgift pr. 31.12. 84 916 604 79 672 984

Herav:

Brutto pensjonsforpliktelse 743 725 827 692 917 778

Pensjonsmidler -658 809 223 -613 244 794

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse 11 973 241 11 233 890  
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Note 3 Garantiansvar 

 
Garanti gitt til 31.12.2019 Garantien utløper

Budal Flerbrukshus AS 20 886 2 020

Budal Flerbrukshus AS 35 806 2 021

Singsås Motorklubb 229 188 2 025

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 1 375 000 2 030

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 2 062 500 2 027

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 2 062 500 2 032

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 3 825 183 2 024

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 1 050 000 2 026

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 1 714 284 2 024

Midtre Gauldal Næringsselskap KF 1 411 140 2 024

Forsethmo Vassverk 147 008 2 023

Gauldal Brann og redning IKS 94 500 2 023

Gauldal Brann og redning IKS 1 110 699 2 048

Gauldal Brann og redning IKS 208 928 2 026

Gauldal Brann og redning IKS 1 701 600 2 040

Gauldal Brann og redning IKS 584 999 2 049

Sum garantier 15 138 693

Det har ikke oppstått tap på garantier i 2019.  
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Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale 
selskap 
 
Ingen fordringer pr. 31.12.2019. 

 

Note 5 Spesifikasjon av aksjer og andeler 
 

Henvisning Bokført verdi Bokført verdi
Konto Tekst kommentar Eierandel 2019 2018

22141003 Egenkapitalinnskudd KLP 17 834 457 16 379 924
22168003 Envina IKS 1) 28,00 % 1 1
22168004 Gauldal Brann og redning IKS 30,00 % 1 1
22168005 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,30 % 1 1
22168006 Konsek Trøndelag IKS 2,00 % 50 000 50 000
22168007 Midt-Norge 110-sentral IKS 2,01 % 1 1
22168008 Revisjon Midt-Norge SA 60 000 60 000
22170002 Enodd Vassverk 15 000 15 000
22170004 Forsethmo Vassverk 30 000 30 000
22170005 Biblioteksentralen SA 900 900
22170008 Støren Borettslag 100 100
22170010 Singsås Vassverk 3 000 3 000
22170011 Norservice Holding AS 10,00 % 12 500 12 500
22170014 Midtre Gauldal Asvo AS 100,00 % 350 000 350 000
22170015 Kommunekraft AS 1 000 1 000
22170017 Budal Flerbrukshus AS 65,87 % 6 001 000 6 001 000
22170018 Midt Energi AS 100,00 % 31 288 000 31 288 000
22170019 Trønderenergi 3,51 % 3 585 300 3 585 300
22170024 Gaula Senter AS 14,28 % 1 000 000 1 000 000
22170028 Studiesenteret 2) 31 000 31 000

60 262 261 58 807 728

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende 
kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.

Kommentar til spesifikasjon:

1) Envina har fra og med 01.01.2020 slått seg sammen med Nordmøre Interkommunale 
Renovasjonsselskap IKS og Hamos Forvaltning IKS og dannet ReMidt IKS. 
MGK hefter pr 31.12.2019 kr 19 651 282 av lånene i Envina. Fra og med 01.01.2020
vil lånene  betjenes fra ReMidt, og ansvarsdelingen vil bli annerledes.

2) Foretaket er under oppløsing. 

Sum aksjer og andeler
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Note 6 Avsetning og bruk av fond 
 

Fond samlet
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger

Bruk av fond i 
driftsregnskapet

Bruk av fond i 
inv.regnskapet

Beholdning 
31.12.2019

Disposisjonsfond 26 556 647kr   6 637 824kr      1 307 800kr           -kr                      31 886 670kr     
Bundne driftsfond 35 453 082kr   8 219 963kr      7 519 993kr           -kr                      36 153 052kr     
Ubundne investeringsfond 21 969 829kr   12 181 273kr    1 454 533kr         32 696 569kr     
Bundne investeringsfond 841 063kr        -kr                   147 076kr           693 987kr          
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 84 820 621kr   27 039 059kr    8 827 793kr           1 601 609kr         101 430 278kr   

Bundne fond
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 
31.12.2019

Bundne driftsfond
Selvkostfond 10 270 474kr    3 050 332kr           871 259kr           12 449 547kr     
Øremerka statstilskudd 10 488 939kr    3 070 634kr           4 157 214kr         9 402 359kr       
Næringsfond/Kraftfond 7 702 184kr      1 339 233kr           1 886 125kr         7 155 292kr       
Gavefond 1 785 410kr      203 735kr             128 531kr           1 860 614kr       
Øvrige bundne driftsfond 5 206 075kr      556 029kr             476 865kr           5 285 239kr       
Sum 35 453 082kr    8 219 963kr          7 519 993kr        36 153 052kr     

Bundne investeringsfond
Øremerka statstilskudd -kr                   -kr                        -kr                      -kr                    
Gavefond -kr                   -kr                        -kr                      -kr                    
Øvrige bundne investeringsfond 841 063kr         -kr                        147 076kr           693 987kr          
Sum 841 063kr        -kr                        147 076kr           693 987kr         

Disposisjonsfond
Beholdning 
01.01.2019 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 
31.12.2019

Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret 26 556 647kr    6 637 824kr           1 307 800kr         31 886 670kr     
Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, herav: -kr                   -kr                        370 000kr           -kr                    
Sum disposisjonsfond 26 556 647kr    6 637 824kr          1 307 800kr        31 886 670kr     

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet Regnskap 2019
Justert budsjett 

2019
Opprinnelig 

budsjett 2019 Regnskap 2018
Overføring vedtatt av kommunestyret -kr                   -kr                        -kr                      -kr                    
Overføring foretatt av underordnet organ, herav: -kr                   -kr                        -kr                      -kr                    
Sum overført til investeringsregnskapet -kr                   -kr                        -kr                      -kr                    
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Note 7 Kapitalkonto 
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Note 8 Anleggsmidler 
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Note 9 Investeringer i nybygg og nyanlegg 
 
Større prosjekter

Prosjekt Vedtatt Regnskapsf. Regnskapsf. Årets Sum Gjenstår av 

utgiftsramme tidligere år 2019 budsjett regnskapsf. utgiftsramme

6101701 Støren næringsområde 10 500          7 237         1 960        3 569     9 197        1 303            

7101411 Ny barnehage Støren 33 100          9 292         24 474       26 364    33 766      -666              

7101510 Flyktningeboliger 27 418          7 833         2 509        2 104     10 342      17 076          

7101710 Gjenoppbygging boliger Fredheim -               17 203        2 069        -         19 272      -19 272         *

7101914 VA E6 Soknedal - Bakkgjerdet 704              -             704           704        704           -                

*Mottatt forsikringsoppgjør etter brann dekker utgiftene

Når det gjelder oversikt over investeringsprosjekter, henvises for øvrig til regnskapsskjema 2 B

Flg. større overføringer har kommunen mottatt til finansiering av investeringer i 2019:

7101510  Statstilskudd - Husbanken

7101710 Gjennoppbygging boliger Fredheim - forsikringsoppgjør  

 

Note 10 Finansielle omløpsmidler 
 
Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi pr. 

31.12.2019
Netto tilførte 
midler

Årets resultatførte 
verdiendring

Bokført verdi pr. 
31.12.2018

Bankinnskudd 138 763 138 763 1 390 67 449

Renteb.papir 31 891 629 31 891 629 1 604 450 30 287 179

Aksjefond 12 092 883 12 092 883 2 257 462 9 835 421

Hedgefond 0 0 0 0

kortsiktige midler 0 0 0

Langsiktige midler 0 0 0

Sum 44 123 275 44 123 275 0 3 863 302 40 190 049

Markedsverdi skal normalt være lik bokført verdi fordi regelverket krever at 
finansielle omløpsmidler skal bokføres til markedsverdi. Dersom markedsverdien har endret seg i perioden 
31.12 til 15.02 vises endringen som forskjell mellom markedsverdi og bokført verdi. Dette forholdet blir 
eventuelt bokført i neste års regnskap hvis endringen blir stående. 

Bokført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å motta ved et salg.

Årets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom IB bokført verdi 
per 01.01 i regnskapsåret, netto tilførte midler og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i 
driftsregnskapet med resultatvirkning.  
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Note 11 Langsiktig gjeld 
 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2019 31.12.2018
Neste års 
avdrag

Gj.snittlig 
gjenstående 
løpetid (år)

Gjeldsbrevslån/banklån 385 816 934 179 452 720 13 938 808 23
Obligasjonslån 0 0 0 0
Sertifikatlån 133 000 000 306 633 478 133 000 000 1
Husbanklån 25 667 602 23 897 496 1 290 069 18
Finansielle leieavtaler 0 0 0 0
Sum bokført langsiktig gjeld 544 484 536 509 983 694 148 228 877

Herav selvfinansierende gjeld 70 744 160 71 509 850

Langsiktig gjeld i særregnskap

NN KF 0 0

NN interkommunalt samarbeid 0 0

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 544 484 536 509 983 694

Ekstraordinære avdrag 2019 pålydende kr 2 217 195 vil bli innbetalt i 2020 i tillegg til neste års 

avdrag, jfr. Kommunelovens §50 nr 7 b.

Minimumsavdrag 2019 rest pålydende kr 3 200 000 vil bli innbetalt i 2020 i tillegg til neste års 

avdrag, jfr. Kommunelovens §50 nr 7 a.

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2019 rente

Langsiktig gjeld med fast rente :  kr 118 415 856 2,186 %

Langsiktig gjeld med flytende rente :  kr 426 068 680 1,995 %

Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.
Volum 
(mill.) Siste forfall

Rente-
binding til Betaler

Finans-
reglementet

24519015 1,3 2036 2023 2,099 pkt.3
24519016 3,8 2037 2023 2,099 pkt.3

Rentebytteavtaler

Swap nr
Volum 
(mill.)

Løper fra 
dato

Løper til 
dato Betaler Mottar

Formål med 
sikringen

Finans-
reglemente

t
1 50 des. 12 des. 22 3,990 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
2 50 des. 12 des.21 3,940 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
3 50 des. 14 des.21 3,840 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
4 50 des. 14 des.20 3,770 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
5 50 des. 14 des.19 3,690 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3

6 50 des. 19 des.25 2,440 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
7 50 des. 20 des.26 2,550 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
8 50 des. 21 des.27 2,640 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
9 50 des. 21 des.28 2,630 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3
10 50 des. 22 des.29 2,690 3M nibor Kontanstrømsikring pkt.3  
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Note 12 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkost og øvrig 
 

Tekst Regnskap 2019 Regnskap 2018

Kommunens samlede lånegjeld 544 484 536,00      509 983 694,00         
Andel knyttet til selvkostområde:

Vann, avløp og renovasjon andel i kr. 70 744 160,00        71 509 850,00           
Vann, avløp og renovasjon andel i % 13,00                        14,00                           

Andel knyttet til øvrig kommunal
virksomhet

Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr. 473 740 376,00      438 473 844,00         
Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i % 87,00                        86,00                           

Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de 
brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld
knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter.
(frie inntekter.)  

 

Note 13 Avdrag på gjeld 
 

Avdrag Budsjett 2019 Regnskap 2019 Regnskap 2018
Betalt avdrag 19 382 000         16 577 813         19 048 930
Forfalt, pga feilberegning betalt i 2020 3 200 000           
Beregnet minste lovlige avdrag 19 722 525         18 134 820

Differanse 55 288 914 110

Midtre Gauldal kommune betaler mer enn lovens krav.  
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Note 14 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk – Udekket/udisponert i 
investering 
 

Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2019 Regnskap 2019 Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk 451 586 451 586 0
Årets disponering -451 586           -451 586             
Nytt mindreforbruk i regnskapet -                      451 586             

Totalt udisponert 0 0 451 586

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2019 Regnskap 2019 Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet merforbruk -19 400 100
Årets avsetning til inndekning 19 400 100       
Nytt merforbruk i regnskapsåret 0

Totalt til inndekning 0 0 0

Korrigeringer i investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp etter korrigeringer
ihht. Regnskapsforskriften §9

Udekket beløp før korrigeringer 0
Redusert  avsetninger 0
Ingen korrigeringer foretatt 0
Udekket beløp etter korrigeringer 0  
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Note 15 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i driftsregnskapet 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett 2019 Regnskap 2019 Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet mindreforbruk 9 429 961 9 429 961
Årets disponering -9 429 961 -9 429 961
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 0 9 429 961

Totalt til inndekning 0 0 9 429 961

Regnskapsmessig merforbruk Budsjett 2019 Regnskap 2019 Regnskap 2018
Tidligere opparbeidet merforbruk 0 0 0
Årets disponering 0 0 0
Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 2 792 038 0

Totalt til inndekning 0 2 792 038 0

Strykning:
Driftsregnskapet er avsluttet i balanse.  For å komme fram til resultatet er flg.
disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften §9

Regnskapsmessig merforbruk før strykning 2 792 038
Redusert overføring til investeringsregnslapet 0
Redusert avsetning til disposisjonsfond 2 792 038
Redusert dekning av tidligere års merforbruk 0
Regnskapsmessig merforbruk etter strykning 0  

 

  
 

122



26 
 

Note 16 gebyrbelagte selvkosttjenester 
 
Etterkalkylene for 2019 er basert på regnskap datert 7. februar 2019.

Etterkalkyle selvkost 2019 Vann Avløp Slam-
tømming

Reguleringspl
aner

Totalt

Direkte driftsutgifter 4 849 162 5 951 970     4 398 485      2 149 980     17 349 597   
Avskrivningskostnad 2 319 236 1 490 536     263 898         -                 4 073 670     
Kalkulatorisk rente (2,3 %) 1 074 487 491 611         10 624           -                 1 576 722     
Indirekte driftsutgifter (netto) 240 802 297 035         121 277         99 783           758 897         
Indirekte avskrivningskostnad 4 581 5 650             2 307              1 898             14 436           
Indirekte kalkulatorisk rente 1 005 1 239             506                 416                 3 166             
Driftskostnader 8 489 272 8 238 041 4 797 097 2 252 077 23 776 487
 + Tilskudd/subsidiering -                 -                 -                  745 647         745 647         
 - Øvrige driftsinntekter -53 833         -60 565         -30 291          -387 961       -532 650       
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 8 435 439     8 177 477     4 766 806      1 118 469     22 498 191   
Gebyrinntekter 9 941 023     7 888 511     6 055 788      892 500         24 777 822   
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) 1 505 584     -288 966       1 288 982      -225 970       2 279 630     
Selvkostgrad i % 117,8 % 96,5 % 127,0 % 33,8 % 110,1 %

 +/-Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 2 705 111     5 821 951     1 165 148      -283 592       9 408 619     
 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 1 505 584     -288 966       1 288 982      -225 970       2 279 630     
 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 79 532           130 582         41 622           -9 121            242 615         
 +/-Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 4 290 227     5 663 567     2 495 752      -518 683       11 930 863   

Etterkalkyle selvkost 2019 Byggesak Oppmåling Tilsyn etter 
forurensnings

loven

Totalt

Direkte driftsutgifter 1 985 029 908 709         297 754         3 191 492     
Kalkulatorisk rente (2,3 %) 1 731 -                 -                  1 731             
Indirekte driftsutgifter (netto) 94 558 41 309           14 184           150 051         
Indirekte avskrivningskostnad 1 799 786                 270                 2 855             
Indirekte kalkulatorisk rente 394 172                 59                   625                 
Driftskostnader 2 083 511 950 976 312 267 3 346 754
 - Øvrige driftsinntekter 12 174           -135 369       1 141 901      1 018 706     
Samlet selvkost (gebyrgrunnlag) 2 095 685     815 607         1 454 168      4 365 460     
Gebyrinntekter 1 289 575     694 300         1 289 575      3 273 450     
Selvkostresultat (Gebyrinntekter - gebyrgrunnlag) -806 110       -121 307       -164 593       -1 092 010    
Selvkostgrad i % 61,5 % 85,1 % 88,7 % 75,0 %

 +/-Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 578 263         -415 654       -                  162 609         
 -/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -806 110       -121 307       -                  -927 417       
 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 4 030             -10 955         -                  -6 925            
 +/-Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -223 817       -547 916       -                  -771 733       

På området reguleringsplan er det vedtatt dekningsgrad på 60 %. Tilskudd/subsidiering viser derfor 40 % driftskostnadene.

På området ti lsyn er ikke dekningsgrad vedtatt og underskudd må derfor dekkes av kommunekassen.  
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Note 17 Årsverk 
 
Tekst 2019 2018 2017 

Antall årsverk 484 473 472 

Antall ansatte 584 580 569 

Antall kvinner 497 489 487 

% andel kvinner 85 % 84 % 86 % 

Antall menn 87 91 82 

% andel menn 15 % 16 % 14 % 

Antall kvinner ledende stillinger 7 7 10 

% andel kvinner i ledende stillinger 47 % 47 % 59 % 

Antall menn i ledende stillinger 8 8 7 

% andel menn i ledende stillinger 53 % 53 % 41 % 

        

Fordeling heltid/deltid 2019 2018 2017 

Antall deltidsstillinger årsverk 171 170 182 

Antall ansatte i deltidsstillinger 272 275 284 

Antall kvinner i deltidsstillinger 256 262 272 

% andel kvinner i deltidsstillinger 94 % 95 % 96 % 

Antall menn i deltidsstillinger 16 13 12 

% andel menn i deltidsstillinger 6 % 5 % 4 % 

 
 

Note 18 Ytelser til ledende personer og revisor 
 
Ytelser til ledende personer 2019 2018 

Kommunedirektør, lønn 1 245 590 936 555 
 Ordfører, Lønn 886 734 862 434 
 Overlapping på to måneder ved skifte av kommunedirektør. 

I tillegg har ordfører utbetalt kr. 7.600,- i godtgjørelse fra Envina IKS for sitt verv i representantskapet. 

    

    Godtgjørelse til revisor 2019 2018 

Regnskapsrevisjon 780 000 780 000 

Rådgivning 0 0 
 Konsulentbistand 0 0 
 Sekretariat kontrollutvalg 216 320 215 270 
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Note 19 Betinget eiendel 
 
Salg av Korsen tomt kjøpesum kr. 19.000.000 
 
Avtale om salg av Korsen Tomteselskap AS er ikke bokført i regnskapet 2019, da tomt ikke er tinglyst på 
kjøper ennå pr. 31.12.19. Inntekt vil komme når eiendommen blir tinglyst og risiko er overført kjøper. Det 
er avtale om delbetaling i takt med utbyggingen av eiendommen. 
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Årsmelding 2019 
 

Side 2 av 72 

Kommunedirektørens innledning 
 
 
Om rapporten 
Årsrapporten er bygd opp slik at det rapporteres i forhold til økonomiske rammer og handlingsmål i det 
fireårige Handlingsprogrammet med økonomiplan 2019-2022. Først kommer årsberetningen, deretter 
kommuneplanens samfunnsdel og til slutt kommunens tjenesteområder. Under kommunens 
tjenesteområder presenteres status på økonomi, tiltak, sykefravær og styringskort. Styringskort er et 
konkret ledelsesverktøy som viser prioriteringer og oppdatert styringsinformasjon for den enkelte 
enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de fire fokusområdene samfunn, brukere, 
medarbeidere og økonomi.  

 Kommunedirektørens kommentarer 
Over 500 mennesker jobber i Midtre Gauldal kommune, og kommunen er den største arbeidsgiveren i 
regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i hele Midtre Gauldal. Vi har et viktig 
oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn for innbyggerne i kommunen. 

Alle kommuner har de samme oppgavene, og det samme ansvaret uavhengig av hvor i Trøndelag 
kommunen ligger, om den har 2.000 eller 200.000 innbyggere. Hver kommune har sine unike 
forutsetninger, og sine unike utfordringer som skal løses. 

 Kommunen fyller flere roller. Vi er både tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og 
forvaltningsorgan og har dermed stor påvirkning på innbyggernes hverdag. Mange mener mye om det vi 
gjør, og det er nettopp dette som gjør arbeidsdagen spennende. Jeg opplever at de ansatte går på jobb 
for å gjøre kommunen bedre.  

 Kommunene er selve grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Midtre Gauldal leverer tjenester til 
over 6200 personene som bor i kommunen. Vi som jobber her er på ulike måter med på å sikre drift av 
blant annet skoler, barnehager, sykehjem, kulturtilbud, idrettsanlegg, veier, bygg og friluftsområder. Vi 
ordner vann og avløp, brøyter veger og sikrer omsorg for de som trenger det. Kommunen skal også 
planlegge for god utvikling. Hvor skal det bygges boliger og hvor skal næring ligge? Skal det fortettes 
rundt kommunesenteret og i bygdesentra, eller skal det også kunne bygges mer spredt? 

 Det er mye spennende i Midtre Gauldal kommune som vi må videreutvikle i årene framover: 

• Det jobbes aktivt for vekst i befolkningen og for økt aktivitet i næringslivet. Nye 
næringsområder, ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim legger 
godt til rette for at vi skal lykkes med dette. 

• Kommunesenteret Støren ligger 45 minutters kjøretur fra Trondheim langs E6, og er 
knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Støren er et regionalt 
handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen områdene 
næringsmiddel og trelast lokalisert sammen med bedrifter innen andre næringer. 

• Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig 
friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver og Forollhogna nasjonalpark utgjør en 
stor del av kommunens samlede areal. 

• Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele 
regionen. 

• Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til 
samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren 
og næringsområdet Støren Sør. 
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• Den kommunale organisasjonen er i kontinuerlig utvikling for å modernisere og 
effektivisere driften.  

Også i 2019 har det blitt jobba godt hver for seg og sammen: ansatte, tillitsvalgte, ledere og politisk nivå, 
for å komme «først til framtida».  Noe av det vi gjorde i 2019: 

• Påbegynt store utviklingsprosjekter i skole og barnehager, bl.a. forberede Fagfornyelsen, 
prosjekt om inkluderende skole- og barnehagemiljø og prosjekt for bruk av digitale 
læringsbrett i skolehverdagen. 

• Prosjekter for å utvikle vår innbyggerinvolvering, bl.a. med opplegg for ungdom på 
videregående skole og ungdomsskolen.  

• Utvikling av en helhetlig digitaliseringsstrategi, og oppfølging av denne gjennom flere 
prosjekter og tiltak. I sammenheng med dette arbeidet er satsingen på kontinuerlig 
kvalitetsutvikling videreført, og det er gjennomført opplæring av prosessledere i LEAN og 
gjennomført forbedringsprosesser først og fremst innenfor pleie og omsorg.  

• Nytt helhetlig kvalitets-/avvikssystem Compilo ble anskaffet, og det er arbeidet målbevisst 
med å ta dette i bruk i hele organisasjonen.  

• KS sitt program «NED» med sykefraværet ble gjennomført ved alle enheter i kommunen, 
og denne satsingen følges fortsatt opp.  

• Nytt kommunestyre ble valgt, ny politisk styringsstruktur iverksatt og folkevalgtopplæring 
ble gjennomført.  

• Nytt kommunestyre vedtok at det skal settes i gang et arbeid med omfattende omstilling 
innenfor hele organisasjonen i 2020-2021 for å tilpasse tjenestene til de økonomiske 
rammene.  

• Politisk startet det opp et meget viktig arbeid med ny strategi for helse og omsorg. Her blir 
det viktig å vurdere fremtidig utvikling i forhold til demografi/befolkning, forventet 
inntektsutvikling mv. som påvirker våre muligheter til å yte tjenester.   

• Ny rådmann startet 1. september og fikk ny tittel kommunedirektør av kommunestyret. 

• Det er gjennomført omfattende planprosesser knyttet til utbyggingen av E-6, samt at det 
ble arbeidet med kommunedelplan Støren. Arbeidet med revidering av ny 
kommuneplanens arealdel ble også startet opp. 

• Kommunens servicetorg i rådhuset er modernisert, og framstår nå mer brukervennlig og 
åpent. 

• KORK besøkte kommunen i september 2019 

En sunn og god økonomi vil være nøkkelen til å ha et handlingsrom framover. Kommunen budsjetterte 
med overskudd, men fikk et underskudd i 2019.  Det brukes mer penger i drift enn vi har. Når den 
økonomiske handlefriheten og bærekraften pr. i dag ikke er god nok, får kommunen en utfordring både 
på kort og lang sikt. At Norsk Kylling flytter er en stor utfordring, det skapes usikkerhet rundt folketall og 
inntekter, rammene for eiendomsskatten strammes inn og vi har en langsiktig omstilling i landbruket, 
mv. Samtidig må vi tenke vekst og utvikling. Fordi, på lengre sikt, fra og med 2023-2026 og perioden 
deretter, er det et potensiale for vekst som vi må berede grunnen for nå (ny E6, økt frekvens jernbane, 
Støren Sør, det kommer store demografiendringer som påvirker helse og omsorg).  

Kommunedirektøren takker hver enkelt ansatt for deres bidrag i 2019. Til folkevalgte – gratulerer med 
viktig tillitsverv og takk for spennende start på god samhandling for å utvikle hele Midtre Gauldal 
kommune. 
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Årsberetning 
 
 
Rådmannens årsberetning til Midtre Gauldal kommunes regnskap for 2019 tar utgangspunkt i 
bestemmelsene i Kommunelovens § 48.5 og er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapets 
talloppstillinger og noter. Årsberetningen for 2019 er forsøkt utarbeidet innenfor de retningslinjer som 
følger av "KRS nr. 6 Noter og årsberetning" fastsatt av Foreningen god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 
og gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard fra og med regnskapsåret 2018. 

Midtre Gauldal kommunes regnskap for 2019 er avlagt i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 
forskrift for årsregnskap og årsberetning. I samsvar med forskriftens bestemmelser er regnskapet 
splittet i et drifts- og et investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr. 31.12.2019. Driftsregnskapet 
omfatter alle utgifter og inntekter som vedrører den løpende drift, mens investeringsregnskapet 
omfatter alle investeringer og den finansiering som er knyttet til disse. 

Årsberetningen følger som en del av dokumentasjonen til kontrollutvalgets, formannskapets og 
kommunestyrets behandling. Kommunestyrets behandling av regnskapet skal i henhold til forskriftens § 
10 skje innen 1. juli. 
 
Rådmannens årsberetning følger av kapittel 2 i årsrapporten. Etter årsberetningen så følger de 
obligatoriske regnskapsoversiktene med noter. Det er tatt med diverse tallspesifikasjoner som gir mer 
detaljert informasjon innenfor følgende områder: 

• Regnskap for drift og investeringer 

• Regnskap pr. enhet 

• Regnskap pr. investeringsprosjekt 

• Balanseregnskapet 

Rådmannen vil understreke at påfølgende årsberetning og regnskapsoppstillinger kun omfatter Midtre 
Gauldal kommune. Dette innebærer at Midtre Gauldal kommunale foretak ikke er spesielt omtalt i 
denne beretningen. Det henvises til egen beretning som vil følge som vedlegg til egen regnskapssak. 

 

Årsregnskap 

 

Regnskapsskjema 1A - Drift 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue   -142 650 -141 159 -141 159 -138 350 
Ordinært rammetilskudd  -228 427 -223 798 -223 798 -222 722 
Skatt på eiendom  -15 133 -15 224 -15 224 -18 036 
Andre direkte eller indirekte skatter  -1 229 0 0 -1 156 
Andre generelle statstilskudd  -1 487 -1 428 -1 428 -1 451 

Sum Frie disponible inntekter  -388 926 -381 609 -381 609 -381 715 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter og utbytte  -8 972 -6 800 -6 800 -8 826 
Gevinst finansielle instrumenter  -4 202 -1 743 -1 743 -1 445 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter  15 946 16 862 16 862 14 425 
Tap finansielle instrumenter  269 0 0 1 809 
Avdrag på lån  19 778 19 382 19 382 19 049 

Sum Finansinntekter/-utgifter  22 819 27 701 27 701 25 012 

      
Avsetninger og bruk av avsetninger      
Til ubundne avsetninger  6 638 9 430 0 17 035 
Til bundne avsetninger  1 341 0 0 1 285 
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk  -9 430 -9 430 0 -15 562 
Bruk av ubundne avsetninger  -364 -364 -364 0 

Sum Avsetninger og bruk av avsetninger  -1 815 -364 -364 2 758 

      
Overført til investering      

Overført til investering  4 0 0 16 

Til fordeling drift  -367 917 -354 272 -354 272 -353 929 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  367 917 354 272 354 272 344 499 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 0 -9 430 

 
 
Sentrale inntekter 

Skatt og rammetilskudd 
Skatt og rammetilskudd utgjorde 371,1 millioner kroner i 2019, dette er 6,1 millioner mer enn forutsatt i 
revidert årsbudsjett. De sentrale inntektene utgjorde 64 prosent av brutto driftsinntekter, en vekst på 
2,8 prosent i forhold til 2018. 

Midtre Gauldal kommune er en skattesvak kommune, det vil si at vi får tilført midler fra de kommunene 
som er skattesterke gjennom en inntektsutjevning, slik at for 2019 mottok kommunen tilsammen 
187,2 millioner kroner i skatteinntekter, tilsvarende tall for 2018 ble 179,5 millioner kroner. 
Skatteinntektene pr. innbygger i 2019 utgjorde 93,9 prosent i forhold til landssnittet. 

Det ser ut til at skatteveksten også i 2019 har sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter 
som følge av skattereformen samt at norsk næringsliv har levert veldig gode resultater. 
Merskatteveksten i 2019 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det 
langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren. Dette er midler som burde vært avsatt til fond, og ikke 
vært brukt i ordinær drift. 

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt  for 2019 utgjorde 91 tusen kroner mindre i inntekter enn budsjett på 15,2 millioner 
kroner.  

 Andre sentrale inntekter 

Andre direkte eller indirekte skatter består av konsesjonsavgift. Kommunen mottok 1,2 millioner kroner. 

Andre generelle statstilskudd består av investeringstilskudd og rentekompensasjon fra Husbanken. 
Kommunen mottok kr. 59.000 mer enn budsjettert i 2019. Dette skyldes at forventningene til mottak av 
tilskudd ble for lavt budsjettert. 
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Utviklingen i frie inntekter viser at vi i 2019 mottok 388,9 millioner kroner mot 381,7 millioner kroner i 
2018, en økning på 1,9 prosent. 

Finansielle poster 

Renteinntekter og utbytte 

Midtre Gauldal kommune betalte 1 millioner kroner mindre i renteutgifter enn budsjettert, dette 
skyldes et ekstra lavt rentenivå i store deler av 2019. I tillegg fikk vi 0,7 millioner kroner mer 
renteinntekter enn forventet. Dette skyldes at vi har hatt grei likviditet og dermed hatt midler stående 
på konto.  

Kommunen mottok  5,3 millioner kroner i utbytte for 2019. Dette ble 1,2 millioner mer enn budsjettert. 
Dette skyldes et større utbytte fra Trønderenergi på 1,06 millioner kroner og kundeutbytte fra 
Gjensidige forsikring på 140 tusen kroner.  

Vi har totalt 2,2 millioner kroner i merinntekt på renteinntekter og utbytte. 

Finansielle instrumenter 

Avkastningen på finansinntektene ble positiv for 2019, det vil si en gevinst på 2,2 millioner kroner i 
forhold til budsjett. Dette skyldes et veldig bra aksjemarked med god avkastning. Budsjett 1,7 millioner 
kroner i inntekter, mottatt 3,9 millioner kroner. 

Avdrag lån 

Midtre Gauldal kommune betalte 19,8 millioner kroner i avdrag i 2019, dette er 0,4 millioner kroner mer 
enn budsjettert og dekker dermed kravet til minimumsavdrag. En regnefeil gjorde at det ikke ble betalt 
mer enn 16,6 millioner kroner i 2019. Dette er ikke ihht. forskriften, men feilen ble oppdaget og 
minimumsavdrag er ført i regnskapet med 3,2 millioner kroner som først ble betalt i 2020.  

Netto avsetninger 

Avsetning til bundet fond utgjør 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Til fordeling drift 

Sum fordeling drift er budsjettert med 354,3 millioner, mens resultatet ble 367,9 millioner kroner. Det 
vil si at det er brukt 13,6 millioner kroner mer til drift enn budsjett. 

Handlingsregler 

• Netto driftsresultat ble i 2019 -0,59 %. Handlingsregelen sier at vi hvert år skal budsjettere med 
et positivt netto driftsresultat, og fra 2022 skal dette utgjøre minimum 1,4 % av brutto 
driftsinntekter.  

• Vedtatt handlingsregel sier at netto finans og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 4 % av brutto 
driftsinntekter fra 2022. For 2019 bli netto finansutgifter 3,94 %. 

• Krav om at disposisjonsfondet skal ha en størrelse på 5 % av brutto driftsinntekter innen 2022. 
For 2019 utgjør disposisjonsfondet 5,51 % av brutto driftsinntekter. 
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Regnskapsskjema 1B - Drift per område 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Folkevalgte og stab  35 440 34 702 33 723 32 626 
Oppvekst  120 274 119 295 119 300 117 857 
Kultur, fritid og voksenopplæring  12 906 12 503 12 491 12 246 
Pleie og omsorg  122 459 115 939 115 941 112 354 
NAV, Helse og familie  44 177 44 292 44 290 41 382 
Næring, plan og forvaltning  9 232 8 707 8 692 8 646 
Eiendom og kommunalteknikk  30 904 23 764 33 608 24 653 
Spesielle tiltak og tjenester  2 030 7 666 8 166 -829 
Finansielle transaksjoner  -9 504 -12 596 -21 939 -4 435 

Regnskapsskjema 1B - Drift per område  367 917 354 272 354 272 344 499 

 
 
Fordeling rammeområdene 

Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab 

Merforbruket i staben skyldes i hovedsak lønnsutgifter (overtid, ekstra lønnsutgifter i forbindelse med 
tilsetting/overgang ny rådmann, ikke overførte lønnskostnader til investeringsbudsjettet for IKT 
prosjekt, utgifter konsulent, annonsering), utgifter til kopiering, annonsering og kontormateriell som 
ikke er fordelt på enhetene, og merforbruk på kantinedriften. Kommunen har mottatt 1,2 mill.kr. i OU 
midler som ikke var budsjettert. 

Merforbruket på lønn i staben, fratrukket refundert sykelønn, utgjør 488 000 kr. 

Folkevalgte; her er det et merforbruk på møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen 308 
000 kr. Det er besparelser i andre driftsutgifter som gjør at ansvaret folkevalgte går i pluss. 

Totalt merforbruk 0,8 mill. kr. Budsjett 34,7 mill.kr. 

Rammeområde 2 - Oppvekst 

Oppvekst felles 0,9 mill. kr., mindreforbruk 

Innkjøp av nye pc’er til ungdomskolen og prosjekt Rikt er ført på rammeområdet for skole og barnehage. 
For å dekke opp deler av disse utgiftene er det brukt av bundne driftsfond. I tillegg er det mottatt 
refusjon fra staten som ikke er budsjettert, som til sammen gjør at området får et mindreforbruk. 

Videre spesifisert pr. oppvekstområde: 

Støren barneskole: 1,2 mill. kr., merforbruk 

Merforbruket er knyttet til enkeltelever med spesielle behov. Skolen fikk uventet høsten 2019 barn fra 
to innvandrerfamilier, en familie fra El Salvador og en fra Sudan. Disse elevene har omfattende behov 
for spesiell tilrettelegging. 

Noe av merforbruket kan ses opp mot mottatt tilskudd på 231.000 kr til minoritetsspråklige barn som er 
ført under oppvekstområde felles. 
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Lønnsutgiftene er den største utgiftsposten for Støren barneskole og SFO og har et merforbruk på 1,3 
mill.kr., fratrukket refundert sykelønn. 

Støren Barnehage: 285 000 kr., mindreforbruk 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter. 

Soknedal oppvekst: 304 000 kr., merforbruk 

Soknedal skole har et mindreforbruk på 209 000 kr, mens SFO og barnehage har et merforbruk på 
513 000 kr. 

Noe av merforbruket skyldes høyere vikarutgifter enn mottatt sykelønnsrefusjon; høyt korttidsfravær 
(13 % i oktober). Totalt er det merforbruk på lønn på 679 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket 
fra. 

Singsås oppvekst:  523 000 kr., merforbruk 

Singsås skole har et merforbruk på 305 000 kr, mens SFO har et mindreforbruk på 126 000, barnehagen 
har et merforbruk på 344 000 kr. 

Merforbruket ved skolen skyldes hovedsakelig høyere forbruk til fastlønn og vikarer enn budsjettert. 
Ved barnehagen er det også merforbruk på fastlønn, samt at det er budsjettert for mye i refusjon 
sykepenger 

Totalt er det merforbruk på lønn på 1088 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. 

Budal oppvekst: 227 000 kr., mindreforbruk 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter. 

Støren ungdomsskole: 18 000 kr., merforbruk 

Støren ungdomsskole har spart 1,3 mill. kr i lønnsutgifter, inkludert refusjon sykelønn. Merforbruket 
skyldes i hovedsak store utgifter til gjesteelever og at det er budsjettert med større refusjon 
sykelønn/fødselspenger enn det som er mottatt. 

Soknes barnehage: 314 0000 kr., merforbruk 

Merforbruket ved skolen skyldes hovedsakelig høyere forbruk til fastlønn og vikarer enn budsjettert. 
Totalt er det merforbruk på lønn på 277 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Resten av 
merforbruket skyldes andre driftsutgifter som ikke er budsjettert. 

Rammeområde 2 - samlet vurdering: 

Samlet for hele område oppvekst så er det i hovedsak på lønn det er merforbruk. Det er også noen 
utfordringer i forhold til refusjon gjesteelever som ikke er avklart. I tillegg er det engangsutgifter i 
forbindelse med innkjøp av nytt utstyr. Totalt merforbruk 1 millioner kroner. Budsjett 119,3 mill.kr. 
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Rammeområde 3 - Kultur, fritid og voksenopplæring  

Merforbruket her skyldes lønnsutgifter, ny stilling ved Lysgården verksted som det ikke var funnet rom 
for ved tildeling av ramme for 2019. Lønnsutgifter utgjør 355 000 kr. 

Kulturhuset har et merforbruk totalt på kr 690 000 kr. Dette skyldes ubalanse mellom budsjettert 
inntekt og hva som faktisk er inntektsført. Det anses ikke som realistisk budsjettering, og dette må 
endres ved neste budsjett. 

Voksenopplæring flyktninger har et merforbruk på lønn med 277 000 kr. I tillegg kjøp fra andre 
kommuner 135 000 kr mer enn budsjett. Ekstra inntekter i forhold til budsjett gjør at ansvaret ikke 
kommer ut i større minus. 

Det er besparelser i lønn ved kulturskolen og administrasjonen (permisjoner og utleie til andre 
rammeområder) som gjør at rammeområdet totalt ikke får et større merforbruk, totalt 391.000 kr. 
Budsjett 12,6 mill.kr. 

 Rammeområde 4 - Pleie og omsorg  

Pleie og omsorg felles (400) mindreforbruk på 1,8 mill kr. Det er et mindreforbruk på lønn på 1,3 mill. kr. 
Tilskudd og refusjoner utgjør 664 000 kr i merinntekter i forhold til budsjett. 

Midtre Gauldal sykehjem (410) står for 2,7 mill av det totale merforbruket på pleie og omsorg. 
Merforbruk på lønn på Midtre Gauldal sykehjem utgjør 2,3 mill. kr, etter at refusjon sykelønn er trukket 
fra. Stor økning i utgifter til medisinskforbruksmateriell og medikamenter i forhold til budsjett, utgjør til 
sammen 542 000 kr i merforbruk. Det er videre merforbruk på inventar og annet utstyr samt 
vaskeritjenester med tilsammen 186 000 kr. 

Merforbruk på innkjøp matvarer på kjøkkenet 894 000 kr, mens merinntekter på salg av mat utgjør 1,1 
mill. kr., som viser en god utjevning. 

Ca. 5,7 mill. kr av det totale merforbruket er ved hjemmetjenesten (420) (herunder bo- og dagsentrene). 
Noe mer detaljert synliggjort: 

Hjemmesykepleien og hjemmehjelp: 1,6 mill. kr, hovedsak merforbruk på lønn. Det er budsjettert for 
høyt med refusjon sykepenger i forhold til mottatt refusjon. Totalt brukt 26,5 mill. kr. i fht. budsjett på 
24,9 mill. kr. 

Soknedal bo- og dagsenter: 821 000 kr, her er merforbruk på lønn 696 000 kr, etter at refusjon sykelønn 
er trukket fra. Budsjett 5,8 mill. kr. 

Singsås bo- og dagsenter: 184 000 kr, her er merforbruk på lønn 169 000 kr, etter at refusjon sykelønn er 
trukket fra. Budsjett 3,3 mill. kr. 

Budal bo- og dagsenter: 261.000 kr, hovedsak merforbruk lønn. Budsjett 0,4 mill. kr.  

Støren bo- og dagsenter: 2,1 mill. kr, merforbruk hovedsaklig knyttet til lønn og vikarutgifter. Budsjett 
11,4 mill. kr. 

Samlet for bo- og dagsenter et merforbruk på 3,3 millioner kroner. Utgifter totalt kr. 112,8 millioner mot 
budsjett 109,5 millioner kroner. 
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Omsorgslønn: 101 000 kr, her er det kun merforbruk på lønn. 

Ressurskrevende brukere og trygghet og egenmestring: 2,5 mill. kr. i merforbruk, her er merforbruket 
hovedsaklig på lønn, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Det er mottatt 1 millioner kroner i 
skjønnsmidler(tilskudd) fra fylkesmannen og 19,3 millioner kroner i refusjon ressurskrevende brukere fra 
staten i 2019, dette er midler som omfatter flere avdelinger. Totalt utgiftsført 7,6 mill.kr. mot 
budsjett 5,1 mill. kr. 

Snurruhagen, Boveiledertjenesten og Trygg Framtid: 1,5 mill. kr., i merinntekt i fht. budsjettt. Totalt 
utgiftsført 13,1 mill. kr. i forhold til budsjett 14,6 mill. kr. Det er inntektsført mer i refusjon 
ressurskrevende brukere enn budsjett. 

Forvaltningskontoret og generelle tiltak: 0,2 millioner kroner i mindreforbruk, skyldes i hovedsak sparte 
lønnsutgifter og ikke kjøp av tjenester fra andre. 

Totalt for hjemmetjenesten (420) er merforbruket på lønn 5,7 mill. kr, etter at refusjon sykelønn er 
trukket fra. 

Totalt for hele pleie og omsorg er merforbruket på lønn 6,6 mill. kr, etter at refusjon sykelønn er trukket 
fra. Ikke kompenserte kostnader til aktivitørtjeneste og ressurskrevende bruker beløper seg til ca. 3 mill. 
kr. Totalt merforbruk 6,5 mill. kr. Budsjett 116 mill. kr. 

Rammeområde 5 - Nav / Helse og familie 

Nav har et mindreforbruk på 22 000 kr. Dette må vi betrakte som i hht. budsjett. 

Helse og familie har et merforbruk på lønn på 162 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. 
Enheten har et overforbruk spesielt på barnevern, folkehelsetiltak, mindreårige flyktninger og legevakt. 
Det er knyttet store utgifter til juridisk bistand og kjøp fra andre kommuner/institusjoner. Samtidig er 
det mottatt mer i refusjon fra staten enn budsjettert. 

Totalen for Helse og familie utgjør et mindreforbruk på 93 000 kr. Budsjett 44,3 mill. kr. 

Rammeområde 6 - Næring, plan og forvaltning  

Enheten har et merforbruk på lønn 121 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Eller så er det 
store merforbruket på konsulentbistand, samt at det er lavere inntekter enn budsjettert. Totalt budsjett 
8,7 mill. kr. 

Rammeområde 7 - Eiendom og kommunalteknikk  

Her er merforbruk på lønn 460 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Det er ikke kompensert 
fullt ut for lønn fra investeringsprosjekter, dette forklarer denne differansen. 

På veg er det en kombinasjon av høye kostnader med gatelys, etterslep fra 2018 og mye både sommer- 
og vintervedlikehold. Merforbruk 657 000 kr. 

Vedlikehold bygg, merforbruk 2,3 mill. kr., skyldes både vanlig vedlikehold og ekstraordinært 
vedlikehold. 

Brannvern, budsjettfeil utgjør 296 000 kr. 
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Økning driftsutgifter, strøm , lisenser mm. 1,3 mill. kr. 

Overføringer internt 1 mill. kr., feil budsjettert inntekt som ikke er mottatt. 

Husleie, kr 1,04 mill. kr. mindre enn budsjettert. Skyldes budsjettert feil i forhold til gratis halleie på 
300 000,-, resten skyldes tap av husleie i forbindelse med ledige leiligheter samt budsjettert husleie på 
boliger som er solgt i året. 

Totalt et merforbruk på 7,1 mill. kr. Totalt budsjett 23,8 mill.kr. 

Rammeområde 8 - Spesielle tiltak og tjenester 

Har 5,6 mill. kr. i merinntekter i forhold til regulert budsjett 2019 på 7,7 mill. kr. i utgift. Dette skyldes 
bruk av premiefond og tilbakeføring av pensjon.  

Rammeområde 9 - Frie inntekter  

Har 3,1 mill. kr. i negativt avvik i forhold til regulert budsjett 2019 på 12,6 mill. kr. Skyldes merinntekt på 
0,1 mill. kr. i salg konsesjonskraft, og mindre inntekter premieavvik på 3,2 mill. kr. 
  

Det er et betydelig merforbruk i driftsenhetene (R1-R7) på tilsammen 16,1 mill.kr. Bortsett fra ett 
rammeområde er det overskridelser. Kommunestyret har vedtatt en omstilling og innstramming for 
2020-2021. Det brukes mer penger i drift enn vi har tilgjengelig. Resultatet for 2019 viser at 
utfordringene er her allerede, og det underbygger behovet for en innstramming for å oppnå den 
økonomiske handleevnen vi er nødt for å ha for å ivareta våre tjenester. Kommunedirektøren har 
iverksatt en strammere økonomistyring bl.a. bygget på månedlige gjennomganger på økonomi sammen 
med HR, og fokus på bemanningsplaner. Vi er nødt for å ha kontroll på lønnsutgiftene da de utgjør en så 
stor del av det totale budsjettet. Bemanningsplaner må samsvare med økonomiske rammer. Det er ellers 
et ufravikelig krav om bedre budsjettdisiplin. Hver enhet har fremlagt en tiltaksliste i forhold til endringer 
som må skje for å få dette til. Omstillingen skal skje i 2020 og 2021. 

 

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger  -22 370 -22 125 -22 621 -22 061 
Andre salgs- og leieinntekter  -61 783 -62 066 -62 079 -60 720 
Overføringer med krav til motytelse  -84 767 -74 658 -72 859 -74 975 
Rammetilskudd  -228 427 -223 798 -223 798 -222 722 
Andre statlige overføringer  -22 228 -18 734 -18 734 -23 157 
Andre overføringer  -451 -68 -68 -2 648 
Inntekts- og formuesskatt  -142 650 -141 159 -141 159 -138 350 
Eiendomsskatt  -15 133 -15 224 -15 224 -18 036 
Andre direkte og indirekte skatter  -1 229 0 0 -1 156 

Sum driftsinntekter  -579 038 -557 832 -556 542 -563 824 

      
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter  312 423 299 821 293 832 295 910 
Sosiale utgifter  82 483 85 411 83 236 78 737 

136



Årsmelding 2019 
 

Side 12 av 72 

Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

 91 122 85 049 82 346 81 383 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon  49 077 46 336 45 668 47 967 
Overføringer  34 141 33 626 43 944 33 674 
Avskrivninger  31 818 0 9 343 29 920 
Fordelte utgifter  -9 454 -15 650 -16 328 -8 915 

Sum driftsutgifter  591 610 534 594 542 041 558 676 

      

Brutto driftsresultat   12 573 -23 238 -14 501 -5 148 

      
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte  -9 234 -6 925 -6 925 -9 055 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  -4 202 -1 743 -1 743 -1 445 
Mottatte avdrag på utlån  -12 -10 -10 -21 

Sum finansinntekter  -13 448 -8 678 -8 678 -10 521 

      
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger  15 949 16 862 16 862 14 432 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  269 0 0 1 809 
Avdrag på lån  19 778 19 382 19 382 19 049 
Utlån  93 50 50 27 

Sum finansutgifter  36 089 36 294 36 294 35 317 

      

Resultat eksterne finanstransaksjoner   22 641 27 616 27 616 24 797 

      
Motpost avskrivninger      
Motpost avskrivninger   -31 818 0 -9 343 -29 920 

Sum motpost avskrivninger  -31 818 0 -9 343 -29 920 

      

Netto driftsresultat   3 396 4 378 3 772 -10 272 

      
Bruk av avsetninger      
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -9 430 -9 430 0 -15 562 
Bruk av disposisjonsfond  -1 308 -1 938 -364 -45 
Bruk av bundne driftsfond  -7 520 -3 575 -4 543 -5 652 

Sum bruk av avsetninger  -18 258 -14 943 -4 907 -21 258 

      
Avsetninger      
Overført til investering  4 0 0 16 
Avsatt til disposisjonsfond  6 638 9 430 0 17 035 
Avsatt til bundne driftsfond  8 220 1 135 1 135 5 049 

Sum avsetninger  14 862 10 565 1 135 22 100 

      

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)   0 0 0 -9 430 

 
 
Vi ønsker her å kommentere poster med vesentlige avvik som ikke tidligere i rapporten er omtalt. 

Inntekter 

Brukerbetalinger har et totalt avvik på 0,3 mill.kr. i merinntekt. Budsjett 22,1 mill.kr. 

Andre salgs- og leieinntekter har et totalt avvik på 0,3 mill. kr., dette utgjør 1 mill.kr. mer enn 2018. 
Budsjett 62,1 mill. kr. 
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Overføringer med krav til motytelse er i hovedsak sykepenger og fødselspenger. Merinntekter på 10,1 
mill. kr. i fht. regulert budsjett på 74,7 mill. kr.. Dette er 9,8 mill.kr. mer enn fjoråret.  

Utgifter 

Lønnsutgifter er vesentlig høyere enn budsjettert. For 2019 utgjør avviket 12,6 mill. kr., Budsjett 299,8 
mill.kr. Sammenlignet med regnskap 2018 så har vi en økning på 16,95 mill. kr. eller 5,6 %. Lønnsveksten 
for 2019 er beregnet til 3,5 % (Kilde KS). 

Sosiale utgifter er vesentlig lavere enn regulert budsjett på 85,4 mill. kr.. Avviket utgjør 2,9 mill. kr. og 
skyldes tilbakeføring av pensjonsutgifter. Sammenligner vi med regnskap 2018 er det en økning på 
3,7 mill. kr., eller 4,6 %. Dette har sammenheng med dne totale økningen i lønnsutgifter. 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon har et merforbruk på 
6,1 millioner kroner. Budsjett på 85 mill. kr. I forhold til 2018 er det en økning på 9,7 mill. kr., eller 12 
%. Dette tilskrives mer bruk av forskjellige poster, men de største er utstyr, inventar, it-utstyr, strøm, 
vedlikehold veg, vedlikehold bygg og bruk av konsulenter. 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon har et merforbruk på 2,7 millioner kroner. 
Budsjett på kr 46,3 mill. kr. I forhold til 2018 er det en økning på 1,1 mill. kr. eller 2,3 %. De største 
avvikene her gjelder tolketjenester, kjøp av tjenester barnevern, kjøp av tjenester i forhold til fysio- og 
ergotjenester og legetjenester og bruk av vikarbyrå. 

Overføringer har et merforbruk på 0,5 mill. kr. Budsjett 33,6 mill. kr. 

Fordelte utgifter har en mindreinntekt på 6,2 mill. kr., må ses i sammenheng med overføringer. Budsjett 
15,7 mill.kr. I denne ligger det en budsjettfeil på 5,4 mill.kr. som ikke ble oppdaget før ved 
årsavslutningen. 

Netto driftsresultat utgjør 3,4 millioner kroner i merforbruk. Det var opprinnelig budsjettert med et 
underskudd på 3,8 millioner kroner. Merforbruket i 2019 utgjør -0,6 % av brutto driftsinntekter, noe 
som ikke dekker kravet til handlingsregel om minimum 1,4 %. Netto driftsresultat sier noe om hvor solid 
kommunen er i forhold til at driftsresultatet minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 
  

 

Regnskapsskjema 2A – Investering 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Finansieringsbehov      
Investeringer i anleggsmidler  54 878 54 886 41 449 75 883 
Utlån og forskutteringer  3 734 10 874 0 3 341 
Kjøp av aksjer og andeler  1 455 1 700 1 700 1 609 
Avdrag på lån  3 230 0 0 1 353 
Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 19 400 
Avsetninger  12 181 12 100 12 100 23 519 

Årets  Finansieringsbehov  75 478 79 560 55 249 125 105 

      
Ekstern finansiering      
Bruk av lånemidler  -47 907 -55 051 -34 499 -46 461 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Inntekter fra salg av anleggsmidler  -8 687 -12 100 -12 100 -14 306 
Tilskudd til investeringer  -308 0 0 -19 685 
Kompensasjon for merverdiavgift  -7 765 -10 709 -6 950 -9 798 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -8 703 0 0 -15 171 
Andre inntekter  -50 0 0 -18 519 

Sum Ekstern finansiering  -73 421 -53 549 -53 549 -123 941 

      
Intern finansiering      
Overført fra driftsbudsjettet  -4 0 0 -16 
Bruk av tidligere års udisponert  -452 0 0 0 
Bruk av avsetninger  -1 602 -1 700 -1 700 -1 600 

Sum Intern finansiering  -2 057 -1 700 -1 700 -1 616 

      

Udekket/udisponert  0  0 0 -452 

 
 
Investering 

Det er investert for 54,9 mill. kr. i Midtre Gauldal kommune i 2019. Det er 13,4 mill. kr. mer enn 
opprinnelig budsjettert og 8.000,- mindre enn regulert budsjett. Dette skyldes prosjekt som er påbegynt 
tidligere år som er overført 2019. De største prosjektene er ny barnehage Støren, Flyktningeboliger og 
gjenoppbygging av boliger Fredheim. Det er prosjekter som har overskridelser i forhold til årets budsjett, 
men er innenfor totalrammen for prosjektene på grunn av tilleggsbevilgninger, og det er noen andre 
prosjekter som har overskridelser i forhold til budsjett, disse legges det fram et sluttregnskap på i egen 
sak som fremmes til kommunestyret sammen med årsregnskapet. 

Finansiering 

Det er lånt 47,9 millioner kroner til investeringer i 2019. Dette er 7,1 millioner mindre enn budsjettert. 
Inntekter fra salg av anleggsmidler og mottatte avdrag på utlån og refusjoner er med å finansiere 
investeringene. 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner utgjør kr. 8,7 millioner kroner, dette er ikke budsjettert i 2019. 

Bruk av avsetninger 1,6 mill. kr., mot budsjett 1,7 mill. kr. Dette gjelder egenkapitalinnskudd til KLP. 

Udisponert resultat er lik 0. 
  

 

Regnskapsskjema 2B – Investering per område 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
 
IKT-Felles 2017 

  
0 

 
0 

 
0 

 
71 

IKT Infrastruktur  8 8 0 0 
IKT - Felles 2018  0 0 0 2 407 
IKT - Felles 2019  2 167 2 680 2 500 0 
Arkivdepot  0 0 150 0 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Støren næringsområde  1 960 3 569 2 000 2 431 
Elektronisk byggesøknad og digitalisert  byggesaksbehandling  563 300 300 0 
Forprosjekt FV30 
Tilbygg Moøyaa Renseanlegg 

 0 
0 

250 
0 

250 
900 

0 
0 

Ny barnehage Støren 
Ny brannstasjon Støren 

 24 474 
0 

26 364 
0 

15 369 
0 

7 629 
39 

Rassikringstiltak Spjelddalen  1 517 1 489 0 103 
Boliger funksjonshemmede  403 351 2 000 886 
Boligtomter Nyhus, Soknedal  0 0 0 120 
Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanlegg 2014 
Kommunale veier og sikkerhet 

 0 
0 

0 
0 

0 
0 

457 
2 441 

Flyktningeboliger  2 509 2 104 0 2 237 
Støren Vannverk drikkevannsledninger  18 18 0 0 
Helsesenteret - nytt storkjøkken  10 0 0 12 543 
Støren bo-og dagsenter - Oppgradering  2 0 0 15 497 
Adkomst og kryss Frøsetvegen 
Lysgården – nybygg 

 327 
0 

330 
0 

0 
0 

4 314 
80 

Støren barneskole - Utvidelse  813 675 0 0 
Omsorgsb. Psykiatri 6 stk Spjeldet 
Moøya kjøp/salg grunn 

 0 
164 

0 
0 

0 
0 

477 
31 

Lager idrettsparken  0 0 0 10 
Frøset – kjøp/salg kommunal grunn  22 0 0 25 
Industriområde Liøya  4 335 0 0 395 
Gjenoppbygging boliger Fredheim  2 069 0 0 16 690 
Støren barnehage - Skifte av kjøkken og belegg  110 110 0 269 
Rådhuset - utvidelse av el-anlegget  0 0 0 457 
Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset 
Opprusting av alders- og omsorgsboliger Soknedal 
Utbedring kommunale bygg 
Kjøretøyer 

 2 815 
0 

59 
0 

1 926 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

273 
286 
597 

1 487 
Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje  0 0 500 18 
Singsås bo- og dagsenter, sykevarslingsanlegg  0 0 0 245 
Soknedal oppvekstsenter - Erverv bolig  2 980 2 384 0 66 
Parkmaskiner  0 0 0 694 
Fredheim park 
Snurruhagen servicesenter – ny ventilasjon 
Salg grunn Singsås 

 624 
0 
0 

620 
0 
0 

0 
0 
0 

473 
264 

16 
Salg festetomter Støren 
Kjøp/salg kommunal grunn Soknedal 

 66 
0 

0 
0 

0 
0 

18 
21 

Midtre Gauldal sykehjem - 3 postkjøkken 
Soknedal trygdeboliger - opprusting 

 0 
0 

0 
0 

0 
0 

346 
261 

Soknedal skole - ventilasjon og varmepumpe  0 0 0 209 
Fornyelse vedlikeholdsmaskiner  352 330 250 0 
Kommunale veier og sikkerhet - 2019  1 929 2 000 2 000 0 
Utbedring kommunale bygg 2019  1 186 1 225 1 000 0 
Opparbeidelse parkeringsplass  183 184 300 0 
Fortau Frøset 
Erverv boliger 

 11 
0 

20 
4 336 

760 
5 000 

0 
0 

Dørlåser MG sykehjem "touch and go"  113 120 120 0 
Kjøretøyer 2019  611 512 700 0 
Utvidelse Soknedal oppv./gravplasser  0 577 3 000 0 
Sykesignalanlegg MG sykehjem  0 0 1 000 0 
Nedrigging brakker - Støren barnehage  0 0 150 0 
Rådhuset - ventilasjon 4. etg.  71 0 1 500 0 
Støren kirkelige fellesr. Tilskudd 
VA E6 Soknedal-Bakkgjerdet 

 1 700 
704 

1 700 
704 

1 700 
0 

0 
0 

Erverv boliger ifbm reguleringsplaner  0 5 000 5 000 0 

Sum investeringer   54 878 54 886 41 449 75 883 
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De største investeringene i 2019 er omtalt i vedlagte tabell. 

 

• 7101914 VA E6 Soknedal-Bakkgjerdet ligger under sum øvrige prosjekt i tabell 2B. 

Balanseregnskap 

 
Balansen 

Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld 
og egenkapital på den andre siden pr. 31.12. hvert år. Balansen gir blant annet grunnlag for å vurdere 
utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. 
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Likviditet 
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Ledig likviditet er kommunens kontanter, bankinnskudd og verdipapirer, uavhengig av gjenstående 
løpetid. I hht. finansreglementet skal forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål plasseres i hovedbank.  Vår hovedbank er pt. Sparebank 1 SMN. 

Vi skal til enhver tid påse at det er tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser og for ledig 
likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal være 
definert og begrenset. 

Pr. 31.12.2019 er saldo kr. 75.713.520,86 i SpareBank 1 SMN. Rente er pt. 3 mnd. Nibor, og pr. 31.12.19 
var denne på 1,85% (kilde: Oslo Børs). 

En indikator hvor god likviditeten er, kan også beregnes som et forholdstall mellom kortsiktig gjeld og 
omløpsmidler, kalt likviditetsgrad 1. Likviditetsgrad 1 viser en verdi på 2,69 pr. 31.12.19, noe som viser 
en god likviditet, målefaktoren bør være større enn 2. 

Enn annen beregning er forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide 
omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Pr. 31.12.2019 viser denne 117,5 %. Vi bør 
ligge over 33% på denne faktoren. 

  

Gjeld og rentesikring 

Vår totale lånegjeld er pr. 31.12.19 544,5 millioner kroner. Lånegjelden betjenes i hht. avtaler og 
nedbetalingsplaner. Det er tatt opp 50 millioner kroner i nytt lån i 2019 vedr. investeringer 
og 5 millioner kroner vedr. startlån. Det er i 2019 refinansiert 168 millioner kroner fra sertifikatlån til fast 
rente. Dette for å sikre likviditeten, sertifikatlån er en risikofaktor i forhold hvor enkelt det er å skaffe 
penger på markedet. Vi har betalt 16,6 millioner kroner i avdrag totalt i 2019, dette er 3,2 milioner 
kroner mindre enn minimumsavdraget. Grunnet en beregningsfeil ble restbeløpet avsatt i regnskapet 
og betalt i 2020. Totalt avdrag utgjør 19,8 mill som er i henhold til  krav om minimumsavdrag. 

Pr. 31.12.2019 ser kommunens totale lånegjeld slik: 

 

  

Viser også til note 12 i årsregnskapshefte vedr. fordeling mellom lån som finansieres av kommunekassa 
og selvfinansierende va-investeringer. 
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Av gjelden er kr. 250 mill. dekket av rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler brukes for å redusere 
renterisikoen samt at vi har en forventning om at rentenivået i Norge etter hvert vil stige. Kan kort sagt 
sammenlignes med fastrente. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres 
gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet 
til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter).  

Rentebytteavtaler utgjør 53,5 % av låneporteføljen og rentesikringen er derfor innenfor 
Finansreglementets bestemmelser. 

Løpende rentebytteavtaler ser nå slik ut: 

 

 
Sertifikatlån fornyes med nye rentefastsettelser hver tredje måned, da er det alltid markedsrenten som 
styrer. For perioden 01.01.19-31.12.19 har vi hatt en flytende  rente på 1,5-2,05%. For at vi skal sikre 
tilgangen til penger så blir sertifikatlånet refinansiert til et lån med flytende rente i løpet av april 2020. 
Kommunen vil da etter dette ikke lengre ha sertifikatlån. 

Handlingsregelen sier at vi ikke skal ha større netto finansutgifter/brutto driftsinntekter enn 4 %. For 
2019 utgjør finansutgiftene 3,9 % av brutto driftsinntekter.  
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Finansformuen - avkastning 

Pr. 01.01.2019 var markedsverdien på finansformuen kr. 40.190.049,-. Avkastning pr. 31.12.2019 viser 
en gevinst på kr. 3.863.302-, totalporteføljen er dermed økt til kr. 44.123.275,- pr. 31.12.2019. 

 

Utviklingen er nedenfor vist grafisk, og som vi ser har det vært litt variasjoner mellom indeks og vår 
portefølje. Det ble en bra økning på avkastningen i 2019, men det er urolige tider innen finansmarkedet 
og hvordan utviklingen blir framover er vanskelig å forutsi. 
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Forvaltningen 

Formuen forvaltes av Grieg Investor AS, og forvaltningshonoraret ble reforhandlet en 25.04.2013, sak 
2013/1223. Honoraret fastsettes i henhold til %-sats i nedenstående tabell. 

 

Det er betalt kr. 307.695,- i honorar pr. 31.12.2019. 

  

Fondsreserver 

Tabellen nedenfor viser status for Midtre Gauldal kommunes fondsreserver som pr. utgangen av 
2019 utgjør 101,431 millioner kroner. Fondsreservene er økt med 16,6 millioner kroner i løpet av 2019. 
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Handlingsregelen setter krav om at disposisjonsfondet skal ha en størrelse på 5 % av brutto 
driftsinntekter innen 2022. For 2019 utgjør disposisjonsfondet 5,51 % av brutto driftsinntekter. 

 

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,65 % 7,00 % 8,65 % 
Årlig sykefravær 2018 1,75 % 4,73 % 6,48 % 
Årlig sykefravær 2019 2,00 % 5,22 % 7,22 % 

 
Det er jobbet systematisk både på overordnet nivå og ved den enkelte enhet over tid for å fremme 
nærværet og følge opp sykmeldte. KS sin NED-satsing er gjennomført ved alle enhetene. 

 

Statlige styresignaler 

 
 
 

Behovsendringer (demografi) 

 
 
Ihht. tall fra SSB, har kommunens vekst i antall innbyggere stagnert.. Fra 2017 til 2018 er det en nedgang 
på 94 personer. Dette tilsier en reduksjon på 1,4 %. Innvandringen til kommunen har avtatt litt, og 
andelen med innvandrerbakgrunn er 14 %.  Pr 01.01.17 var den på 872 personer. 
 
Når det gjelder kommunens innbyggere som har innvandrerbakgrunn, er andel menn og kvinner 
tilnærmet likt.  Den store innvandringen i kommunen stiller store krav til tilrettelegging både når det 
gjelder barnehage, skole, arbeidsliv og bosetting.  Av hensyn til kommunens videre utvikling og vekst, er 
det svært viktig å lykkes i denne tilretteleggingen.  
 
For at en skal beholde livskraftige lokalsamfunn og skape fortsatt vekst, er en avhengig av en 
videreutvikling av næringslivet, og tilrettelegging for bosetting.  
 
Utviklingen i befolkningens sammensetning, viser en fortsatt økning i antall barn i alderen 0-5 år, stabilt i 
aldersgruppen 6-15 år, og et fall i den voksne befolkning.  Andel av befolkningen 67-79 øker og her vil 
planlegging i forhold til pleie og omsorgstjenester være viktig. For aldersgruppen 0-5 år vil 
dimensjonering av barnehagetilbud være viktig samt planlegging av fremtidig skoletilbud.  Tall fra SSB 

Mill. kroner 2016 2017 2018 2019

Endring 

2018-2019

Disposisjonsfond (ubundet driftsfond) 1092 9567 26557 31887 5330

Bundne driftsfond 34713 36055 35453 36153 700

Ubundne investeringsfond 0 0 21970 32697 10727

Bundne investeringsfond 874 891 841 694 -147

Sum fondsavsetninger 36679 46513 84821 101431 16610
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viser at 41 % av kommunens innbyggere bor i tettbygd strøk, mens 59 % bor i spredtbygde strøk. Siden 
kommunen har en stor geografisk spredning, stiller dette spesielle krav til kommunens tjenesteyting og 
organisering. 
 

 

 

Befolkningsutviklingen over tid er en indikasjon på hvordan kravene til kommunens tjenesteyting 
utvikler seg.  Den viser også at innbyggerantallet i kommunen har en netto nedgang på 94 fra 2017 til 
2018. Innvandringen er gått litt ned i perioden 2017-2018. 
  

 

Etisk standard 

 
 
Kommunen har et eget regelverk «Etiske retningslinjer» som revideres jevnlig. Formålet med dette 
regelverket er å sikre en høy etisk standard i alt kommunen foretar seg. Det skal således ikke kunne 
reises tvil om upartiskhet, habilitet eller objektivitet hverken blant folkevalgte, ansatte eller de 
beslutninger som fattes.  
 
Åpenhet er en viktig nøkkel til dette. For å holde en nødvendig avstand til kommunens 
samarbeidspartnere, praktiseres deltakelse på arrangementer med samarbeidspartnerne svært strengt. 
 
Hva angår anskaffelser og kommunale innkjøp, er dette i hovedsak regulert av innkjøpsavtaler som er 
fremforhandlet av Fylkeskommunen. Ved større anskaffelser benyttes offentlige anbud. På oppdrag fra 
Kommunestyret foretar revisjon fra tid til annen forvaltningsrevisjon for å forsikre at anskaffelsene 
foretas forskriftsmessig. 
  

Diskrimineringsloven 

 
 
Det er ikke iverksatt tiltak for å fremme diskrimineringsloven i 2019.  Kommunen er en IA-bedrift.   
 
Ved ansettelser legges det vekt på kvalifikasjoner, ikke kjønn. Tilrettelegging gjennomføres så langt som 
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mulig i forhold til målene i IA-avtalen og lovverket. 
  

  

Likestilling 

 

 

Interkommunalt samarbeid 

 
 
Kommunen har interkommunalt samarbeid på en rekke ulike områder, likedan 
vertskommunesamarbeid. Hovedkontorene for alle de interkommunale samarbeidene kommunen 
deltar i, er i andre kommuner.  

Interkommunalt samarbeid og samarbeid om vertskommunefunksjoner er gjennomført på følgende 
områder: 
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-    Kemnerfunksjonen 
-    Arbeidsgiverkontrollen 
-    Kontrollutvalgssekretariat 
-    Revisjon     
-    Renovasjon 
-    Brann og redningstjeneste 
-    Samarbeidsorgan (Trondheimsregionen) 
-    Regionrådet Trøndelag Sør 
  

Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Brukere 

 

Målsettinger 

 
Målsetting Status måloppnåelse 
Alle barn i Midtre Gauldal 
får utfordringer som de 
mestrer i et trygt 
oppvekstmiljø 

Vi skal: 

• Sørge for at barn har 
innflytelse på 
barnehagens/skolens 
praksis og at den 
enkelte blir sett og tatt 
på alvor 

• Sørge for at barn og 
unge med vanskelige 
hjemmeforhold får god 
oppfølging i 
barndommen og i 
overgangen til 
ungdoms- og voksenliv 

• Inspirere og motivere 
barn og unge til aktivt 
å medvirke i demokrati 
og samfunnsdebatt 

• Integrere miljøarbeid i 
aktivitetene i 
barnehager og skoler 

• Samarbeide med 
foreldre/foresatte og 
lokalsamfunnet om 
barnas utvikling 

• Legge til rette for fysisk 
aktivitet og 
gjennomføre 
helsefremmende tiltak 

  

Handling/hvordan: 

• Gjennomføre og følge 
opp 
elevundersøkelsen, 
elevsamtaler og 
elevråd 

• Arbeidet med barns 
medvirkning nedfelles i 
barnehagenes 
årsplaner 

• Systematisk og 
kontinuerlig arbeid for 
et trygt og godt 
barnehage- og 
skolemiljø uten 
krenkelser. 

• Ungdomstrinnet: 
«Eleven først», styrket 
elevmedvirkning 

• Skolebasert 
utviklingsarbeid på 
skolene: 
Kvalitetsheving i 
begynneropplæringen. 
Bedre opplæring i de 
grunnleggende 
ferdighetene. Fagteam 
og kollegalæring. 

• Mer bruk av lærings- 
og undervisnings-
metoder som krever 
fysisk aktivitet. 

• Følge opp 
kommunedelplan for 
fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv. 

Status: 

•    Innarbeidede rutiner 

  

  

•    Arbeidet med barns 
medvirkning er nedfelt i 
årsplanene til alle 
barnehagene 
•    Alle barnehagene og 
skolene deltar i den nasjonale 
satsningen for et inkluderende 
barnehage og skolemiljø.  
  

•    Arbeidet pågår 

 
•    Alle elever på 1.-7.trinn fikk 
høsten 2019 sitt eget 
læringsbrett og elevene på 
ungdomstrinnet sin egen PC. 
Alle ansatte har fått 10 dager 
med kompetanseheving i bruk 
av digitale verktøy i 
opplæringen.  Fagnettverk for 
bedre begynner-opplæring og 
lesing i hele skoleløpet 
•    Kontinuerlig utvikling 

  

•    Pågår kontinuerlig i 
barnehagene 
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Målsetting Status måloppnåelse 

• Barnehagene skal 
arbeide systematisk 
med progresjon og 
pedagogisk utvikling 
for barn i barnehagen. 

• Holdninger og verdier 
knyttet til mangfold 
skal gjennomsyre 
miljøet i barnehagene 
og skolene 

• Grunnleggende 
ferdigheter vektlegges 
i hele skoleløpet 

• Tidlig iverksetting av 
tiltak for barn med 
spesielle behov, både i 
skole og barnehage 

• Drive barnehagebasert 
kompetanseutvikling 
med fokus på språk og 
lek i samarbeid med 
Dronning Mauds 
minne høgskole 

• Opprettholde et godt 
tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid 

• Ny rammeplan for bhg. 
implementeres 

• Oppstart 
implementering av 
revidert læreplan og 
tilhørende lovverk i 
skolen. 

 
 
  

•    Pågår kontinuerlig i 
barnehagene 

  

 
•    Pågår kontinuerlig i 
barnehagene og skolene 

 
  

• Lovendring gir skoleeier plikt 
til å iverksette tidlig innsats 
•    Gjennomført 

  

 
•    Alle barnehagene jobber 
systematisk med 
barnehagebasert 
kompetaneutvikling, bla. i 
samarbeid med Dronning 
Mauds minne høgskole. 

•    Pågår 

 
•    Arbeidet  foregår 
kontinuerlig 
•    Pågår både lokalt og 
regionalt 
  

 

Folk i Midtre Gauldal får 
gode helse og 
omsorgstjenester 

Vi skal: 

• Gi riktige tjenester 
på riktig 
omsorgsnivå, og til 
riktig tid 

• Utnytte muligheter 
og ressurser som 
finnes i tilknytning 
til nærmiljø og 
sosiale nettverk 
gjennom 
næromsorg 

• Gi barn og unge en 
rolle i arbeidet med 
livskvalitet for eldre 

• Benytte tilgjengelig 
teknologi for å gi 
best mulig helse- og 
omsorgstjenester 

• Definere 
rekreasjonsområder 
og øke 
tilgjengeligheten til 

Handling/hvordan: 

• Implementere og 
iverksette tildeling av 
helse -og 
omsorgstjenester i 
tråd med nye 
tildelingskriterier 

• Prosjekt 
hverdagsrehabilitering 
i samarbeid med 
Melhus og Skaun 
iverksettes og 
implementeres 

• Videreutvikle system 
for samarbeid med 
frivillige og pårørende 

• Videreutvikling av 
Livsglede for eldre 

• Resertifisering av 
sykehjemmet som 
Livsgledesykehjem 

• Videreføre 
eksisterende prosjekt 

Status: 

• Dette er iverksatt 2018, 
arbeidet pågår 

  

  

• Deltatt i KS`s 
effektiviseringsnettvek. 
Det er laget forslag til 
eget prosjekt. Dette er 
videreført ut 2019 

• Er påbegynt 

  

• Iverksatt på 
sykehjemmet 

• Sykehjemmet er 
sertifisert mars 2018. 
Resertifisert mars 
2019. 
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Målsetting Status måloppnåelse 
friluftsområder og 
naturressurser 

• Gjennomføre tiltak 
for å utvikle, 
rekruttere og 
beholde 
kompetanse innen 
helse- og 
omsorgsarbeidet i 
kommunen 

  

  

og arbeid innenfor 
velferdsteknologi 

• Systematisk arbeid for 
å fremme en 
heltidskultur 

• Rekruttering til pleie 
og omsorgstjenesten 
gjennom egne 
studentstillinger 

• Rekruttering gjennom 
tett samarbeid med 
Gauldal videregående 
skole 

• Følge opp 
ressursstillinger/-
funksjoner på ulike 
fagområder 

• Ivareta og 
videreutvikle system 
for internundervisning 
for ansatte 

• Arbeid pågår og 
videreføres  

  

• Arbeid er påbegynt 

• Er etablert 

 
  

• Er etablert og 
samarbeid pågår  

  

• Arbeid pågår 

  

• Er etablert og arbeid 
pågår 

  

  

  
 

Folk i Midtre Gauldal 
opplever effektiv, sikker og 
framtidsrettet infrastruktur 

Vi skal: 

• Sørge for tilstrekkelig 
kvalitet, kapasitet og 
sikkerhet på 
energiforsyningsnett, 
vann- og avløpsanlegg, 
bredbånd og veinett 

• Stimulere til 
kretsløpsbasert forbruk 
og bidra til 
kostnadseffektiv 
avfallshåndtering 

• Drive 
holdningsskapende 
arbeid, veiledning og 
tilrettelegging om 
sammenhengen mellom 
klima, miljø og forbruk  

  

Handling/hvordan: 

• Følge opp 
vanndirektivet 

  

  

• Samarbeide med 
Gauldal e-verk om 
sikring av 
strømforsyningen 

• Samarbeide med TFK 
om ressurser til 
nødvendige 
utbedringer av 
vegene 

• Sikre at 
avløpssystemet er 
dimensjonert for 
ekstrem nedbør  

  

• Videreutvikle 
samarbeidet med 
Midt IT og andre 
aktører for å øke 
kapasitet og dekning 
på bredbånd 

  

• Søke om statlige 
midler for utbedring 

Status: 

  

Vannområdekoordinator er 
tilsatt i samarbeid med 
Gaula, Nea og Nidelv 
vannområder. Koordinator er 
pådriver i arbeidet. 

Tensio har nå ansvaret, og vi 
har nødnummer dit. 

  

Løpende dialog med 
Vegvesenet og 
fylkeskommunen, og primært 
i forhold til trafikksikkerhet. 

Arbeid med ny hovedplan for 
vann og avløp startes opp i 
2020/2021. 

  

  

Utbygging av mobildekning 
på Høgkittelen er startet opp 
for å bedre mobildekning ved 
Sætersgårdene.  
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Målsetting Status måloppnåelse 
av bredbånd og 
mobildekning der det 
ikke er kommersielt 
interessant for 
utbygging fra 
markedets aktører 

  

  

Det er gjennomført 
kartlegging av behov og 
dialog med flere aktører om 
deres planlagte utbygging, 
samt at søknad om statlige 
midler for 2020 er under 
utarbeidelse for de områder 
som ikke er kommersielt 
interessante for utbygging. 

  

 

 
 

Samfunn 
 

Målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Det er attraktivt å etablere 
og drive næringsvirksomhet i 
Midtre Gauldal 

Vi skal: 

• Stimulere til at det 
etableres 
forpliktende 
samhandling mellom 
kompetansemiljø og 
næringsliv i regionen, 
med utgangspunkt i 
at det skal gagne 
både lokalsamfunnet 
og regionen 

• Jobbe for at all 
næringsutvikling 
skjer på en 
fremtidsrettet måte 
når det gjelder bruk 
av natur- og 
energiressurser 

• Bidra til at nye 
regionale 
næringsområder 
skjer i samarbeid 
med kommunene i 
Trondheimsregionen 

• Sørge for at barn og 
unge har kunnskap 
om næringslivet i 
regionen 

• Legge til rette for at 
kunnskapsbedrifter 
etableres i tilknytning 
til kommunesenteret 
Støren 

• Motivere og legge til 
rette for 

Handling/hvordan: 

• Etablere 
næringsområdet 
Støren sør 

• Midtre Gauldal 
Næringsselskap KF 
skal ha en vesentlig 
rolle i utviklingen av 
næringsområder og 
på sikt utvikling av 
boligområder 

  

• Operasjonalisere 
strategisk 
næringsplan for 
Trondheimsregionen 

• Videreutvikle 
samarbeidet med 
næringsforeningen 

  

• Arbeide for å få 
redusert 
arbeidsgiveravgiften 

  

• Aktivt jobbe for å få 
eksterne 
omstillingsmidler 

  

• Videreutvikle 
entreprenørskap i 

Status: 

Arbeidet er godt i gang; vei 
opp til området bygges nå.  

KFet er nå kommunens 
redskap i utviklingsarbeidet. 
Selskapet rapporterer jevnlig 
til Kommunestyret og 
aktiviteten følges også 
opp administrativt.  Utvikling 
av næringsområder 
prioriteres først, men 
mandatet er utvidet også til å 
gjelde boligutvikling. 

Planen ligger til grunn for 
arbeidet i kommunene, men 
er ikke fulgt opp tiltak for 
tiltak. 

Foregår 
kontinuerlig; kontakten er 
tett og det er blant annet 
avholdt eget mellom 
formannskapet og fagutvalget 
i foreningen. 

Er tatt opp i forbindelse med 
omstillingsarbeidet, men 
ingen konkrete aktiviteter er 
gjennomført. 

Det er etablert dialog med 
Innovasjon Norge og 
Trøndelag fylkeskommune, og 
arbeidet med å utforme en 
søknad er påstartet. 

153



Årsmelding 2019 
 

Side 29 av 72 

Målsetting Status måloppnåelse 
landbruksbasert 
næringsutvikling 

  

skolene og delta 
aktivt i 
Ungdomsmessen 

  

• I samarbeid med 
næringsforeningen 
legge til rette for at 
ungdom får 
lærlingeplass og 
sommerjobb i Midtre 
Gauldal 

• Samarbeid med 
Gaulasenteret og 
Visit Trondheim for 
landbruksbasert 
næringsutvikling 

Ungdomsmessen er 
gjennomført, men andre 
aktiviteter for å videreutvikle 
entreprenørskap er prioritert. 
Det er flere andre omfattende 
utviklingsprosket på gang på 
oppvekstområdet. 

Både kommunen og 
flere private bedrifter tar inn 
lærlinger årlig. Sommerjobb 
for ungdom i kommunen 
iverksettes fra sommeren 
2020. 

  

"Mett i Gauldalen"  har fått 
tildelt midler til deltakelse på 
Oi, Trønders Matfestival, 
kortreist småskala 
matproduksjon.  

  

  
 

Folk i Midtre Gauldal 
opplever en trygg hverdag 
full av muligheter 

Vi skal: 

• Ivareta trygghet 
og sikkerhet 
gjennom arbeidet 
med 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

• Forvalte 
naturressurser til 
beste for dagens 
og framtidens 
generasjoner 

• Sette folkehelse i 
sentrum i 
utviklingen av 
eksisterende og 
nye boligområder 

• Hensynta klima og 
miljø i all 
kommunal 
planlegging og 
aktivitet 

Handling/hvordan: 

• Oppdatere den 
helhetlige ROS-
analysen 

• Revidere krise -og 
beredskapsplanene 

• Gjennomføre møte i 
beredskapsrådet 

• Gjennomføre 
dialogmøter med NVE 
om flomverk 

• Revidere hovedplan 
avløp 

  

  

  

• Gjennomføre minst en 
kriseøvelse pr. år 

  

• Revidere Klima -og 
energiplanen 

  

• Ivareta 
folkehelseperspektivet 
i all kommunal 
planlegging 

Status: 

• Ikke gjennomført 

  

• Pågår kontinuerlig 
  

• Ikke gjennomført i 
2019 

• NVE brukes som 
konsulenter og 
trekkes inn ved behov, 
samt at egne 
medarbeidere deltar 
på opplæring  

  

• Øvelse Sodd 
gjennomført i 
mars/april 

  

  

• Forslag til revidert 
plan er utarbeidet  

  

• Følges opp 
kontinuerlig gjennom 
kontakt mellom 
saksbehandlerne og 
folkehelsekoordinator, 
samt at 
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Målsetting Status måloppnåelse 
folkehelseperspektivet 
nå er sentralt i all 
saksbehandling og 
planlegging 

  

  
 

Folk i Midtre Gauldal trives 
og er aktive 

Vi skal: 

• Tilrettelegge nye 
boområder for et 
mangfoldig bomiljø 
som bidrar til å 
utjevne sosiale 
forskjeller 

• Velge klima- og 
energivennlige 
løsninger ved 
nybygging og 
rehabilitering 

• Legge til rette for 
ulike 
fritidsaktiviteter, 
positive helsevalg 
og en sunn livsstil 

• Bidra til å utvikle et 
godt kollektivtilbud 
i hele kommunen 

• Jobbe for at Støren 
blir et attraktivt 
sentrum og at 
kulturarven brukes 
som ressurs i all 
stedsutvikling 

• Sørge for at frivillige 
lag og 
organisasjoner kan 
bidra til et aktivt og 
variert kulturliv 

  

Handling/hvordan: 

• Videreutvikling av 
lokaldemokratiet 
gjennom 
innbyggerdialogen 

  

• Følge opp planstrategi 
vedtatt mai 2016: 

• Områderegulering 
Prestteigen-Støren 

  

• Kommuneplanens 
arealdel 

  

• Forebygge fattigdom 
og sosial eksklusjon 
blant barn, unge og 
barnefamilier i et 
folkehelseperspektiv 

• Kulturplan for Midtre 
Gauldal 

• Pleie- og omsorgsplan 

  

  

  

• Strategiplan for 
boligpolitikken i 
Midtre Gauldal 
kommune 

• Strategi for fritidsbolig 

•   

• Kommunedelplan 
Soknedal 

Status: 

• Workshop md 90 
elever ved GSK er 
gjennomført. 

  

  

  

  

  

• Revidering av 
kommunedelplan 
Støren er i gang 

• Revidering av 
arealdelen er godt i 
gang. 

• Planarbeid er startet 
opp, ikke ferdigstilt. 

  

• Utarbeiding av 
kulturplan er i gang. 

• Arbeidet med ny 
helse- og 
omsorgsplan er også 
godt i gang, til 
politisk behandling 
våren 2020. 

• Ikke påstartet. 

  

• Samordnes med 
arbeidet med 
arealdelen eller 
strategiplan for 
boligpolitikken 

• Under arbeid. 

 

 
 

Medarbeidere 
 

Målsettinger 
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Målsetting Status måloppnåelse 
Kommunens 
medarbeidere er 
dyktige og 
nytenkende 

Vi skal: 

• Fastsette klare mål 
og retninger for 
arbeidet  

• Videreutvikle en 
lederkultur som 
inspirerer og sikrer 
medarbeiderne 
faglig og personlig 
utvikling 

• Videreutvikle oss 
slik at vi blir i stand 
til å tilpasse oss 
rammebetingelsene 
og endringer i 
innbyggernes 
behov 

• Videreutvikle en 
robust og fleksibel 
organisasjon som 
bruker og utvikler 
medarbeidernes 
kompetanse og 
omstillingsevne  

• Aktivt ta i bruk ny 
kunnskap og ny 
teknologi 

Handling/hvordan: 

• Videreutvikling og 
systematisk bruk av 
Helhetlig styring 

  

• Gjennomføre 
lederutviklingsprogram 
for enhetsledere og 
avd.ledere 

• Revitalisere 
nettverkene innenfor 
hvert av 
tjenesteområdene 

• Videreutvikle 
enhetsledermøtet som 
en arena for læring 

• Innføre Lean eller 
annet system som 
redskap for 
kvalitetsutvikling 

• Kontinuerlig vurdering 
om kommunens 
organisering er 
hensiktsmessig 

• Utvikling av 
servicepolicy/strategi 
for brukerorientering. 

  

  

• Utvikling av 
digitaliseringsstrategi 

  

Status: 

• Nytt satsingsområde er å 
integrere 
klimabudsjett/klimaregnskap 
i systemet. Arbeidet vil 
intensiveres i 2020. 

• Pågått kontinuerlig gjennom 
ulike utviklingsprosjekt 
første halvår. 

  

• Aktivt arbeid i alle nettverk 
pågår. 

• Spesielle tiltak for dette ikke 
gjennomført. 

  

• Kursing gjennomført og egen 
fokusgruppe etablert. 

  

• Pågår kontinuerlig, men 
spesielle tiltak ikke 
gjennomført i 2019. 

• Det er først og fremst 
arbeidet med en 
modernisering av 
servicekontoret og hvilken 
service som skal ytes i 
forbindelse med plan- og 
byggesaksbehandlingen. 

• Behandlet i kommunestyret i 
juni 2019. 

 

Kommunens 
medarbeidere trives 
på jobb 

Vi skal: 

• Videreutvikle et godt 
arbeidsmiljø der ansatte 
gleder seg til å gå på 
jobb 

  

• Utvikle en 
organisasjonskultur som 
motiverer og engasjerer 
medarbeiderne 

Handling: 

• Gjennomføre og følge 
opp 10-faktor 
undersøkelsen 

• Følge opp vedtatt 
arbeidsgiverstrategi 

• Revidere kommunens 
handlingsplan for IA-
arbeidet og HMS-
systemet 

• Revidere og 
implementere plan for 
oppfølging av nytilsatte 

• Ledere og medarbeidere 
skal sammen 
gjennomføre 
trivselsfremmende tiltak 

• Jobbe aktivt for å 
fremme en heltidskultur 

Status: 

• Gjennomføres i 2020 

• Revidering av 
strategien ikke gjort. 

• Arbeidet pågår. 

  

  

• Arbeidet pågår, 
ferdigstilles i 2020. 

  

  

• Følges opp ved den 
enkelte enhet. 
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Målsetting Status måloppnåelse 

• Spesielle tiltak ikke 
gjennomført. 

 

Midtre Gauldal har 
en vi-kultur 

Vi skal: 

• Dele kunnskap, 
erfaringer og suksesser 
for å skape ny 
kunnskap og praksis 

• Være lojale overfor de 
rammene som er satt 
for arbeidet 

• Arbeide effektivt for å 
skape best mulig 
resultat ut fra de 
ressursene vi har 

• Skape godt samarbeid 
internt og med 
eksterne 
samarbeidspartnere 

• Respektere våre 
medmenneskers 
individuelle behov og 
mestringsevne 

•   

Handling: 

• Leder –og 
medarbeiderutvikling på 
tvers av enheter 

• Videreutvikle 
enhetsledermøtet som 
en arena for læring 

• Gjennomføre 
velferdstiltak 

  

• Ny intranettløsning gir 
bedre muligheter for 
deling av informasjon og 
kompetanse mellom 
medarbeidere. 

• Opplæring i forhold til 
strategisk 
kompetanseplan 

• Alle enhetene skal jobbe 
aktivt med 
omdømmebygging 

  

• Utvikle en overordnet 
mediestrategi 

Status: 

• Pågår kontinuerlig 
gjennom ulike former 
opplæring. 

• Spesielle tiltak ikke 
gjennomført. 

  

• Følges opp lokalt ved 
den enkelte enhet. 

  

• Allvis er tatt i bruk og 
videreutvikles 
kontinuerlig som kanal 
for informasjonsdeling. 

• Gjennomføres stort 
sett i henhold til 
vedtatt plan. 

• Det stimuleres 
fortløpende til at alle 
enheter skal synliggjøre 
"gladhistorier". 

• Ikke gjennomført. 

 

 
 

Økonomi 
 

Målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Kommunens 
økonomi er 
robust og 
forvaltes på en 
god måte 

Vi skal: 

• Forvalte ressursene på 
en effektiv og 
kunnskapsbasert måte 
gjennom helhetlig 
styring  

• Tilpasse utgiftene til 
inntektene slik at den 
økonomiske 
handlefriheten styrkes 

• Gjennomføre 
kostnadseffektiviserende 
tiltak 

• Utføre avgiftsbelagte 
tjenester slik at de er 
effektive, 
selvfinansierende og 
framtidsrettet 

Handling: 

• Følge opp vedtatte 
handlingsregler 

  

• Kontinuerlig arbeid med å sikre 
at folkevalgte har et godt 
grunnlag for å fatte vedtak 

• Bedre økonomistyring gjennom 
bruk av Framsikt 

• Kvalitetssikre 
økonomirapportering/prognoser 

•   

• Kritisk vurdering av alle 
nyinvesteringer 

  

Status: 

• Pågående 
arbeid,  smartere 
måter å jobbe med 
økonomi/regnskap 

• Pågående arbeid, 
sørge for gode 
saksdokumenter og 
klart språk. 

• Pågående prosess, 
jobber for å ta i 
bruk flere 
delprogrammer. 

  

• Alle nyinvesteringer 
må være forankret 
i  kommunens 
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• Streng budsjettdisiplin i hele 
organisasjonen 

  

 

• Kvalitetssikre Kostra-føringen og 
bruke styringsdata systematisk 

  

• Systematisk arbeid for å 
redusere sykefraværet 

samfunnsdel samt 
vedlikeholdsplaner.  

• Månedlige møter 
med økonomi/HR 
og enhetsledere 
med sterk fokus på 
regnskapet. 

• Kostra rapporteres 
til SSB to ganger i 
året. Enhetene må 
være kjent med 
Kostra veilederen. 

• Pågående prosess, 
fokus på 
sykefraværsarbeid 
og NED-satsningen. 

  

 

 
 

158



Årsmelding 2019 
 

Side 34 av 72 

Kommunens tjenesteområder 
 

Folkevalgte og stab 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Tjenesteområdet omfatter rådmannens stab som har et overordnet ansvar for områdene økonomi, 
lønn, personal, IKT, arkiv/post, beredskap, informasjon og understøttelse av politisk styringssystem.  

Videre omfatter tjenesteområdet drift av politisk virksomhet og lønnsutgifter til folkevalgte. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

110-Folkevalgte/stab 35 440 32 626 34 702 -738 -2,1 % 

Sum 35 440 32 626 34 702 -738 -2,1 % 

 
Merforbruket skyldes i hovedsak ekstraordinære utgifter i forbindelse med skifte av rådmann, 
prosjektkostnader IT som skulle vært ført på som investeringer og felleskostnader for hele 
organisasjonen som ikke er fordelt på enhetene. Det er også et merforbruk på lønn herunder overtid. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Brukertilfredshet interne 
tjenester 

Opplevd kvalitet  Interne tjenester, 
økonomi 

5,4 5,0  Brukerundersøkelsen 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020 
 

  Interne tjenester, 
arkiv 

5,3 5,2  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
IKT 

5,4 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 
2020.  
 

  Interne tjenester, 
lønn 

4,9 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
personal 

5,1 4,8  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
regnskap 

5,4 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
servicetorg 

4,3 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet "Ren" 
revisjonsberetning 

Ja Ja Ja Her ligger vi et år 
etter, regnskapet 
leveres til revisjon 
15.02. og vi mottar 
revisjonsberetning 
først i mai. Denne 
besvarelsen gjelder 
derfor året før, 2018. 
 

  Antall henvendelser 
til IT-helpdesk 

1 894 1 450 2 636 Økningen fra 2018 
skyldes at det ble tatt 
i bruk flere nye 
system uten at 
tilstrekkelig 
opplæring ble 
gjennomført av 
brukerne. Stort 
behov for 
brukerstøtte. 
 

  Avvik i forhold til 
budsjettramme - 
hele kommunen 

2,6 % 0,0 %   

  IT-kostnad pr. 
databruker 

7 043 7 400 6 693 Gjennomsnittsprisen 
fortsetter å gå ned, 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

noe som har 
sammenheng med 
reduserte 
investeringer/innkjøp 
samtidig som antallet 
brukere har økt med 
23. 
 

  Kritiske IT-feil 
registrert i helpdesk 

4 0 0 De fire feilene som 
oppstod i 2018 
hadde sammenheng 
med en spesiell 
server som da ble 
skiftet ut. ingen slike 
hendelser i 2019. 
 

  Nærvær - hele 
kommunen 

93,5 
% 

95,0 % 92,8 % Nærværet varierer 
fra år til år, og tallene 
viser at det er lavere 
enn målsettingen på 
95 % og også lavere 
enn i 2018. Årsaken 
til dette er ikke 
klarlagt når 
årsrapporten 
ferdigstilles, men 
situasjonen vil bli 
fulgt opp og tiltak 
iverksatt i den grad 
fraværet er 
abeidsrelatert. 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

105,0 
% 

100,0 % 147,1 % Mer inntekter i 
forhold til budsjett. 
Viser til detaljer 
under tabell 1B. 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

102,0 
% 

100,0 % 108,3 % Merforbruk i utgifter 
i forhold budsjett. 
Viser til detaljer 
under tabell 1B. 
 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

101,0 
% 

100,0 % 102,1 % Merforbruk totalt i 
forhold til 
budsjett. Viser til 
detaljer under tabell 
1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

93,7 95,0 93,1  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,2 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Mestringsklima 4,0 4,2  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

3,7 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Mestringstro 4,0 4,3  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,4 4,7  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Oppgave motivasjon 4,3 4,5  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,8 4,2  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Rolleklarhet 3,9 4,5  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Selvstendighet 4,5 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 95,2 
% 

96,0 % 94,4 % Nærværet i staben er 
litt lavere enn 
målsettingen på 95 
%, og også noe 
lavere enn i 2018. 
dette skyldes først og 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

fremst flere 
langtidssykmeldinger 
enn vanlig. Disse er 
ikke arbeidsrelatert. 
 

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,45 % 3,60 % 5,05 % 
Årlig sykefravær 2018 1,30 % 3,55 % 4,84 % 
Årlig sykefravær 2019 1,70 % 3,87 % 5,57 % 

 
Det er jobbet systematisk både på overordnet nivå og ved den enkelte enhet over tid for å fremme 
nærværet og følge opp sykmeldte. KS sin NED-satsing er gjennomført ved alle enhetene og for 
stab/støttetjenestene. For staben viser tallene at nærværet i 2019 har vært noe lavere enn fastsatt mål 
på 95 %. Det har vært flere langtidssykmeldinger som ikke er arbeidsplassrelaterte.  

 
 

Oppvekst 

 

Skole 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

20-Skole 67 754 68 801 67 053 -701 -1,0 % 

Sum 67 754 68 801 67 053 -701 -1,0 % 

 
Skolene har samlet sett et merforbruk i 2019 på ca. 700 000. Merforbruket skyldes i hovedsak 
lønnsutgifter knyttet til ekstraordinære tiltak skolene har måtte iverksette.  

Skolene har overforbruk på driftsutgifter, dette er i hovedsak på IT-utstyr som skyldes den digitale 
satsningen som skolene har hatt i 2019. Dette er bl.a finansiert gjennom bruk av bundne driftsfond. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunn Miljø Skolene skal sortere 
avfall (plast, 
papp/papir og 
restavfall). 

 100,0 % 100,0 % Alle skolene 
sorterer søppel 
 

Brukertilfredshet - 
elevundersøkelsen 10.trinn 

Opplevd kvalitet Mestring 3,9 4,0 4,0 Resultatet er som 
målet, litt 
forbedring fra 2018 
 

  Mobbing på skolen 4,8 % 0,0 % 4,1 % Tallet viser en 
positiv nedgang for 
ungdomstrinnet. 
 

  Motivasjon 3,4 3,7 3,6 Resultatet viser 
framgang på 
indikatoren 
motivasjon fra 208, 
men likevel ikke 
som målet for 2019 
 

  Støtte fra lærerne 3,8 4,0 4,1 Resultatet viser 
framgang på 
indikatoren fra 
208, og noe høyere 
en målet for 2019 
 

Brukertilfredshet - 
elevundersøkelsen 7.trinn 

Opplevd kvalitet Mestring 4,1 4,1 4,0 Resultatet viser en 
svak tilbakegang 
fra 2018. 
Målsettingen 
er ikke nådd. 
 

  Mobbing på skolen 4,7 % 0,0 % 9,7 % Resultatet for 
barnetrinnet har 
hatt en negativ 
utvikling. Arbeidet i 
den nasjonale 
satsningen for 
inkluderende 
skolemiljø blir 
viktig for å rette på 
dette. 
 

  Motivasjon 3,7 4,0 3,9 Resultatet viser en 
framgang på 
indikatoren fra 
2018, men 
målsettingen er 
likevel ikke nådd. 
 

  Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,5 Resultatet på 
indikatoren viser 
framgang fra 2018. 
Målsettingen er 
nådd 

164



Årsmelding 2019 
 

Side 40 av 72 
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2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

Brukertilfredshet - 
foreldreundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Mestring (elevenes)  4,3  Undersøkelsen 
endret, indikatoren 
fjernet. 
 

  Mobbing på skolen 
(skolen håndterer 
mobbing på en god 
måte) 

4,0 4,0   

  Motivasjon 
(elevenes) 

4,4 4,3 4,2 Foreldrenes 
opplevelse av 
elevens motivasjon 
har hatt 
tilbakegang fra 
2018. 
 

  Støtte fra lærerne 4,7 4,6 4,4 Foreldrenes 
opplevelse av 
elevens støtte fra 
lærerne har hatt 
tilbakegang fra 
2018 og 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Grunnskolepoeng, 
gutter 

35,6 39.6 37,2 Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 
for guttene har 
hatt en klar økning 
fra 2018. 
Resultatet ligger 
fremdeles under 
landsnittet slik at 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

  Grunnskolepoeng, 
jenter 

43,4 44 41,4 Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 
for jentene har 
hatt en klar 
tilbakegang fra 
2018. Resultatet 
ligger  under 
landsnittet slik at 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

  Lesekartlegging 
2.trinn, andel elever 
over kritisk grense 

74,0 
% 

80,0 % 80,0 % Resultatet på 
lesekartleggingen 
for 2.trinn er i tråd 
med målsettingen 
for 2019. 
 

  Nasjonale prøver, 
engelsk lesing 
5.trinn, andel elever 
på mestringsnivå 2 
og 3 

70,3 
% 

75,0 % 59,4 % Resultatet ligger 
klart under 
resultatet for 2018 
og målsettingen for 
2019. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

  Nasjonale prøver, 
engelsk lesing 
8.trinnandel elever 
på mestringsnivå 3, 
4 og 5,  

68,6 
% 

65,0 % 59,9 % Resultatet ligger 
klart under 
resultatet for 2018 
og målsettingen for 
2019. 
 

  Nasjonale prøver, 
lesing 5.trinn, andel 
elever på 
mestringsnivå 2 og 3 

64,0 
% 

75,0 % 71,7 % Resultatet for 2019 
er bedre enn for 
2018, men 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

  Nasjonale prøver, 
lesing 8.trinn, andel 
elever på 
mestringsnivå 3, 4 
og 5 

80,3 
% 

70,0 % 74,6 % Resultatet ligger 
under resultatet 
for 2018, men 
målsettingen for 
2019 er nådd. 
 

  Nasjonale prøver, 
regning 8.trinn, 
andel elever på 
mestringsnivå 3, 4 
og 5 

79,1 
% 

70,0 % 75,5 % Resultatet ligger 
under resultatet 
for 2018, men 
målsettingen for 
2019 er nådd. 
 

  Nasjonale prøver, 
regning 5.trinn, 
andel elever på 
mestringsnivå 2 og 3 

87,9 
% 

75,0 % 74,6 % Resultatet ligger 
klart under 
resultatet for 2018 
men målsettingen 
for 2019 er nådd. 
 

  Regnekartlegging 
2.trinn, andel elever 
over kritisk grense 

77,0 
% 

80,0 % 76,0 % Resultatet på 
lesekartleggingen 
for 2.trinn ligger 
noe 
under målsettingen 
for 2019. 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

93,3 
% 

100,0 % 120,9 % Skolene har hatt 
større inntekter 
enn budsjettert, 
dette skyldes i 
hovedsak 
øremerket 
tilskudd til økt 
lærertetthet som 
ikke var budsjettert 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

99,1 
% 

100,0 % 105,2 % Merforbruket 
skyldes i hovedsak 
lønnsutgifter 
knyttet til 
ekstraordinære 
tiltak skolene har 
måtte iverksette. 
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2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

100,9 
% 

100,0 % 100,4 % Totalt sett et lite 
merforbruk samlet 
sett for skolene. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

87,0 87,0 90,3  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Mestringsklima 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Mestringstro 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Oppgavemotivasjon 4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Rolleklarhet 3,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
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2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Selvstendighet 4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 93,2 
% 

95,0 % 90,3 % Sykefraværet i 
skolene har vært 
høyere enn i 2018 
og nærværsmålet 
er ikke nådd. 
 

Samfunn Omdømme Alle skolene skal ha 
minst to positive 
medieoppslag årlig 

 100,0 % 100,0 % Alle skolene har 
hatt positive 
medieoppslag 
 

 
Resultatene på styringskortet er samlet for alle skolene. Det kan være store variasjoner mellom skolene 
på noen av indikatorer. det betyr at flere av skolene kan ha nådd målet for 2019 selv om dette ikke vises 
på rapporteringen. 
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Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,75 % 6,39 % 8,13 % 
Årlig sykefravær 2018 1,86 % 4,93 % 6,79 % 
Årlig sykefravær 2019 1,97 % 7,70 % 9,68 % 

 
Skolene har samlet sett et sykefraværet 2019 på 9,68%. Det er en økning i sykefraværet fra 2018 som 
samlet lå på 6,79%. Det er spesielt langtidsfraværet som er økt fra 2018, mens korttidsfraværet har vært 
stabilt. Det er stor variasjon i sykefraværet fra enhet til enhet, men dette gjelder i første rekke 
langtidsfraværet. 

Enhetene har fokus på arbeidet med å få ned sykefraværet både gjennom NED-satsningen og andre 
tiltak på enhetene. 

 
 

Barnehage 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

21-Barnehage 52 520 49 056 52 242 -278 -0,5 % 

Sum 52 520 49 056 52 242 -278 -0,5 % 

 
Barnehagene har samlet sett et merforbruk på 278 000. Overforbruket er i hovedsak knyttet til en 
barnehage som har hatt store ekstra utgifter til vikarer. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Brukertilfredshet foreldre i 
barnehagen 

Opplevd kvalitet Barnets trivsel 4,8 4,7  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Barnets utvikling 4,6 4,6  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Henting og levering 4,4 4,4  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Informasjon 4,2 4,2  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Medvirkning 4,3 4,2  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Relasjon mellom 
barn og voksen 

4,6 4,5  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Samlet tilfredshet 4,5 4,5  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Tilvenning og 
skolestart 

4,6 4,5  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Ute og innemilljø 4,2 4,1  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet "Alle med" skjema 
brukes på alle barn 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Brukes i alle 
barnehagene 
 

  Andel av 
assistentene med 
barne-og 
ungdomsarbeiderfag 
eller annen 
pedagogisk 
utdanning 

88,0 
% 

90,0 % 97,0 % Det er kun en 
ansatt i de 
kommunale 
barnehagene 
som ikke har 
fagutdanning 
 

  Andel 
barnehagelærere i 
forhold til 
grunnbemanning  

41,6 
% 

44,0 % 44,0 % Andel 
barnehagelærere 
er økt noe fra 
2018, noe som 
var forventet ut 
fra ny 
pedagognorm i 
barnehagene. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

106,3 
% 

100,0 % 99,3 % Barnehagene har 
hatt noe mindre 
inntekt i 
forhold til 
budsjett. 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

96,4 
% 

100,0 % 101,0 % Merforbruket er 
knyttet til økte 
vikarutgifter. 
 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

98,2 
% 

100,0 % 101,3 % Merforbruk 
totalt i forhold til 
budsjett. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

86,7 85,0 87,4 Den 
gjennomsnittlige 
stillingsstørrelsen 
er gått ned i 
2019. dette er 
ikke i tråd med 
målsettingen om 
at vi ønsker 
størst mulig 
stillinger. 
 

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,4   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Mestringsklima 4,3   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

3,7   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Mestringstro 4,2   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,8   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Oppgavemotivasjon 4,6   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,6   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

  Rolleklarhet 4,2   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Selvstendighet 4,2   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 91,4 
% 

93,0 % 90,3 % Sykefraværet er 
høyere i 2019 
enn i 2018 selv 
om arbeidet med 
sykefravær har 
hatt stort fokus i 
2019. 
 

Samfunn Folkehelse Fysisk aktivitet og 
utelek er synliggjort 
i barnehagens 
planer 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Fysisk aktivitet 
og utelek er 
synliggjort i 
varierende grad i 
barnehagenes 
planer 
 

 Omdømme Alle barnehagene 
skal ha minst to 
positive 
medieoppslag årlig 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Alle 
barnehagene har 
hatt positive 
medieoppslag 
 

 
Resultatene på styringskortet er samlet for alle barnehagene. 
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Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,07 % 8,15 % 10,22 % 
Årlig sykefravær 2018 2,61 % 5,96 % 8,57 % 
Årlig sykefravær 2019 2,61 % 7,12 % 9,73 % 

 
Barnehagene har samlet sett et sykefraværet 2019 på 9,73%. Det er en økning i sykefraværet fra 2018 
som samlet lå på 8,57%. Det er spesielt langtidsfraværet som er økt fra 2018, mens korttidsfraværet har 
vært stabilt. Det er stor variasjon i sykefraværet fra enhet til enhet, både når det gjelder korttidsfravær 
og langtidsfravær. 

Enhetene har fokus på arbeidet med å få ned sykefraværet både gjennom NED-satsningen og andre 
tiltak på enhetene. 

 
 

Kultur, fritid og voksenopplæring 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Tjenesteområdet omfatter ulike deler av kulturområdet som kulturskolen, drift av kulturhuset og 
bibliotek. Videre inneholder tjenesteområdet voksenopplæringen, Lysgården verksted og 
frivilligsentralen. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

310-Kultur, fritid og voksenopplæring 12 906 12 246 12 503 -403 -3,2 % 

Sum 12 906 12 246 12 503 -403 -3,2 % 

 
Merforbruk R3 skyldes  
- ny stilling Lysgården - ikke budsjettert. 
- merforbruk kulturhuset - feil budsjettering 
- merforbruk Vo, flyktninger - lønn og kjøp av tjenester andre kommuner, men ekstra inntekt veier opp. 

Mindreforbruk lønn kulturadm, og kulturskolen gjør at rammeområdet ikke får et større merforbruk enn 
391.000,- 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Brukertilfredshet - 
biblioteket 

Opplevd kvalitet Brukermedvirkning  5,0  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Helhetsvurdering  5,1  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Informasjon  5,0  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Service  5,2  Gjennomføres 
i 2020 
 

Brukertilfredshet - 
foresatte i kulturskolen 

Opplevd kvalitet Helhetsvurdering  5,5  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Informasjon  5,0  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Respektfull behandling  5,6  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Resultat for bruker  5,5  Gjennomføres 
i 2020 
 

Brukertilfredshet - 
voksenopplæringen 

Opplevd kvalitet Hvor fornøyd er du med 
norskopplæringen? 

3,5 4,5 3,5  

  Hvor fornøyd er du med 
samfunnsfagopplæringen 

3,9   Ikke 
gjennomført, 
dårlig digital 
kompetanse 
på elever 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Andel bestått i den 
obligatoriske 
samfunnsfagprøven 

88,0 
% 

100,0 % 88,0 %  

  Andel bestått 
norskprøven A2/B1 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

  Andel bestått 
norskprøven nivå A1/A2 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

  Andel elever som 
fortsetter i kulturskolen 
fra ett år til neste 

75,0 
% 

80,0 % 81,0 %  

  Kinobesøk pr. år 10844 10000 8186 Mindre 
populære 
filmer 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

136,8 
% 

100,0 % 99,9 % Mindre 
inntekter i 
forhold til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

117,9 
% 

100,0 % 101,8 % Merforbruk 
utgifter i 
forhold til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
 

  Årsresultat i forhold til 
budsjett 

99,0 
% 

100,0 % 103,2 % Merforbruk 
totalt i forhold 
til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

69,3 
% 

70,0 % 75,9 %  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Fleksibilitetsvilje 3,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Mestringsklima 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Mestringstro 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

år, neste 
gang i 2020. 
 

  Oppgavemotivasjon 4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Opplevd kvalitet - 
Opplevd kvalitet - 
Rolleklarhet 

3,8   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Selvstendighet 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 93,7 
% 

93,0 % 97,8 %  

Samfunn Folkehelse Folkehelse - 
Gjennomføre minst 2 
aktiviteter innen fysisk 
helse.  

 100,0 % 100,0 % Ordførerens 
tur og 
nyttårstrim 
 

 Omdømme Omdømme - Minst 30 
positive omtaler av 
kommunen i lokalavisene 

 100,0 % 100,0 %  
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Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,05 % 6,57 % 7,62 % 
Årlig sykefravær 2018 0,98 % 5,36 % 6,35 % 
Årlig sykefravær 2019 1,17 % 1,08 % 2,25 % 

 
Sykefraværet har hatt en positiv nedgang de siste to årene. Det har blitt jobbet godt i enheten for å 
redusere sykefraværet. 

 
 

Pleie og omsorg 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Tjenesteområdet inneholder Midtre Gauldal sykehjem med langtids-, rehabiliterings-, korttids- og 
akuttplasser. 

Videre omfatter tjenesteområdet hjemmetjenesten med bl.a. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgs- 
og trygdeboliger, dagsenter, boveiledningstjeneste, brukerstyrt assistent og støttekontakter. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

400-Pleie og omsorg felles 2 923 1 943 4 819 1 896 39,3 % 
410-Midtre Gauldal sykehjem 45 530 44 489 42 847 -2 683 -6,3 % 
420-Hjemmetjenesten 74 006 65 921 68 273 -5 733 -8,4 % 

Sum 122 459 112 354 115 939 -6 520 -5,6 % 

 
Totalt for hele pleie og omsorg er det et stort merforbruk på lønn med 6,6 mill. kr, etter at refusjon 
sykelønn er trukket fra, i tillegg så er det er også et betydelig overforbruk av kjøp av tjenester via 
vikarbyrå. Diverse driftsutgifter har også en større utgiftsøkning enn forutsatt, noe som skyldes stor 
prisøkning. 

 

Status tiltak 

 

Det er igangsatt et prosjekt for omorganisering av enheten. Det må legges stort fokus på god 

kontroll med bemanningsplaner.
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunn Folkehelse MG sykehjem er sertifisert 
som livsgledesykehjem 

 Ja ja Sykehjemmet ble 
resertifisert som 
livsgledehjem i 2019.  
 

Brukertilfredshet beboere 
institusjon 

Opplevd 
kvalitet 

Alt i alt, jeg er fornøyd med 
sykehjemmet/omsorgsboligen 
jeg bor i 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020.  
 

  De ansatte behandler meg 
med respekt 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  De ansatte snakker klart og 
tydelig slik at jeg forstår dem 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Jeg får den hjelpen jeg har 
bruk for 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

Brukertilfredshet 
hjemmetjenesten 

Opplevd 
kvalitet 

Alt i alt, jeg er fornøyd med 
hjemmetjenesten 

 2  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  De ansatte behandler meg 
med respekt 

 2,0  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  De ansatte snakker klart og 
tydelig slik at jeg forstår dem 

 2,0  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Jeg får den hjelpen jeg 
trenger 

 2,0  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

Brukertilfredshet 
pårørende institusjon 

Opplevd 
kvalitet 

Helhetsvurdering    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Informasjon    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Respektfull behandling    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Resultat for bruker    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Tilgjengelighet    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Trivsel    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

Faglig kvalitet Målt 
kvalitet 

Andel årsverk i enheten 
m/fagutdanning fra 
høgskole/universitet 

38,6 
% 

58,0 % 39,2 %  

  Andel årsverk i enheten 
m/fagutdanning fra 
videregående skole 

 81,0 % 91,0 %  

  Antall avvik på matprøver 
MGS, avd. kjøkken 

 0 0 ingen avvik  
 

  Antall dager betalt for 
utskrivningsklare pasienter fra 
2.linjetjenesten 

166 100 175 Enheten har betalt for 175 
døgn utskrivningsklare 
pasienter i 2019. Døgnene 
er i hovedsak fordelt på 3 
måneder med mange 
utskrivningsklare: mars, 
mai og juni mnd.  
 

  Antall mottatte klager på 
tildelte tjenester 

9 0 6  

Forsvarlig utgiftsnivå Målt 
kvalitet 

Inntekt i forhold til budsjett 99,3 
% 

100,0 % 116,5 % Mer inntekter i forhold til 
budsjett. 
 

  Utgift i forhold til budsjett 98,9 
% 

100,0 % 108,5 % Merforbruk utgifter i 
forhold til budsjett. 
 

  Årsresultat i forhold til 
budsjett 

98,7 
% 

100,0 % 105,6 % Vesentlig merforbruk totalt 
i forhold til budsjett. 
 

Heltid - deltid Målt 
kvalitet 

Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

67,0 
% 

62,0 % 71,7 %  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd 
kvalitet 

Bruk av kompetanse 4,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Mestringsklima 4,0   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Mestringsorientert ledelse 3,7   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Mestringstro 4,2   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Nytteorientert motivasjon 4,8   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Oppgavemotivasjon 4,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Relevant kompetanseutvikling 3,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Rolleklarhet 4,3   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Selvstendighet 4,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

Nærvær Målt 
kvalitet 

Nærvær 93,1 
% 

92,0 % 92,4 % Enheten kan vise til et 
stabilt godt nærvær over 
tid. Det er et lavt 
sykefravær i enheten. Ved 
årets slutt kan enheten vise 
til et samlet fravær på 
totalt 7,57 %.  Det høye 
nærværet har bidratt til 
god kvalitet i tjenestene 
med kompetanse og kjent 
personell til stede i 
utøvelsen av helse- og 
omsorgstjenestene.  
 

Samfunn Omdømme Pleie og omsorg skal ha minst 
to positive medieoppslag årlig 

 100,0 % 100,0 % Enheten har hatt flere 
positive medieoppslag og 
stort fokus på  god omtale 
og omdømmebygging 
rundt tjenestene og 
ansatte.  
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Status økonomiplantiltak 
 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme 

år 1 
Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Nye tiltak      

Velferdsteknologiprosjekt 1 000 0 1 000 

I arbeid Velferdsteknologiprosjektet 
er et samarbeidsprosjekt 

med Skaun og Melhus 
kommune og er kommet 

godt i gang. Innebærer 
digitale hjelpemidler. 

Sum 1 000 0 1 000   

      

Sum tiltak 1 000 0 1 000   

 
Her må det kommenteres, både på Økonomistatus og Økonomiplantiltak 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,98 % 8,55 % 10,53 % 
Årlig sykefravær 2018 1,93 % 4,93 % 6,87 % 
Årlig sykefravær 2019 2,38 % 5,19 % 7,57 % 

 
Enheten kan vise til et stabilt nærvær over tid. Det er et lavt sykefravær i enheten. Ved årets slutt kan 
enheten vise til et samlet fravær på totalt 7,57 %.  Det høye nærværet har bidratt til god kvalitet i 
tjenestene med kompetanse og kjent personell til stede i utøvelsen av helse- og omsorgstjenestene.  

 
Enheten har deltatt i NED satsingen og flere tiltak er gjennomført for fokus på økt nærvær.  

 

NAV, Helse og familie 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Tjenesteområdet inneholder enhetene Helse/familie og NAV. 

Tjenesteområdet omhandler enheten helse og familie med følgende områder: Pedagogisk psykologisk 
tjeneste, psykiatritjeneste, barnevernstjeneste, helsesøster/jordmortjeneste, fysio-/ergoterapitjeneste, 
legetjeneste, ruskoordinator, folkehelse og ungdomsklubb. 

Tjenesteområdet omfatter den kommunale ressursen i NAV med sosialtjenesten og flyktningetjenesten. 
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NAV 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

510-NAV 7 719 6 966 7 741 22 0,3 % 

Sum 7 719 6 966 7 741 22 0,3 % 

 
NAV Midtre Gauldal har totalt sett for alle ansvarsområdene et lite mindreforbruk og har slikt sett et 
forsvarlig utgiftsnivå.  

 

Oppsummering tiltak 

 
NAV Midtre Gauldal leverer gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi jobber imidlertid jevnlig  for å 
redusere utbetalinger ved at sikre at stønadsmottakere blir selvforsørget.  

Vi ser imidlertid en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp til ungdom u/30 år og til personer med 
barn u/18 år. Dette er en uønsket og uheldig utvikling som vi ønsker å iverksette tiltak for å redusere 
antall mottakere og utbetaling.  
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Andel av flyktningene 
som til enhver tid er i 
ordinært arbeid etter 
introduksjonsperioden 
på 2 år 

89,0 % 81,0 % 88,0 %  

  Andel deltakere i 
introduksjonsprogram 
med overgang til 
arbeid eller utdanning 

89,0 % 94,0 % 83,0 %  

  Andel flyktninger i 
arbeid eller aktivitet 
etter endt 
introduksjonsprogram 

92,0 % 88,0 % 96,0 %  

  Ant. 
langtidsmottakere av 
øk.sosialhjelp som 
h.inntekt 

7 6 6  

  Antall bosettinger av 
flyktninger i forhold til 
plantall i 
kommunestyrevedtak 

8 13 10  

  Antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 
med forsørgelsesplikt 
for barn under 18 år i 
husholdningen 

35 18 30  

  Antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 
u/30 år 

37 29 41  

  Avvik mellom faktisk 
forbruk og budsjett 
for kommunale 
driftsmidler 

89,7 % 100,0 % 101,5 %  

  Samlet antall 
mottakere av 
øk.sosialhjelp 

129 130 139  

  Utbetaling av 
økonomisk sosialhjelp 
skal være i henhold til 
budsjett 

105,0 
% 

100,0 % 117,0 %  

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Årsresultat i forhold til 
budsjett 

98,4 % 100,0 % 94,3 % Mindreforbruk 
totalt i forhold 
til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
 

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelse 

Opplevd kvalitet Eget ansvar for faglig 
utvikling 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

  I min enhet er det 
aksept for å si ifra om 
kritikkverdige forhold 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet er det 
fysiske arbeidsmiljøet 
ivaretatt 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet er 
sikkerheten ivaretatt 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet får vi til 
gode forbedrings- og 
endringsprosesser 

 4,5  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet gir vi 
hverandre åpne og 
ærlige 
tilbakemeldinger 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet har vi 
jobbet godt med tiltak 
etter forrige HKI-
måling 

 4,5  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Jeg er stolt av å jobbe 
i NAV 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Kompetansen blir sett 
og brukt 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Min enhet leverer 
stadig bedre tjenester 
til enhetens brukere 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  NAVs verdier - tydelig, 
tilstede og 
løsningsdyktig preger 
arbeidet vi gjør 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Nødvendig 
kompetanse til å 
mestre oppgaver 

 4,5  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Stor vekt på å lære av 
hverandre 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Visjonen om å gi 
mennesker mulighet 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 98,1 % 100,0 % 98,5 %  

Samfunn samfunn Antall mottakere av 
dagpenger 

 190  Ikke mulig å 
finne tall på 
dette for 2019 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

  Antall mottakere av 
sykepenger 

 640  Ikke mulig å 
finne tall på 
dette for 2019 
 

  Antall mottakere av 
uførepensjon 

 400 240  

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,70 % 4,31 % 5,01 % 
Årlig sykefravær 2018 1,79 % 0,16 % 1,95 % 
Årlig sykefravær 2019 1,64 % 0,00 % 1,64 % 

 
NAV Midtre Gauldal har generelt lavt sykefravær, både for kommunalt og statlige ansatte. 

Vi har jevnlig fokus på arbeidsmiljø og nærværstiltak, samt et godt partssamarbeid. 

 
De etablerte rutinene for å forebygge sykefravær gjennom HMS/IA-plan har gitt resultater med lavt 
sykefravær gjennom hele 2019. 

 

Helse og familie 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

520-Helse og familie 36 458 34 415 36 551 93 0,3 % 

Sum 36 458 34 415 36 551 93 0,3 % 

 
Netto resultat i enheten ble et mindreforbruk på ca.93 000 kr., men det er store variasjoner mht. 
økonomisk resultat mellom de ulike virksomhetene. Barnevern tiltak hadde et merforbruk på 780 000 
kr. som skyldes at vi i løpet av året fikk to plasseringer i institusjon, og dette er tiltak som er svært 
kostbart med en kommunal egenandel på 74 000 kr. pr. plass pr. mnd. 

Prosjektene har ekstern finansiering og burde gå i balanse, men her fikk vi et underskudd på 180 000 kr.. 
100 000 kr. av tilskuddsmidlene ble omdisponert fra prosjektet hverdagsmestring i Helse og familie til 
annet formål i PLO etter nytt tildelingsbrev fra Fylkesmannen så sent som i juni. Vi gikk 80 000 kr. i 
minus på prosjektet Lymfeødembehandling, men vi finner tilsvarende inntekter i form av egenandeler 
og fastlønnstilskudd i fysioterapitjenesten, slik at dette prosjektet i realiteten gikk i balanse. 
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Legetjenesten gikk 650 000 kr. i minus, og det skyldes en budsjettsvikt av teknisk art, da det viser seg at 
budsjettert lønn som ikke er knyttet til et ansattnr.i lønnssystemet ikke legges over i budsjettet. Dette er 
tilfellet for turnuslegen, ettersom vi får en ny hvert halvår. 

Tiltak for enslige mindreårige flyktinger er under avvikling, og i en periode har vi tiltak og utgifter både 
på drift i boligen for 3 beboere og samtidig utgifter på 3 som er flyttet ut på hybel. 

 

Oppsummering tiltak 

 
Tiltak for 2020 blir å justere budsjett i tråd med det som nå er kjente utgifter, eks. institusjonsplasser i 
barneverntjenester og lønn til turnuslege. 
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Andel barn i 
barnevernet med 
tiltaksplan 

98,0 
% 

100,0 %   

  Andel elever som får 
vedtak om 
spesialundervisning 

10,7 
% 

6,0 % 11,8 % Andelen elever med 
vedtak om 
spesialundervisning 
er stadig økende. Der 
i igangsatt et 
samarbeid mellom 
PPT og skolene med 
målsetning om å snu 
denne trenden. 
Denne omleggingen 
er tidkrevende og det 
viste seg å være for 
optimistisk å 
forvente resultat 
allerede i 2019. 
 

  Andel nyfødte med 
jordmorbesøk innen 
1-2 dager etter 
hjemkomst 

100,0 
% 

100,0 %   

  Andel overvekt i 
3.klasse (KMI >25) 

21,9 
% 

15,0 %   

  Gjennomført målretta 
helseundersøkelser 
skole i hht. 3.trinn 

100,0 
% 

100,0 %   

  Gjennomført målretta 
helseundersøkelser 
skole i hht. behov, 
8.trinn 

100,0 
% 

100,0 %   

  Gjennomført målretta 
helseundersøkelser 
skole i hht. behov, 
skolestart 

100,0 
% 

100,0 %   

  Psykiske 
symptomer/lidelse 
registrert i 
primærhelsetj.pr.1000 
innb. 

107 125 132 Tall fra FHI viser at 
132 av 1000 
innbyggere er 
registrert med 
diagnose/symptomer 
på psykiske lidelser. 
Til sammenligning er 
tall fra fylket 
156/1000 og på 
landsbasis 154/1000. 
 

  Undersøkelser i 
barnevernet gj.ført 
innen frist 

98,2 
% 

100,0 %   

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

120,4 
% 

100,0 % 125,8 % Merinntekter i 
forhold til budsjett. 
Viser til detaljer 
under tabell 1B. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

105,7 
% 

100,0 % 108,8 % Merutgifter i forhold 
til budsjett. Viser til 
detaljer under tabell 
1B. 
 

  Årsresultat i forhold til 
budsjett 

98,9 
% 

100,0 % 101,0 % Merforbruk totalt i 
forhold til 
budsjett. Viser til 
detaljer under tabell 
1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

83,0  81,8 En liten nedgang i 
heltidsstillinger, noe 
som skyldes 
reduksjon av stilling 
etter 62 år etter 
ansattes eget ønske 
 

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,4   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6    

  Mestringsklima 4,1    

  Mestringsorientert 
ledelse 

4,1    

  Mestringstro 4,3    

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,8    

  Oppgavemotivasjon 4,4    

  Relevant 
kompetanseutvikling 

4,1    

  Rolleklarhet 4,2    

  Selvstendighet 4,7    

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 94,2 
% 

 95,2 % Nærværsprosenten 
har økt til over 95%, 
og det er vi godt 
fornøyd med. 
 

Samfunn Folkehelse Folkehelse - 
Sikkerhetsskyss til 
skole, andel av alle 
elever 

8,7 % 6,0 %  Ikke aktuelt som 
indikator ettersom 
pågående veibygging 
i Soknedal har ført til 
at omtrent samtlige 
elever er innvilget 
trafikksikkerhetsskyss 
i 2019, tallene er 
derfor ikke 
sammenlignbare. 
 

  Legemiddelbruk - 
antibiotika, resepter - 
pr.1000 innb 

363 300 308 En betydelig nedgang 
siden forrige år, og 
litt over målsetninga 
som ble satt. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

 
Vi har god måloppnåelse på de fleste områdene der vi rapporterer.  Enheten er mangfoldig, og vi greier 
ikke å finne gode indikatorer som gir et bilde av hele enheten. Vår enheten er preget av forebyggende 
helsearbeid, og det kan være vanskelig å få konkrete mål på effekten av forbyggende tiltak. 

 

Enhetsleder anser at det idet store og hele er tilfredsstillende måloppnåelse i virksomhetene i 2019 til 
tross for at  PPT og skolen ikke har evnet å stoppe veksten i spesialundervisning i skolen. Det er et 
omfattende arbeid som krever mer tid. Det økonomiske resultatet er også tilfredsstillende, men 
variasjonene mellom ulike virksomheter er stor. På noen områder kan det være svært uforutsigbart, 
ettersom vi i løpet av året kan bli nødt til å iverksette kostbare tiltak som er vanskelig å forutse. 
Virksomhetene samarbeider tett og vi kan ha fleksible løsninger og tiltak, og det er derfor enhetens 
totale resultat som er viktigst. 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,96 % 5,00 % 5,96 % 
Årlig sykefravær 2018 1,29 % 4,48 % 5,77 % 
Årlig sykefravær 2019 1,05 % 3,78 % 4,83 % 

 
Samlet sykefravær for enheten i 2019  på under 5% er vi veldig godt fornøyd med, og ser ikke at det er 
spesielle tiltak som vil kunne redusere det ytterligere. 

 
Ser ikke at det er nødvendig eller aktuelt å iverksette spesielle tiltak med utgangspunkt i resultatene for 
2019. 

 

Næring, plan og forvaltning 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Rammeområdet inneholder kart og oppmåling, plan og byggesak, kommuneplanlegging, 
landbruk/skogbruk og næring. 

Status økonomi 
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Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

610-Næring, plan og forvaltning 9 232 8 646 8 707 -525 -6,0 % 

Sum 9 232 8 646 8 707 -525 -6,0 % 

 
Enheten har et merforbruk på lønn 121 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Eller så er det 
store merforbruket på konsulentbistand, samt at det er lavere inntekter enn budsjettert. 

Oppsummering tiltak 

 
Det er starten et prosjekt for å se på muligheter for omorganisering av enheten. 

 

Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Brukertilfredshet 
byggesak 

Opplevd Helhetsvurdering  4,0  Brukerundersøkelse 
byggesak ble ikke 
gjennomført i 2019 
 

  Informasjon  4,0  Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Respektfull 
behandling 

 4,5  Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Resultat for bruker  4,5  Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

Faglig Kvalitet Målt kvalitet Leveranse 
geodata/kart <3 
dager 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
- byggesak 
komplett søknad 
<3uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
Dispensasjon <12 
uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
landbruk/skogbruk 
<4 uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
oppmåling <12 
uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

Forsvarlig 
utgiftsnivå 

Målt Årsresultat i 
forhold til budsjett 

  106,0 % Merforbruk totalt i 
forhold til budsjett. 
Detaljert oversikt i 
tabell 1B. 
 

Nærvær Målt kvalitet Prosent 
sykemelding 

  88,4 % Det har vært 
gjennomgående et 
høyt sykefravær i 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

enheten. Det har 
vært mye 
langtidsfravær.  
 

 
Det er ikke utført brukerundersøkelser i 2019. Dette må tilskrives at det har vært mye utskiftninger av 
medarbeidere i enheten. 

 
 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,48 % 2,71 % 4,19 % 
Årlig sykefravær 2018 1,31 % 2,19 % 3,51 % 
Årlig sykefravær 2019 2,39 % 9,24 % 11,63 % 

 
Det har vært et høyt sykefravær i enheten i 2019. Det er langtidsfravær som har vært høyest, og 
gjennomgående hele året. Det jobbes med å få redusert sykefraværet. 

 
Det må settes inn enda sterkere virkemidler for å redusert sykefraværet. 

 

Eiendom og kommunalteknikk 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Rammeområdet inneholder eiendomsforvaltning inkl. vaktmestere og renhold. Videre inneholder 
området vann og avløp, vei og trafikksikkerhet og kommunens kostnader til det interkommunale 
brannvesen. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

710-Eiendom og kommunalteknikk 30 904 24 653 23 764 -7 140 -30,0 % 

Sum 30 904 24 653 23 764 -7 140 -30,0 % 

 
Det ble et utfordrende år for enheten økonomisk sett. Det oppsto mange uforutsette utgifter på slutten 
av året. Noen utgifter har det vært umulig å komme utenom, mens noen utgifter er oppstått som en 
følge av for dårlig budsjettstyring. Veivedlikeholdet har også vært stort i 2019, med mye vedlikehold 
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både på sommer og vinter. Enheten har solgt flere eiendommer i 2019, og håper på at dette skal gi litt 
mer handlingsrom framover. I tillegg har utgifter til brannvern, som vi kjøper av IKS, økt med ca. 1 
million kroner over fire år, noe som enheten ikke har fått kompensert for på rammen. Uheldige 
omstendigheter samt nødvendig vedlikehold førte til et veldig stort merforbruk totalt. 

 

 

Status tiltak 

Det er startet en grundig gjennomgang på hva det er som gjør at enheten har så store merutgifter. 

Det må også ses på muligheter for omorganiseringer.
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Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Brukertilfredshet - interne 
undersøkelser 

Opplevd kvalitet Interne tjenester, 
renhold 

4,8 5,0  Brukerundersøkelsen 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020 
 

  Interne tjenester, 
vaktmester 

5,0 4,6  Brukerundersøkelsen 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020 
 

brukertilfredshet - vann og 
avløp 

Opplevd kvalitet Helhetsvurdering  5,2  Ikke gjennomført i 
2019 
 

  Informasjon  5,0  Ikke gjennomført i 
2019 
 

  Resultat for bruker  5,0  Ikke gjennomført i 
2019 
 

  Tillit og respekt  5,2  Ikke gjennomført i 
2019 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet  Antall inngående 
fakturaer (regninger 
for behandling) 

8000 100%   

  Antall avløpsprøver 
med avvik fra krav 

1 0 2 Skyldes utstyrshavari 
og feil på 
kjemikaliedosering. 
Forbedringer er 
utført. 
 

  Antall 
hovedledningsbrudd 
vann 

5 0 3 1 skyldes defekt 
anboring (privat), 2 
brudd skyldes dårlig 
rørmateriale og 
fyllmasser. 
Utbedring vil bli 
vurdert i 
oppdatering av 
hovedplan 
vann/saneringsplan. 
 

  Antall husleieavtaler 
(nye og forlengelser) 

83 100% 49 Det har vært inngått 
49 husleier, både 
endringer og nye 
avtaler i 2019. 
 

  Antall stenginger 
kommunal veg 

3 0 1 Det har vært kun en 
hendelse som 
medførte stenging 
av kommunal vei i 
2019. 
 

  Antall tilbakeslag i 
avløpsledninger 
med 
forsikringsansvar 

1 0 0 Nullvisjon oppnådd. 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Antall utgående 
fakturaer 

17000 100%  Ikke tilgjengelige tall 
 

  Antall vannprøver 
med avvik fra krav 

0 0  Ikke tilgjengelige tall 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

91,6 
% 

100,0 % 89,7 % Mindre inntekter i 
forhold til budsjett. 
Detaljert oversikt i 
tabell 1B. 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

93,3 
% 

100,0 % 100,4 % Merforbruk i utgifter 
i forhold til 
budsjett.  Detaljert 
oversikt i tabell 1B. 
 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

97,5 
% 

100,0 % 130,1 % Vesentlig merforbruk 
totalt i forhold til 
budsjett.  Detaljert 
oversikt i tabell 1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

85,0 90,0 85,4  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,2   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,4   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Mestringsklima 3,8   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

3,9   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Mestringstro 4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,6   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
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Årsmelding 2019 
 

Side 70 av 72 

       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Oppgavemotivasjon 4,0   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,6   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Rolleklarhet 4,2   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Selvstendighet 4,4   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 94,9 
% 

95,0 % 97,5 % Målet er 95 % 
nærvær. 
 

Samfunn Folkehelse Folkehelse - Avvik 
drikkevannskvalitet, 
kommunale 
vannverk 

0 0 0 Ingen avvik på 
drikkevannskvalitet i 
kommunale 
vannverk 
 

  Folkehelse - 
Kommunale 
formålsbygg, 
tilstand 

 95,0 %  Ikke tilgjengelige tall 
 

 Infrastruktur Infrastruktur - Avvik 
renseresultat 
kommunale 
avløpsrenseanlegg 

1 0 4 Det har vært 4 avvik i 
forbindelse med 
renseanlegg i 2019. 
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Status økonomiplantiltak 
 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 

1 
Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Nye tiltak      

Utarbeidelse av hovedplan vei 100 0 100   

Sum 100 0 100   

      

Sum tiltak 100 0 100   

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,07 % 7,85 % 8,92 % 
Årlig sykefravær 2018 0,94 % 4,15 % 5,09 % 
Årlig sykefravær 2019 1,36 % 1,12 % 2,48 % 

 
 For enheten viser tallene at nærværet i 2019 har vært godt innenfor fastsatt mål på 95 %. Det er jobbet 
godt i forhold til nærværsarbeidet i enheten. 

 
 

Spesielle tiltak og tjenester 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Spesielle tiltak og tjenester brukes for budsjettering og regnskapsføring av inntekter og utgifter som ikke 
hører hjemme andre steder. Rammebehovet her kan vi i liten grad påvirke selv. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

810-Spesielle tiltak og tjenester 2 030 -829 7 666 5 636 73,5 % 

Sum 2 030 -829 7 666 5 636 73,5 % 

 
Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på 5,6 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak "bruk av 
premiefond". 

Når KLP går med overskudd tilbakeføres deler av dette til kommunene.  Overskuddet blir ikke utbetalt, 
men avsatt på fond for dekning av fremtidig premiebetaling. Når dette fondet brukes blir det 
regnskapsført på rammeområde 8. Mindreforbruket skyldes altså en høyere tilbakeføring av overskudd 
fra KLP enn budsjettert. Dette gir imidlertid ingen utslag på kommunens bunnlinje, da premieavviket 
(differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnad) som føres på rammeområde 9 
reduseres tilsvarende.  
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Årsmelding 2019 
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Finansielle transaksjoner 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Rammeområdet i sin helhet viser hva kommunen har å fordele til drift. Mange av disse postene hører 
imidlertid hjemme i budsjettskjema 1A, unntakene er konsesjonskraft, motpost kalkulatoriske kostnader 
og premieavvik.  Disse vises derfor her. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

910-Finansielle transaksjoner -9 504 -4 435 -12 596 -3 092 -24,5 % 

Sum -9 504 -4 435 -12 596 -3 092 -24,5 % 

 
Regnskapet for 2019 viser en mindreinntekt på 3,1 mill. kr.  

Konsesjonskraft 
Kraftprisene var svært gode i 2019 og konsesjonskraftinntekten ble på 3,1 mill. kr. Dette er 0,2 mill. kr. 
mer inntekt enn budsjettert. 

Premieavvik 
Premieavviket er årsaken til mindreinntekten her og må ses i sammenheng med "bruk av premiefond" 
nevnt under rammeområde 8 - Spesielle tiltak og tjenester. Utgjør 3,3 mill. kr. mindre inntekt enn 
budsjett. 
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Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 14/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/134 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten 
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet. 
 
Vedlegg 
Saker for videre oppfølging 
Kommunestyret 23.04.2020 
Kommunestyret 26.03.2020 
Kommunestyret 27.02.2020 
Formannskapet 02.04.2020 
Formannskapet 12.03.2020 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 23.04.2020 
Utvalg for næring, plan og miljø 26.03.2020 
 
Saksopplysninger 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre 
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift 
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir 
fulgt opp.  
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets sekretariat 
frem kopi av sakslistene fra styrer/råd/utvalg som er avholdt etter utsending av sakspapirer til 
kontrollutvalgets møte 27.02.2020. Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang 
av disse sakene i møtet. 
 
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av styrer/råd/utvalg på følgende måte: 
Kommunestyret: Lise 
Formannskapet: Kirsti 
Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Kari Anne 
Utvalg for Næring, plan og miljø: Rune og Odd 
 
Saker til oppfølging 
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, 
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens 
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme. 
 
Kommunestyrets sak 13/20 Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring er 
lagt  inn i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.  
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets 
vedtak. 
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Saker for videre oppfølging: 
 
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 21.02.2020 – 23.04.2020, foreslår 

kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:  

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 23.04.2020: 

Sak  Tittel Kommentar Til oppfølging 

KST 13/20 Forvaltningsrevisjon om 
dokumenthåndtering og 
journalføring 

1. Kommunestyret tar 
forvaltningsrevisjonsrapport 
dokumenthåndtering og journalføring til 
orientering.  

2. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren følge opp revisors 
anbefaling i rapportens pkt 6.2.  

3. Kommunestyret ber 
kommunedirektøren gi kontrollutvalget 
skriftlig tilbakemelding om hvordan 
anbefalingen er fulgt opp innen 
18.05.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2020 
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Fjernmøte styrt fra kommunestyresalen,  
Dato: 23.04.2020 
Tidspunkt: 16:30 - oppkobling fra kl 16:00. 

 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter deltar som vanlig.  
 
Gruppemøter organiseres av gruppene selv som fjernmøter eller telefonmøter. 
 
 
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektøren. 
 
 
Støren, den 17.04.2020 
 
 
Sivert Moen 
Ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   
PS 3/20 Referatsaker   
RS 4/20 Nasjonalparkstyret for Forollhogna for perioden 2020 - 

2023 
 2019/2244 

 Saker til behandling   
PS 4/20 Høringsutkast til strategi- og handlingsplan for Visit 

Trondheim 
 2020/418 

PS 5/20 Strategier for framtidas helse- og omsorgstjenester i 
Midtre Gauldal mot 2030 

 2020/1018 

PS 6/20 Omstilling av helse- og omsorgstjenestene - mandat til 
arbeidsgruppe for gjennomgang og ny vurdering av 
vedtak 

 2020/1007 

PS 7/20 Ny samarbeidsavtale med Trondheimsregionen - 
interkommunalt politisk råd 

 2020/1011 

PS 8/20 Publikumshenvendelse om flyktninger fra Moria  2020/994 
PS 9/20 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere, samt 

skjønnsmenn og forliksråd for perioden 1. januar 2021 til 
31. desember 2024 

 2019/2244 

PS 10/20 Valg av ny leder for eldres råd - valgperioden 2020 - 
2023 

 2019/2244 

 
 
Mulige andre saker 
 
 
Tiltaksliste for næringslivet i forbindelse med korona-situasjonen.  
 
 
 
Orienteringer: 
Gjennomgang av utkast til helse og omsorgsstrategi 
Omstillingsarbeidet og rammebetingelser for revidert budsjett i mai 
Eventuell orientering om Trondheimsregionen v/Bård Eidet
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Fjernmøte styrt fra kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 26.03.2020 
Tidspunkt: 16:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.   
 
Gruppemøter organiseres av gruppene selv som fjernmøter eller telefonmøter. 
 
 
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektøren. 
 
  
Støren, den 19.03.2020 
 
Sivert Moen  
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   
PS 11/20 Referatsaker   
RS 2/20 Kontrollutvalgets møteprotokoll 270220 - til 

kommunestyret 
 2020/553 

 Saker til behandling   
PS 12/20 Kontrollutvalgets årsmelding 2019  2020/555 
PS 13/20 Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og 

journalføring 
 2019/2730 

PS 14/20 2. gangs behandling - Endelig vedtak - Detaljregulering - 
Miljøgate Soknedal sentrum 

 2018/765 

PS 15/20 Kommunedelplan Singsås - Forsetmo 
(planId_2015003)_Sluttvedtak etter begrenset høring av 
areal for grav- og urnelund 

 2015/103 

 
 
Utbyttepolitikk i Trønderenergi (uoff-sak) 
 
Mulige andre saker. 
 
 
Mulige orienteringer  
 
Om klimaomstilling – hvorfor og hvordan det berører Midtre Gauldal v/fagdirektør Stein Arne 
Andreassen, Fylkesmannen. 
Omstillingen – analyse av våre tjenester v/økonomikonsulent Håvard Ler.  
Om Trondheimsregionen v/daglig leder Bård Eidet.
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 27.02.2020 
Tidspunkt: 16:30 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter møter som vanlig. 
 
Gruppemøter fra kl 1500. 
 
Bevertning kl 1600. 
 
 
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektøren. 
 
 
 
Støren, den 20.02.2020 
 
 
Sivert Moen 
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

 Saker til behandling   
PS 3/20 Referatsaker   
RS 1/20 Årsrapport og sammendrag skatteregnskap 2019 - 

Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal 
 2020/186 

 Saker til behandling   
PS 4/20 Revidering av Midtre Gauldal kommunes 

delegeringsreglement - prosess 
 2019/4364 

PS 5/20 Norsk Kylling AS flytter - konsekvenser for kommunal 
virksomhet og  søknad om regional omstilling 

 2019/212 

PS 6/20 Høringsuttalelse - Motorferdselsloven  2019/4619 
PS 7/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for 

Midtre Gauldal kommune 
 2020/463 

PS 8/20 Avvikling av Envina IKS  2020/493 
PS 9/20 Midtre Gauldal utvikling KF – økt låneopptak til 

vannkilde Støren Treindustri 
 2020/509 

PS 10/20 Konsek Trøndelag IKS - Ny Selskapsavtale fra 
01.01.2020 

 2019/2251 

 
 
Mulige andre saker. 
 
 
Temamøte ny helse og omsorgsplan  kl. 16.30-18.30. 
 
Orienteringer: 
Trøndelag Sør og verdiskapningsprogrammet v/Mari Yri 
Om pågående omstilling og regnskap 2019 v/kommunedirektøren 
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Fjernmøte 
Dato: 02.04.2020 
Tidspunkt: 13:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektøren. 
 
 
Støren, den 27.03.2020 
 
 
Sivert Moen 
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 21/20 Planbehandling 1. gang - Kommunedelplan for 
klimatilpasning, klima og energi - planID2019003 

 2019/1290 

PS 22/20 Prioritering av bredbåndsområder for søknad om statlige 
midler for utbygging i Midtre Gauldal kommune 

 2019/3849 

PS 23/20 Koronakrisen: dialog om de økonomiske virkningene og 
hvordan næringslivet og kommunen kan understøtte 
hverandre 

 2020/759 

 
 
Mulige andre saker 
 
 
 
 
Orienteringer: 
- Oppdatering om regnskap 2019 
- Oppdatering om inntektstap og merkostnader for kommuneøkonomien som følge av korona-
situasjonen 
- Ordningen hjem for en 50-lapp 
- Oppdatering om undergang ved Rognes bru 
- Oppdatering om status for planer
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 12.03.2020 
Tidspunkt: 14:00 

 
 
Besøk hos Norservice kl 1200 – 1400 
 
 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder.  
 
Støren, den 05.03.2020 
 
 
Sivert Moen 
ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 13/20 Referatsaker   
RS 2/20 Adresseringsprosjektet  2017/3393 
RS 3/20 Høring på Regional strategi for klimaomstilling i 

Trøndelag 
 2020/482 

PS 14/20 Kommunedelplan Singsås - Forsetmo 
(planId_2015003)_Sluttvedtak etter begrenset høring av 
areal for grav- og urnelund 

 2015/103 

PS 15/20 Søknad om støtte fra kommunale næringsfond for Mett i 
Gauldaln - deltakelse i Oi Trøndersk Matfestival 2020 

 2020/597 

PS 16/20 2. gangs behandling - Endelig vedtak - Detaljregulering - 
Miljøgate Soknedal sentrum 

 2018/765 

PS 17/20 Vurdering av bredbåndssatsing - Midt Energi AS  2019/3849 
 
 
 
Utdeling av sak på møte – Utbyttepolitikk i Trønderenergi  (uoff-sak) 
 
Mulige andre saker 
 
Orienteringer: 

 Oppdatering på omstillingsarbeidet v/kommunedirektøren 
 Om arbeid med klima og energiplan og to viktige prosjekter vi har fått: «Støren som 

kollektivknutepunkt» og «klimaomstilling» v/kommunedirektøren og Knut Magne 
Lundemo 

 Status for kommuneplanens arealdel og noen viktige problemstillinger knytta til 
fritidsbolig, boligbebyggelse og næringsbebyggelse v/Siri Solem 

 Status for arbeidet med kommunens planstrategi v/Siri Solem 
 Spørsmål fra formannskap om fond og prosjekter v/Brit Dragåshaug 
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur 
Møtested: Videomøte, Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 23.04.2020 
Tidspunkt: 13:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
Framlagte saker er godkjent av rådmann/enhetsleder. Sign. Kenneth Moe 
 
Støren, den 17.04.2020 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 7/20 Referatsaker   
PS 8/20 Omstilling av helse- og omsorgstjenestene - mandat til 

arbeidsgruppe for gjennomgang og ny vurdering av 
vedtak 

 2020/1007 

PS 9/20 Strategier for framtidas helse- og omsorgstjenester i 
Midtre Gauldal mot 2030 

 2020/1018 

 
Orientering om Korona-situasjonen inne helse og oppvekst 
Orientering ang. skoleruta
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  Møteinnkalling 

 
Utvalg: Utvalg for næring, plan og miljø 
Møtested: Fjernmøte styrt fra Midtre Gauldal rådhus 
Dato: 26.03.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
Gruppemøter organiseres av gruppene selv som fjernmøter eller telefonmøter.  
 
Administrasjonen foreslår at møtet starter med orientering om:  
 
Ola Aune Hage – Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet 
Ola Aune Hage – Oppdatering om status på planer  
Kari Sunnset – Motorferdsel – status for prosjekt og veien videre 
Kari Sunnset/Alf-Petter – Ønske fra utvalgsleder om at NPM-utvalget skal overta deler av 
konsesjonssakene 
Alf-Petter – Oppdatering om omstillingsarbeid 
 
 
Framlagte saker er godkjent av kommunedirektøren  
 
Støren, den 23.02.2020 
 
Roger Refseth 
Nestleder 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 9/20 Referatsaker   
RS 8/20 Høring - Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra 

Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og 
bygningsloven 

 2020/533 

RS 9/20 Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og 
bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien 

 2020/727 

RS 10/20 Klagebehandling - dispensasjon fra reguleringsplan for 
Utstu hytteområde - oppføring av anneks med bod og 
garasje - Midtre Gauldal - 228/23 

 2018/4238 

RS 11/20 Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - 
Regler om håndtering av overvann 

 2020/582 

RS 12/20 Melding om oppstart av verneplan for skogområder  2020/711 
RS 13/20 Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder og 

SMIL 
 2019/3787 

RS 14/20 Ekstraordinært uttak av bjørn i region 6 Midt-Norge 
våren 2020 

 2020/709 

PS 10/20 Behandling etter motorferdselloven § 6 ATV  2020/13 
PS 11/20 Behandling etter konsesjonsloven §6 - utsatt boplikt gbnr 

148/11 - Knut Fagerbekk 
 2019/4873 

PS 12/20 Behandling etter konsesjonsloven - Søknad om 
konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 118/5 - 
Eskild Røe 

 2020/293 

PS 13/20 Høring av revisjonsdokument for reguleringer i 
Lundesokna og Holta 

 2020/412 

PS 14/20 Retningslinjer for prioritering av NMSK Midtre Gauldal 
2020 

 2020/120 

PS 15/20 Tilskuddssatser NMSK- skogkultur Midtre Gauldal -  
2020 

 2020/409 
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Referatsaker  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 15/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/252 - 1 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Vedlegg 
Melding om politisk vedtak kommunestyrets sak 13/20, møte 26.03.2020 
Melding om politisk vedtak kommunestyrets sak 12/20, møte 26.03.2020 
Kemnerens årsrapport 2019 
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Hva er et folkevalgt organ ? 
Slutt for oppgaveutvalg 
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kan fritak lovlighetskontrolleres ? 
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen ? 
Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 
Ansatte krever innsyn i varsel - kommunen offentliggjør varslers navn 
Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker: 
1. Melding om politisk vedtak, Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring 
2. Melding om politisk vedtak, Kontrollutvalgets årsmelding 2019 
3. Kemnerens årsrapport 2019 
4. Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man 

kan diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
5. Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike 

samarbeidsorganer være et folkevalgt organ og er representantskapet i et kommunalt 
oppgavefellesskap et folkevalgt organ? 

6. Er det ikke lenger mulig, jf. ny kommunelov, å ha et oppgaveutvalg? 
7. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 

faglige vurdering. 
8. Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres? 
9. Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret? 
10. Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i 

en ny rapport. 
11. Etter krav om innsyn i varslingssaken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune 

navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor. 
12. Smittevernloven gir kommunene vide fullmakter til å forby sammenkomster. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som 
referatsaker. 
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Postadresse Telefon Telefaks Bank Org.nr 
7290 STØREN 72 40 30 00 72 40 30 01 4212 49 45660 970187715 
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no www.midtre-gauldal.kommune.no 

 

Alf-Petter Tenfjord 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Dato 
 2019/2730-11 31.03.2020 

 

Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring 

 
Vedlagt følger vedtak gjort  i kommunestyremøte 26. mars 2020, sak 13/2020. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Margret Innset Buberg 
Rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS 

Kongensgate 9 4. etg. Postuttak 7004 Trondheim 

Hanne Marit Ulseth Bjerkan    
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Saksframlegg 
 

 

Arkivnr.  216 Saksnr.  2019/2730-9 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 13/2020 26.03.2020 

Saksbehandler: Margret Innset Buberg 

Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 I Oppstart av forvaltningsrevisjon om 

dokumenthåndtering og journalføring 
Revisjon Midt-Norge SA 

2 U Svar - Oppstart av forvaltningsrevisjon om 
dokumenthåndtering og journalføring 

Revisjon Midt-Norge SA 

3 I Oppstart av forvaltningsrevisjon om 
dokumenthåndtering og journalføring 

Revisjon Midt-Norge SA 

4 I Referat fra oppstartmøte til verifisering Hanne Marit Ulseth Bjerkan 
5 U Tilbakemelding etter referat fra 

oppstartmøte til verifisering 
Hanne Marit Ulseth Bjerkan 

6 I Oversendelse av høringsrapport - 
forvaltningsrevisjon 

Revisjon Midt-Norge SA 

7 U Høringssvar til forvaltningsrevisjon Revisjon Midt-Norge SA 
8 I Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret -

Forvaltningsrevisjonsrapport 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 

9 S Forvaltningsrevisjon om 
dokumenthåndtering og journalføring 

 

10 X Særutskrift Forvaltningsrevisjon om 
dokumenthåndtering og journalføring 

 

11 U Forvaltningsrevisjon om 
dokumenthåndtering og journalføring 

Alf-Petter Tenfjord 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har i møte 27. februar 2020, behandlet forvaltningsrapport dokumenthåndtering og 
journalføring. 
 
Saksframlegg med vedtak, samt forvaltningsrapporten følger vedlagt. 
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 Side 3 av 3 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 6.2. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 18.05.2020 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2020  

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 6.2. 
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingen er fulgt opp innen 18.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 

217



 
 

 
 

Postadresse Telefon Telefaks Bank Org.nr 
7290 STØREN 72 40 30 00 72 40 30 01 4212 49 45660 970187715 
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no www.midtre-gauldal.kommune.no 

 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
Kongensgate 9 4. etg. Postuttak 
7004  Trondheim 
 
Att. Eva Bekkavik 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Dato 
 2020/555-5 31.03.2020 

 

Kontrollutvalgets årsmelding 2019 

 
Vedlagt følger kommunestyrets vedtak i sak 12/20. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Margret Innset Buberg 
Rådgiver 
 
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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Saksframlegg 
 

 

Arkivnr.  033 Saksnr.  2020/555-2 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 12/20 26.03.2020 

Saksbehandler: Margret Innset Buberg 

Kontrollutvalgets årsmelding 2019 

 
 
Dokumenter i saken: 
1 I Sak fra kontrollutvalget til kommunestyret - 

Kontrollutvalgets årsmelding 2019 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 

    
 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har i møte 27. februar 2020 behandlet årsmelding for 2019. Saksframlegg med 
vedtak samt utvalgets årsmelding følger vedlagt. 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2019 til orientering. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2020  

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2019 til orientering. 
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Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Kommunal Rapport 17.02.2020  
 
Når politikerne skal diskutere en sak på sakslista, hvor vide er da rammene for hva man kan 
diskutere og ta stilling til? Og hva med saker som ikke har funnet veien til sakslista? 
 
SPØRSMÅL: Hva menes med «en sak som ikke er oppført på saklisten»? 
 
I kommunelovens § 11–3 første avsnittet, andre setning, står det at «En sak skal settes på 
sakslisten hvis minst en tredel av organets medlemmer krever det», og i siste avsnitt står det 
at «Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke 
møtelederen eller en tredel av de møtende medlemmene motsetter seg det.» 
 
Hva menes med en sak som ikke er oppført på saklista i denne sammenhengen? 
 
SVAR: Utgangspunktet er her saklisten slik den ser ut i innkallingen. Denne er det i 
utgangspunktet ordfører eller fylkesordfører som fastsetter. Bestemmelsen om rett for en 
tredel av medlemmer til å kreve en ny sak ført opp, innebærer at disse kan pålegge ordfører 
å sette den inn der. 
 
Normalt er dette presist nok som angivelse av og ramme for det som skal behandles og tas 
stilling til i møtet. Problemet om hva som er samme sak, kan imidlertid oppstå hvis det blir 
tatt opp nye spørsmål eller satt fram nye forslag som det hevdes er en del av samme saken, 
men som utvider rammen for denne vesentlig. 
 
Dette er ikke noe problem så langt ingen protesterer mot en slik utvidelse av rammen for 
saken. Innlegg som tar opp andre temaer eller synspunkter enn de som ligger i 
saksforelegget til saken, vil normalt være uproblematiske, og det er ikke mulig å avskjære 
slike synspunkter hvis den som tar opp disse, hevder at det er nødvendig å se saken som 
behandles i sammenheng med disse. 
 
Det samme gjelder som alminnelig utgangspunkt forslag som ikke er omtalt i saksforelegget, 
så langt de med rimelighet kan sies å angå samme spørsmål som det som står på saklisten. 
 
Men her er det to begrensninger: Den ene er kravet om at saken skal være tilstrekkelig 
opplyst og utredet. Det er det i første hånd et ansvar for kommunedirektøren, eller den som 
møter på hennes vegne, å ta stilling til og eventuelt uttale seg om, se kommunelovens § 
13 tredje avsnitt: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak», og fjerde avsnitt andre setning: «Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på 
faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal 
han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte». 
 
Et langt stykke på vei er det opp til det folkevalgte organet om det vil ta hensyn til en slik 
innvending. Det folkevalgte organet avgjør som utgangspunkt selv når det synes det vet nok 
om et saksforhold. Det kan – men har ikke plikt til å – utsette saken til et senere møte for å få 
en tilleggsutredning. Men hvis det treffes vedtak og det viser seg at det var en alvorlig svikt 
eller mangel i grunnlaget for dette, vil det kunne bli kjent ugyldig – ved lovlighetskontroll eller 
ved dom. 
 
Den andre begrensningen ligger i de folkevalgtes behov for å være beskyttet mot 
«overrumpling» i kraft av ny informasjon eller nye forslag som går utenfor rammen av det de 
hadde grunnlag for å vente i forkant av møtet. Her kommer så bestemmelsen i § 11–3 første 
setning inn i bildet. Møteleder har kompetanse til å stoppe votering over et forslag som går 
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utenfor en rimelig forståelse av hva som er «samme sak» som den som er oppført i 
innkallingen, og det samme kan opposisjonen hvis den kan mønstre en tredel av 
medlemmene av det folkevalgte organet. 
 
I tillegg har vi nå også fått en viktig, ny regel i bestemmelsens første avsnitt, andre setning, 
om at alle saksdokumenter skal sendes samtidig med innkallingen. Også hvis det sendes ut 
eller dukker opp andre saksdokumenter etter dette, kan møteleder eller en tredel av 
medlemmene motsette seg at det treffes vedtak i saken. 
 
Ikke noe av dette trekker i seg selv en presis grense for hva som er «samme sak», og i 
praksis er det innen vide grenser opp til det folkevalgte organet selv å avgjøre dette. Med de 
ulike typer for sperrer som er skissert ovenfor, vil imidlertid dette ikke så lett komme på 
spissen, men i prinsippet kan dette gjøres til tema for lovlighetsklage eller lovlighetskontroll 
av eget tiltak etter kap. 27. 
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Hva er et folkevalgt organ? 
Kommunal Rapport 09.03.2020 

 
Kommuner kan gå sammen om å løse felles oppgaver. Vil styret for slike samarbeidsorganer 
være et folkevalgt organ som omfattes av kommunelovens bestemmelser om 
møteoffentlighet? 
Er representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap et folkevalgt organ? 
 
SPØRSMÅL: Etter kommunelova skal alle møte i «folkevalde organ» vera opne. Er 
representantskapet i eit kommunalt oppgåvefellesskap eit folkevald organ? 
Og vil styret oppgåvefellesskapet, som representantskapet har valt, vera eit folkevald organ? 
 
SVAR: Kommunale oppgavefellesskap er interkommunale samarbeid som opprettes etter 
kommuneloven § 19-1 «for å løse felles oppgaver». Det øverste organet i et slikt 
oppgavefellesskap er et representantskap sammensatt etter reglene i § 19-3 Dette 
representantskapet er nevnt i listen over folkevalgte organer i § 5-1 andre avsnitt, noe som 
betyr at de generelle reglene for slike, herunder bestemmelsene i § 11-5 om 
møteoffentlighet, gjelder her. 
 
Styret for slikt oppgavefellesskap er ikke nevnt i loven, og heller ikke i listen over «andre 
kommunale organer» som § 5-2 fastsetter at loven også gjelder for. Men her har vi en 
bestemmelse i § 19-3 siste avsnitt om at «Representantskapet kan selv opprette andre 
organer til styring av oppgavefellesskapet», og det er ikke tvilsomt at det betyr at det kan 
velges et slikt styre, og at det da anses som et folkevalgt organ etter loven og må følge 
bestemmelsene om møter og saksbehandlingen i kommuneloven. 
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 Slutt for oppgaveutvalg? 
Kommunal Rapport 10.02.2020  

 
Ny kommunelov reiser spørsmål om hvordan man skal opprette et utvalg. 
 
SPØRSMÅL: Er det ikke lenger mulig å danne et oppgaveutvalg? 
 
Regjeringen hadde følgende på sin hjemmeside når det gjelder 
oppgaveutvalg: Oppgaveutvalg (Siden er nå fjernet, red anmerk.). 
 
Vi har en oppgave vi har tenkt å løse gjennom et slikt oppgaveutvalg, og er usikker på 
hvordan dette stiller seg i forhold til ny kommunelov. Oppgaveutvalget er tenkt sammensatt 
av tre fra lokalmiljø og to folkevalgte. 
 
Blir det å regne som folkevalgt organ § 5–1 i kommuneloven? 
Eller er det ikke lenger mulig å ha et oppgaveutvalg? 
  
 
SVAR: Dette rundskrivet, sist oppdatert 31.08.2018, er så vidt jeg kan se ikke tydelig nok når 
det gjelder konsekvensene av endringene i reglene om utvalg i kommuneloven 2018. 
 
På samme måte som i loven av 1992, har den nye loven ingen bestemmelser om slike 
utvalg, men i motsetning til den gamle loven, som i alle fall var ganske upresis her, sies det 
nå uttrykkelig i kommuneloven 2018 § 5-1, første avsnitt, at «Folkevalgte organer skal 
opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i 
andre lover». 
 
Folkevalgte organer betyr her alle organer som opprettes av kommunestyre eller fylkesting 
med medlemmer valgt av disse. Det betyr her at slike oppgaveutvalg må opprettes etter 
bestemmelsene i § 5–7 om utvalg, og ellers følge de generelle reglene om saksbehandlingen 
i slike. 
 
Dette tilsier at det kan være nødvendig med noen justeringer i måten et slikt utvalg 
oppnevnes på og arbeider. 
 
Valg av medlemmer kan således ikke lenger delegeres til organisasjoner eller andre i 
lokalsamfunnet. Dette er ikke noe stort problem; kommunestyret kan invitere ulike lokale 
aktører til å foreslå medlemmer til utvalget, og så velge det som helhet – ved avtalevalg – 
med interne og eksterne medlemmer. 
 
Leder av utvalget skal sette opp en sakliste og innkalling til alle møter. Disse skal holdes og 
tilrettelegges av kommunedirektøren eller andre i administrasjonen, som skal sende ut 
formelle innkallinger i forkant av hvert møte – vedlagt de saksdokumenter som er aktuelle. 
Møtene skal som alminnelig regel være åpne, og det skal føres en møtebok etter alle møter. 
 
Under sitt arbeid kan utvalget etter eget skjønn invitere andre representanter fra 
lokalsamfunnet til åpne høringer eller samtaler, men da slik at disse høringene eller 
samtalene er klart atskilt fra utvalgets egen saksbehandling i møtet. Møtene skal som 
alminnelig regel være åpne, men ved selve saksbehandlingen skal bare utvalgets 
medlemmer få ordet og votere. 
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Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
Kommunal Rapport 27.01.2020 

 
På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt. 
 
SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité? 
Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer 
på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité? 
 
Mens utvalgenes ansvarsområde omfatter forvaltning av lovverk der myndigheten er delegert 
til kommunen, vil PBKs arbeidsområde i større grad dreie seg om kommunens egen 
oppgaveløsning. Ofte er det avklaring av rent fagmessige oppgaver som legges til komiteen, 
som valg av entrepriseform, godkjenning av prosjekteringen, etc.  
 
Spørsmålet mitt er hvilken rolle komiteen har. Har komiteen avgjørelsesmyndighet i rent 
faglige spørsmål og kan da i ytterste fall instruere administrasjonen?  
 
Hensikten med å legge avgjørelsesmyndigheten til komiteen er trolig å forenkle, slik at disse 
sakene ikke går videre oppover. Mitt spørsmål gjelder om dette er spørsmål som i det hele 
tatt kan behandles politisk. 
 
Etter mitt syn er dette rent fagmessige oppgaver. Jeg ser da bort fra at en komité ikke har 
vedtaksmyndighet i det hele tatt. Spørsmålet kunne like gjerne gjeldt et utvalg.  
 
Og – i tilfelle dette er politiske avgjørelser, så er det vel bare kommunestyret som kan 
instruere rådmannen? Denne myndigheten kan vel ikke delegeres til PBK. Og en slik 
instruering skal vel gå direkte til rådmann og ikke til kommunalsjefen som møter i PBK? Når 
det gjelder forvaltningsvedtak kan utvalget overprøve rådmannens syn (f.eks. i 
klagesaker). PBK-sakene gjelder jo kommunens drift slik jeg ser det og da er det 
annerledes.  
  
SVAR: I kommuneloven fra 2018 har vi ikke lenger komiteer som en egen type folkevalgte 
organer. Komitébetegnelsen brukes nå bare om de (frivillige) kommune- og 
fylkestingskomiteene etter § 5–9. Men det betyr bare at denne plan- og byggekomiteen nå 
blir et utvalg etter lovens § 5–7. 
 
Når kommunestyret oppretter et slikt utvalg, er dette et hjelpeorgan for kommunestyret som 
«kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke annet er følger av lov». Utvalget opptrer her på 
vegne av kommunestyret, og innenfor rammen av delegeringsvedtaket med samme 
instruksjonsmyndighet som kommunestyret selv overfor kommunedirektøren (rådmannen) og 
administrasjonen. 
 
Vedtak i et folkevalgt organ er ikke i seg selv faglige avgjørelser, men politiske eller 
administrative beslutninger. De skal imidlertid bygge på en faglig basert utredning fra 
administrasjonen, jf. § 13–1 tredje avsnitt, der det fastslås at «Kommunedirektøren skal påse 
at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» 
 
Men på samme måte som kommunestyret selv er et utvalg ikke bundet av administrasjonens 
faglige vurdering, og det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til 
administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv. Men hvis et vedtak vil være i 
strid med lov, forskrift eller overordnet styringsinstrument vedtatt av kommunestyret, skal 
rådmannen eller den i administrasjonen som møter for henne, gjøre oppmerksom på det. Det 
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samme gjelder der vedtaket bygger på klart uriktig forståelse av faktum eller klart uholdbare 
faglige vurderinger av saksforholdet. 
 
Ved slik svikt vil vedtaket kunne bli opphevd som ugyldig av Fylkesmannen. Og så lenge det 
ikke er truffet vedtak eller inngått avtale som gir private parter rettigheter, kan kommunestyret 
oppheve ethvert vedtak som truffet av et slikt utvalg. 
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Kan fritak lovlighetskontrolleres? 
Kommunal Rapport 20.01.2020 

Kan et vedtak om å gi en folkevalgt fritak i en enkeltsak lovlighetskontrolleres? 

SPØRSMÅL: Hva slags vedtak kan være gjenstand for lovlighetskontroll? 

I ny kommunelov er det i § 27–2 listet opp hvilke vedtak som kan lovlighetskontrolleres. 

Under punkt 18.4.3 på s. 164 i proposisjonen skriver departementet følgende om fritak i en 
enkeltsak av personlige grunner (§ 11–11 i ny lov): «Avgjørelsen om å gi fritak skal ikke 
anses som en prosessledende avgjørelse. Det må anses som et endelig vedtak overfor den 
folkevalgte, og kan derfor være gjenstand for en lovlighetskontroll etter forslagets § 27–2 
bokstav a.» 

I merknadene til § 27–2 på s. 414 i proposisjonen skriver departementet følgende: 

«Avgjørelse om fritak av personlige grunner er noe annet enn inhabilitet, og kan ikke 
kontrolleres. Dette er i tråd med gjeldende rett.» 

Etter hva jeg kan se, er det ikke helt samsvar mellom det som står i merknaden til § 27–2 og 
det som sies under punkt 18.4.3. 

Eller skal vi forstå merknaden slik at et vedtak om fritak etter § 11–11 ikke kan kontrolleres 
etter § 27–2 bokstav c men at det kan kontrolleres etter bokstav a? 

SVAR: Begge uttalelser er i og for seg riktige, men den siste er for upresis. Vedtak etter § 
11–11 om å frita en folkevalgt fra å delta ved behandlingen av en sak er ikke en 
prosessledende avgjørelse (avgjørelser om saksbehandling i en bestemt sak), slik at det er 
unntatt fra lovlighetskontroll etter § 27 andre avsnitt, bokstav a. Det er tale om en avgjørelse 
som fritar en folkevalgt fra den plikten hun har etter § 8–1 til å delta i alle saker som er under 
behandling i det folkevalgte organet. 

På samme måte som vedtak om inhabilitet er avgjørelse av en slik søknad om fritak et 
selvstendig vedtak som skal innføres i møteboken, se § 11–4 siste avsnitt, siste setning. Men 
ved lovlighetskontroll er det i praksis sterkt begrenset hva som kan kontrolleres; i praksis 
bare om fritak er gitt etter søknad fra den folkevalgte selv, og om det er begrunnet i 
«personlige grunner». 

Spørsmålet om det i så fall skal gis fritak, avgjør det folkevalgte organet med endelig 
virkning. Hvis det foreligger en slik søknad, vil det ikke være rom for lovlighetskontroll ut over 
dette, verken av om det er anført gode nok «personlige grunner» eller ved avslag av om det 
burde ha blitt gitt fritak. 
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Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen? 
Kommunal Rapport 02.03.2020 

 
Kommunedirektøren gikk på dagen, hvem sitter nå med det juridiske ansvaret? 
 
SPØRSMÅL: En kommune har per i dag ikke kommunedirektør, heller ikke assisterende, 
konstituert eller fungerende. Dette som følge av at kommunedirektøren sluttet med 
umiddelbar virkning (på dagen). Hvem har kommunedirektørens (rettslige) funksjoner i en 
kommune uten kommunedirektør, herunder arbeidsgiveransvaret? 
 
SVAR: Dette problemet er det ordførers og kommunestyrets ansvar å løse. Ordfører må 
umiddelbart sammenkalle kommunestyret for å treffe vedtak om konstituering i stilling som 
kommunedirektør inntil formell tilsetting kan skje. 
 
Hvis ordfører har fått hastefullmakt av kommunestyret etter § 11–8 første avsnitt, vil hun 
kunne utpeke en person som kan fungere i denne stillingen inntil kommunestyret har kunnet 
treffe vedtak om konstituering. Og selv om slik ikke fullmakt er gitt, må ordfører ta ansvar for 
å utpeke hvem som skal ivareta de ulike administrative funksjonene inntil kommunestyret har 
kunnet ta stilling til dette. 
 

244



Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 

Kommunal Rapport 16.01.2020 

Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny 
rapport. 

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU har på oppdrag fra KS har sett 
nærmere på hvilke erfaringer fastlegene har med helsefremmende og forebyggende arbeid 
og hvilken plass har det i allmennpraksisen. 

Forskerne har også undersøkt hvilke kontakt og erfaringer fastlegene har med kommunens 
folkehelsearbeid og hva som påvirker helsefremmende og forebyggende arbeid i 
allmennpraksis og i samarbeidet med kommunen negativt/positivt. 

Dette er funnene: 
• Det er et gap mellom de forventningene myndighetene har hatt til fastlegenes 

helsefremmende og forebyggende arbeid og den faktiske virksomheten. 

• Myndighetene har lagt til rette for at fastlegene skal bidra til folkehelsearbeidet lokalt, 
men seks år etter at ny folkehelselov ble innført, har samarbeid mellom kommunene og 
fastlegene på dette feltet knapt kommet i gang. 

• Organisering, strukturer og finansieringsordninger i primærhelsetjenesten går på flere 
måter i disfavør av helsefremmende og forebyggende arbeid. 

• Fastlegene bruker mye tid på forebyggende legemiddelbehandling og pleie- og 
omsorgstjenester – tid som kunne vært brukt til helsefremming og annen forebygging. 

• Fastlegene mangler kompetanse og ferdigheter innen helsefremming og forebygging. 
 

Etterlyser felles forståelse 

Ifølge rapporten viser internasjonal forskning at helsefremming og forebygging i 
allmennpraksis kan gi viktige bidrag til den samlede folkehelsen. 

Både i forarbeidet til helse- og omsorgsloven, i to etterfølgende folkehelsemeldinger og i 
primærhelsetjenestemeldingen har myndighetene uttrykt tydelige mål om få til et større 
engasjement og deltakelse fra fastlegene i forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Det er forventninger om at helsetjenestene generelt skal bidra inn mot det bredt anlagte 
folkehelsearbeidet, samtidig som myndighetene også er tydelig på at andre virksomheter i 
kommunene må ta et langt større ansvar for folkehelsen enn det som har vært tilfelle 
tidligere. 

Men myndighetenes mål er så langt ikke nådd. 

– Seks år etter at ny folkehelselov ble innført, har samarbeid mellom kommunene og 
fastlegene på dette feltet knapt kommet i gang, heter det i rapporten. 

Mens fastlegene mener kommunene i liten grad involverer legene i folkehelsearbeidet, virker 
kommunene lite opptatt av fastlegenes innsats og prioriteringer på feltet. 

I rapporten etterlyses en felles forståelse av hva som inngår i begrepene forebygging, 
helsefremming og folkehelsearbeid, mangel på kunnskaper om arbeidsmetoder og oversikt 
over lokale tilbud. 
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Dagens finansieringsordning framstår også som hindringer for videre involvering og utvikling 
av fastlegerollen i folkehelsearbeidet, ifølge rapporten. 

Vil ha nasjonal strategi 

Forskerne konkluderer blant annet med at dersom man skal klare å drive helsefremmende 
og forebyggende arbeid i allmennpraksis, må kompetansen blant fastlegene bli vesentlig 
oppgradert. 

– Det går i første rekke på kommunikative og pedagogiske ferdigheter. Dette bør inn i både 
grunnutdanningen og videreutdanningen, og slik også komme alle med behov for helsehjelp 
til gode, skriver forskerne i rapporten. 

Det anbefales også at det utarbeides en nasjonal strategi for styrking av helsefremming og 
forebygging i allmennpraksis. Begrunnelsen for en nasjonal strategi er at tilretteleggingen og 
virkemidlene må koordineres. Fordeling av ansvar, oppgaver og finansiering er fragmentert 
og begrenser statens og kommunenes styringsmuligheter. 

– En reorientering mot mer helsefremming og forebygging vil få innvirkning på andre 
oppgaver og vi mener at planleggingen og gjennomføring kan bli krevende om kommunene 
skal gjennomføre det hver for seg, heter det i rapporten. 

Det pekes blant annet på nødvendigheten av å ha en omforent forståelse av hva fastlegene 
skal bruke tiden sin på og hvilke tjenestetilbud et legekontor bør kunne tilby. 

Forskerne peker også på behovet for mer forskning på flere områder innen folkehelse 
dersom man skal lykkes. 
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Ansatte krever innsyn i varsel – kommunen offentliggjør varslers navn 
Kommunal Rapport 20.01.2020 

 
Etter krav om innsyn i varslingssaken fra to ansatte, offentliggjorde Eidskog kommune 
navnet på varsleren. Brudd på taushetsplikten, mener professor. 
 
Kommunen bør så langt som mulig verne om varslers identitet, og jeg mener derfor at de her 
tråkker feil. Kommunen burde ha forstått at varsleren har krav på å holdes anonym inntil man 
eventuelt står i retten, sier varslerens advokat Jørn Mejdell Jakobsen. 
 
Anonymiserer de ansatte 
I midten av februar er varslingssaken i Eidskog berammet i tingretten, og kommunen har 
nylig fått henvendelser fra to ansatte i kommunen som er innkalt til å vitne i saken. 
Kommunal Rapport har bedt om innsyn i brevene, og kommunen har utlevert dokumenter 
der navnene på dem som ber om innsyn er sladdet, med følgende hjemmel: 
 
Varslingssaken i Eidskog 
En ansatt i Eidskog kommune varslet for tre år siden om kritikkverdige forhold i forbindelse 
med omtakseringen av eiendomsskatt. 
 
Varsleren fulgte opp med et varsel om gjengjeldelse i fjor sommer. 
 
Varslet omfattet fire navngitte personer, blant annet rådmannen og ordfører, og senere 
varaordfører. 
 
I februar vedtok kommunestyret at rådmann Jan Reinert Rasmussen i Sør-Fron skulle 
behandle varslingssaken som setterådmann. 
 
Han konkluderte med at rådmann, ordfører, varaordfører og ytterligere to ledere var inhabile i 
saken, og han anbefalte at han skulle få mandat til å inngå forhandlinger med varsleren. 
 
I mai vedtok kommunestyret at de «personalrelaterte forhold i varselet» skal 
behandles av rådmannen, som varslerens arbeidsgiver. 
 
Det ble vedtatt at en ekstern aktør skulle vurdere varslernes påstand om mobbing og 
trakassering. 
 
Etter en lovlighetsklage opphevet Fylkesmannen vedtaket i midten av oktober. 
 
Varsleren har stevnet kommunen for retten. 
 
«Navnene er sladdet av hensyn til at dette er underordnede ansatte som er utsatt for 
beskyldninger de foreløpig ikke har fått forsvart seg mot». 
 
Offentliggjør varslerens navn 
I to av tre dokumenter blir varsleren navngitt og betegnet som varsler. Kommunen har 
sladdet navnet på de ansatte som ber om innsyn, men varslerens navn er usladdet. 
 
Dokumentet ble i forrige uke lagt ut åpent på kommunens postliste, der hvem som helst kan 
klikke seg inn. 
 
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at offentliggjøring av en varslers identitet er et brudd 
på taushetsplikten. 
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Dette høres ganske problematisk ut, må jeg si. Identiteten til en varsler vil være 
taushetsbelagt, og hvis kommunen identifiserer varsleren, oppfatter jeg det som en krenkelse 
av taushetsplikten, Bernt. 
 
En vanskelig vurdering 
Kommunen syntes det var vanskelig å vurdere hvilke navn som skulle sladdes i 
dokumentene. I denne vurderingen falt altså kommunen ned på at de skulle sladde navnet 
på de ansatte som ba om innsyn, men ikke navnet til varsleren. 
 
Om navn på de aktuelle personer skal unntas eller ikke slik saken står i dag med forestående 
rettssak, fremstår etter kommunens oppfatning som en vanskelig vurdering, med 
motstridende hensyn. Vi valgte i innsynssaken å sladde navn på ufrivillig involverte i saken 
som ennå ikke har fått forklart seg, skriver leder på dokumentsenteret Anita Duelien Slåen. 
 
Varslerens advokat, Jørn Mejdell Jakobsen, reagerer på at kommunen har offentliggjort 
navnet på varsleren.  
 
Viser til moralsk plikt 
Kommunen viser imidlertid til at varslingssaken er berammet i tingretten, og på 
berammingslistene er varslerens navn offentlig tilgjengelig informasjon. I tråd med 
forvaltningsloven er opplysninger som er offentlig kjent, ikke definert som taushetsbelagt 
informasjon. 
 
Om oppføring på berammingslisten er nok til å oppfylle dette vilkåret, mener Bernt avhenger 
av hvor tilgjengelig denne listen er, og om det fremgår i hvilken egenskap varsleren er 
oppført som part. 
 
Under alle omstendigheter vil jeg mene at kommunen har rett, og en moralsk plikt, til å 
skjerme varslers identitet så lenge denne ikke er alminnelig kjent, sier Bernt. 
 
Og han føyer til: 
Varslingssaker er så sensitive for alle parter at det må ligge en underforstått forpliktelse til å 
skjerme informasjon både om varslers identitet og hvem det varsles mot så godt det er 
forenlig med forsvarlig saksbehandling, sier Bernt. 
 
Professor i forvaltningsrett, Jan Fridthjof Bernt, mener at varslerens navn er taushetsbelagt 
informasjon.  
 
Skal holdes konfidensielt 
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sørge for at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir 
fulgt, og i denne loven gis varslere et vern. Arbeidstilsynet skal kontrollere om loven følges.  
 
Både gjennom arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven er arbeidsgiver forpliktet til å 
ivareta varsler så langt det er mulig, og et vesentlig punkt i både personopplysningsloven og 
varslingsreglene er å holde navnet på varsler konfidensielt, sier seniorrådgiver Torunn Meosli 
i Arbeidstilsynet, som presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag. 
 
Bryter med egne rutiner 
Eidskog kommune har vedtatt en egen varslingsplakat, sist revidert i slutten av november 
2018. Her oppfordres ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold fordi det kan bidra til å 
utvikle Eidskog kommune positivt. Det vises til at varsling kan gjøres anonymt, men at 
åpenhet normalt vil gi en bedre saksgang. 
 
I varslingsplakaten står det at varslerens navn ikke skal offentliggjøres. 
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«Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon», står det i kommunens vedtatte 
varslingsplakat. 
 
Skal ikke gi ut personopplysninger 
Saken er berammet for retten i midten av februar. Den vil høyst sannsynlig går for åpen rett. 
Da vil varslerens identitet bli offentlig, men Arbeidstilsynet viser til at arbeidsgiver uansett må 
forholde seg til loven de er underlagt. 
 
Det gjelder egne regler for domstolen, men arbeidsgiver er forpliktet til å følge de lover og 
regler de er underlagt. Arbeidsgiver skal uansett ikke gi ut personopplysninger, sier Meosli. 
 
Krav på konfidensialitet 
Arbeidstilsynet peker også på at ikke hvem som helst har innsynsrett i selve varselet, og at 
selv om man er nevnt ved navn i varselet, er ikke dette ensbetydende med at man har rett til 
å lese varslingsdokumentene. 
 
Både varsler og de som varselet er rettet imot, har krav på konfidensialitet, og derfor skal 
ikke flere enn strengt nødvendig ha innsyn i varselet. Arbeidsgiver kan for eksempel lage et 
utdrag av varselet for å sikre kontradiksjon, det vil si at den som får varselet rettet mot seg, 
får gi sin versjon av saken, sier Meosli. 
 
Endret to ganger 
Dagen etter at Kommunal Rapport kontaktet kommunen for å be om en kommentar til 
offentliggjøringen av varslerens navn, endret kommunen tilgangen til dokumentet på 
postlista. Dokumentene ble unntatt offentlighet, med hjemmel i offentlighetslovens paragraf 
13: «Opplysninger som er underlagt taushetsplikt». Deretter endret kommunen på nytt 
postlisteføringen. Nå er dokumentene igjen åpne, men navnet på både de ansatte og 
varsleren er nå sladdet. 
 
I vår postjournal har vi nå også sladdet navn på varsler i de aktuelle dokumentene, skriver 
Slåen. 
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Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
Kommunal Rapport 16.03.2020 

Hva er hjemmelen for å forby arrangementer? 

SPØRSMÅL: Hvilke fullmakter har kommunene til å sette i verk inngripende tiltak for å 
forebygge spredning av koronasmitte, hva må vedtas som forskrift og på hvilken måte? Jeg 
tror at Oslo for eksempel har vedtatt forskrift for å forby store arrangementer, men jeg vet 
ikke hvordan. Tror ikke det har vært bystyremøte. 

SVAR: Jeg er ikke ekspert på dette og har ikke sett vedtaket, men mener at grunnlaget for et 
slikt forbud må være smittevernloven § 4–1 som gir kommunestyret vide fullmakter, blant 
annet til å vedta «forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger 
i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet» og «stenging av virksomheter 
som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, 
hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der». Dette 
kan delegeres blant annet til byrådet. Hvis ikke det foreligger et delegeringsvedtak som 
dekker dette, har byrådet etter § 3–7 i sitt reglement «myndighet til å treffe vedtak i saker 
som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt 
at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken». Vedtaket må da 
legges fram for kommunestyret i neste kommunestyremøte. 
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Eventuelt  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 16/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/252 - 2 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune 30.04.2020 17/20 
 
Saksbehandler Eva J. Bekkavik 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/252 - 3 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2020, godkjennes. 
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