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1.1 Resultatvurdering
Regnskapet for Selbu Kommune 2019 viser et mindreforbruk på 1 mill kr, justert for netto bruk av
disposisjonsfond et årsoverskudd på 660 000 kr.
I opprinnelig budsjett ble det budsjettert med bruk av disposisjonsfond på 654.000 kr, et årsoverskudd
på 660 000 kr gir en forbedring på 1,3 mill ift opprinnelig budsjett.
1.1.1 Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat er inntekter minus utgifter eksklusive finanstransaksjoner og avsetninger og bruk
av avsetninger. Dette resultatbegrepet er dermed et godt uttrykk for kommunens driftsøkonomi.
Regnskapet viser et brutto driftsresultat på -18,6 mill kr (dvs resultatet for daglig drift, inntekter minus
utgifter). Ved inngangen av året var dette budsjettert til -20,1 mill. kr., det vil si en forbedring på 1,5
mill kr.
Tabellen nedenfor viser utviklingen av brutto driftsresultat fra 2009 til 2019.

Som tabellen ovenfor viser er kommunens brutto driftsresultat redusert med ca kr 29,8 mill fra 2016 til
2019.
1.1.2 Netto driftsresultat
Netto driftsresultat som er resultatet av den totale daglige drift inkludert finans, før bruk og avsetninger
til fond, viser et positivt resultat på 611 000 kr, mot opprinnelig budsjett minus 3,3 mill kr, en forbedring
på 3,9 mill kr. Netto driftsresultat er et utrykk for handlefriheten i økonomien og etter et negativt
driftsresultat i 2018 er det gledelig å presentere et regnskap i balanse.
1.1.3 Rammeområdene
Flere av rammeområdene viser et mindreforbruk - noe som er i tråd med presenterte delmålsetninger i
forpliktende plan for økt handlefrihet. Utgifter til Værnesregionsamarbeidet viser et merforbruk på
845 000 kr noe som var forventet utifra et for lavt budsjettnivå for NAV i 2019. Det er et lite
merforbruk på området for bygg og tekniske tjenester, som i hovedsak kan tilskrives høyere strømpris
og økte utgifter til snøbrøyting og vedlikehold av gatelys.
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Det største merforbruket ses på selvkostområdet for avløp (kommunale avgifter). Her er det noe lavere
gebyrinntekter enn budsjettert og etterkalkylen for selvkost viser et underskudd i drift for avløp på 1,7
mill kr. Normalt inntektsføres dette fra selvkostfond for avløp, men fondet er tomt. Beløpet er derfor
balanseført og vil først bli inntektsført når (om) fondet får positiv saldo. Dersom det hadde vært midler
på selvkostfondet hadde resultatet for Selbu kommune 2019 blitt tilsvarende bedre: Regnskapsmessig
mindreforbruk 2,8 mill kr. og årsoverskudd 2,4 mill kr. Tilsvarende ble 372 000 kr ført som
underskuddsfond i 2018. Et underskudd, skal dersom det er midler på fond inndekkes innen 5 år etter
det er oppstått.
1.1.4 Lokale inntekter
Utviklingen i de «lokale» intektene er som følger:

Årsaken til den sterke veksten i utbytte fra AS fra 2017 til 2018 er at ca kr 6,4 mill av veksten er
ekstraordinært utbytte fra Selbu E-verk - ført over drift til dekning av ekstraordinær nedbetaling av
lån.
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1.2 Driftstiltak
For å sikre et økonomisk handlingsrom har rådmannen tatt initiativ til at nødvendige tiltak
gjennomføres i kommende økonomiplanperiode med sikte på reduksjoner i driften. Opplegget er
beskrevet nærmere i Forpliktende plan som er vedtatt i Kommunestyret i møte 10. desember 2018.
Kartleggingen tar bl.a. utgangspunkt i KOSTRA-tallene for de ulike tjenestene, samt kommunens
utfordringsdokument og handlingsregler innenfor økonomiområdet. Det legges videre opp til også i
2020 å gjennomføre månedlige kontroller av budsjettrammene og en kontinuerlig dialog med de
enkelte enhetslederne i forbindelse med økonomistyringen.
1.3 Handlingsregler
I kommunestyrets møte i desember 2019 la rådmannen fram et forslag til endringer i økonomiske
handlingsregler. Endringene ble vedtatt i prosent av brutto driftsinntekter som følger:

Reglene legger opp til at netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter og at
brutto driftsresultat skal være positivt. Videre at disposisjonsfondet skal ha en saldo som minst utgjør
8,0 % av brutto driftsinntekter, netto gjeldsgrad ikke skal overstige 76 % og at netto avdragsutgifter
skal være på minst 3,5 % av brutto driftsinntekter.
De faktiske tall i mill-kr er i perioden 2015-19 vist i tabellen nedenfor.

Omregnet til prosentverdi av brutto driftsinntekter får vi følgende sammenligning med
handlingsreglene:

6

Selbu kommune

Årsmelding 2019

Som tabellen viser ligger saldo på disposisjonsfond godt innenfor handlingsreglene. Når det gjelder
Netto gjeldsgrad er data ikke tilgjengelige i SSB’s foreløpige tall. Endelige tall foreligger 1.juni. Netto
avdrag ligger noe lavere enn ønskelig, noe som skyldes at det de senere år er foretatt en bevisst
refinansiering med sikte på en reduksjon i avdragsutgiftene. Både Netto gjeldsgrad og Netto avdrag vil
øke som følge av investeringsprogrammet som er vedtatt i forrige økonomiplan. Det vil videre være en
stor utfordring å oppnå et netto og brutto driftsresultat som er i tråd med handlingsreglene.

1.4 Vesentlige budsjettavvik - drift
Det er varierende samsvar mellom regulert budsjett og regnskap. Vesentlige budsjettavvik i skjemaene
Regnskapsskjema 1A – drift og Regnskapsskjema 1B - drift er kommentert nedenfor.
1.4.1 Regnskapsskjema 1A drift
(minus foran tallet betyr merforbruk)
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Det er jevnt over relativt små avvik mellom regnskap og justert budsjett. Under Frie disponible
inntekter er Intergreringstilskuddet budsjettert noe lavere enn regnskapsført. Størst avvik finner vi for
Netto finansinntekter/-utgifter. Her er det største utslaget på posten Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter. Dette skyldes for lavt budsjetterte renter på løpende lån samt manglende budsjettering
av Startlån.
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1.4.2 Regnskapsskjema 1B drift
(minus foran tallet betyr merforbruk)

De fleste poster i Regnskapsskjema 1B Drift har akseptable avvik.
Det største merforbruket ses på selvkostområdet for avløp (kommunale avgifter). Her er det noe lavere
gebyrinntekter enn budsjettert og etterkalkylen for selvkost viser et underskudd i drift for avløp på 1,7
mill kr. Normalt inntektsføres dette fra selvkostfond for avløp, men fondet er tomt. Beløpet er derfor
balanseført og vil først bli inntektsført når (om) fondet får positiv saldo. Dersom det hadde vært midler
på selvkostfondet hadde resultatet for Selbu kommune 2019 blitt tilsvarende bedre: Regnskapsmessig
mindreforbruk 2,8 mill kr. og årsoverskudd 2,4 mill kr. Tilsvarende ble 372 000 kr ført som
underskuddsfond i 2018. Et underskudd, skal dersom det er midler på fond inndekkes innen 5 år etter
det er oppstått.
Mindreforbruket på rammeområde 7 som består av ansvar 620 Næring skyldes i hovedsak ikkebudsjetterte salgsinntekter.

1.5 Vesentlige budsjettavvik – investering
Avvik i Regnskapsskjema 2A er kommentert nedenfor. Avvik i Regnskapsskjema 2B er kommentert i
neste avsnitt.
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1.5.1 Regnskapsskjema 2A Investering
(minus foran tallet betyr merforbruk)

Avvikene i postene Investeringer i anleggsmidler, Bruk av lånemidler og Kompensasjon for
merverdiavgift er konsekvenser av at investeringsnivået i anleggsmidler i regnskapet ligger markert
lavere enn justert budsjett. Se for øvrig avvikskommentarer til Regnskapsskjema 2B.
Avviket på posten Avsetninger er avsetninger til ubundne investeringsfond av Inntekter fra salg av
anleggsmidler.
1.5.2 Regnskapsskjema 2B Investering
(minus foran tallet betyr merforbruk)
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Prosjekt med 100 % avvik er ikke startet opp eller er satt på vent.
De tallmessig største avvikene i regnskapsskjema 2B forklares som følger:
Objekt 7013 Høydebasseng Molia: Justering av aktivitet ga mindreforbruk i 2019 i hht betalings- og
framdriftsplan. Planlegging i gang. Dimensjonering og grunneieravtaler.
Objekt 7020 Nytt vannbasseng på Berg, Vikvarvet: Anbudsrunde gjennomført, oppstart våren 2020.
Objekt 7021 Avløpspumpestasjon og separering ved Sentralbanen: Justering av aktivitet ga
mindreforbruk i 2019.
Objekt 7419 Nytt Selbu sykehjem inkl demensavdeling: Prosjektet pågår og framdrift er i henhold til
fremdriftsplan.
Objekt 7420 Omsorgsboliger dagens sykehjem: Prosjektering av tekniske løsninger og planløsning er
startet.
Objekt 7712 Omlegging Nestanringen i henhold til ny sentrumsplan: Første byggetrinn ferdig,
sluttføres samtidig som nytt sykehjem 2020.

1.6 Oppsummering - økonomisituasjonen
Selbu kommune har en økning i inntektene fra 2018 til 2019 på ca 3,2 %.
Det er verdt å merke seg at noen av inntektene fortsatt er usikre og kan variere fra år til år.
•

•

•

Det er budsjettert med kr 10 mill i eiendomsskatt for 2019. Pr 31.12.2019 er det regnskapsført
10,7 mill kr i eiendomsskatteinntekter, noe av økningen skyldes i hovedsak økte grunnlag for
vannkraftanleggene. Pågående klagesaksbehandling på kraftlinjer, påklaget i 2017 ble
ferdigstilt i 2019.
Konsesjonskraftsinntektene er også en inntekt som vil variere fra år til år. Pga fallende
spottpriser på strøm og stadig økende innkjøpspriser har disse inntektene ligget på et relativt
lavt nivå de senere år. Dette innebærer en liten økning av nettoinntekten på ca kr 1,2 mill i
forhold til 2018. Det er verdt å merke seg at konsesjonskraftsinntektene fortsatt er redusert
med ca kr 4,6 mill fra 2011 til 2019.
Det er budsjettert med kr 9,5 mill i utbytte fra aksjeselskaper i 2019. Det er pr dato mottatt
9,858 mill kr. Merinntekten skyldes høyere utbetalt utbytte (1,858 mill kr) fra Trønderenergi
enn budsjettert (1,5 mill kr).

Selbu kommune har i 2019 et negativt brutto driftsresultat på - kr 18,6 mill. Gitt den økonomiske
situasjonen bør kommunen kontinuerlig vurdere hvordan det store investeringsprogrammet i forrige
økonomiplanperiode påvirker den årlige driftsbalansen.
Tallene viser med all tydelighet at det igangsatte arbeidet med Forpliktende plan er helt nødvendig for
å oppnå balanse i driften.
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1.7 Nøkkeltall
1.7.1

Befolkningsutvikling

Diagrammet ovenfor viser folkemengden pr 1. januar i perioden 2000 – 2020. Vi ser at vi har en
økning på 66 personer fra 2011 til 2020. Over hele perioden er folketallet høyest i 2016 med 4 132
innbyggere og lavest i 2000 med 3 926 innbyggere.
Figuren nedenfor viser folkemengde etter alder

1.7.2 Driftsinntekter
Neste figur viser sammensetningen av kommunens totale driftsinntekter, som utgjør ca kr 387 mill i
2019. Sammenlignet med 2018 er dette en økning på 3,2 %.
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Av figuren ser vi at overføringer med krav til motytelse (refusjon sykepenger, fødselspenger,
merverdiavgift, øremerkede statstilskudd og andre refusjoner), salgsinntekter, rammetilskudd og skatt
på inntekt og formue er kommunens viktigste inntekter.
1.7.3 Driftsutgifter
Figuren viser sammensetningen av kommunens totale driftsutgifter ekskl avskrivninger som utgjør ca
kr 388 mill i 2019. Sammenlignet med 2018 er dette en økning på ca 3,3 %.

Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgifter. Disse utgjør ca 68 % av driftsutgiftene ekskl
avskrivninger i 2019.
1.7.4

Dekningsgrader

Dekningsgraden er beregnet i forhold til kommunens driftsutgifter. Figuren nedenfor viser
dekningsgrad for skatt, rammetilskudd og andre driftsinntekter (ekskl avskrivninger).
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I skatt inngår skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt på verker og bruk. I driftsinntekter inngår
brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer fra staten, og andre direkte og indirekte skatter.
For 2019 utgjør inntektene totalt 100,0 % av driftsutgiftene (ekskl avskrivninger). Dette betyr at
driften i 2019 ikke gir noe bidrag til dekning av renter/avdrag.
1.7.5

Driftsresultat

Figuren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat gir uttrykk for
handlefriheten i økonomien. Netto driftsresultat viser hvor store midler som blir frigjort i løpet av året,
og som kan brukes til finansiering av investeringer eller til avsetninger. Selbu kommune har et netto
driftsresultat på 0,2 % i 2019. Kommunens handlingsregler tilsier et positivt resultat på minst 1,75 %.
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Investeringer

Figuren nedenfor viser brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. I 2019 utgjør
brutto investeringsutgifter 30,6 % av brutto driftsinntekter. Anbefalt maksverdi er 15 %.

Investeringsutgiftene er knyttet til både selvfinansierende og ikke selvfinansierende tjenester.
1.7.7

Langsiktig gjeld

Figuren nedenfor viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser - fordelt på långiver. Totalt har
vi langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på kr 465,9 mill pr. 31.12.2019. Dette er en
økning på ca kr 209,6 mill fra 2018. Den store økningen gjenspeiler det store investeringsprogrammet
som gjennomføres i 2018-21.Den store reduksjonen fra 2017 til 2018 skyldes i hovedsak
ekstraordinær nedbetaling av lån finansiert av ekstraordinært utbytte fra Selbu E-verk.

Status på kommunens lån er som følger:
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Neste figur viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter.
Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser
lånegjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling inngår også i indikatoren.

Anbefalt maksimumsverdi er 70 – 80 %. I 2019 ligger Selbu kommune på 120,3 %. Dette viser at vi
har merkbart høyere lånegjeld enn anbefalt med vårt inntektsnivå.
1.7.8

Renter og avdrag

Figuren nedenfor viser netto rente- og avdragsutgifter. Ekstraordinære avdrag og avdrag på videre
utlån er ikke tatt med, fordi dette føres i investeringsregnskapet.
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En medvirkende årsak til den merkbare reduksjonen i renter og avdrag de siste årene er at det ble
foretatt en refinansiering av kommunens lånemasse med sikte på lengere avdragstid. Kommunen
bruker nå maksimalt tillatt avdragstid.
Neste figur viser netto rente- og avdragsutgifter ført i driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til
tilbakebetaling av lån. For 2019 utgjør dette 2,2 %. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %.

1.7.9

Likviditet

Likviditetsgrad 1 sier noe om hvor godt grunnlag kommunen har for å dekke de løpende
forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld.
Figuren nedenfor viser at likviditeten er vesentlig bedre i 2019 enn i 2018.

1.7.10 Soliditet
Begrepet soliditet står for forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosenten
er, jo bedre er soliditeten. God soliditet gir større handlefrihet og muligheter til å frigjøre midler til å
finansiere investeringer. Figuren nedenfor viser at egenkapitalprosenten har en liten reduksjon fra
2018 til 2019. Årsaken til økningen fra 2017 til 2018 er innbetaling av ekstraordinært utbytte på kr 90
mill fra Selbu E-verk.
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Gjeldsgraden er også et uttrykk for soliditeten. Denne viser forholdet mellom total gjeld (inkl
pensjonsforpliktelser) og totalkapitalen. Soliditeten er bedre jo lavere fremmedkapitalprosenten er.

Forholdstallene egenkapitalprosent og gjeldsgrad gir i realiteten uttrykk for det samme.
1.7.11 Fond
Tabellen nedenfor viser saldoen på en del fond pr 31.12.2019.

Disposisjonsfondet er det største fondet. Dette kan brukes fritt. Nedenfor vises utviklingen for fondet
de siste 13 årene.
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1.8 Etikk
Selbu kommune vedtok i 2008 egne etiske retningslinjer. I retningslinjene inngår også at folkevalgte
og ansatte skal registrere sine verv i styrevervregistret til KS. De etiske retningslinjene er med å sikre
en høyere etisk standard i kommunen.

1.9 Diskriminering
Selbu kommune arbeider for likeverd og likebehandling i tråd med kommunens verdier: Engasjement,
positivitet, respekt, omtanke og åpenhet. I vårt tilsettingsreglement er det nedfelt at Selbu kommune
har som mål at det så langt det er mulig skal innkalles minst én kandidat med
fremmedspråklig/bakgrunn og én kandidat med nedsatt funksjonsevne til intervju på hver utlyste
stilling såfremt de er tilstrekkelig kvalifisert for stillingen.

1.10 Likestilling
Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass. Slik er det også i Selbu kommune. Selbu
kommune har høyere kvinneandel enn landsgjennomsnittet og snittet i Trøndelag.
1.10.1 Folkevalgte
Kommuneloven har bestemmelser som sikrer likestillingen mellom kjønnene. Ved nominasjonen har
de politiske partier et ansvar for at kandidatene settes opp etter disse bestemmelsene. Det er imidlertid
bygdas innbyggere som hvert 4. år, med bakgrunn i partienes lister, velger kommunestyrets
medlemmer.
Ved valget for perioden 2019 – 2023 ble kommunestyret sammensatt av 9 kvinner og 16 menn.
Kommunestyret velger formannskap, hovedutvalg og andre utvalg. Formannskapet består av sju
medlemmer og hovedutvalgene består av 9 medlemmer. For inneværende periode er formannskapet
sammensatt av 4 menn og 3 kvinner, og hovedutvalg helse og oppvekst sammensatt av 5 kvinner og 4
menn og hovedutvalg samfunnsutvikling av 4 kvinner og 5 menn.
Formannskapet er kommunens likestillingsutvalg.
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1.10.2 Ansatte
KS har inngått to sentrale avtaler med arbeidstakerorganisasjonene; Hovedavtalen (HA) og
Hovedtariffavtalen (HTA). Det er der tatt inn bestemmelser som ivaretar likestilling. Lønnssystemet
som er beskrevet i HTA ivaretar lik avlønning av arbeid av lik verdi for kvinner og menn. Lønn til de
ansatte fastsettes og reguleres gjennom sentrale avtaler, der en del av lønnen fastsettes lokalt. Alle våre
sentrale avtaler er kjønnsnøytrale. Prinsipper for fastsetting av lønn er bl.a. stillingens ansvarsområde,
arbeidstakers realkompetanse og formelle kompetanse.
HTA har også bestemmelser som sikrer deltidsansatte (i hovedsak kvinner) rett til utvidelse av stilling
når vedkommende er kvalifisert for stillingen. Kommunen arbeider bevisst for at antall
deltidsstillinger skal reduseres. Det er to store utfordringer når det gjelder å få til mer heltid:
Helgearbeid og ønsket deltid. Begge disse to faktorene bidrar til å skape mer deltid.
Pr. 31.12.2018 var det i Selbu kommune 407 ansatte i faste stillinger, fordelt på 334 (82 %) kvinner og
73 (18 %) menn. Dette fordeles på 298,4 årsverk.
Kjønnsfordelingen i kommunens toppledelse avviker fra den totale kjønnsfordelingen ellers i
bedriften. I 2019 har rådmannens ledergruppe bestått av 2 kvinner og 5 menn.
Kommunen hadde per 31.12.19 til sammen 2 sektorsjefer, 2 virksomhetsledere, 13 tjenesteledere og 3
seksjonsledere. Totalt er kjønnsfordelingen i kommunens ledelse pr. 31.12.2019 13 kvinner og 9
menn, inkludert rådmannen.

Ledere fordelt på kjønn per 31.12.19:

Totalt

Kvinner

Menn

Antall

Andel

Antall

Andel

Rådmannens ledergruppe

7

2

29 %

5

71 %

Ledere for øvrig

14

10

71 %

4

29 %

1.11 Sykefravær Selbu kommune
Sykefraværsstatistikken er hentet fra Selbu kommunes lønns- og personalsystem Visma HRM
Sykefravær 2019 i prosent (inklusive legemeldt sykefravær og egenmeldinger)

Fraværsperioder

1. kvartal
6,4

2.kvartal
2,5

3. kvartal
4,0

4. kvartal
9,0

Totalt
5,5

6,6

4,3

4,7

6,0

5,4

Sektor Helse og sosial

10,1

9,4

9,7

12

10,3

Samfunnsutvikling

4,0

5,2

4,7

7,6

5,4

Totalt for Selbu kommune

7,6

6,5

6,8

8,9

7,4

Sentraladministrasjonen
Sektor Oppvekst
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Utvikling av sykefravær fordelt på sektorer:

Fravær i %
2017
4,1

Fravær i %
2018
8,3

Fravær i %
2019
5,5

Sektor Oppvekst

9,0

5,1

5,4

Sektor Helse og sosial

12,5

9,3

10,3

Samfunnsutvikling

6,6

6,3

5,4

Totalt for Selbu kommune

9,9

7,1

7,4

Sentraladministrasjonen

I 2019 gikk sykefraværet opp med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2018.

1.12 Oversikt over midlertidige tilsettinger/stillinger
Pr 31.12.19:

Totalt antall ansatte med en midlertidig arbeidsavtale med Selbu kommune

256

Antall oppdragstakere (støttekontaker, avlastere, omsorgslønn,
introduksjonslønn)

64

Lærlinger

9

Folkevalgte og hovedtillitsvalgte

5

1.13 Heltid/deltid i Selbu kommune
Per 1.12.19 var gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner 77 % og for menn 74 % (tall fra PAIstatistikk KS).
Andel heltid var 36 % for kvinner og 53 % for menn.
Selbu, 31.03.2019

Stig Roald Amundsen
Rådmann
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