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Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 - Selbu 
Næringsselskap KF  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 29.04.2020 07/20 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/88 - 5 
 
Forslag til vedtak      

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for årsregnskap 2019 for Selbu 
Næringsselskap KF 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,  
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

  3.  Kontrollutvalget tar årsberetning Selbu Næringsselskap KF 2019 til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Revisors beretning 2019 
Selbu Næringsselskap KF Signert årsregnskap og årsberetning 2019 
 
Saksopplysninger 
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de 
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med foretakets 
årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er 
oppnådd. 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. 
 
Årsregnskapet for 2019 
Driftsregnskapet 2019er gjort opp med et underskudd på kr. 43 915. For 2018 viste 
regnskapet et overskudd på kr 567.021. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført 
årsrevisjonen for Selbu Næringsselskap for 2018 i samsvar med kommuneloven, tilhørende 
forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder. 
Revisjonsberetning er avgitt 25.03.20. 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.  
 
Vurdering 
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at 
årsregnskapet og årsberetningen for Selbu Næringsselskap gir et forsvarlig uttrykk for 
virksomheten i 2019 og selskapets økonomiske stilling pr. 31.12.2019. Kontrollutvalget 
anbefales å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Selbu Næringsselskap for 2019 som det 
fremgår av vedlegget. 
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Til kommunestyret i Selbu kommune 

 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Selbu næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2019 
 
Kontrollutvalget har i møte 29.04.2020 i sak 07/20 behandlet Selbu næringsselskap sitt 
årsregnskap for 2019. 
 
Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsberetning og årsregnskap, samt revisjonsberetning, 
datert 25. mars 2019. Ansvarlig revisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i 
kontrollutvalgets møte den 29.04.2019 
 
Regnskapet for Selbu næringsselskap KF viser et underskudd på kr. 43.915. Særregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2019. Resultatregnskap for regnskapsåret er avsluttet 
per denne datoen med noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. Revisjon Midt-Norge SA har revidert Selbu næringsselskap KF i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
 
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. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2019 slik det er avlagt. 
 
 
 
 
Selbu 29.04.2020 
 
 
 
Arnstein Trøite (sign) 
Leder av kontrollutvalget 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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Til kommunestyret iSelbu kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet
Konklusjon
Ví har revidert særregnskapet for Selbu Næringsselskap KF som viser et underskudd på kr 43.915.
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 Selbu Næringsselskap KF per 31. desember2019, 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 fflkeskommunale foretak og god regnskapsskikk i

Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapef. 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 i n kluderer ikke særreg nskapet og revisjonsberetn in gen.

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



tylkeskommunale 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.

Revlsors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet
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
Kon kl u sjo n o m sæ rbud sjeft
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.

Kon kl u sjo 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 t¡l 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 foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i

Norge.

Trondheim, 25. mars 2020

l)en¿,'* å{"tô
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret



Selbu kommune
Selbu Nreringsselskap KF

Arsregnskapet 2019

Selbu Nreringsselskap KF

Postadresse
Selbu kommune, 7580 Selbu
E-post
postmottak@selbu.kommune.no

Besoksadresse
Gjelbakken 15

www.selbu.kommune.no

Telefon
738 I 6700
Telefaks
738t6730

Bank
4285 05 04576
0rg.nr
984 290 160



Arsberetning 2019

Selbu Nreringsselskap KF ble stiftet av selbu kommunestyre den 11.2.2002.
Foretakets formil er i oppfore, eie og forvalte grunn og lokaler for neringsutvikling i Selbu.
Kommunestyret vedtok i opprette Selbu Neringsselskap KF for i ivareta kommunens
engasjement ved utbygging av Kjeldstad Sagbruk &Hovleri i Selbu.

Styret
Etter vedtektene ledes Selbu Nreringsselskap KF av et styre pi 3-5 medlemmer. Styret rapporter
til kommunestyret etter bestemmelsen Lov om kommuner og f,rlkeskommuner av 25. september
1992 m. 107 $ 6l-75.
Kommunestyret har vedtatt at styret skal besti av tre medlemmer og tre varamedlemmer.

Styret bestir av:
Styreleder: Thomas Engan
Nestleder: Odd Gulbrandsen
Styremedlem: Ole Morten Balstad
Det ble i2019 gjennomfort I I styremoter og behandlet 44 saker

Fortsatt drift og selskapets stilling
Arsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes med dette at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Aret 2019 ga et underskudd pi kr. 43.915,-

Historikk og driften
12002 vedtok kommunestyret at Selbu Neringsselskap KF skulle oppfore bygg for utleie til
Kjeldstad Sagbruk & Hsvleri. Det totale engasjement ble fastsatt til kr. l8 mill. Fire ir senere ble
det vedtatt at foretaket kunne utvide sitt engasjement for bygging av neringsbyggltarkekammer
for utleie til Kjeldstad innenfor en kostnadsramme pi kr. 8 mill. Dette ble senere redusert til kr.
6,5 mill. I de senere 6rene er Selbu Byggtre AS og SIFA AS ogsi kommet inn som leietakere.
Og det har i2019 vrert direkte dialog med andre nye bedrifter som kan vere aktuelle som
leietakere hos nreringsselskapet.

Finansiering av utbyggingene og gield
Utbyggingene er i sin helhet finansiert med eksterne lineopptak. Per 31.12.19 har foretaket et
lineopptak pe kr. 49.582.025-.

Leieinntekter
Det eksisterte fram til2012 to leieavtaler med Kjeldstad Holding, en avtale for hvert
utbyggingstrinn.

Hosten 20l2ble Selbu Naringsforum kontaktet av Selbu Byggtre AS med foresporsel om Selbu
Nrringsforum kunne ta en rolle i forhold til i sti som utleier av nreringsareal og egnede bygg til
Selbu Byggtre AS. Henvendelsen resulterte i forhandlinger med Kjeldstad Holding der en kom
fram til enighet om et bytte der Kjeldstad Holding overtok eiendomsretten fra Selbu
Nreringsselskap pi 4 trelastskur samt produksjonslokaler for fingerskj at- og lamineringslinjer,
mot at Selbu Nreringsselskap overtok eiendomsretten til l3 da naringsareal nordsst pfl tomta,
med laftehall,lagerlgarasje, 2 trelastskur og en plasthall. Grunnlaget for beregning av husleie til
Kjeldstad Holding ble, som falge av dette, redusert med kr. 6 500 000,- og de to tidligere
husleieavtalene ble slfltt sammen til en avtale fra og med 01.01.13. Den nye avtalen gjelder leie
av neringsbyggltarkekammer og 5 trelastskur langs FV 705.
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Selbu Neringsselskap sitt nye nreringsareal, med bygninger i nordost, er fra 01 .0 1 . 1 3 utleid til
Selbu Byggtre AS. Som folge av disse to nye leieforholdene ble det etablert to nye leieavtaler
med virkning fra 01.01.13.

Sommeren 2015 fikk styret i Nreringsselskapet en henvendelse ifra Selbu Byggtre AS vedrsrende
utbedring av lagerlgarasje til produksjonslokale. For leietakeren var det i forste omgang et

konkret behov for lokale til produksjon knyttet til leveranser til en ny stor kunde, men ogsi et

snske om 6legge til rette for generell utvikling av bedriften framover. Det ble vedtatt i ta opp
nytt lfln i KLP pi kr 1 800 000,- for 6 finansiere denne bygningsmessige utbedringen. Linet
tilbakebetales over 13 ir gjennom forhoyet husleie for Selbu Byggtre AS.

Pi forsommeren20lT ble det glort vedtak i Selbu kommune om at SIFA bygget pi Tomra skulle

overfsres til neringsselskapet. Styret i nreringsselskapet sluttet seg til dette i vedtak 29.06.17,
og forvaltning og drift av SIFA bygget ble overtatt av Selbu Nreringsselskap pr 1.10.17. Fra

samme dato ble nreringsselskapet ny utleier i forhotd tit SIFA AS. Arlig husleie for SIFA ble da

sket til kr 400.000,- pr 6r. Denne dekket renter og avdrag pi et lin som er tatt opp i KLP pi kr
4.000.000,- for i finansiere nsdvendige utbedringer, bl.a som falge av offentlige krav, piL SIFA
bygget. llapet av 2018 fikk SIFA fhtt en stor kontrakt pi levering av nettstasjoner til Siemens.

Denne kontrakten krevde at det ble bygd en ny produksjonshall, og det ble i 2018 giort vedtak i
kommunestyret om et lineopptak pfl kr 35 millioner for i bygge en slik hall, der det ogsi skulle

bli plass til et moderne lakkverksted. Byggingen ble pistartet hosten 2018 med det lokale

firmaet Rsset som hovedentreprenor, og hallen sto ferdig til bruk hssten 2019. Som folge av

denne store investeringen har husleia for SIFA al<ttil i underkant av W 2,5 mill irlig.
Renovering av eksisterende kontorlokaler og kantine er forelopig utsatt.

Rente pi hovedlinet i KLP var 2,53o/o, bundet fram til 18.04.17. Det er ni inngitt ny avtale,

med binding fram til18.04.22 pi rente 2,I0 yo. Lin pi kr 1.800.000,- som ble tatt opp i KLP for
6 finansiere produksjonslokale for Selbu Byggtre AS pr 5.10.15 hadde bundet rente pi l,78yo

fram til 5.10.18. Ny rente pi dette linet er nh2,38oh, bundet fram til 5.10.23. Linet pi kr
4.000.000,- som ble benyttet til e finansiere nodvendige utbedringer pi SIFA har bundet rente pi
l,78oh fram til 13.11.20. Det nye store linet pi kr 35 000 000,- , som er tatt opp for i bygge ny

produksjonshall for SIFA har bundet rente pi 2,38yo fram til 30.11.23.

Risiko
Generelt vil de grep som er gjort de siste irene med i etablere avtale med flere leietakere vrere

bidrag til i redusere selskapets risiko.
Selbu Nreringsselskap har investert i bygg og anlegg og er avhengig av at leietakerne dekker sine

forpliktelser.

Avdrag lin i KLP
I2Ol9 er det betalt avdrag pi lin i KLP for til sammen kr. 3.223 244,-

Nrermere om regnskaPet
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk

for smi foretak.

Ansettelsesforhold
Det er ikke noen faste ansatte i foretaket. Thomas Engan har fungert som daglig leder i selskapet

i 21lg . Monica Sundal er ny daglig leder fra og med I .0 1 .20. Thomas Engan ble hssten 20 1 9

valgt som styreleder i selskapet.
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Likestilling
Styret bestir av tre personer som alle er menn. Fra og med 0l .01.20 er daglig leder kvinne.

Arbeidsmiljo
Det er ikke noen faste ansatte i foretaket.

Det ytre miljo
Foretaket driver ikke virksomhet som forurenser det ytre milja.

Lsnn og annen godtgiorelse
Til styret er det i 2019 utbetalt motegodtgjoring og reisegodtgjsrelse pi til sammen kr. 17 .202,-
Til daglig leder er det i 2019 utbetalt et honorar pe kr. 57.050,-.

Revisjon
Revisjon Midt-Norge SA har utfsrtrevisjonen for foretaket.I2}lg er det utbetalt kr. 9.500,- i
revisjonshonorar.

Oppsummert
Etter styrets oppfatning gir det framlagte resultatregnskap og balanse, samt denne arsrapporten,
en ffllestgjsrende informasjon om driften og stillingen ved irsskiftet.

Selbu, den26. februar 2020

N/r*-S*Jo-qThomas odd
styrets leder nestleder styremedlem

Balstad Monica Sundal
daglig leder
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Resu ltatregnska p }L.LZ
f{ote Regnskap

2AL9

Budsjett

20L9

Regn*kap

2018

Annen driftsinntekt 34L8414 3 550000 2435394

LOnnskostnader

Av- og nedskrivning varige driftsmidler
Annen driftskostnad

Sum driftsinntekter

2

4

3

34L84L4 3 6s0000 243s394

74252
2 752766

151 909

65 000

1 550 000

140 000

s5 703

1 054 158

302 104
Sum driftskostnader 2378927 1 755 000 1 411 955

Driftsresultat 1 039485 1 89s 000 1O23429

Renteinntekt

Linerenter
89 665

1 173 068

400 000

1 100 000

2077
458 477

Netto finansresultat 1 083 402 700 000 456 406

Ordinart resultat fOr skatt

Skattekostnad 0 0

-43 915 1 195 000 567 023

Ordinert resultat -43 915 1 195 000 567 023

Arsresuttat -43 915 1 195 000 567 023

Overf6rt annen egenkapital -43 915 567 0236

DRIFTSKOSTNADER

OVERFCIRINGER OG DISPONERINGER
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Balanse 3L.LZ

Thomas Engan
styrets leder

Selbu, den 26.februar 2020

Morten Balstad
il*^5^/*f
Monica Sundal
daglig leder

Sum anleggsmidler

Fordringer
Kundefordringer

And re fordri nger offe ntl ige avgifte r

Sum fordringer

4

53 523 959 61 384

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler

49 640 539

49 640 539

24328
24328

153 660

437 500

591 160

2L29L2

1 369 989

1 s82 901

Banki nnskudd, kontanter mv

Sum omlOpsmidler

Sum eiendeler

3292270
3292270

35473975
35473975

EIENDELER: Note 2AL9 2018

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gfeld

Annen langsiktiggjeld
Gjeld ti I kreditti nstitusjone r

Sum annen langsiktig gjeld

Sum egenkapital og gjeld

6

5

53 523 970 61 :t84 S'6

49582025
49 582 025

s2 80s 269

52 805 259

2297 948

0

772024

246/9972

52051997 s9869108

6904C4.4

0

159 795

7 063 839

Kortsiktig gjeld

Leve rand0rgje ld

Skyldige offe ntl ige avgifte r

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsdiktg gjeld

Sum gjeld

L47L973
1471,973

147L973 1515888

L 515 888

1 515 888

EGENIGPITALOG GJELD: Note 2019 20181

nestleder styremedlem
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Note 1: Regnskapsprinsipper

Generelt:

Arsregnskapet er satt opp isamsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for smd
foretak.

Note 2: Lonnskostnader, antall ansatte og godtgjorelser

Det er ingen ansatte iforetaket.

Honorar til daglig leder

Aga 1-4,1o/o

20L9

50 000

7 050

Sum 42 788

Note 3: Andre driftskostnader

Her inng6r, hovedsakelig en Due Diligence mot en potensiell leietaker pA kr 83.000,-, forsikring
med kr. 29.000,-, regnskapskostnader med kr. 22 000,- og revisjonskostnader med kr. 9 500,-.

Note 4: Oversikt over anleggsmidler og avskrivninger

*) Linear ovskrivningstid er endret fro 50 dr til 25 dr fom. 2016.

Note 5: Andel av l5n som forfaller etter 5 5r

Driftsmidler 2019 Bygg og anlegg Tomt Sum

Anskaffe lseskost 01.01.2019

Tilgang i 6r

Avgang iir
Anskaf f e I se skost 31.L2.2079

Avskrivn inBe r:

Akkumulert avskrivning 01.01..2019

Arets avskrivning

Bokf O rt ve rd i 3L.L2.2OL9

26 353 953

27 46s 785

0

s3 819 138

5 755 832

2 L52 766

45 910 540

3 730 000

0

0

3 730 000

3 730 000

0

0

30 083 953

27 46s L85

0

s7 549 138

5 755 832

2 t52766

49 @O 540
Lineer ovskrivning 25 dr* lngen

Av foretakets gjeld forfaller kr 33.465.805,- etter 31.12.2024

Side 7 av 8

2018

37 500

5 288

57 050



Note 5 Egenkapital

Egenkapitalens uwikling:

Ar Arsresultat Sum Egenkapital

2m.2

2m3
2ffi4
2m5
2006

2m7
2008

2m9
2010

2011-

20t2
2013

2074

2015

2016

Unde rskudd

Unde rskudd

Unde rskud d

Underskudd

Overskudd

Overskudd

Overskudd

Unde rskud d

Un de rskud d

Overskudd

Un de rs kud d

Un de rs ku dd

Overskudd

Overskudd

Overskudd

-170 791

-583 058

-5@008
-7 456

252ffi9
461,578

360 254

-622 268

-6134il
/m6 995

-1ffi6254
-202280

1252096

888 419

668 07s

-t70 791
-753 859

-1257 867

-1265 323
-r012778

-551 140

-190 886

-813 154

-L 426 6ta
-1019 623

-2 625 a77

-28281s7
-1 s76 061

-687 U2
-19 557

2017

2078

20t9

Overskudd

Overskudd

Underskudd

968 434

567 027

-43 91s

Side 8 av 8

948867

1 515 888

7 477 973



Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019  
 

 

Behandles i utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 29.04.2020 08/20 
 
 
Saksbehandler Einar Sandlund 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/88-8 

 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for kommunes årsregnskap 
for 2019. 

2. Kontrollutvalget merker seg at det uten gyldig vedtak er regnskapsført avsetning 
til ubundne investeringsfond og bruk av ubundne investeringsfond. 

3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,  
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 

  3.  Kontrollutvalget tar Årsberetning for Selbu kommune for 2019 til orientering. 
 
 
 
Vedlegg 
Uttalelse til Selbu kommunes årsregnskap 2019  
Selbu - Revisors beretning 2019  
Selbu Nummerert brev nr. 3  
REGNSKAP 2019 Selbu kommune  
 
 
Saksopplysninger 

Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på, og anvendelsen av, de 
midlene som er stilt til rådighet. Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens 
årsmelding - hvor det også redegjøres for arbeidet gjennom året og for hva som er 
oppnådd. Sammen utgjør disse derfor de viktigste dokumentene en kommune avgir i 
løpet av året. 
 

Årsregnskapet for 2019 
Driftsregnskapet er gjort i balanse. Regnskapet viser at de samlede driftsinntekter og 
driftsutgifter var på henholdsvis kr. 387 377 905.- og kr 405 976 245 -. Dette gir et negativt 
brutto driftsresultat på  kr 18 598 339.-.  
 

Driftsregnskapet – nøkkeltall 
 Regnskap 

2019 
Budsjett 2019 Regnskap 2018 

Til fordeling drift 272 090 000 268 855 000 273 697 000 

Netto driftsresultat  610 976 - 3 378 561 - 3 813 159 

Bruk av tidligere 
års avsetninger 

19 505 990 19 707 723 3 353 725 

Årets avsetninger 19 067 524 16 329 162 18 687 179 

Regnskapsmessig   
mindreforbruk  

1 049 442 0 7 853 396 



 
 

Investeringsregnskapet for 2019 
Med et finansieringsbehov på kr 154 232 000.- er investeringsregnskapet gjort opp i 
balanse. Tidligere års udekket finansieringsbehov på kr. 13 210 000 er inndekket. 
 

Noter til regnskapet 
Det blir i notene til regnskapet gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning 
for forståelsen av regnskapet. 
 
Årsberetningen 
Kommunens årsberetning gir en utdypende beskrivelse av driften i 2019.  
 

Revisjon 
Revisjonen skal planlegges, gjennomføres og rapporteres slik lov, forskrift og god 
kommunal revisjonsskikk krever. Revisor skal også vurdere risikoen for at det kan 
foreligge feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter og feil.  
 

Selbu kommune sitt årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Revisor 
tilfredsstiller de krav som er stilt i kommunelovens kap. 24 og i forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner. 
 

Revisjonsberetningen 
Revisor har avgitt revisjonsberetning den 08.04.2020. Revisjonsberetningen er avgitt 
med forbehold som går på det uten gyldig vedtak er regnskapsført avsetning til 
ubundne investeringsfond og bruk av ubundne investeringsfond. Etter revisors 
mening foreligger det ikke budsjettvedtak for en slik avsetning og bruk, som dermed 
er i strid med bestemmelsene i forskrift om årsbudsjett § 15 tredje ledd, som angir at 
endring av årsbudsjettet ikke kan foretas etter utløpet av året. 
 
Nummerert brev nr. 3 
Revisor har i nummerert brev nr. 3 utdypet de forhold som utløste at revisjonsberetningen er 
avgitt med forbehold. 
 

Kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap. Det vises her til 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, hvor det bl.a. heter: 
Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene 
og årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak 
 
 
Vurdering 

En viser til at revisors beretning avgitt  med forbehold. Forbeholdet gjelder at  
det uten gyldig vedtak er regnskapsført avsetning til ubundne investeringsfond og 
bruk av ubundne investeringsfond, jfr. nummerert brev nr. 3. Kontrollutvalget bør 
merke seg dette i sitt vedtak, samt i sin uttalelse til årsregnskapet. Vedlagt følger  
forslag til kontrollutvalgets uttalelse. Kontrollutvalget har imidlertid anledning til å 
knytte ytterligere kommentarer opp mot årsregnskapet og årsberetningen.   
 
 
 
 



 
 
 
 
Til Selbu kommunestyre 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL SELBU KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP FOR 2019                      
 
Kontrollutvalget har i møte den 29.04.20 behandlet Selbu kommunes årsregnskap for 
2019. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, 
balanseregnskap, økonomiske oversikter, samt noter. Sammen med regnskapet 
foreligger rådmannens årsberetning for 2019 og revisors beretning avgitt av Revisjon 
Midt-Norge SA. 
 
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et overrensstemmende  
inntrykk av de forhold som omtales i årsberetningen.  
 
Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at revisjonsberetningen er avgitt med 
forbehold, jfr. revisors nummerte brev nr. 3, at  det uten gyldig vedtak er 
regnskapsført avsetninger til ubundne investeringsfond og bruk av ubundne 
investeringsfond.   
 
Utover dette har ikke kontrollutvalget ytterligere kommentarer eller merknader til 
årsregnskapet.  
 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap kan fastsettes som Selbu 
kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Selbu 29.04.2020 
 
 
Arnstein Trøite  
Kontrollutvalgets leder 
 
 
 
Kopi: Formannskapet      

 
 

 
 
 

    

  



 
 
 
 
 
Til kommunestyret i Selbu kommune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon med forbehold 
Vi har revidert Selbu kommunes årsregnskap som viser kr 272.090.000 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.049.443. Årsregnskapet 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 mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet som er 
omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold», avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Selbu 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. 
 
Grunnlag for konklusjonen med forbehold 
Kommunedirektøren har uten gyldig vedtak regnskapsført avsetning til ubundne investeringsfond og 
bruk av ubundne investeringsfond. Etter vår mening foreligger det ikke budsjettvedtak for en slik 
avsetning og bruk, som dermed er i strid med bestemmelsene i forskrift om årsbudsjett § 15 tredje ledd, 
som angir at endring av årsbudsjettet ikke kan foretas etter utløpet av året. 
 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsberetning, 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 
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henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige 
lovmessige forhold.  
 
Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
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 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger  
  
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon med forbehold om budsjett 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet 
omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold» 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. 
 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og 
forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
 
 
 
Stjørdal, 08. april 2020 

 
Monika Sundt 
Oppdragsansvarlig revisor 
 
 
 
 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunedirektøren 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


 
 
 
 
 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 
Selbu rådhus 
7580 SELBU 
 
 
Brev nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
REVISJONSBERETNING MED FORBEHOLD KNYTTET TIL BUDSJETT 
 
Kommunedirektøren har uten gyldig vedtak regnskapsført avsetning til ubundne investeringsfond og 
bruk av ubundne investeringsfond. Etter vår mening foreligger det ikke budsjettvedtak for en slik 
avsetning og bruk, som dermed er i strid med bestemmelsene i forskrift om årsbudsjett § 15 tredje ledd, 
som angir at endring av årsbudsjettet ikke kan foretas etter utløpet av året. 
 
Det er inntekter ved salg av eiendommer som er avsatt til ubundne investeringsfond og utgifter ved 
salg av eiendom som er dekket ved bruk av ubundne investeringsfond. Kommunen har vedtak på at 
inntekter ved salg av eiendommer skal avsettes til ubundne investeringsfond. Kommunen har også 
vedtak på at utgifter ved salg av eiendom skal dekkes av ubundne investeringsfond. Disse vedtakene 
er hovedsakelig ikke fattet i det året de regnskapsføres og angir heller ikke beløpene som skal 
avsettes/brukes. 
Vedtak på avsetning og bruk av ubundne fond må angi beløpet som skal avsettes eller brukes og må 
være vedtatt i det året de skal regnskapsføres.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Monika Sundt 
Oppdragsansvarlig revisor 

 
Direkte    924 38 643 eller    monika.sundt@revisjonmidtnorge.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
Kommunedirektøren 
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Økonomisk oversikt – drift 
 
 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 2019 2019 2019 2018 

 
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger 12.628.979,20 12.634.859,00 13.109.342,00 13.025.417,40 
Andre salgs- og leieinntekter 45.691.138,80 37.288.132,00 37.870.130,00 39.903.021,01 

Overføringer med krav til motytelse 78.020.076,97 60.391.217,00 125.153.217,00 138.045.558,60 
Rammetilskudd 123.184.978,00 117.005.701,00 50.681.000,00 55.420.766,00 
Andre statlige overføringer 8.444.507,00 6.752.700,00 6.752.700,00 11.335.097,00 

Andre overføringer 5.445.714,07 1.630.000,00 1.630.000,00 8.893.693,00 
Skatt på inntekt og formue 100.209.024,00 103.907.000,00 103.907.000,00 97.338.501,20 
Eiendomsskatt 10.700.045,86 10.000.000,00 10.000.000,00 8.723.308,16 

Andre direkte og indirekte skatter 3.053.442,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.797.963,00 

Sum driftsinntekter 387.377.905,90 352.359.609,00 351.853.389,00 375.483.325,37 
 
 
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 207.913.633,07 194.708.173,00 192.000.367,00 202.924.084,90 

Sosiale utgifter 56.336.754,08 57.694.815,00 56.837.621,00 54.762.258,03 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 56.431.443,39 50.512.524,12 50.075.714,00 54.629.175,86 
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 43.787.516,86 41.821.673,00 40.134.673,00 40.413.953,14 

Overføringer 28.025.468,13 19.332.000,00 22.897.000,00 26.734.132,13 
Avskrivninger (note 14) 18.144.336,00 14.000.000,00 14.000.000,00 17.132.566,00 
Fordelte utgifter -4.662.905,99 -4.011.015,00 -4.011.015,00 -4.014.251,56 

Sum driftsutgifter 405.976.245,54 374.058.170,12 371.934.360,00 392.581.918,50 
 
 
Brutto driftsresultat -18.598.339,64 -21.698.561,12 -20.080.971,00 -17.098.593,13 
 
 
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte 14.327.096,90 12.820.000,00 12.820.000,00 19.776.387,36 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mottatte avdrag på utlån 2.588.590,00 2.500.000,00 1.000.000,00 1.040.296,00 

Sum eksterne finansinntekter 16.915.686,90 15.320.000,00 13.820.000,00 20.816.683,36 
 
 
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger 6.501.051,18 3.000.000,00 3.000.000,00 4.458.214,52 
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avdrag på lån (note 18) 9.195.222,00 8.000.000,00 8.000.000,00 12.531.960,00 
Utlån 154.434,00 0,00 0,00 7.673.632,00 

Sum eksterne finansutgifter 15.850.707,18 11.000.000,00 11.000.000,00 24.663.806,52 
 
 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 1.064.979,72 4.320.000,00 2.820.000,00 -3.847.123,16 
 
 
Motpost avskrivninger (note 14) 18.144.336,00 14.000.000,00 14.000.000,00 17.132.566,00 

Netto driftsresultat 610.976,08 -3.378.561,12 -3.260.971,00 -3.813.150,29 
 
 
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 7.853.396,44 7.853.396,44 0,00 6.782.289,56 
Bruk av disposisjonsfond (note 6) 2.535.503,72 2.567.266,05 653.910,00 13.300.000,00 

Bruk av bundne fond (note 6) 9.117.090,82 9.287.061,00 9.187.061,00 10.271.436,37 

Sum bruk av avsetninger 19.505.990,98 19.707.723,49 9.840.971,00 30.353.725,93 
 
 
Overført til investeringsregnskapet 15.236,27 0,00 0,00 0,00 
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 
Avsatt til disposisjonsfond (note 6) 12.709.616,44 12.709.616,44 0,00 5.243.534,56 

Avsatt til bundne fond (note 6) 6.342.671,59 3.619.545,93 6.580.000,00 13.443.644,64 

Sum avsetninger 19.067.524,30 16.329.162,37 6.580.000,00 18.687.179,20 
 
 
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 1.049.442,76 0,00 0,00 7.853.396,44 
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Økonomisk oversikt – investering 
 
 

 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 2019 2019 2019 2018 

 
Inntekter     
Salg av driftsmidler og fast eiendom 10.833.177,00 0,00 0,00 2.238.630,00 
Andre salgsinntekter 299.000,00 0,00 0,00 0,00 

Overføringer med krav til motytelse 99.300,14 968.000,00 968.000,00 19.108.167,57 
Kompensasjon for merverdiavgift 19.293.370,40 18.672.000,00 18.672.000,00 10.744.348,31 
Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 83.639.000,00 

Sum inntekter 30.524.847,54 19.640.000,00 19.640.000,00 115.730.145,88 
 
 
Utgifter     
Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 99.158.592,48 125.661.000,00 125.661.000,00 66.295.055,84 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 
Overføringer 19.293.370,40 18.672.000,00 18.672.000,00 10.754.348,31 
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum utgifter (note 15) 118.451.962,88 144.333.000,00 144.333.000,00 77.049.404,15 
 
 
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 1.373.926,67 0,00 0,00 85.457.246,33 
Utlån 7.451.351,41 8.100.000,00 0,00 1.798.830,09 

Kjøp av aksjer og andeler (note 5) 2.706.003,00 2.941.000,00 1.383.000,00 1.299.144,00 
Dekning av tidligere års udekket 13.210.432,87 13.210.432,87 0,00 0,00 
Avsatt til ubundne investeringsfond (note 6) 10.978.032,00 903.000,00 0,00 0,00 

Avsatt til bundne investeringsfond (note 6) 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

Sum finansieringstransaksjoner 35.779.745,95 25.154.432,87 1.383.000,00 88.555.220,42 
 
 
Finansieringsbehov 123.706.861,29 149.847.432,87 126.076.000,00 49.874.478,69 
 
 
Dekket slik:     
Bruk av lån 112.761.859,39 140.965.432,87 119.655.000,00 28.016.278,54 
Salg av aksjer og andeler 903.000,00 903.000,00 0,00 54.000,00 

Mottatte avdrag på utlån 1.270.762,63 0,00 0,00 1.731.219,80 
Overført fra driftsregnskapet 15.236,27 0,00 0,00 0,00 
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 
Bruk av bundne driftsfond (note 6) 5.038.000,00 5.038.000,00 5.038.000,00 3.019.579,00 
Bruk av ubundne investeringsfond (note 6) 3.718.003,00 2.941.000,00 1.383.000,00 3.842.968,48 

Bruk av bundne investeringsfond  0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum finansiering 123.706.861,29 149.847.432,87 126.076.000,00 36.664.045,82 
 
 
Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 -13.210.432,87 
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Oversikt – balanse 
 
 Regnskap 2019 Regnskap 2018 

EIENDELER   
Anleggsmidler 1.252.387.468,58 1.127.137.949,80 
Herav:   

Faste eiendommer og anlegg (note 14) 584.787.580,91 486.969.726,91 
Utstyr, maskiner og transportmidler (note 14) 11.230.950,13 10.993.352,13 
Utlån 56.907.246,49 53.160.813,71 

Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 
Aksjer og andeler (note 5) 84.511.650,05 82.427.147,05 
Pensjonsmidler (note 2) 514.950.041,00 493.586.910,00 
 
 
Omløpsmidler 231.856.981,83 103.671.851,41 

Herav:   
Kortsiktige fordringer (note 1 og 4) 15.618.805,16 38.690.132,48 
Konserninterne kortsiktige fordringer  0,00 0,00 

Premieavvik (note 2) 32.308.570,79 27.052.991,79 
Aksjer og andeler (note 5) 0,00 0,00 
Sertifikater 0,00 0,00 

Obligasjoner 0,00 0,00 
Derivater 437.833,33 437.833,33 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 183.491.772,55 37.490.893,81 
 
 
SUM EIENDELER 1.484.244.450,41 1.230.809.801,21 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 368.485.941,65 353.191.135,49 
Herav:   
Disposisjonsfond (note 6) 32.534.528,96 22.360.416,24 
Bundne driftsfond (note 6) 18.553.773,87 26.366.191,10 

Ubundne investeringsfond (note 6) 7.260.029,00 0,00 
Bundne investeringsfond (note 6) 331.995,28 271.995,28 
Regnskapsmessig mindreforbruk 1.049.442,76 7.853.396,44 

Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 
Udekket i inv.regnskap 0,00 -13.210.432,87 

Kapitalkonto (note 7) 310.905.789,11 311.699.186,63 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 3.712.563,71 3.712.563,71 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) -5.862.181,04 -5.862.181,04 
 
 
Langsiktig gjeld 1.055.064.842,00 821.538.784,67 
Herav:   

Pensjonsforpliktelser (note 2) 589.100.688,00 565.250.482,00 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 
Sertifikatlån (note 18) 403.843.730,00 183.598.730,00 

Andre lån (note 18) 62.120.424,00 72.689.572,67 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
 
 
Kortsiktig gjeld 60.693.666,76 56.079.881,05 
Herav:   
Kassekredittlån 0,00 0,00 

Annen kortsiktig gjeld 59.518.005,76 54.129.121,05 
Derivater 0,00 0,00 
Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 7.660,00 

Premieavvik (note 2) 1.175.661,00 1.943.100,00 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.484.244.450,41 1.230.809.801,21 
 
 
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 115.507.399,53 6.247.514,92 

Herav:   
Ubrukte lånemidler 113.358.161,53 5.875.020,92 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 

Andre memoriakonti 2.149.238,00 372.494,00 
Motkonto til memoriakontiene -115.507.399,53 -6.247.514,92 
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Regnskapsskjema 1A – drift 
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Regnskapsskjema 1B – drift 
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Regnskapsskjema 2A - investering 
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Regnskapsskjema 2B – investering 
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Detaljert balanse 
 
 Regnskap 2019 Regnskap 2018 

 
EIENDELER   
Anleggsmidler 1.252.387.468,58 1.127.137.949,80 

Herav:   
Faste eiendommer og anlegg 584.787.580,91 486.969.726,91 
     22700001 BOLIGER 48.184.808,00 46.974.633,00 

     22700002 SKOLER OG BARNEHAGER 122.186.328,00 126.170.420,00 
     22700003 IDRETTSHALLER 12.036.863,00 12.587.971,00 
     22700004 FORRETNINGSBYGG 6.036.452,00 6.229.382,00 

     22700005 ADMINISTRASJONSBYGG 52.655.383,40 51.679.855,40 
     22700006 ALDERSHJEM OG INSTITUSJONER 137.442.261,00 51.253.742,00 
     22700007 KULTURBYGG 2.086.822,00 1.875.387,00 

     22700008 TEKNISKE ANLEGG - VAR 71.069.801,00 63.167.178,00 
     22700009 LEDNINGSNETT - VA 42.571.592,00 44.036.863,00 
     22700010 VEGER 69.691.351,51 63.485.078,51 

     22700011 PARKERINGSPLASSER, TRAFIKKLYS 977.129,00 466.411,00 
     22700012 TOMTEGRUNN(NÆRING/BOLIGER) 19.848.790,00 19.042.806,00 
Utstyr, maskiner og transportmidler 11.230.950,13 10.993.352,13 

     22400001 PERSON-VARE OG LASTEBILER 1,00 1,00 
     22400002 ANLEGGSMASKINER 0,00 170.625,00 
     22400003 BRANNBILER 2.394.255,00 2.624.892,00 

     22400004 MASKINER,VERKTØY,INVENTAR,UTS 6.123.219,13 5.627.732,13 
     22400005 IT-UTSTYR,KONTORMASKINER 2.713.475,00 2.570.102,00 
Utlån 56.907.246,49 53.160.813,71 

     22270903 ANSVARLIG LÅN SELBU ENERGIVERK 10.000.000,00 11.000.000,00 
     22270905 TRØNDERENERGI FONDSOBLIGASJ 12.000.000,00 12.000.000,00 
     22270906 UTLÅN TIL ÅRSØYA FRITIDSPARK AS  200.000,00 200.000,00 

     22270907 ANSVARLIG LÅN SIFA 2018 (9993) 6.000.000,00 7.500.000,00 
     22270908 FORSKUTTERING SPILLEMIDLER ÅR 800.000,00 800.000,00 
     22270909 ÅRSØYA FRITIDSPARK AS - UTLÅN  (9 4.500.000,00 0,00 

     22275551 SOSIALLÅN FAKTURERT I KOMFAKT 349.689,44 283.845,44 
     22275901 STARTLÅN 23.057.557,05 21.376.968,27 
Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 

Aksjer og andeler 84.511.650,05 82.427.147,05 
     22141010 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 14.433.678,00 13.285.675,00 
     22166002 EGENKAPITALINNSKUDD KONSEK IK 25.000,00 25.000,00 

     22166003 EGENKAPITALINNSKUDD REVISJON  30.000,00 30.000,00 
     22170021 FOLKEBOKSAML OPPR 1200 12,00 12,00 
     22170022 AURSUND STUESJØ OPPR 1000 10,00 10,00 

     22170024 A/L GIMLE OPPR 1500 15,00 15,00 
     22170025 YRKESV HEMM IND A/S OPPR 500 5,00 5,00 
     22170046 VIKABJØRGVEGEN OPPR 1000 10,00 10,00 

     22170048 M-NORWAY TRAVEL MARKET (5000) 50,00 50,00 
     22170051 NORBIT EMS (ASTI) (700.000) 0,00 21.500,00 
     22170054 SELBUSKOGEN SKISENTER (20.000) 200,00 200,00 

     22170056 SIFA A/S 1.110.000,00 1.110.000,00 
     22170058 SELBU-TRYKK A/S 650.000,00 1.250.000,00 
     22170059 KOMMUNEKRAFT A/S 1.000,00 1.000,00 

     22170061 HAVERNESSET EIENDOM A/S 40.000,00 40.000,00 
     22170063 SELBU ENERGIVERK A/S 50.000.000,00 50.000.000,00 
     22170065 ÅRSØYA FRITIDSPARK AS 750.000,00 750.000,00 

     22170066 INNHERRED RENOVASJON 535.275,00 535.275,00 
     22170067 TRØNDERENERGI AS 11.033.375,05 11.033.375,05 
     22170068 TYDAL SKISENTER AS 20.000,00 20.000,00 

     22170069 SIVA SELBU EIENDOM A/S 1.000.000,00 1.000.000,00 
     22170070 OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS 5.000,00 5.000,00 
     22170071 USMA KRAFT AS 345.020,00 345.020,00 

     22170073 SELBU VEKST AS 4.533.000,00 2.975.000,00 
Pensjonsmidler 514.950.041,00 493.586.910,00 
     22041001 KLP TOTALE PENSJONSMIDLER 464.813.305,00 448.694.222,00 

     22041002 SPK TOTALE PENSJONSMIDLER 50.136.736,00 44.892.688,00 
 
Omløpsmidler          231.856.981,83       103.671.851,41 

Herav:   
Kortsiktige fordringer 15.618.805,16 38.690.132,48 
     21310020 KRAV NAV SYKE- OG FØDSELSPENG 1.214.936,00 1.285.639,00 

     21314840 FYLKESSKATTESJEFEN - MVA-KOMP. 4.237.587,47 3.147.508,89 
     21314841 FYLKESSKATTESJEFEN - MVA §11-1 624.749,63 668.805,23 
     21361001 TILSKUDD HELFO 135.000,00 131.000,00 

     21365001 FORSKUDD NAV VÆRNES 7.129,67 2.999,67 
     21375001 KOMM FAKT - BU KOMM.AVG, VANNM -283.939,86 375.105,06 
     21375002 KOMM FAKT - BU PLAN OPPMÅLING 190.583,00 220.509,00 

     21375003 KOMM FAKT - BU TILKOBLING 39.253,00 311.712,00 
     21375004 KOMM FAKT - BU TILKNYTNING, FELL 317.715,00 7.759.815,00 
     21375009 KOMM FAKT - BU EIENDOMSSKATT 0,00 3.557.275,90 

     21375020 KOMM FAKT - OV BARNEHAGER 187.399,87 802.032,12 
     21375025 KOMM FAKT - OV REFUSJONER 258.026,00 10.811,59 
     21375028 KOMM FAKT - OV MUSIKKSKOLE 175.613,00 204.391,00 
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     21375030 KOMM FAKT - HS OPPHOLD, MAT 1.002.300,40 503.253,00 
     21375040 KOMM FAKT - HUSLEIER 114.295,07 1.152.424,57 

     21375050 KOMM FAKT - HALLEIE 121.585,00 95.965,00 
     21375060 KOMM FAKT - SENTRALADM. DIV. 1.785.269,00 1.504.244,00 
     21375100 FORSKUDD LØNN -2.816,80 0,00 

     21375101 NEGATIV NETTO LØNN -10.932,29 0,00 
     21375200 DEPOSITUM NØKKEL NEA SMÅBÅTF 500,00 500,00 
     21399001 DIVERSE DEBITORER 5.501.100,00 16.954.000,00 

     21399010 STARTLÅN INNBETALINGER 0,00 2.141,45 
     21399011 LEGEKONTOR INNBETALINGER 3.452,00 0,00 
Konserninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 

Premieavvik 32.308.570,79 27.052.991,79 
     21914001 AGA AV PREMIEAVVIK KLP 3.992.557,79 3.343.094,79 
     21941001 KLP PREMIEAVVIK PENSJON 28.316.013,00 23.709.897,00 

Aksjer og andeler 0,00 0,00 
Sertifikater 0,00 0,00 
Obligasjoner 0,00 0,00 

Derivater 437.833,33 437.833,33 
     21599004 ANDRE DEBITORER 437.833,33 437.833,33 
Kasse, postgiro, bankinnskudd 183.491.772,55 37.490.893,81 

     21000001 KASSE 22.100,00 20.910,00 
     21000005 KASSE FYSIOTERAPI 2.600,00 2.600,00 
     21020001 SELBU SP B 4285.07.00103 172.199.585,69 13.161.862,98 

     21020003 SELBU SP B 4285.07.03099 STARTLÅN 2.938.905,78 2.375.020,92 
     21020004 SELBU SP B 4285.07.03129 BOLIGTILS 235.033,32 235.033,32 
     21020007 SELBU SP B 4285.18.53442 TERMINAL  0,00 50.681,50 

     21020010 SELBU SP B 4285.07.10362 KOMM FAK -3.384,00 13.197.257,09 
     21020011 SELBU SP B 4285.17.73295 TERMINAL  0,00 675.191,77 
     21020012 SELBU SP B 4285.19.30501 TAPSFON 152.272,52 0,00 

     21020057 SELBU SP B 4285.09.13433 NÆR FON 0,00 272.971,96 
     21020059 SELBU SP B 4285.13.40208 NASJ.PAR 565.169,86 554.101,39 
     21098002 SELBU SP B 4285.07.80492 SKATTETR 7.379.489,38 6.945.262,88 
 
 
SUM EIENDELER 1.484.244.450,41 1.230.809.801,21 
 
 
EGENKAPITAL OG GJELD   
Egenkapital 368.485.941,65 353.191.135,49 
Herav:   
Disposisjonsfond 32.534.528,96 22.360.416,24 
     25600105 TILTAK BARN OG UNGE 103.728,07 128.728,07 

     25600902 DISPOSISJONSFOND 27.617.611,01 21.231.688,17 
     25600903 DISPOSISJONSFOND FIBER-/MOBILP 1.813.189,88 1.000.000,00 
     25600904 DISPOSISJONSFOND NÆRINGSFOND 3.000.000,00 0,00 

Bundne driftsfond 18.553.773,87 26.366.191,10 
     25100102 UBRUKT TILSKUDD FLYKTNINGER 1.696.117,47 2.698.006,48 
     25100104 SKARVAN/ROLTDALEN NASJONALPARK 490.686,20 512.134,64 

     25100109 FOLKEHELSEARBEID (obj.9381) 38.000,00 83.000,00 
     25100201 KOMPETANSEUTVIKLING GRUNNSKOLE 561.672,04 534.808,37 
     25100205 "DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN" 97.238,53 65.674,53 

     25100210 FOND UNGE MUSIKKTALENTER 211.426,70 207.014,59 
     25100231 KORPS I SKOLEN (obj.9262) 2.265,37 2.265,37 
     25100232 SVØMMEOPPLÆRING MIN.SPRÅKLIG 0,00 30.000,00 
     25100233 DELTA-SAMARBEID PÅ RUSOMRÅDE 0,00 68.554,55 

     25100234 KOMPETANSENETTVERK VÆRNESR 3.850.816,17 3.962.680,46 
     25100235 KOMPETANSEHEVING LÆRINGSMILJØ 442.873,15 485.884,00 
     25100236 ELEVOPPSETNING 2019/2020 (9271) 112.803,95 112.803,95 

     25100237 EKSTRATILSKUDD BARNEVERN 2013  125.000,00 125.000,00 
     25100238 TILSKUDD SVØMMING SKOLESTART 45.732,37 27.857,37 
     25100239 TVERRFAGLIG SAMHANDLING VIDER 310.000,00 0,00 

     25100240 VEILEDNING FOR NYUTDANNEDE NY 112.304,00 0,00 
     25100241 DTS - INNKJØP AV DIGITALE LÆREMIDLER 67.005,00 0,00 
     25100304 PSYKISK HELSEVERN (9377) 766.776,59 774.847,90 

     25100308 GAVE FRA SØSKNENE RØNSBERG 1.719,31 1.546,29 
     25100319 FRIVILLIGHETSSENTRALEN 156.115,71 152.221,71 
     25100326 FORELDRESTØTTENDE TILTAK (PMTO) 299.828,17 403.950,60 

     25100327 HS KOMPETANSE OG INNOVASJON  122.007,61 0,00 
     25100332 SIO-PROSJEKT (avsetning) 1.882.466,93 3.341.921,00 
     25100333 GAVEMIDLER - BRUKERRETTEDE MIDLER 15.344,76 19.114,96 

     25100343 GAVEMIDLER - SYKEHJEMMET BRA -  35.560,06 35.560,06 
     25100345 GAVEMIDLER - SYKEHJEMMET 2. ET 4.345,99 4.345,99 
     25100346 GAVEMIDLER - ANSATTE HS (8800) 55.543,61 38.537,51 

     25100347 GAVEMIDLER - BRUKERRETTEDE MIDLER 87.568,06 110.725,18 
     25100348 AKUTTMEDISINSK ELDREOMSORG  0,00 11.200,03 
     25100349 GAVEMIDLER - TESTAMENTGAVE HJEMMETJENESTEN 200.000,00 200.000,00 

     25100350 STYRKING OG UTVIKLING AV HELSE -0,06 230.421,76 
     25100351 PERSONSENTRERT OMSORG (9346) 0,00 40.000,00 
     25100352 MITT LIVS ABC (9347) 0,00 48.262,66 

     25100353 KVALITET, STYRING OG KONTROLL  0,00 161.996,83 
     25100354 UBRUKT LÆRINGETILSKUDD  71.213,00 0,00 
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     25100355 PRAKSISKOMPENSASJON LEGER  160.000,00 0,00 
     25100403 VILTFOND (FELLINGSAVGIFT)  295.162,25 467.901,55 

     25100404 FOND KONSESJ.MIDLER TEV  229.637,09 187.729,69 
     25100411 NÆRINGSFOND 2.656.294,70 5.328.253,78 
     25100418 DEN KULTURELLE SPASERSTOKK 32.509,40 29.898,43 

     25100425 FRILUFTSTILTAK (objekt 9424) 57.242,52 52.242,52 
     25100427 OPPDATERING BYGDEBØKER 87.000,00 87.000,00 
     25100428 DIGITAL FORMIDLING I SELBU BYGD 16.939,79 16.939,79 

     25100429 TURLØYPEMERKING TRØNDELAG 0,00 48.119,30 
     25100430 NEA-NIDELVA VANNOVERVÅKNING 0,00 37.905,60 
     25100432 BEKJEMPELSE FREMMEDE ARTER  44.264,76 70.365,16 

     25100433 VETERINÆRVAKT (9426) 57.398,58 45.896,80 
     25100503 SKIFOND - GRETHE I NYKKELMO 140.087,60 150.872,06 
     25100601 SELVKOSTFOND VANNFORSYNING 2.365.698,77 4.813.561,77 

     25100603 SELVKOSTFOND RENOVASJON 36.764,02 36.764,02 
     25100604 SELVKOSTFOND FEIING 6.666,00 0,00 
     25100900 UBRUKTE MIDLER BOLIGTILSKUDD 350.131,32 350.131,32 

     25100901 TAPSFOND STARTLÅN/ETABERLING 155.546,38 152.272,52 
Ubundne investeringsfond 7.260.029,00 0,00 
     25300902 NÆRINGSFOND TIL KAP.FORMÅL 903.000,00 0,00 

     25300903 KAPITALFOND 6.357.029,00 0,00 
Bundne investeringsfond 331.995,28 271.995,28 
     25500602 FOND VANNFORSYNING 246.037,88 246.037,88 

     25500603 FOND VANNFORSYNING - GML. VAN 25.957,40 25.957,40 
     25500604 TILSKUDD LADEPUNKTER 60.000,00 0,00 
Regnskapsmessig mindreforbruk 1.049.442,76 7.853.396,44 

     25950001 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBR 1.049.442,76 7.853.396,44 
Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 
Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 

Udekket i inv.regnskap 0,00 -13.210.432,87 
     25970005 MERFORBRUK INV.REGNSKAP 0,00 -13.210.432,87 
Kapitalkonto 310.905.789,11 311.699.186,63 

     25990001 KAPITALKONTO 310.708.380,95 311.567.622,89 
     25990010 KAPITALKONTO SOSIALLÅN 197.408,16 131.563,74 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 3.712.563,71 3.712.563,71 

     25810001 ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP DRIFT 3.712.563,71 3.712.563,71 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) -5.862.181,04 -5.862.181,04 
     25800001 ENDRING REGNSKAPSPRINSIPP INV -5.862.181,04 -5.862.181,04 
 
 
Langsiktig gjeld 1.055.064.842,00 821.538.784,67 
Herav:   

Pensjonsforpliktelser 589.100.688,00 565.250.482,00 
     24014001 AGA AV NTO. PENSJ.FORPL. KLP 7.392.874,00 6.143.191,00 
     24014002 AGA AV NTO. PENSJ.FORPL. SPK 1.770.350,00 2.712.691,00 

     24041001 KLP TOTALE PENSJONSFORPLIKTEL 517.245.043,00 492.262.957,00 
     24041002 SPK TOTALE PENSJONSFORPLIKTEL 62.692.421,00 64.131.643,00 
Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 

Sertifikatlån 403.843.730,00 183.598.730,00 
     24308003 DNB NO0010839871 SERTIFIKATLÅN 0,00 183.598.730,00 
     24308006 DNB NO0010871858 (2019) 403.843.730,00 0,00 

Andre lån 62.120.424,00 72.689.572,67 
     24519305 HUSBANKEN 149228447 MARIENB I 0,00 265.650,00 
     24519645 KBN 20080741 DIV INV 2008 498.818,00 8.232.590,00 

     24519648 KOMMUNALBANKEN LÅN 20120605 39.461.400,00 40.657.200,00 
     24519941 HUSBANKEN 146333398 VID UTLÅN 2011 4.100.337,00 4.308.181,00 
     24519942 HUSBANKEN 146339049 STARTLÅN 2012 5.265.436,00 5.519.979,00 

     24519943 HUSBANKEN 146345566 STARTLÅN 2013 5.474.344,00 5.726.647,00 
     24519944 HUSBANKEN 14635248 9 STARTLÅN 2014 826.001,00 852.183,00 
     24519945 HUSBANKEN 146361589 STARTLÅN 2015 3.167.871,00 3.685.226,67 

     24519946 HUSBANKEN 146383161 2018 3.326.217,00 3.441.916,00 
Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 
 
 
Kortsiktig gjeld 60.693.666,76 56.079.881,05 
Herav:   
Kassekredittlån 0,00 0,00 

Annen kortsiktig gjeld 59.518.005,76 54.129.121,05 
     23208000 PERIODISERING VARIABEL LØNN 2.742.876,62 2.411.810,51 
     23214001 AGA AV FERIEPENGER 2019 3.130.407,29 0,00 

     23214002 AGA AV FERIEPENGER 2020 0,00 2.988.045,66 
     23261001 KORTSIKTIG GJELD - STATEN 0,00 6.300.000,00 
     23275004 ANDRE KREDITORER 2.557,48 0,00 

     23275202 ENDELIG LEVERANDØRGJELD 26.401.691,87 15.010.030,16 
     23275221 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT  5.305.583,48 4.883.086,69 
     23275244 FERIEPENGER AVSATT I 2018 0,00 21.191.780,20 

     23275245 FERIEPENGER AVSATT I 2019 22.201.567,21 0,00 
     23275292 DEPOSITUM MUSIKKVERKSTED 4.000,00 4.000,00 
     23275293 DEPOSITUM VARMEBASSENG NØKKEL 54.600,00 44.400,00 

     23275294 DEPOSITUM NØKKELBRIKKE SYKEHEIM 600,00 600,00 
     23275901 PÅLØPTE,IKKE FORFALTE RENTER 410.257,85 196.940,00 
     23275994 PERIODISERING MANUELL -619.444,00 -4.401.397,32 
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     23275995 PERIODISERING AUTOMATISK -7.483.803,19 -1.453.735,00 
     23275996 INTERIM TILGODEBELØP NESTE FAK 41,00 0,00 

     23299001 SKATTETREKK 7.336.350,15 6.948.001,15 
     23299003 PÅLEGGSTREKK 30.720,00 5.559,00 
Derivater 0,00 0,00 

Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 7.660,00 
     23399001 INTERIM SYKE- OG FØDSELSPENGER 0,00 7.660,00 
Premieavvik 1.175.661,00 1.943.100,00 

     23914001 AGA PREMIEAVVIK SPK 145.283,00 240.120,00 
     23941001 SPK PREMIEAVVIK PENSJONER 1.030.378,00 1.702.980,00 
 
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.484.244.450,41 1.230.809.801,21 
 
 
MEMORIAKONTI   
Memoriakonto 115.507.399,53 6.247.514,92 

Herav:   
Ubrukte lånemidler 113.358.161,53 5.875.020,92 
     29100642 UBRUKTE LÅNEMIDLER 110.419.255,75 0,00 

     29100901 HUSBANKLÅN TIL STARTLÅN 2.938.905,78 5.875.020,92 
Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 
Andre memoriakonti 2.149.238,00 372.494,00 

     29200002 UNDERSKUDDSFOND SELVKOST - AV 2.149.238,00 372.494,00 
Motkonto til memoriakontiene -115.507.399,53 -6.247.514,92 
     29999002 MOTKONTO - UNDERSKUDD SELVKO -2.149.238,00 -372.494,00 

     29999642 UBRUKTE LÅNEMIDLER -110.419.255,75 0,00 
     29999901 UBR LÅNEMIDL TIL STARTLÅN -2.938.905,78 -5.875.020,92 
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Note 1 Endring i arbeidskapital 
 
 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
 
Anskaffelse og anvendelse av midler     
 
 
Anskaffelse av midler     
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 387.377.905,90 352.359.609,00 351.853.389,00 375.483.325,35 
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 30.524.847,54 19.640.000,00 19.640.000,00 32.091.145,88 
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 131.851.308,92 157.188.432,87 133.475.000,00 134.257.181,70 

Sum anskaffelse av midler 549.754.062,36 529.188.041,87 504.968.389,00 541.831.652,93 
 
 
Anvendelse av midler     
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 387.831.909,54 360.088.170,12 354.414.360,00 375.449.352,34 
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 118.451.962,88 144.333.000,00 144.333.000,00 77.049.404,15 

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 27.381.988,26 22.041.000,00 12.383.000,00 113.219.027,08 

Sum anvendelse av midler 533.665.860,68 526.462.170,12 511.130.360,00 565.717.783,57 
 
 
Anskaffelse - anvendelse av midler 16.088.201,68 2.725.871,75 -6.161.971,00 -23.886.130,64 
Endring i ubrukte lånemidler 107.483.140,61 0,00 0,00 -24.516.278,54 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 0,00 0,00 
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 0,00 0,00 

Endring i arbeidskapital 123.571.342,29 2.725.871,75 -6.161.971,00 -48.402.409,18 
 
 
Avsetninger og bruk av avsetninger     
 
 
Avsetninger 44.350.195,66 30.442.595,24 6.580.000,00 26.540.575,64 

Bruk av avsetninger 28.261.993,98 27.686.723,49 16.261.971,00 37.216.273,41 
Til avsetning senere år 0,00 0,00 0,00 13.210.432,87 

Netto avsetninger 16.088.201,68 2.755.871,75 -9.681.971,00 -23.886.130,64 
 
 
Int. overføringer og fordelinger     
 
 
Interne inntekter mv 22.822.478,26 18.011.015,00 18.011.015,00 21.146.817,56 
Interne utgifter mv 22.822.478,26 18.011.015,00 18.011.015,00 21.146.817,56 

Netto interne overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

Oversikt endring arbeidskapital 
 Regnskap 2019 Regnskap 2018 
 
 
OMLØPSMIDLER   
Endring betalingsmidler 146.000.878,74 -67.316.801,05 

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0,00 0,00 
Endring kortsiktige fordringer -23.071.327,32 17.750.978,52 
Endring premieavvik 5.255.579,00 2.597.690,00 

Endring aksjer og andeler 0,00 0,00 

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 128.185.130,42 -46.968.132,53 
 
 
KORTSIKTIG GJELD   
Endring kortsiktig gjeld (B) -4.613.785,71 -1.434.275,91 
 
 
ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 123.571.344,71 -48.402.408,44 
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Note 2 Pensjoner 
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Note 3 Garantiansvar 

 
 
 

Note 4 Fordringer og gjeld KF/IKS/§27 
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Note 5 Aksjer og andeler 

 

 
 

Note 6 Bruk/avsetning til fond 
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Note 7 Kapitalkonto 

 
 

Note 8 Interkommunale samarbeid 
Selbu kommune er ikke vertskommune for interkommunale samarbeid ifølge KL§27. 
Viser til note 11 om organisering for spesifikasjon på deltakelse i vertskommunesamarbeid.  

 

Note 9 Salg finansielle AM/Avkastning innskutt kapital 
Selbu kommune har ikke finansielle anleggsmidler  
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Note 10 Opplysning om anvendte regnskapsprinsipper 
 

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året – og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordingsprinsippet. 
Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører 
kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet, enten de er betalt eller ikke.  
 
Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i 
KRS nr2 
 
 

Note 11 Organisering av kommunen 

             

 



23 

 

Værnesregionen 
Pr 31.12.2019 er følgende områder lagt inn under samarbeidet i Værnesregionen: 
 
VR Helse - Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu har inngått forpliktende samarbeid på VR DMS, VR Legevakt, VR 
Frisklivssentral og VR Forvaltningskontor. Avtalene er utarbeidet som samarbeidsavtaler med Stjørdal kommune som 
vertskommune. Det er også samarbeid om Øyeblikkelig Hjelp (VR DMS)og VR psykolog. Fra høsten 2019 ble også 
VR responssenter satt i virksomhet.  
 
Barnevern - Værnesregionen barneverntjeneste ble etablert i 2006 og omfatter kommunene Frosta, Meråker, Selbu, 
Stjørdal og Tydal. Hovedkontoret ligger i Stjørdal, men barnevernet har kontor i alle fem deltakerkommunene. 
 
PPT - felles tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal 
 
NAV Værnes - ble etablert 01.01.16 og består av de tidligere NAV-kontorene i Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu og 
Tydal kommuner. 
 
Innkjøp - felles innkjøpsavdeling for kommunene i Værnesregionen som ivaretar avtaler og håndterer offentlige 
anskaffelser varer og tjenester inkludert IT- anskaffelser. 
 
Værnesregionen IT - VarIT - startet sitt samarbeid i 2004. I 2010 ble samarbeidet etablert som et felles 
tjenestesenter i Værnesregionen for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. 
 
Lønn og regnskap - Tjenestesenteret lønn/regnskap i Værnesregionen utfører lønn-, regnskap- og 
faktureringstjenester for kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal 
 
Skatteoppkreveren - et samarbeid mellom kommunene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal. 
 
Arbeidsgiverkontrollen - Værnesregionens kommuner og ni andre trønderske kommuner har felles 
arbeidsgiverkontroll. og består i dag av kommunene Agdenes, Frosta, Hemne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, 
Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Stjørdal og Tydal arbeidsgiverkontroll, 
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag. 
 
Driftsregnskapet 2019 viser at Selbu kommune kjøpte tjenester fra Værnesregionen for til sammen kr. 29.115.764 

 
 

Note 12 Vesentlige poster 
 

Underskudd på selvkostfond Avløp:   
Etterkalkyle for 2019 vedr avløp viser et underskudd på 1,748 mill kr. Dette skal i prinsippet motregnes mot 
selvkostfond i den utstrekning det er midler på fondet. Det er pr dato ikke midler på selvkostfondet. Underskudd skal 
ikke medføre negative selvkostfond. Underskuddet er derfor ført mot memoriakonti i balansen. Tilsvarende ble 
372.494 kr i underskudd på avløpsområdet balanseført i 2018.  Et underskudd, skal dersom det er midler på fond 
inndekkes innen 5 år etter det er oppstått.   

  
Salg av fast eiendom:   
Selbu Kommune har i 2019 solgt fast eiendom for 10,3 mill kr. Av dette er 9,9 mill kr i netto salgsinntekt avsatt til 
kapitalfond.   
 
 
 

Note 13 Vesentlige transaksjoner 
Se note 12.  
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Note 14 Avskrivbare anleggsmidler 

 
 
Kommentar:  
Rødbergvegen 15 er solgt for kr 1.710.000,- Eiendommen lå ikke i balansen og avgang er ikke 
balanseført.  
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Note 15 Investering 
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Note 16 Finansielle Omløpsmidler 
Selbu kommune har ingen finansielle omløpsmidler pr. 31.12.2019 
 
 
 

Note 17 Langsiktige obligasjoner 

Selbu kommune tegnet obligasjoner i Trønderenergi i 2013.  
 Balanseverdi 

(anskaff.kost) 
Markedsverdi (VPS) Utløpsdato 

TrønderEnergi AS 12 000 000 12 990 000 99 år («evig») 

For 2019 utgjør påløpte renteinntekter kr. 437 833,33,-. Disse er inntektsført i regnskap for 2019 

 

Note 18 Langsiktige lån og avdrag inkl. ekstern gjeld 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



27 

Note 19 Spes. av endring RP + regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 

 

 
Saldo konto 2.5810.001 -    kr.3.712.563,71 

• Feriepenger landbrukskontoret 

• Kompensasjon for mva 

• Påløpte renter 

• Ressurskrevende brukere 

• Varebeholdning  

•  
Saldo konto 2.5800.001     kr. -5.862.181,04 

• Feriepenger 1993  
 

 
Det er regnskapsført mindreforbruk i driftsregnskapet for 2019 på kr. 1.049.442,76 
Avsetning til disposisjonsfond er regnskapsført ihht budsjett, kr 12.709.616,05. Bruk av disposisjonsfond er mindre 
enn budsjettert; kr 2.535.503,72. 
 
Alle midler i investering, med unntak av bundne/øremerkede midler, er å betrakte som frie midler til finansiering. Dette 
gjelder lånemidler, årets salgsinntekter/tilskudd, bruk av ubundne investeringsfond og bruk av disposisjonsfond.  

 

Note 20 Vesentlige forpliktelser inkl. leasing 
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Note 21 Selvkostområder 
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Note 22 Årsverk, 3 års utvikling lønn ledelse/revisjon 

 
 

Selbu kommune har kjøpt tjenester av Revisjon Midt-Norge SA for kr 750.000,- i 2019 
 
 
 
 

Note 23 Betingede hendelser, forhold etter balansedagen 
 
Ingen hendelser etter balansedagen i Selbu kommune. 
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Legat 
 

 
 
 
 
 



  
Orientering om svarfrister og avvikskontroll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 29.04.2020 09/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/130 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fattet i sak 03/20 den 04.02.20 følgende vedtak: 
 
" Rådmannen innkalles til neste møte for å orientere om svarfrister overholdes iht. 
forv.lovens §11 og rutiner for avviksprotokoll" 
 
Kommunedirektøren orienterer om dette i dagens kontrollutvalgsmøte.  
 
Konklusjon 
Sekretariatet anbefales at redegjørelsen tas til orientering.  
 
 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 29.04.2020 10/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/262 - 9 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang 
Vide fullmakter til å begrense sammenkomster 
Fant over 300 brudd på arkivloven 
Hva er et folkevalgt organ 
Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen 
Kan fritak lovlighetskontrolleres 
Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet 
Skal ordfører nå ha full lønn ved sykdom 
Utvalg er ikke bundet av administrasjonen 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker blir presentert i møte: 

1. Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang i kommunen 
2. Vide fullmakter for å begrense sammenkomster 
3. Fant over 300 brudd på arkivloven 
4. Hva er et folkevalgt organ?  
5. Hvem er kommunens leder når kommunedirektøren går på dagen?  
6. Kan fritak lovlighetskontrolleres?  
7. Politiske saker må være tilstrekkelig opplyst og utredet  
8. Skal ordfører ha full lønn ved sykdom?  
9. Utvalg er ikke bundet av administrasjonen. 

 
 
 



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. 



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. 

 



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. 

 

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
https://www.oslo.kommune.no/politikk/reglement/reglement-for-byradet/#gref


Fant over 300 brudd på arkivloven 
Kommunal Rapport 20.01.2020 

 
Snart vil mange kommuner på vesentlige områder være ute av stand til å dokumentere hva de 
har gjort for innbyggerne sine, advarer riksarkivar Inga Bolstad. 
 
Arkivverket 
Er øverste arkivmyndighet med ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning 
med offentlig arkivarbeid. 
Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og 
styrking av arkivsektoren. 
Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og 
formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv. 
 
Arkivverket har nå talt opp resultatene etter tilsynene som ble gjort i 2019. Fasiten er at etter 60 
tilsyn hos stat, kommuner og fylkeskommuner ble det funnet over 300 brudd på arkivloven. 
 
For kommunenes del ble det funnet 274 avvik, men det kan bli flere ettersom rapportene fra seks 
kommunale tilsyn ennå ikke er ferdige. 
 
Alvorlig samfunnsproblem 
Riksarkivar Inga Bolstad er svært bekymret over resultatene. 
 
Våre tilsyn viser at mange kommuner, og en del statlige etater, på vesentlige områder snart vil 
være ute av stand til å dokumentere hva de har gjort for innbyggerne. Det er kanskje vanskelig 
for folk å skjønne, men dette er et alvorlig samfunnsproblem, sier Bolstad ifølge 
en pressemelding fra Arkivverket. 
 
Ifølge tilsynsrapporter som ble publisert på slutten av fjoråret er typiske arkivmangler som 
Arkivverket har funnet: ikke oppdatert eller manglende arkivplan, manglende plan for 
langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale, manglende plan for å ordne og listeføre bortsatte, 
eldre og avsluttede papirarkiver og å sikre arkiver som oppbevares i egne lokaler. 
 
Hvis kommunene ikke tar solide grep snarest, vil det gå utover rettssikkerheten til 
enkeltinnbyggere. Det vil være vanskelig å stille spørsmål ved og få dokumentert hva som har 
blitt gjort i for eksempel barnevern og skole. Tilliten vil kunne fortsette å synke i hele 
befolkningen, fordi dokumentasjonen etter arbeidet ikke er til å stole på, hvis den finnes i det hele 
tatt, advarer Bolstad. 
 
Hun forteller at Arkivverket jobber for å få utviklet nye og enklere løsninger for arkivering. 
 
Tilsyn også i år 
Også i året som vi nå er inne i, vil Arkivverket ha tilsyn i kommunale arkiv. Arkivverket har varslet 
at 37 kommunale virksomheter må forberede seg på å ta imot et arkivfaglig besøk i år. Disse 
virksomhetene er valgt ut fra en risikobasert tilnærming hvor Arkivverket vurderer hvilke arkiv 
hvor de anser at det er fare for feil og mangler. 
 
Og arkivlovutvalget som i fjor la fram forslag til ny arkivlov, var bekymret for om vi klarer å ta vare 
på nødvendig dokumentasjon som kommunen lager. Utvalgsleder Christian Reusch frykter vi er i 
ferd med å utvikle en «digital demens». 
 
Det er en hovedhypotese i utredningen at vi er i ferd med å utvikle en digital demens. Utviklingen 
i hvordan vi produserer informasjon har løpt veldig fort, og vi har ikke klart å følge med på 
utviklingen og etablere de riktige verktøyene og de riktige strategiene for å sørge for at det som vi 
lager nå at vi evner å ta vare på det viktige. Det var lettere før i kalveskinnpergamentenes tid, 
sa Reusch under fremleggingen av lovforslaget. 

 

https://www.mynewsdesk.com/no/arkivverket/pressreleases/offentlig-sektor-over-300-brudd-paa-arkivloven-i-2019-2962055
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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. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A719-1
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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. 
 



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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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. 
 



Skal ordfører nå ha full lønn ved sykdom? 
Kommunal Rapport 24.02.2020 

 
Gir ny kommunelov kommunens heltidspolitikere en bedre betingelser ved sykdom? 
 
SPØRSMÅL: I den nye kommuneloven beskrives det at folkevalgte (ordfører) skal ha full 
lønn som andre kommunalt tilsatte ved sykdom. I høyesterettsdom av 2016 er ordfører 
definert som frilanser og selvstendig næringsdrivende med 100 prosent lønn etter dag 16 
begrenset oppad til 6 G. Folketrygdloven gir frilansere sykepenger etter dag 16 oppad til 6 G. 
Er den nye kommuneloven Lex superior over tidligere høyesterettsdom og Lov om 
folketrygd? 
 
SVAR: Bestemmelsen i kommuneloven § 8–8 regulerer bare forholdet mellom kommunen og 
folkevalgte som har verv i kommunen som sin hovedbeskjeftigelse. Bestemmelsen «fyller ut» 
det hullet som oppstår ved at den folkevalgte ikke anses som arbeidstaker etter 
folketrygdloven (se dennes § 1-8), og dermed ikke har krav på at en arbeidsgiver betaler 
sykepenger i de første 16 kalenderdager av sykmeldingsperioden (§ 8-19), men blir betraktet 
som selvstendig næringsdrivende, med krav på sykepenger fra folketrygden først etter en 
ventetid på 16 kalenderdager (§ 8–34 andre avsnitt). 
 
Kommunelovens § 8–8 pålegger kommunen å sørge for at folkevalgte med vervet som 
hovedbeskjeftigelse, får sykepenger i denne ventetiden som de ville fått som tilsatte i 
kommunen, i praksis enten ved en forsikring som dekker dette, eller direkte utbetaling. 
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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. 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 29.04.2020 11/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/262 - 7 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Selbu kommune 29.04.2020 12/20 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/262 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2020, godkjennes. 
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