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Kommunedirektørens innledning 
 
 
Om rapporten 
Årsrapporten er bygd opp slik at det rapporteres i forhold til økonomiske rammer og handlingsmål i det 
fireårige Handlingsprogrammet med økonomiplan 2019-2022. Først kommer årsberetningen, deretter 
kommuneplanens samfunnsdel og til slutt kommunens tjenesteområder. Under kommunens 
tjenesteområder presenteres status på økonomi, tiltak, sykefravær og styringskort. Styringskort er et 
konkret ledelsesverktøy som viser prioriteringer og oppdatert styringsinformasjon for den enkelte 
enhet/tjenesteområde. Styringskortene er bygd opp rundt de fire fokusområdene samfunn, brukere, 
medarbeidere og økonomi.  

 Kommunedirektørens kommentarer 
Over 500 mennesker jobber i Midtre Gauldal kommune, og kommunen er den største arbeidsgiveren i 
regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i hele Midtre Gauldal. Vi har et viktig 
oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn for innbyggerne i kommunen. 

Alle kommuner har de samme oppgavene, og det samme ansvaret uavhengig av hvor i Trøndelag 
kommunen ligger, om den har 2.000 eller 200.000 innbyggere. Hver kommune har sine unike 
forutsetninger, og sine unike utfordringer som skal løses. 

 Kommunen fyller flere roller. Vi er både tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og 
forvaltningsorgan og har dermed stor påvirkning på innbyggernes hverdag. Mange mener mye om det vi 
gjør, og det er nettopp dette som gjør arbeidsdagen spennende. Jeg opplever at de ansatte går på jobb 
for å gjøre kommunen bedre.  

 Kommunene er selve grunnmuren i det norske velferdssamfunnet. Midtre Gauldal leverer tjenester til 
over 6200 personene som bor i kommunen. Vi som jobber her er på ulike måter med på å sikre drift av 
blant annet skoler, barnehager, sykehjem, kulturtilbud, idrettsanlegg, veier, bygg og friluftsområder. Vi 
ordner vann og avløp, brøyter veger og sikrer omsorg for de som trenger det. Kommunen skal også 
planlegge for god utvikling. Hvor skal det bygges boliger og hvor skal næring ligge? Skal det fortettes 
rundt kommunesenteret og i bygdesentra, eller skal det også kunne bygges mer spredt? 

 Det er mye spennende i Midtre Gauldal kommune som vi må videreutvikle i årene framover: 

• Det jobbes aktivt for vekst i befolkningen og for økt aktivitet i næringslivet. Nye 
næringsområder, ny E6 og enda bedre utbygd kollektivtilbud til og fra Trondheim legger 
godt til rette for at vi skal lykkes med dette. 

• Kommunesenteret Støren ligger 45 minutters kjøretur fra Trondheim langs E6, og er 
knutepunkt for både E6/Rørosveien og Dovrebanen/Rørosbanen. Støren er et regionalt 
handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros, og her er bedrifter innen områdene 
næringsmiddel og trelast lokalisert sammen med bedrifter innen andre næringer. 

• Kommunen har et mangfoldig organisasjonsliv, og det ligger godt til rette for allsidig 
friluftsliv. Gaula er en av landets beste lakseelver og Forollhogna nasjonalpark utgjør en 
stor del av kommunens samlede areal. 

• Gauldal skole- og kultursenter er et kraftsentrum for opplæring og kulturformidling i hele 
regionen. 

• Kommunen er for tiden i gang med store og interessante utviklingsoppgaver knyttet til 
samfunns- og næringsutvikling, med særlig fokus på utvikling av kommunesenteret Støren 
og næringsområdet Støren Sør. 
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• Den kommunale organisasjonen er i kontinuerlig utvikling for å modernisere og 
effektivisere driften.  

Også i 2019 har det blitt jobba godt hver for seg og sammen: ansatte, tillitsvalgte, ledere og politisk nivå, 
for å komme «først til framtida».  Noe av det vi gjorde i 2019: 

• Påbegynt store utviklingsprosjekter i skole og barnehager, bl.a. forberede Fagfornyelsen, 
prosjekt om inkluderende skole- og barnehagemiljø og prosjekt for bruk av digitale 
læringsbrett i skolehverdagen. 

• Prosjekter for å utvikle vår innbyggerinvolvering, bl.a. med opplegg for ungdom på 
videregående skole og ungdomsskolen.  

• Utvikling av en helhetlig digitaliseringsstrategi, og oppfølging av denne gjennom flere 
prosjekter og tiltak. I sammenheng med dette arbeidet er satsingen på kontinuerlig 
kvalitetsutvikling videreført, og det er gjennomført opplæring av prosessledere i LEAN og 
gjennomført forbedringsprosesser først og fremst innenfor pleie og omsorg.  

• Nytt helhetlig kvalitets-/avvikssystem Compilo ble anskaffet, og det er arbeidet målbevisst 
med å ta dette i bruk i hele organisasjonen.  

• KS sitt program «NED» med sykefraværet ble gjennomført ved alle enheter i kommunen, 
og denne satsingen følges fortsatt opp.  

• Nytt kommunestyre ble valgt, ny politisk styringsstruktur iverksatt og folkevalgtopplæring 
ble gjennomført.  

• Nytt kommunestyre vedtok at det skal settes i gang et arbeid med omfattende omstilling 
innenfor hele organisasjonen i 2020-2021 for å tilpasse tjenestene til de økonomiske 
rammene.  

• Politisk startet det opp et meget viktig arbeid med ny strategi for helse og omsorg. Her blir 
det viktig å vurdere fremtidig utvikling i forhold til demografi/befolkning, forventet 
inntektsutvikling mv. som påvirker våre muligheter til å yte tjenester.   

• Ny rådmann startet 1. september og fikk ny tittel kommunedirektør av kommunestyret. 

• Det er gjennomført omfattende planprosesser knyttet til utbyggingen av E-6, samt at det 
ble arbeidet med kommunedelplan Støren. Arbeidet med revidering av ny 
kommuneplanens arealdel ble også startet opp. 

• Kommunens servicetorg i rådhuset er modernisert, og framstår nå mer brukervennlig og 
åpent. 

• KORK besøkte kommunen i september 2019 

En sunn og god økonomi vil være nøkkelen til å ha et handlingsrom framover. Kommunen budsjetterte 
med overskudd, men fikk et underskudd i 2019.  Det brukes mer penger i drift enn vi har. Når den 
økonomiske handlefriheten og bærekraften pr. i dag ikke er god nok, får kommunen en utfordring både 
på kort og lang sikt. At Norsk Kylling flytter er en stor utfordring, det skapes usikkerhet rundt folketall og 
inntekter, rammene for eiendomsskatten strammes inn og vi har en langsiktig omstilling i landbruket, 
mv. Samtidig må vi tenke vekst og utvikling. Fordi, på lengre sikt, fra og med 2023-2026 og perioden 
deretter, er det et potensiale for vekst som vi må berede grunnen for nå (ny E6, økt frekvens jernbane, 
Støren Sør, det kommer store demografiendringer som påvirker helse og omsorg).  

Kommunedirektøren takker hver enkelt ansatt for deres bidrag i 2019. Til folkevalgte – gratulerer med 
viktig tillitsverv og takk for spennende start på god samhandling for å utvikle hele Midtre Gauldal 
kommune. 
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Årsberetning 
 
 
Rådmannens årsberetning til Midtre Gauldal kommunes regnskap for 2019 tar utgangspunkt i 
bestemmelsene i Kommunelovens § 48.5 og er ment å gi utfyllende informasjon til årsregnskapets 
talloppstillinger og noter. Årsberetningen for 2019 er forsøkt utarbeidet innenfor de retningslinjer som 
følger av "KRS nr. 6 Noter og årsberetning" fastsatt av Foreningen god kommunal regnskapsskikk (GKRS) 
og gjort om fra foreløpig til endelig kommunal regnskapsstandard fra og med regnskapsåret 2018. 

Midtre Gauldal kommunes regnskap for 2019 er avlagt i samsvar med bestemmelsene i gjeldende 
forskrift for årsregnskap og årsberetning. I samsvar med forskriftens bestemmelser er regnskapet 
splittet i et drifts- og et investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr. 31.12.2019. Driftsregnskapet 
omfatter alle utgifter og inntekter som vedrører den løpende drift, mens investeringsregnskapet 
omfatter alle investeringer og den finansiering som er knyttet til disse. 

Årsberetningen følger som en del av dokumentasjonen til kontrollutvalgets, formannskapets og 
kommunestyrets behandling. Kommunestyrets behandling av regnskapet skal i henhold til forskriftens § 
10 skje innen 1. juli. 
 
Rådmannens årsberetning følger av kapittel 2 i årsrapporten. Etter årsberetningen så følger de 
obligatoriske regnskapsoversiktene med noter. Det er tatt med diverse tallspesifikasjoner som gir mer 
detaljert informasjon innenfor følgende områder: 

• Regnskap for drift og investeringer 

• Regnskap pr. enhet 

• Regnskap pr. investeringsprosjekt 

• Balanseregnskapet 

Rådmannen vil understreke at påfølgende årsberetning og regnskapsoppstillinger kun omfatter Midtre 
Gauldal kommune. Dette innebærer at Midtre Gauldal kommunale foretak ikke er spesielt omtalt i 
denne beretningen. Det henvises til egen beretning som vil følge som vedlegg til egen regnskapssak. 

 

Årsregnskap 

 

Regnskapsskjema 1A - Drift 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Frie disponible inntekter      
Skatt på inntekt og formue   -142 650 -141 159 -141 159 -138 350 
Ordinært rammetilskudd  -228 427 -223 798 -223 798 -222 722 
Skatt på eiendom  -15 133 -15 224 -15 224 -18 036 
Andre direkte eller indirekte skatter  -1 229 0 0 -1 156 
Andre generelle statstilskudd  -1 487 -1 428 -1 428 -1 451 

Sum Frie disponible inntekter  -388 926 -381 609 -381 609 -381 715 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter og utbytte  -8 972 -6 800 -6 800 -8 826 
Gevinst finansielle instrumenter  -4 202 -1 743 -1 743 -1 445 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter  15 946 16 862 16 862 14 425 
Tap finansielle instrumenter  269 0 0 1 809 
Avdrag på lån  19 778 19 382 19 382 19 049 

Sum Finansinntekter/-utgifter  22 819 27 701 27 701 25 012 

      
Avsetninger og bruk av avsetninger      
Til ubundne avsetninger  6 638 9 430 0 17 035 
Til bundne avsetninger  1 341 0 0 1 285 
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk  -9 430 -9 430 0 -15 562 
Bruk av ubundne avsetninger  -364 -364 -364 0 

Sum Avsetninger og bruk av avsetninger  -1 815 -364 -364 2 758 

      
Overført til investering      

Overført til investering  4 0 0 16 

Til fordeling drift  -367 917 -354 272 -354 272 -353 929 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  367 917 354 272 354 272 344 499 

Merforbruk/mindreforbruk  0 0 0 -9 430 

 
 
Sentrale inntekter 

Skatt og rammetilskudd 
Skatt og rammetilskudd utgjorde 371,1 millioner kroner i 2019, dette er 6,1 millioner mer enn forutsatt i 
revidert årsbudsjett. De sentrale inntektene utgjorde 64 prosent av brutto driftsinntekter, en vekst på 
2,8 prosent i forhold til 2018. 

Midtre Gauldal kommune er en skattesvak kommune, det vil si at vi får tilført midler fra de kommunene 
som er skattesterke gjennom en inntektsutjevning, slik at for 2019 mottok kommunen tilsammen 
187,2 millioner kroner i skatteinntekter, tilsvarende tall for 2018 ble 179,5 millioner kroner. 
Skatteinntektene pr. innbygger i 2019 utgjorde 93,9 prosent i forhold til landssnittet. 

Det ser ut til at skatteveksten også i 2019 har sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter 
som følge av skattereformen samt at norsk næringsliv har levert veldig gode resultater. 
Merskatteveksten i 2019 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det 
langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren. Dette er midler som burde vært avsatt til fond, og ikke 
vært brukt i ordinær drift. 

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt  for 2019 utgjorde 91 tusen kroner mindre i inntekter enn budsjett på 15,2 millioner 
kroner.  

 Andre sentrale inntekter 

Andre direkte eller indirekte skatter består av konsesjonsavgift. Kommunen mottok 1,2 millioner kroner. 

Andre generelle statstilskudd består av investeringstilskudd og rentekompensasjon fra Husbanken. 
Kommunen mottok kr. 59.000 mer enn budsjettert i 2019. Dette skyldes at forventningene til mottak av 
tilskudd ble for lavt budsjettert. 



Årsmelding 2019 
 

Side 6 av 72 

Utviklingen i frie inntekter viser at vi i 2019 mottok 388,9 millioner kroner mot 381,7 millioner kroner i 
2018, en økning på 1,9 prosent. 

Finansielle poster 

Renteinntekter og utbytte 

Midtre Gauldal kommune betalte 1 millioner kroner mindre i renteutgifter enn budsjettert, dette 
skyldes et ekstra lavt rentenivå i store deler av 2019. I tillegg fikk vi 0,7 millioner kroner mer 
renteinntekter enn forventet. Dette skyldes at vi har hatt grei likviditet og dermed hatt midler stående 
på konto.  

Kommunen mottok  5,3 millioner kroner i utbytte for 2019. Dette ble 1,2 millioner mer enn budsjettert. 
Dette skyldes et større utbytte fra Trønderenergi på 1,06 millioner kroner og kundeutbytte fra 
Gjensidige forsikring på 140 tusen kroner.  

Vi har totalt 2,2 millioner kroner i merinntekt på renteinntekter og utbytte. 

Finansielle instrumenter 

Avkastningen på finansinntektene ble positiv for 2019, det vil si en gevinst på 2,2 millioner kroner i 
forhold til budsjett. Dette skyldes et veldig bra aksjemarked med god avkastning. Budsjett 1,7 millioner 
kroner i inntekter, mottatt 3,9 millioner kroner. 

Avdrag lån 

Midtre Gauldal kommune betalte 19,8 millioner kroner i avdrag i 2019, dette er 0,4 millioner kroner mer 
enn budsjettert og dekker dermed kravet til minimumsavdrag. En regnefeil gjorde at det ikke ble betalt 
mer enn 16,6 millioner kroner i 2019. Dette er ikke ihht. forskriften, men feilen ble oppdaget og 
minimumsavdrag er ført i regnskapet med 3,2 millioner kroner som først ble betalt i 2020.  

Netto avsetninger 

Avsetning til bundet fond utgjør 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Til fordeling drift 

Sum fordeling drift er budsjettert med 354,3 millioner, mens resultatet ble 367,9 millioner kroner. Det 
vil si at det er brukt 13,6 millioner kroner mer til drift enn budsjett. 

Handlingsregler 

• Netto driftsresultat ble i 2019 -0,59 %. Handlingsregelen sier at vi hvert år skal budsjettere med 
et positivt netto driftsresultat, og fra 2022 skal dette utgjøre minimum 1,4 % av brutto 
driftsinntekter.  

• Vedtatt handlingsregel sier at netto finans og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 4 % av brutto 
driftsinntekter fra 2022. For 2019 bli netto finansutgifter 3,94 %. 

• Krav om at disposisjonsfondet skal ha en størrelse på 5 % av brutto driftsinntekter innen 2022. 
For 2019 utgjør disposisjonsfondet 5,51 % av brutto driftsinntekter. 
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Regnskapsskjema 1B - Drift per område 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Folkevalgte og stab  35 440 34 702 33 723 32 626 
Oppvekst  120 274 119 295 119 300 117 857 
Kultur, fritid og voksenopplæring  12 906 12 503 12 491 12 246 
Pleie og omsorg  122 459 115 939 115 941 112 354 
NAV, Helse og familie  44 177 44 292 44 290 41 382 
Næring, plan og forvaltning  9 232 8 707 8 692 8 646 
Eiendom og kommunalteknikk  30 904 23 764 33 608 24 653 
Spesielle tiltak og tjenester  2 030 7 666 8 166 -829 
Finansielle transaksjoner  -9 504 -12 596 -21 939 -4 435 

Regnskapsskjema 1B - Drift per område  367 917 354 272 354 272 344 499 

 
 
Fordeling rammeområdene 

Rammeområde 1 - Folkevalgte og stab 

Merforbruket i staben skyldes i hovedsak lønnsutgifter (overtid, ekstra lønnsutgifter i forbindelse med 
tilsetting/overgang ny rådmann, ikke overførte lønnskostnader til investeringsbudsjettet for IKT 
prosjekt, utgifter konsulent, annonsering), utgifter til kopiering, annonsering og kontormateriell som 
ikke er fordelt på enhetene, og merforbruk på kantinedriften. Kommunen har mottatt 1,2 mill.kr. i OU 
midler som ikke var budsjettert. 

Merforbruket på lønn i staben, fratrukket refundert sykelønn, utgjør 488 000 kr. 

Folkevalgte; her er det et merforbruk på møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste på til sammen 308 
000 kr. Det er besparelser i andre driftsutgifter som gjør at ansvaret folkevalgte går i pluss. 

Totalt merforbruk 0,8 mill. kr. Budsjett 34,7 mill.kr. 

Rammeområde 2 - Oppvekst 

Oppvekst felles 0,9 mill. kr., mindreforbruk 

Innkjøp av nye pc’er til ungdomskolen og prosjekt Rikt er ført på rammeområdet for skole og barnehage. 
For å dekke opp deler av disse utgiftene er det brukt av bundne driftsfond. I tillegg er det mottatt 
refusjon fra staten som ikke er budsjettert, som til sammen gjør at området får et mindreforbruk. 

Videre spesifisert pr. oppvekstområde: 

Støren barneskole: 1,2 mill. kr., merforbruk 

Merforbruket er knyttet til enkeltelever med spesielle behov. Skolen fikk uventet høsten 2019 barn fra 
to innvandrerfamilier, en familie fra El Salvador og en fra Sudan. Disse elevene har omfattende behov 
for spesiell tilrettelegging. 

Noe av merforbruket kan ses opp mot mottatt tilskudd på 231.000 kr til minoritetsspråklige barn som er 
ført under oppvekstområde felles. 
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Lønnsutgiftene er den største utgiftsposten for Støren barneskole og SFO og har et merforbruk på 1,3 
mill.kr., fratrukket refundert sykelønn. 

Støren Barnehage: 285 000 kr., mindreforbruk 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter. 

Soknedal oppvekst: 304 000 kr., merforbruk 

Soknedal skole har et mindreforbruk på 209 000 kr, mens SFO og barnehage har et merforbruk på 
513 000 kr. 

Noe av merforbruket skyldes høyere vikarutgifter enn mottatt sykelønnsrefusjon; høyt korttidsfravær 
(13 % i oktober). Totalt er det merforbruk på lønn på 679 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket 
fra. 

Singsås oppvekst:  523 000 kr., merforbruk 

Singsås skole har et merforbruk på 305 000 kr, mens SFO har et mindreforbruk på 126 000, barnehagen 
har et merforbruk på 344 000 kr. 

Merforbruket ved skolen skyldes hovedsakelig høyere forbruk til fastlønn og vikarer enn budsjettert. 
Ved barnehagen er det også merforbruk på fastlønn, samt at det er budsjettert for mye i refusjon 
sykepenger 

Totalt er det merforbruk på lønn på 1088 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. 

Budal oppvekst: 227 000 kr., mindreforbruk 

Mindreforbruket skyldes i hovedsak sparte lønnsutgifter. 

Støren ungdomsskole: 18 000 kr., merforbruk 

Støren ungdomsskole har spart 1,3 mill. kr i lønnsutgifter, inkludert refusjon sykelønn. Merforbruket 
skyldes i hovedsak store utgifter til gjesteelever og at det er budsjettert med større refusjon 
sykelønn/fødselspenger enn det som er mottatt. 

Soknes barnehage: 314 0000 kr., merforbruk 

Merforbruket ved skolen skyldes hovedsakelig høyere forbruk til fastlønn og vikarer enn budsjettert. 
Totalt er det merforbruk på lønn på 277 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Resten av 
merforbruket skyldes andre driftsutgifter som ikke er budsjettert. 

Rammeområde 2 - samlet vurdering: 

Samlet for hele område oppvekst så er det i hovedsak på lønn det er merforbruk. Det er også noen 
utfordringer i forhold til refusjon gjesteelever som ikke er avklart. I tillegg er det engangsutgifter i 
forbindelse med innkjøp av nytt utstyr. Totalt merforbruk 1 millioner kroner. Budsjett 119,3 mill.kr. 
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Rammeområde 3 - Kultur, fritid og voksenopplæring  

Merforbruket her skyldes lønnsutgifter, ny stilling ved Lysgården verksted som det ikke var funnet rom 
for ved tildeling av ramme for 2019. Lønnsutgifter utgjør 355 000 kr. 

Kulturhuset har et merforbruk totalt på kr 690 000 kr. Dette skyldes ubalanse mellom budsjettert 
inntekt og hva som faktisk er inntektsført. Det anses ikke som realistisk budsjettering, og dette må 
endres ved neste budsjett. 

Voksenopplæring flyktninger har et merforbruk på lønn med 277 000 kr. I tillegg kjøp fra andre 
kommuner 135 000 kr mer enn budsjett. Ekstra inntekter i forhold til budsjett gjør at ansvaret ikke 
kommer ut i større minus. 

Det er besparelser i lønn ved kulturskolen og administrasjonen (permisjoner og utleie til andre 
rammeområder) som gjør at rammeområdet totalt ikke får et større merforbruk, totalt 391.000 kr. 
Budsjett 12,6 mill.kr. 

 Rammeområde 4 - Pleie og omsorg  

Pleie og omsorg felles (400) mindreforbruk på 1,8 mill kr. Det er et mindreforbruk på lønn på 1,3 mill. kr. 
Tilskudd og refusjoner utgjør 664 000 kr i merinntekter i forhold til budsjett. 

Midtre Gauldal sykehjem (410) står for 2,7 mill av det totale merforbruket på pleie og omsorg. 
Merforbruk på lønn på Midtre Gauldal sykehjem utgjør 2,3 mill. kr, etter at refusjon sykelønn er trukket 
fra. Stor økning i utgifter til medisinskforbruksmateriell og medikamenter i forhold til budsjett, utgjør til 
sammen 542 000 kr i merforbruk. Det er videre merforbruk på inventar og annet utstyr samt 
vaskeritjenester med tilsammen 186 000 kr. 

Merforbruk på innkjøp matvarer på kjøkkenet 894 000 kr, mens merinntekter på salg av mat utgjør 1,1 
mill. kr., som viser en god utjevning. 

Ca. 5,7 mill. kr av det totale merforbruket er ved hjemmetjenesten (420) (herunder bo- og dagsentrene). 
Noe mer detaljert synliggjort: 

Hjemmesykepleien og hjemmehjelp: 1,6 mill. kr, hovedsak merforbruk på lønn. Det er budsjettert for 
høyt med refusjon sykepenger i forhold til mottatt refusjon. Totalt brukt 26,5 mill. kr. i fht. budsjett på 
24,9 mill. kr. 

Soknedal bo- og dagsenter: 821 000 kr, her er merforbruk på lønn 696 000 kr, etter at refusjon sykelønn 
er trukket fra. Budsjett 5,8 mill. kr. 

Singsås bo- og dagsenter: 184 000 kr, her er merforbruk på lønn 169 000 kr, etter at refusjon sykelønn er 
trukket fra. Budsjett 3,3 mill. kr. 

Budal bo- og dagsenter: 261.000 kr, hovedsak merforbruk lønn. Budsjett 0,4 mill. kr.  

Støren bo- og dagsenter: 2,1 mill. kr, merforbruk hovedsaklig knyttet til lønn og vikarutgifter. Budsjett 
11,4 mill. kr. 

Samlet for bo- og dagsenter et merforbruk på 3,3 millioner kroner. Utgifter totalt kr. 112,8 millioner mot 
budsjett 109,5 millioner kroner. 
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Omsorgslønn: 101 000 kr, her er det kun merforbruk på lønn. 

Ressurskrevende brukere og trygghet og egenmestring: 2,5 mill. kr. i merforbruk, her er merforbruket 
hovedsaklig på lønn, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Det er mottatt 1 millioner kroner i 
skjønnsmidler(tilskudd) fra fylkesmannen og 19,3 millioner kroner i refusjon ressurskrevende brukere fra 
staten i 2019, dette er midler som omfatter flere avdelinger. Totalt utgiftsført 7,6 mill.kr. mot 
budsjett 5,1 mill. kr. 

Snurruhagen, Boveiledertjenesten og Trygg Framtid: 1,5 mill. kr., i merinntekt i fht. budsjettt. Totalt 
utgiftsført 13,1 mill. kr. i forhold til budsjett 14,6 mill. kr. Det er inntektsført mer i refusjon 
ressurskrevende brukere enn budsjett. 

Forvaltningskontoret og generelle tiltak: 0,2 millioner kroner i mindreforbruk, skyldes i hovedsak sparte 
lønnsutgifter og ikke kjøp av tjenester fra andre. 

Totalt for hjemmetjenesten (420) er merforbruket på lønn 5,7 mill. kr, etter at refusjon sykelønn er 
trukket fra. 

Totalt for hele pleie og omsorg er merforbruket på lønn 6,6 mill. kr, etter at refusjon sykelønn er trukket 
fra. Ikke kompenserte kostnader til aktivitørtjeneste og ressurskrevende bruker beløper seg til ca. 3 mill. 
kr. Totalt merforbruk 6,5 mill. kr. Budsjett 116 mill. kr. 

Rammeområde 5 - Nav / Helse og familie 

Nav har et mindreforbruk på 22 000 kr. Dette må vi betrakte som i hht. budsjett. 

Helse og familie har et merforbruk på lønn på 162 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. 
Enheten har et overforbruk spesielt på barnevern, folkehelsetiltak, mindreårige flyktninger og legevakt. 
Det er knyttet store utgifter til juridisk bistand og kjøp fra andre kommuner/institusjoner. Samtidig er 
det mottatt mer i refusjon fra staten enn budsjettert. 

Totalen for Helse og familie utgjør et mindreforbruk på 93 000 kr. Budsjett 44,3 mill. kr. 

Rammeområde 6 - Næring, plan og forvaltning  

Enheten har et merforbruk på lønn 121 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Eller så er det 
store merforbruket på konsulentbistand, samt at det er lavere inntekter enn budsjettert. Totalt budsjett 
8,7 mill. kr. 

Rammeområde 7 - Eiendom og kommunalteknikk  

Her er merforbruk på lønn 460 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Det er ikke kompensert 
fullt ut for lønn fra investeringsprosjekter, dette forklarer denne differansen. 

På veg er det en kombinasjon av høye kostnader med gatelys, etterslep fra 2018 og mye både sommer- 
og vintervedlikehold. Merforbruk 657 000 kr. 

Vedlikehold bygg, merforbruk 2,3 mill. kr., skyldes både vanlig vedlikehold og ekstraordinært 
vedlikehold. 

Brannvern, budsjettfeil utgjør 296 000 kr. 
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Økning driftsutgifter, strøm , lisenser mm. 1,3 mill. kr. 

Overføringer internt 1 mill. kr., feil budsjettert inntekt som ikke er mottatt. 

Husleie, kr 1,04 mill. kr. mindre enn budsjettert. Skyldes budsjettert feil i forhold til gratis halleie på 
300 000,-, resten skyldes tap av husleie i forbindelse med ledige leiligheter samt budsjettert husleie på 
boliger som er solgt i året. 

Totalt et merforbruk på 7,1 mill. kr. Totalt budsjett 23,8 mill.kr. 

Rammeområde 8 - Spesielle tiltak og tjenester 

Har 5,6 mill. kr. i merinntekter i forhold til regulert budsjett 2019 på 7,7 mill. kr. i utgift. Dette skyldes 
bruk av premiefond og tilbakeføring av pensjon.  

Rammeområde 9 - Frie inntekter  

Har 3,1 mill. kr. i negativt avvik i forhold til regulert budsjett 2019 på 12,6 mill. kr. Skyldes merinntekt på 
0,1 mill. kr. i salg konsesjonskraft, og mindre inntekter premieavvik på 3,2 mill. kr. 
  

Det er et betydelig merforbruk i driftsenhetene (R1-R7) på tilsammen 16,1 mill.kr. Bortsett fra ett 
rammeområde er det overskridelser. Kommunestyret har vedtatt en omstilling og innstramming for 
2020-2021. Det brukes mer penger i drift enn vi har tilgjengelig. Resultatet for 2019 viser at 
utfordringene er her allerede, og det underbygger behovet for en innstramming for å oppnå den 
økonomiske handleevnen vi er nødt for å ha for å ivareta våre tjenester. Kommunedirektøren har 
iverksatt en strammere økonomistyring bl.a. bygget på månedlige gjennomganger på økonomi sammen 
med HR, og fokus på bemanningsplaner. Vi er nødt for å ha kontroll på lønnsutgiftene da de utgjør en så 
stor del av det totale budsjettet. Bemanningsplaner må samsvare med økonomiske rammer. Det er ellers 
et ufravikelig krav om bedre budsjettdisiplin. Hver enhet har fremlagt en tiltaksliste i forhold til endringer 
som må skje for å få dette til. Omstillingen skal skje i 2020 og 2021. 

 

Regnskapsskjema 3 – Oversikt Drift 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger  -22 370 -22 125 -22 621 -22 061 
Andre salgs- og leieinntekter  -61 783 -62 066 -62 079 -60 720 
Overføringer med krav til motytelse  -84 767 -74 658 -72 859 -74 975 
Rammetilskudd  -228 427 -223 798 -223 798 -222 722 
Andre statlige overføringer  -22 228 -18 734 -18 734 -23 157 
Andre overføringer  -451 -68 -68 -2 648 
Inntekts- og formuesskatt  -142 650 -141 159 -141 159 -138 350 
Eiendomsskatt  -15 133 -15 224 -15 224 -18 036 
Andre direkte og indirekte skatter  -1 229 0 0 -1 156 

Sum driftsinntekter  -579 038 -557 832 -556 542 -563 824 

      
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter  312 423 299 821 293 832 295 910 
Sosiale utgifter  82 483 85 411 83 236 78 737 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

 91 122 85 049 82 346 81 383 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon  49 077 46 336 45 668 47 967 
Overføringer  34 141 33 626 43 944 33 674 
Avskrivninger  31 818 0 9 343 29 920 
Fordelte utgifter  -9 454 -15 650 -16 328 -8 915 

Sum driftsutgifter  591 610 534 594 542 041 558 676 

      

Brutto driftsresultat   12 573 -23 238 -14 501 -5 148 

      
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte  -9 234 -6 925 -6 925 -9 055 
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  -4 202 -1 743 -1 743 -1 445 
Mottatte avdrag på utlån  -12 -10 -10 -21 

Sum finansinntekter  -13 448 -8 678 -8 678 -10 521 

      
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger  15 949 16 862 16 862 14 432 
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  269 0 0 1 809 
Avdrag på lån  19 778 19 382 19 382 19 049 
Utlån  93 50 50 27 

Sum finansutgifter  36 089 36 294 36 294 35 317 

      

Resultat eksterne finanstransaksjoner   22 641 27 616 27 616 24 797 

      
Motpost avskrivninger      
Motpost avskrivninger   -31 818 0 -9 343 -29 920 

Sum motpost avskrivninger  -31 818 0 -9 343 -29 920 

      

Netto driftsresultat   3 396 4 378 3 772 -10 272 

      
Bruk av avsetninger      
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -9 430 -9 430 0 -15 562 
Bruk av disposisjonsfond  -1 308 -1 938 -364 -45 
Bruk av bundne driftsfond  -7 520 -3 575 -4 543 -5 652 

Sum bruk av avsetninger  -18 258 -14 943 -4 907 -21 258 

      
Avsetninger      
Overført til investering  4 0 0 16 
Avsatt til disposisjonsfond  6 638 9 430 0 17 035 
Avsatt til bundne driftsfond  8 220 1 135 1 135 5 049 

Sum avsetninger  14 862 10 565 1 135 22 100 

      

Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)   0 0 0 -9 430 

 
 
Vi ønsker her å kommentere poster med vesentlige avvik som ikke tidligere i rapporten er omtalt. 

Inntekter 

Brukerbetalinger har et totalt avvik på 0,3 mill.kr. i merinntekt. Budsjett 22,1 mill.kr. 

Andre salgs- og leieinntekter har et totalt avvik på 0,3 mill. kr., dette utgjør 1 mill.kr. mer enn 2018. 
Budsjett 62,1 mill. kr. 
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Overføringer med krav til motytelse er i hovedsak sykepenger og fødselspenger. Merinntekter på 10,1 
mill. kr. i fht. regulert budsjett på 74,7 mill. kr.. Dette er 9,8 mill.kr. mer enn fjoråret.  

Utgifter 

Lønnsutgifter er vesentlig høyere enn budsjettert. For 2019 utgjør avviket 12,6 mill. kr., Budsjett 299,8 
mill.kr. Sammenlignet med regnskap 2018 så har vi en økning på 16,95 mill. kr. eller 5,6 %. Lønnsveksten 
for 2019 er beregnet til 3,5 % (Kilde KS). 

Sosiale utgifter er vesentlig lavere enn regulert budsjett på 85,4 mill. kr.. Avviket utgjør 2,9 mill. kr. og 
skyldes tilbakeføring av pensjonsutgifter. Sammenligner vi med regnskap 2018 er det en økning på 
3,7 mill. kr., eller 4,6 %. Dette har sammenheng med dne totale økningen i lønnsutgifter. 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon har et merforbruk på 
6,1 millioner kroner. Budsjett på 85 mill. kr. I forhold til 2018 er det en økning på 9,7 mill. kr., eller 12 
%. Dette tilskrives mer bruk av forskjellige poster, men de største er utstyr, inventar, it-utstyr, strøm, 
vedlikehold veg, vedlikehold bygg og bruk av konsulenter. 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal produksjon har et merforbruk på 2,7 millioner kroner. 
Budsjett på kr 46,3 mill. kr. I forhold til 2018 er det en økning på 1,1 mill. kr. eller 2,3 %. De største 
avvikene her gjelder tolketjenester, kjøp av tjenester barnevern, kjøp av tjenester i forhold til fysio- og 
ergotjenester og legetjenester og bruk av vikarbyrå. 

Overføringer har et merforbruk på 0,5 mill. kr. Budsjett 33,6 mill. kr. 

Fordelte utgifter har en mindreinntekt på 6,2 mill. kr., må ses i sammenheng med overføringer. Budsjett 
15,7 mill.kr. I denne ligger det en budsjettfeil på 5,4 mill.kr. som ikke ble oppdaget før ved 
årsavslutningen. 

Netto driftsresultat utgjør 3,4 millioner kroner i merforbruk. Det var opprinnelig budsjettert med et 
underskudd på 3,8 millioner kroner. Merforbruket i 2019 utgjør -0,6 % av brutto driftsinntekter, noe 
som ikke dekker kravet til handlingsregel om minimum 1,4 %. Netto driftsresultat sier noe om hvor solid 
kommunen er i forhold til at driftsresultatet minst skal dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 
  

 

Regnskapsskjema 2A – Investering 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Finansieringsbehov      
Investeringer i anleggsmidler  54 878 54 886 41 449 75 883 
Utlån og forskutteringer  3 734 10 874 0 3 341 
Kjøp av aksjer og andeler  1 455 1 700 1 700 1 609 
Avdrag på lån  3 230 0 0 1 353 
Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 19 400 
Avsetninger  12 181 12 100 12 100 23 519 

Årets  Finansieringsbehov  75 478 79 560 55 249 125 105 

      
Ekstern finansiering      
Bruk av lånemidler  -47 907 -55 051 -34 499 -46 461 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Inntekter fra salg av anleggsmidler  -8 687 -12 100 -12 100 -14 306 
Tilskudd til investeringer  -308 0 0 -19 685 
Kompensasjon for merverdiavgift  -7 765 -10 709 -6 950 -9 798 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -8 703 0 0 -15 171 
Andre inntekter  -50 0 0 -18 519 

Sum Ekstern finansiering  -73 421 -53 549 -53 549 -123 941 

      
Intern finansiering      
Overført fra driftsbudsjettet  -4 0 0 -16 
Bruk av tidligere års udisponert  -452 0 0 0 
Bruk av avsetninger  -1 602 -1 700 -1 700 -1 600 

Sum Intern finansiering  -2 057 -1 700 -1 700 -1 616 

      

Udekket/udisponert  0  0 0 -452 

 
 
Investering 

Det er investert for 54,9 mill. kr. i Midtre Gauldal kommune i 2019. Det er 13,4 mill. kr. mer enn 
opprinnelig budsjettert og 8.000,- mindre enn regulert budsjett. Dette skyldes prosjekt som er påbegynt 
tidligere år som er overført 2019. De største prosjektene er ny barnehage Støren, Flyktningeboliger og 
gjenoppbygging av boliger Fredheim. Det er prosjekter som har overskridelser i forhold til årets budsjett, 
men er innenfor totalrammen for prosjektene på grunn av tilleggsbevilgninger, og det er noen andre 
prosjekter som har overskridelser i forhold til budsjett, disse legges det fram et sluttregnskap på i egen 
sak som fremmes til kommunestyret sammen med årsregnskapet. 

Finansiering 

Det er lånt 47,9 millioner kroner til investeringer i 2019. Dette er 7,1 millioner mindre enn budsjettert. 
Inntekter fra salg av anleggsmidler og mottatte avdrag på utlån og refusjoner er med å finansiere 
investeringene. 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner utgjør kr. 8,7 millioner kroner, dette er ikke budsjettert i 2019. 

Bruk av avsetninger 1,6 mill. kr., mot budsjett 1,7 mill. kr. Dette gjelder egenkapitalinnskudd til KLP. 

Udisponert resultat er lik 0. 
  

 

Regnskapsskjema 2B – Investering per område 

 
Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
 
IKT-Felles 2017 

  
0 

 
0 

 
0 

 
71 

IKT Infrastruktur  8 8 0 0 
IKT - Felles 2018  0 0 0 2 407 
IKT - Felles 2019  2 167 2 680 2 500 0 
Arkivdepot  0 0 150 0 
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Beløp i 1000      
 Note Regnskap 

2019 
Rev. bud. 

2019 
Oppr. 

bud. 2019 
Regnskap 

2018 
Støren næringsområde  1 960 3 569 2 000 2 431 
Elektronisk byggesøknad og digitalisert  byggesaksbehandling  563 300 300 0 
Forprosjekt FV30 
Tilbygg Moøyaa Renseanlegg 

 0 
0 

250 
0 

250 
900 

0 
0 

Ny barnehage Støren 
Ny brannstasjon Støren 

 24 474 
0 

26 364 
0 

15 369 
0 

7 629 
39 

Rassikringstiltak Spjelddalen  1 517 1 489 0 103 
Boliger funksjonshemmede  403 351 2 000 886 
Boligtomter Nyhus, Soknedal  0 0 0 120 
Idrettsanlegg/svømmehall - ventilasjonsanlegg 2014 
Kommunale veier og sikkerhet 

 0 
0 

0 
0 

0 
0 

457 
2 441 

Flyktningeboliger  2 509 2 104 0 2 237 
Støren Vannverk drikkevannsledninger  18 18 0 0 
Helsesenteret - nytt storkjøkken  10 0 0 12 543 
Støren bo-og dagsenter - Oppgradering  2 0 0 15 497 
Adkomst og kryss Frøsetvegen 
Lysgården – nybygg 

 327 
0 

330 
0 

0 
0 

4 314 
80 

Støren barneskole - Utvidelse  813 675 0 0 
Omsorgsb. Psykiatri 6 stk Spjeldet 
Moøya kjøp/salg grunn 

 0 
164 

0 
0 

0 
0 

477 
31 

Lager idrettsparken  0 0 0 10 
Frøset – kjøp/salg kommunal grunn  22 0 0 25 
Industriområde Liøya  4 335 0 0 395 
Gjenoppbygging boliger Fredheim  2 069 0 0 16 690 
Støren barnehage - Skifte av kjøkken og belegg  110 110 0 269 
Rådhuset - utvidelse av el-anlegget  0 0 0 457 
Lydisolering kontor/ombygging av Rådhuset 
Opprusting av alders- og omsorgsboliger Soknedal 
Utbedring kommunale bygg 
Kjøretøyer 

 2 815 
0 

59 
0 

1 926 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

273 
286 
597 

1 487 
Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje  0 0 500 18 
Singsås bo- og dagsenter, sykevarslingsanlegg  0 0 0 245 
Soknedal oppvekstsenter - Erverv bolig  2 980 2 384 0 66 
Parkmaskiner  0 0 0 694 
Fredheim park 
Snurruhagen servicesenter – ny ventilasjon 
Salg grunn Singsås 

 624 
0 
0 

620 
0 
0 

0 
0 
0 

473 
264 

16 
Salg festetomter Støren 
Kjøp/salg kommunal grunn Soknedal 

 66 
0 

0 
0 

0 
0 

18 
21 

Midtre Gauldal sykehjem - 3 postkjøkken 
Soknedal trygdeboliger - opprusting 

 0 
0 

0 
0 

0 
0 

346 
261 

Soknedal skole - ventilasjon og varmepumpe  0 0 0 209 
Fornyelse vedlikeholdsmaskiner  352 330 250 0 
Kommunale veier og sikkerhet - 2019  1 929 2 000 2 000 0 
Utbedring kommunale bygg 2019  1 186 1 225 1 000 0 
Opparbeidelse parkeringsplass  183 184 300 0 
Fortau Frøset 
Erverv boliger 

 11 
0 

20 
4 336 

760 
5 000 

0 
0 

Dørlåser MG sykehjem "touch and go"  113 120 120 0 
Kjøretøyer 2019  611 512 700 0 
Utvidelse Soknedal oppv./gravplasser  0 577 3 000 0 
Sykesignalanlegg MG sykehjem  0 0 1 000 0 
Nedrigging brakker - Støren barnehage  0 0 150 0 
Rådhuset - ventilasjon 4. etg.  71 0 1 500 0 
Støren kirkelige fellesr. Tilskudd 
VA E6 Soknedal-Bakkgjerdet 

 1 700 
704 

1 700 
704 

1 700 
0 

0 
0 

Erverv boliger ifbm reguleringsplaner  0 5 000 5 000 0 

Sum investeringer   54 878 54 886 41 449 75 883 

      
      



Årsmelding 2019 
 

Side 16 av 72 

 
 
De største investeringene i 2019 er omtalt i vedlagte tabell. 

 

• 7101914 VA E6 Soknedal-Bakkgjerdet ligger under sum øvrige prosjekt i tabell 2B. 

Balanseregnskap 

 
Balansen 

Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld 
og egenkapital på den andre siden pr. 31.12. hvert år. Balansen gir blant annet grunnlag for å vurdere 
utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. 
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Likviditet 
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Ledig likviditet er kommunens kontanter, bankinnskudd og verdipapirer, uavhengig av gjenstående 
løpetid. I hht. finansreglementet skal forvaltningen av kommunens ledige likviditet og andre midler 
beregnet for driftsformål plasseres i hovedbank.  Vår hovedbank er pt. Sparebank 1 SMN. 

Vi skal til enhver tid påse at det er tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser og for ledig 
likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal være 
definert og begrenset. 

Pr. 31.12.2019 er saldo kr. 75.713.520,86 i SpareBank 1 SMN. Rente er pt. 3 mnd. Nibor, og pr. 31.12.19 
var denne på 1,85% (kilde: Oslo Børs). 

En indikator hvor god likviditeten er, kan også beregnes som et forholdstall mellom kortsiktig gjeld og 
omløpsmidler, kalt likviditetsgrad 1. Likviditetsgrad 1 viser en verdi på 2,69 pr. 31.12.19, noe som viser 
en god likviditet, målefaktoren bør være større enn 2. 

Enn annen beregning er forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide 
omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Pr. 31.12.2019 viser denne 117,5 %. Vi bør 
ligge over 33% på denne faktoren. 

  

Gjeld og rentesikring 

Vår totale lånegjeld er pr. 31.12.19 544,5 millioner kroner. Lånegjelden betjenes i hht. avtaler og 
nedbetalingsplaner. Det er tatt opp 50 millioner kroner i nytt lån i 2019 vedr. investeringer 
og 5 millioner kroner vedr. startlån. Det er i 2019 refinansiert 168 millioner kroner fra sertifikatlån til fast 
rente. Dette for å sikre likviditeten, sertifikatlån er en risikofaktor i forhold hvor enkelt det er å skaffe 
penger på markedet. Vi har betalt 16,6 millioner kroner i avdrag totalt i 2019, dette er 3,2 milioner 
kroner mindre enn minimumsavdraget. Grunnet en beregningsfeil ble restbeløpet avsatt i regnskapet 
og betalt i 2020. Totalt avdrag utgjør 19,8 mill som er i henhold til  krav om minimumsavdrag. 

Pr. 31.12.2019 ser kommunens totale lånegjeld slik: 

 

  

Viser også til note 12 i årsregnskapshefte vedr. fordeling mellom lån som finansieres av kommunekassa 
og selvfinansierende va-investeringer. 
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Av gjelden er kr. 250 mill. dekket av rentebytteavtaler. Rentebytteavtaler brukes for å redusere 
renterisikoen samt at vi har en forventning om at rentenivået i Norge etter hvert vil stige. Kan kort sagt 
sammenlignes med fastrente. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres 
gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet 
til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter).  

Rentebytteavtaler utgjør 53,5 % av låneporteføljen og rentesikringen er derfor innenfor 
Finansreglementets bestemmelser. 

Løpende rentebytteavtaler ser nå slik ut: 

 

 
Sertifikatlån fornyes med nye rentefastsettelser hver tredje måned, da er det alltid markedsrenten som 
styrer. For perioden 01.01.19-31.12.19 har vi hatt en flytende  rente på 1,5-2,05%. For at vi skal sikre 
tilgangen til penger så blir sertifikatlånet refinansiert til et lån med flytende rente i løpet av april 2020. 
Kommunen vil da etter dette ikke lengre ha sertifikatlån. 

Handlingsregelen sier at vi ikke skal ha større netto finansutgifter/brutto driftsinntekter enn 4 %. For 
2019 utgjør finansutgiftene 3,9 % av brutto driftsinntekter.  
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Finansformuen - avkastning 

Pr. 01.01.2019 var markedsverdien på finansformuen kr. 40.190.049,-. Avkastning pr. 31.12.2019 viser 
en gevinst på kr. 3.863.302-, totalporteføljen er dermed økt til kr. 44.123.275,- pr. 31.12.2019. 

 

Utviklingen er nedenfor vist grafisk, og som vi ser har det vært litt variasjoner mellom indeks og vår 
portefølje. Det ble en bra økning på avkastningen i 2019, men det er urolige tider innen finansmarkedet 
og hvordan utviklingen blir framover er vanskelig å forutsi. 
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Forvaltningen 

Formuen forvaltes av Grieg Investor AS, og forvaltningshonoraret ble reforhandlet en 25.04.2013, sak 
2013/1223. Honoraret fastsettes i henhold til %-sats i nedenstående tabell. 

 

Det er betalt kr. 307.695,- i honorar pr. 31.12.2019. 

  

Fondsreserver 

Tabellen nedenfor viser status for Midtre Gauldal kommunes fondsreserver som pr. utgangen av 
2019 utgjør 101,431 millioner kroner. Fondsreservene er økt med 16,6 millioner kroner i løpet av 2019. 
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Handlingsregelen setter krav om at disposisjonsfondet skal ha en størrelse på 5 % av brutto 
driftsinntekter innen 2022. For 2019 utgjør disposisjonsfondet 5,51 % av brutto driftsinntekter. 

 

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,65 % 7,00 % 8,65 % 
Årlig sykefravær 2018 1,75 % 4,73 % 6,48 % 
Årlig sykefravær 2019 2,00 % 5,22 % 7,22 % 

 
Det er jobbet systematisk både på overordnet nivå og ved den enkelte enhet over tid for å fremme 
nærværet og følge opp sykmeldte. KS sin NED-satsing er gjennomført ved alle enhetene. 

 

Statlige styresignaler 

 
 
 

Behovsendringer (demografi) 

 
 
Ihht. tall fra SSB, har kommunens vekst i antall innbyggere stagnert.. Fra 2017 til 2018 er det en nedgang 
på 94 personer. Dette tilsier en reduksjon på 1,4 %. Innvandringen til kommunen har avtatt litt, og 
andelen med innvandrerbakgrunn er 14 %.  Pr 01.01.17 var den på 872 personer. 
 
Når det gjelder kommunens innbyggere som har innvandrerbakgrunn, er andel menn og kvinner 
tilnærmet likt.  Den store innvandringen i kommunen stiller store krav til tilrettelegging både når det 
gjelder barnehage, skole, arbeidsliv og bosetting.  Av hensyn til kommunens videre utvikling og vekst, er 
det svært viktig å lykkes i denne tilretteleggingen.  
 
For at en skal beholde livskraftige lokalsamfunn og skape fortsatt vekst, er en avhengig av en 
videreutvikling av næringslivet, og tilrettelegging for bosetting.  
 
Utviklingen i befolkningens sammensetning, viser en fortsatt økning i antall barn i alderen 0-5 år, stabilt i 
aldersgruppen 6-15 år, og et fall i den voksne befolkning.  Andel av befolkningen 67-79 øker og her vil 
planlegging i forhold til pleie og omsorgstjenester være viktig. For aldersgruppen 0-5 år vil 
dimensjonering av barnehagetilbud være viktig samt planlegging av fremtidig skoletilbud.  Tall fra SSB 

Mill. kroner 2016 2017 2018 2019

Endring 

2018-2019

Disposisjonsfond (ubundet driftsfond) 1092 9567 26557 31887 5330

Bundne driftsfond 34713 36055 35453 36153 700

Ubundne investeringsfond 0 0 21970 32697 10727

Bundne investeringsfond 874 891 841 694 -147

Sum fondsavsetninger 36679 46513 84821 101431 16610
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viser at 41 % av kommunens innbyggere bor i tettbygd strøk, mens 59 % bor i spredtbygde strøk. Siden 
kommunen har en stor geografisk spredning, stiller dette spesielle krav til kommunens tjenesteyting og 
organisering. 
 

 

 

Befolkningsutviklingen over tid er en indikasjon på hvordan kravene til kommunens tjenesteyting 
utvikler seg.  Den viser også at innbyggerantallet i kommunen har en netto nedgang på 94 fra 2017 til 
2018. Innvandringen er gått litt ned i perioden 2017-2018. 
  

 

Etisk standard 

 
 
Kommunen har et eget regelverk «Etiske retningslinjer» som revideres jevnlig. Formålet med dette 
regelverket er å sikre en høy etisk standard i alt kommunen foretar seg. Det skal således ikke kunne 
reises tvil om upartiskhet, habilitet eller objektivitet hverken blant folkevalgte, ansatte eller de 
beslutninger som fattes.  
 
Åpenhet er en viktig nøkkel til dette. For å holde en nødvendig avstand til kommunens 
samarbeidspartnere, praktiseres deltakelse på arrangementer med samarbeidspartnerne svært strengt. 
 
Hva angår anskaffelser og kommunale innkjøp, er dette i hovedsak regulert av innkjøpsavtaler som er 
fremforhandlet av Fylkeskommunen. Ved større anskaffelser benyttes offentlige anbud. På oppdrag fra 
Kommunestyret foretar revisjon fra tid til annen forvaltningsrevisjon for å forsikre at anskaffelsene 
foretas forskriftsmessig. 
  

Diskrimineringsloven 

 
 
Det er ikke iverksatt tiltak for å fremme diskrimineringsloven i 2019.  Kommunen er en IA-bedrift.   
 
Ved ansettelser legges det vekt på kvalifikasjoner, ikke kjønn. Tilrettelegging gjennomføres så langt som 
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mulig i forhold til målene i IA-avtalen og lovverket. 
  

  

Likestilling 

 

 

Interkommunalt samarbeid 

 
 
Kommunen har interkommunalt samarbeid på en rekke ulike områder, likedan 
vertskommunesamarbeid. Hovedkontorene for alle de interkommunale samarbeidene kommunen 
deltar i, er i andre kommuner.  

Interkommunalt samarbeid og samarbeid om vertskommunefunksjoner er gjennomført på følgende 
områder: 
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-    Kemnerfunksjonen 
-    Arbeidsgiverkontrollen 
-    Kontrollutvalgssekretariat 
-    Revisjon     
-    Renovasjon 
-    Brann og redningstjeneste 
-    Samarbeidsorgan (Trondheimsregionen) 
-    Regionrådet Trøndelag Sør 
  

Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Brukere 

 

Målsettinger 

 
Målsetting Status måloppnåelse 
Alle barn i Midtre Gauldal 
får utfordringer som de 
mestrer i et trygt 
oppvekstmiljø 

Vi skal: 

• Sørge for at barn har 
innflytelse på 
barnehagens/skolens 
praksis og at den 
enkelte blir sett og tatt 
på alvor 

• Sørge for at barn og 
unge med vanskelige 
hjemmeforhold får god 
oppfølging i 
barndommen og i 
overgangen til 
ungdoms- og voksenliv 

• Inspirere og motivere 
barn og unge til aktivt 
å medvirke i demokrati 
og samfunnsdebatt 

• Integrere miljøarbeid i 
aktivitetene i 
barnehager og skoler 

• Samarbeide med 
foreldre/foresatte og 
lokalsamfunnet om 
barnas utvikling 

• Legge til rette for fysisk 
aktivitet og 
gjennomføre 
helsefremmende tiltak 

  

Handling/hvordan: 

• Gjennomføre og følge 
opp 
elevundersøkelsen, 
elevsamtaler og 
elevråd 

• Arbeidet med barns 
medvirkning nedfelles i 
barnehagenes 
årsplaner 

• Systematisk og 
kontinuerlig arbeid for 
et trygt og godt 
barnehage- og 
skolemiljø uten 
krenkelser. 

• Ungdomstrinnet: 
«Eleven først», styrket 
elevmedvirkning 

• Skolebasert 
utviklingsarbeid på 
skolene: 
Kvalitetsheving i 
begynneropplæringen. 
Bedre opplæring i de 
grunnleggende 
ferdighetene. Fagteam 
og kollegalæring. 

• Mer bruk av lærings- 
og undervisnings-
metoder som krever 
fysisk aktivitet. 

• Følge opp 
kommunedelplan for 
fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv. 

Status: 

•    Innarbeidede rutiner 

  

  

•    Arbeidet med barns 
medvirkning er nedfelt i 
årsplanene til alle 
barnehagene 
•    Alle barnehagene og 
skolene deltar i den nasjonale 
satsningen for et inkluderende 
barnehage og skolemiljø.  
  

•    Arbeidet pågår 

 
•    Alle elever på 1.-7.trinn fikk 
høsten 2019 sitt eget 
læringsbrett og elevene på 
ungdomstrinnet sin egen PC. 
Alle ansatte har fått 10 dager 
med kompetanseheving i bruk 
av digitale verktøy i 
opplæringen.  Fagnettverk for 
bedre begynner-opplæring og 
lesing i hele skoleløpet 
•    Kontinuerlig utvikling 

  

•    Pågår kontinuerlig i 
barnehagene 
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Målsetting Status måloppnåelse 

• Barnehagene skal 
arbeide systematisk 
med progresjon og 
pedagogisk utvikling 
for barn i barnehagen. 

• Holdninger og verdier 
knyttet til mangfold 
skal gjennomsyre 
miljøet i barnehagene 
og skolene 

• Grunnleggende 
ferdigheter vektlegges 
i hele skoleløpet 

• Tidlig iverksetting av 
tiltak for barn med 
spesielle behov, både i 
skole og barnehage 

• Drive barnehagebasert 
kompetanseutvikling 
med fokus på språk og 
lek i samarbeid med 
Dronning Mauds 
minne høgskole 

• Opprettholde et godt 
tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid 

• Ny rammeplan for bhg. 
implementeres 

• Oppstart 
implementering av 
revidert læreplan og 
tilhørende lovverk i 
skolen. 

 
 
  

•    Pågår kontinuerlig i 
barnehagene 

  

 
•    Pågår kontinuerlig i 
barnehagene og skolene 

 
  

• Lovendring gir skoleeier plikt 
til å iverksette tidlig innsats 
•    Gjennomført 

  

 
•    Alle barnehagene jobber 
systematisk med 
barnehagebasert 
kompetaneutvikling, bla. i 
samarbeid med Dronning 
Mauds minne høgskole. 

•    Pågår 

 
•    Arbeidet  foregår 
kontinuerlig 
•    Pågår både lokalt og 
regionalt 
  

 

Folk i Midtre Gauldal får 
gode helse og 
omsorgstjenester 

Vi skal: 

• Gi riktige tjenester 
på riktig 
omsorgsnivå, og til 
riktig tid 

• Utnytte muligheter 
og ressurser som 
finnes i tilknytning 
til nærmiljø og 
sosiale nettverk 
gjennom 
næromsorg 

• Gi barn og unge en 
rolle i arbeidet med 
livskvalitet for eldre 

• Benytte tilgjengelig 
teknologi for å gi 
best mulig helse- og 
omsorgstjenester 

• Definere 
rekreasjonsområder 
og øke 
tilgjengeligheten til 

Handling/hvordan: 

• Implementere og 
iverksette tildeling av 
helse -og 
omsorgstjenester i 
tråd med nye 
tildelingskriterier 

• Prosjekt 
hverdagsrehabilitering 
i samarbeid med 
Melhus og Skaun 
iverksettes og 
implementeres 

• Videreutvikle system 
for samarbeid med 
frivillige og pårørende 

• Videreutvikling av 
Livsglede for eldre 

• Resertifisering av 
sykehjemmet som 
Livsgledesykehjem 

• Videreføre 
eksisterende prosjekt 

Status: 

• Dette er iverksatt 2018, 
arbeidet pågår 

  

  

• Deltatt i KS`s 
effektiviseringsnettvek. 
Det er laget forslag til 
eget prosjekt. Dette er 
videreført ut 2019 

• Er påbegynt 

  

• Iverksatt på 
sykehjemmet 

• Sykehjemmet er 
sertifisert mars 2018. 
Resertifisert mars 
2019. 



Årsmelding 2019 
 

Side 27 av 72 

Målsetting Status måloppnåelse 
friluftsområder og 
naturressurser 

• Gjennomføre tiltak 
for å utvikle, 
rekruttere og 
beholde 
kompetanse innen 
helse- og 
omsorgsarbeidet i 
kommunen 

  

  

og arbeid innenfor 
velferdsteknologi 

• Systematisk arbeid for 
å fremme en 
heltidskultur 

• Rekruttering til pleie 
og omsorgstjenesten 
gjennom egne 
studentstillinger 

• Rekruttering gjennom 
tett samarbeid med 
Gauldal videregående 
skole 

• Følge opp 
ressursstillinger/-
funksjoner på ulike 
fagområder 

• Ivareta og 
videreutvikle system 
for internundervisning 
for ansatte 

• Arbeid pågår og 
videreføres  

  

• Arbeid er påbegynt 

• Er etablert 

 
  

• Er etablert og 
samarbeid pågår  

  

• Arbeid pågår 

  

• Er etablert og arbeid 
pågår 

  

  

  
 

Folk i Midtre Gauldal 
opplever effektiv, sikker og 
framtidsrettet infrastruktur 

Vi skal: 

• Sørge for tilstrekkelig 
kvalitet, kapasitet og 
sikkerhet på 
energiforsyningsnett, 
vann- og avløpsanlegg, 
bredbånd og veinett 

• Stimulere til 
kretsløpsbasert forbruk 
og bidra til 
kostnadseffektiv 
avfallshåndtering 

• Drive 
holdningsskapende 
arbeid, veiledning og 
tilrettelegging om 
sammenhengen mellom 
klima, miljø og forbruk  

  

Handling/hvordan: 

• Følge opp 
vanndirektivet 

  

  

• Samarbeide med 
Gauldal e-verk om 
sikring av 
strømforsyningen 

• Samarbeide med TFK 
om ressurser til 
nødvendige 
utbedringer av 
vegene 

• Sikre at 
avløpssystemet er 
dimensjonert for 
ekstrem nedbør  

  

• Videreutvikle 
samarbeidet med 
Midt IT og andre 
aktører for å øke 
kapasitet og dekning 
på bredbånd 

  

• Søke om statlige 
midler for utbedring 

Status: 

  

Vannområdekoordinator er 
tilsatt i samarbeid med 
Gaula, Nea og Nidelv 
vannområder. Koordinator er 
pådriver i arbeidet. 

Tensio har nå ansvaret, og vi 
har nødnummer dit. 

  

Løpende dialog med 
Vegvesenet og 
fylkeskommunen, og primært 
i forhold til trafikksikkerhet. 

Arbeid med ny hovedplan for 
vann og avløp startes opp i 
2020/2021. 

  

  

Utbygging av mobildekning 
på Høgkittelen er startet opp 
for å bedre mobildekning ved 
Sætersgårdene.  
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Målsetting Status måloppnåelse 
av bredbånd og 
mobildekning der det 
ikke er kommersielt 
interessant for 
utbygging fra 
markedets aktører 

  

  

Det er gjennomført 
kartlegging av behov og 
dialog med flere aktører om 
deres planlagte utbygging, 
samt at søknad om statlige 
midler for 2020 er under 
utarbeidelse for de områder 
som ikke er kommersielt 
interessante for utbygging. 

  

 

 
 

Samfunn 
 

Målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Det er attraktivt å etablere 
og drive næringsvirksomhet i 
Midtre Gauldal 

Vi skal: 

• Stimulere til at det 
etableres 
forpliktende 
samhandling mellom 
kompetansemiljø og 
næringsliv i regionen, 
med utgangspunkt i 
at det skal gagne 
både lokalsamfunnet 
og regionen 

• Jobbe for at all 
næringsutvikling 
skjer på en 
fremtidsrettet måte 
når det gjelder bruk 
av natur- og 
energiressurser 

• Bidra til at nye 
regionale 
næringsområder 
skjer i samarbeid 
med kommunene i 
Trondheimsregionen 

• Sørge for at barn og 
unge har kunnskap 
om næringslivet i 
regionen 

• Legge til rette for at 
kunnskapsbedrifter 
etableres i tilknytning 
til kommunesenteret 
Støren 

• Motivere og legge til 
rette for 

Handling/hvordan: 

• Etablere 
næringsområdet 
Støren sør 

• Midtre Gauldal 
Næringsselskap KF 
skal ha en vesentlig 
rolle i utviklingen av 
næringsområder og 
på sikt utvikling av 
boligområder 

  

• Operasjonalisere 
strategisk 
næringsplan for 
Trondheimsregionen 

• Videreutvikle 
samarbeidet med 
næringsforeningen 

  

• Arbeide for å få 
redusert 
arbeidsgiveravgiften 

  

• Aktivt jobbe for å få 
eksterne 
omstillingsmidler 

  

• Videreutvikle 
entreprenørskap i 

Status: 

Arbeidet er godt i gang; vei 
opp til området bygges nå.  

KFet er nå kommunens 
redskap i utviklingsarbeidet. 
Selskapet rapporterer jevnlig 
til Kommunestyret og 
aktiviteten følges også 
opp administrativt.  Utvikling 
av næringsområder 
prioriteres først, men 
mandatet er utvidet også til å 
gjelde boligutvikling. 

Planen ligger til grunn for 
arbeidet i kommunene, men 
er ikke fulgt opp tiltak for 
tiltak. 

Foregår 
kontinuerlig; kontakten er 
tett og det er blant annet 
avholdt eget mellom 
formannskapet og fagutvalget 
i foreningen. 

Er tatt opp i forbindelse med 
omstillingsarbeidet, men 
ingen konkrete aktiviteter er 
gjennomført. 

Det er etablert dialog med 
Innovasjon Norge og 
Trøndelag fylkeskommune, og 
arbeidet med å utforme en 
søknad er påstartet. 
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Målsetting Status måloppnåelse 
landbruksbasert 
næringsutvikling 

  

skolene og delta 
aktivt i 
Ungdomsmessen 

  

• I samarbeid med 
næringsforeningen 
legge til rette for at 
ungdom får 
lærlingeplass og 
sommerjobb i Midtre 
Gauldal 

• Samarbeid med 
Gaulasenteret og 
Visit Trondheim for 
landbruksbasert 
næringsutvikling 

Ungdomsmessen er 
gjennomført, men andre 
aktiviteter for å videreutvikle 
entreprenørskap er prioritert. 
Det er flere andre omfattende 
utviklingsprosket på gang på 
oppvekstområdet. 

Både kommunen og 
flere private bedrifter tar inn 
lærlinger årlig. Sommerjobb 
for ungdom i kommunen 
iverksettes fra sommeren 
2020. 

  

"Mett i Gauldalen"  har fått 
tildelt midler til deltakelse på 
Oi, Trønders Matfestival, 
kortreist småskala 
matproduksjon.  

  

  
 

Folk i Midtre Gauldal 
opplever en trygg hverdag 
full av muligheter 

Vi skal: 

• Ivareta trygghet 
og sikkerhet 
gjennom arbeidet 
med 
samfunnssikkerhet 
og beredskap 

• Forvalte 
naturressurser til 
beste for dagens 
og framtidens 
generasjoner 

• Sette folkehelse i 
sentrum i 
utviklingen av 
eksisterende og 
nye boligområder 

• Hensynta klima og 
miljø i all 
kommunal 
planlegging og 
aktivitet 

Handling/hvordan: 

• Oppdatere den 
helhetlige ROS-
analysen 

• Revidere krise -og 
beredskapsplanene 

• Gjennomføre møte i 
beredskapsrådet 

• Gjennomføre 
dialogmøter med NVE 
om flomverk 

• Revidere hovedplan 
avløp 

  

  

  

• Gjennomføre minst en 
kriseøvelse pr. år 

  

• Revidere Klima -og 
energiplanen 

  

• Ivareta 
folkehelseperspektivet 
i all kommunal 
planlegging 

Status: 

• Ikke gjennomført 

  

• Pågår kontinuerlig 
  

• Ikke gjennomført i 
2019 

• NVE brukes som 
konsulenter og 
trekkes inn ved behov, 
samt at egne 
medarbeidere deltar 
på opplæring  

  

• Øvelse Sodd 
gjennomført i 
mars/april 

  

  

• Forslag til revidert 
plan er utarbeidet  

  

• Følges opp 
kontinuerlig gjennom 
kontakt mellom 
saksbehandlerne og 
folkehelsekoordinator, 
samt at 
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Målsetting Status måloppnåelse 
folkehelseperspektivet 
nå er sentralt i all 
saksbehandling og 
planlegging 

  

  
 

Folk i Midtre Gauldal trives 
og er aktive 

Vi skal: 

• Tilrettelegge nye 
boområder for et 
mangfoldig bomiljø 
som bidrar til å 
utjevne sosiale 
forskjeller 

• Velge klima- og 
energivennlige 
løsninger ved 
nybygging og 
rehabilitering 

• Legge til rette for 
ulike 
fritidsaktiviteter, 
positive helsevalg 
og en sunn livsstil 

• Bidra til å utvikle et 
godt kollektivtilbud 
i hele kommunen 

• Jobbe for at Støren 
blir et attraktivt 
sentrum og at 
kulturarven brukes 
som ressurs i all 
stedsutvikling 

• Sørge for at frivillige 
lag og 
organisasjoner kan 
bidra til et aktivt og 
variert kulturliv 

  

Handling/hvordan: 

• Videreutvikling av 
lokaldemokratiet 
gjennom 
innbyggerdialogen 

  

• Følge opp planstrategi 
vedtatt mai 2016: 

• Områderegulering 
Prestteigen-Støren 

  

• Kommuneplanens 
arealdel 

  

• Forebygge fattigdom 
og sosial eksklusjon 
blant barn, unge og 
barnefamilier i et 
folkehelseperspektiv 

• Kulturplan for Midtre 
Gauldal 

• Pleie- og omsorgsplan 

  

  

  

• Strategiplan for 
boligpolitikken i 
Midtre Gauldal 
kommune 

• Strategi for fritidsbolig 

•   

• Kommunedelplan 
Soknedal 

Status: 

• Workshop md 90 
elever ved GSK er 
gjennomført. 

  

  

  

  

  

• Revidering av 
kommunedelplan 
Støren er i gang 

• Revidering av 
arealdelen er godt i 
gang. 

• Planarbeid er startet 
opp, ikke ferdigstilt. 

  

• Utarbeiding av 
kulturplan er i gang. 

• Arbeidet med ny 
helse- og 
omsorgsplan er også 
godt i gang, til 
politisk behandling 
våren 2020. 

• Ikke påstartet. 

  

• Samordnes med 
arbeidet med 
arealdelen eller 
strategiplan for 
boligpolitikken 

• Under arbeid. 

 

 
 

Medarbeidere 
 

Målsettinger 
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Målsetting Status måloppnåelse 
Kommunens 
medarbeidere er 
dyktige og 
nytenkende 

Vi skal: 

• Fastsette klare mål 
og retninger for 
arbeidet  

• Videreutvikle en 
lederkultur som 
inspirerer og sikrer 
medarbeiderne 
faglig og personlig 
utvikling 

• Videreutvikle oss 
slik at vi blir i stand 
til å tilpasse oss 
rammebetingelsene 
og endringer i 
innbyggernes 
behov 

• Videreutvikle en 
robust og fleksibel 
organisasjon som 
bruker og utvikler 
medarbeidernes 
kompetanse og 
omstillingsevne  

• Aktivt ta i bruk ny 
kunnskap og ny 
teknologi 

Handling/hvordan: 

• Videreutvikling og 
systematisk bruk av 
Helhetlig styring 

  

• Gjennomføre 
lederutviklingsprogram 
for enhetsledere og 
avd.ledere 

• Revitalisere 
nettverkene innenfor 
hvert av 
tjenesteområdene 

• Videreutvikle 
enhetsledermøtet som 
en arena for læring 

• Innføre Lean eller 
annet system som 
redskap for 
kvalitetsutvikling 

• Kontinuerlig vurdering 
om kommunens 
organisering er 
hensiktsmessig 

• Utvikling av 
servicepolicy/strategi 
for brukerorientering. 

  

  

• Utvikling av 
digitaliseringsstrategi 

  

Status: 

• Nytt satsingsområde er å 
integrere 
klimabudsjett/klimaregnskap 
i systemet. Arbeidet vil 
intensiveres i 2020. 

• Pågått kontinuerlig gjennom 
ulike utviklingsprosjekt 
første halvår. 

  

• Aktivt arbeid i alle nettverk 
pågår. 

• Spesielle tiltak for dette ikke 
gjennomført. 

  

• Kursing gjennomført og egen 
fokusgruppe etablert. 

  

• Pågår kontinuerlig, men 
spesielle tiltak ikke 
gjennomført i 2019. 

• Det er først og fremst 
arbeidet med en 
modernisering av 
servicekontoret og hvilken 
service som skal ytes i 
forbindelse med plan- og 
byggesaksbehandlingen. 

• Behandlet i kommunestyret i 
juni 2019. 

 

Kommunens 
medarbeidere trives 
på jobb 

Vi skal: 

• Videreutvikle et godt 
arbeidsmiljø der ansatte 
gleder seg til å gå på 
jobb 

  

• Utvikle en 
organisasjonskultur som 
motiverer og engasjerer 
medarbeiderne 

Handling: 

• Gjennomføre og følge 
opp 10-faktor 
undersøkelsen 

• Følge opp vedtatt 
arbeidsgiverstrategi 

• Revidere kommunens 
handlingsplan for IA-
arbeidet og HMS-
systemet 

• Revidere og 
implementere plan for 
oppfølging av nytilsatte 

• Ledere og medarbeidere 
skal sammen 
gjennomføre 
trivselsfremmende tiltak 

• Jobbe aktivt for å 
fremme en heltidskultur 

Status: 

• Gjennomføres i 2020 

• Revidering av 
strategien ikke gjort. 

• Arbeidet pågår. 

  

  

• Arbeidet pågår, 
ferdigstilles i 2020. 

  

  

• Følges opp ved den 
enkelte enhet. 
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Målsetting Status måloppnåelse 

• Spesielle tiltak ikke 
gjennomført. 

 

Midtre Gauldal har 
en vi-kultur 

Vi skal: 

• Dele kunnskap, 
erfaringer og suksesser 
for å skape ny 
kunnskap og praksis 

• Være lojale overfor de 
rammene som er satt 
for arbeidet 

• Arbeide effektivt for å 
skape best mulig 
resultat ut fra de 
ressursene vi har 

• Skape godt samarbeid 
internt og med 
eksterne 
samarbeidspartnere 

• Respektere våre 
medmenneskers 
individuelle behov og 
mestringsevne 

•   

Handling: 

• Leder –og 
medarbeiderutvikling på 
tvers av enheter 

• Videreutvikle 
enhetsledermøtet som 
en arena for læring 

• Gjennomføre 
velferdstiltak 

  

• Ny intranettløsning gir 
bedre muligheter for 
deling av informasjon og 
kompetanse mellom 
medarbeidere. 

• Opplæring i forhold til 
strategisk 
kompetanseplan 

• Alle enhetene skal jobbe 
aktivt med 
omdømmebygging 

  

• Utvikle en overordnet 
mediestrategi 

Status: 

• Pågår kontinuerlig 
gjennom ulike former 
opplæring. 

• Spesielle tiltak ikke 
gjennomført. 

  

• Følges opp lokalt ved 
den enkelte enhet. 

  

• Allvis er tatt i bruk og 
videreutvikles 
kontinuerlig som kanal 
for informasjonsdeling. 

• Gjennomføres stort 
sett i henhold til 
vedtatt plan. 

• Det stimuleres 
fortløpende til at alle 
enheter skal synliggjøre 
"gladhistorier". 

• Ikke gjennomført. 

 

 
 

Økonomi 
 

Målsettinger 
 
Målsetting Status måloppnåelse 
Kommunens 
økonomi er 
robust og 
forvaltes på en 
god måte 

Vi skal: 

• Forvalte ressursene på 
en effektiv og 
kunnskapsbasert måte 
gjennom helhetlig 
styring  

• Tilpasse utgiftene til 
inntektene slik at den 
økonomiske 
handlefriheten styrkes 

• Gjennomføre 
kostnadseffektiviserende 
tiltak 

• Utføre avgiftsbelagte 
tjenester slik at de er 
effektive, 
selvfinansierende og 
framtidsrettet 

Handling: 

• Følge opp vedtatte 
handlingsregler 

  

• Kontinuerlig arbeid med å sikre 
at folkevalgte har et godt 
grunnlag for å fatte vedtak 

• Bedre økonomistyring gjennom 
bruk av Framsikt 

• Kvalitetssikre 
økonomirapportering/prognoser 

•   

• Kritisk vurdering av alle 
nyinvesteringer 

  

Status: 

• Pågående 
arbeid,  smartere 
måter å jobbe med 
økonomi/regnskap 

• Pågående arbeid, 
sørge for gode 
saksdokumenter og 
klart språk. 

• Pågående prosess, 
jobber for å ta i 
bruk flere 
delprogrammer. 

  

• Alle nyinvesteringer 
må være forankret 
i  kommunens 
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Målsetting Status måloppnåelse 

• Streng budsjettdisiplin i hele 
organisasjonen 

  

 

• Kvalitetssikre Kostra-føringen og 
bruke styringsdata systematisk 

  

• Systematisk arbeid for å 
redusere sykefraværet 

samfunnsdel samt 
vedlikeholdsplaner.  

• Månedlige møter 
med økonomi/HR 
og enhetsledere 
med sterk fokus på 
regnskapet. 

• Kostra rapporteres 
til SSB to ganger i 
året. Enhetene må 
være kjent med 
Kostra veilederen. 

• Pågående prosess, 
fokus på 
sykefraværsarbeid 
og NED-satsningen. 

  

 

 
 



Årsmelding 2019 
 

Side 34 av 72 

Kommunens tjenesteområder 
 

Folkevalgte og stab 
 

Beskrivelse av dagens virksomhet 
 
Tjenesteområdet omfatter rådmannens stab som har et overordnet ansvar for områdene økonomi, 
lønn, personal, IKT, arkiv/post, beredskap, informasjon og understøttelse av politisk styringssystem.  

Videre omfatter tjenesteområdet drift av politisk virksomhet og lønnsutgifter til folkevalgte. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

110-Folkevalgte/stab 35 440 32 626 34 702 -738 -2,1 % 

Sum 35 440 32 626 34 702 -738 -2,1 % 

 
Merforbruket skyldes i hovedsak ekstraordinære utgifter i forbindelse med skifte av rådmann, 
prosjektkostnader IT som skulle vært ført på som investeringer og felleskostnader for hele 
organisasjonen som ikke er fordelt på enhetene. Det er også et merforbruk på lønn herunder overtid. 

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Brukertilfredshet interne 
tjenester 

Opplevd kvalitet  Interne tjenester, 
økonomi 

5,4 5,0  Brukerundersøkelsen 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020 
 

  Interne tjenester, 
arkiv 

5,3 5,2  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
IKT 

5,4 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 
2020.  
 

  Interne tjenester, 
lønn 

4,9 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
personal 

5,1 4,8  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
regnskap 

5,4 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

  Interne tjenester, 
servicetorg 

4,3 5,0  Brukerundersøkelser 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020. 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet "Ren" 
revisjonsberetning 

Ja Ja Ja Her ligger vi et år 
etter, regnskapet 
leveres til revisjon 
15.02. og vi mottar 
revisjonsberetning 
først i mai. Denne 
besvarelsen gjelder 
derfor året før, 2018. 
 

  Antall henvendelser 
til IT-helpdesk 

1 894 1 450 2 636 Økningen fra 2018 
skyldes at det ble tatt 
i bruk flere nye 
system uten at 
tilstrekkelig 
opplæring ble 
gjennomført av 
brukerne. Stort 
behov for 
brukerstøtte. 
 

  Avvik i forhold til 
budsjettramme - 
hele kommunen 

2,6 % 0,0 %   

  IT-kostnad pr. 
databruker 

7 043 7 400 6 693 Gjennomsnittsprisen 
fortsetter å gå ned, 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

noe som har 
sammenheng med 
reduserte 
investeringer/innkjøp 
samtidig som antallet 
brukere har økt med 
23. 
 

  Kritiske IT-feil 
registrert i helpdesk 

4 0 0 De fire feilene som 
oppstod i 2018 
hadde sammenheng 
med en spesiell 
server som da ble 
skiftet ut. ingen slike 
hendelser i 2019. 
 

  Nærvær - hele 
kommunen 

93,5 
% 

95,0 % 92,8 % Nærværet varierer 
fra år til år, og tallene 
viser at det er lavere 
enn målsettingen på 
95 % og også lavere 
enn i 2018. Årsaken 
til dette er ikke 
klarlagt når 
årsrapporten 
ferdigstilles, men 
situasjonen vil bli 
fulgt opp og tiltak 
iverksatt i den grad 
fraværet er 
abeidsrelatert. 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

105,0 
% 

100,0 % 147,1 % Mer inntekter i 
forhold til budsjett. 
Viser til detaljer 
under tabell 1B. 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

102,0 
% 

100,0 % 108,3 % Merforbruk i utgifter 
i forhold budsjett. 
Viser til detaljer 
under tabell 1B. 
 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

101,0 
% 

100,0 % 102,1 % Merforbruk totalt i 
forhold til 
budsjett. Viser til 
detaljer under tabell 
1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

93,7 95,0 93,1  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,2 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Mestringsklima 4,0 4,2  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

3,7 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Mestringstro 4,0 4,3  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,4 4,7  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Oppgave motivasjon 4,3 4,5  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,8 4,2  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Rolleklarhet 3,9 4,5  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

  Selvstendighet 4,5 4,6  10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020. 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 95,2 
% 

96,0 % 94,4 % Nærværet i staben er 
litt lavere enn 
målsettingen på 95 
%, og også noe 
lavere enn i 2018. 
dette skyldes først og 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

fremst flere 
langtidssykmeldinger 
enn vanlig. Disse er 
ikke arbeidsrelatert. 
 

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,45 % 3,60 % 5,05 % 
Årlig sykefravær 2018 1,30 % 3,55 % 4,84 % 
Årlig sykefravær 2019 1,70 % 3,87 % 5,57 % 

 
Det er jobbet systematisk både på overordnet nivå og ved den enkelte enhet over tid for å fremme 
nærværet og følge opp sykmeldte. KS sin NED-satsing er gjennomført ved alle enhetene og for 
stab/støttetjenestene. For staben viser tallene at nærværet i 2019 har vært noe lavere enn fastsatt mål 
på 95 %. Det har vært flere langtidssykmeldinger som ikke er arbeidsplassrelaterte.  

 
 

Oppvekst 

 

Skole 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

20-Skole 67 754 68 801 67 053 -701 -1,0 % 

Sum 67 754 68 801 67 053 -701 -1,0 % 

 
Skolene har samlet sett et merforbruk i 2019 på ca. 700 000. Merforbruket skyldes i hovedsak 
lønnsutgifter knyttet til ekstraordinære tiltak skolene har måtte iverksette.  

Skolene har overforbruk på driftsutgifter, dette er i hovedsak på IT-utstyr som skyldes den digitale 
satsningen som skolene har hatt i 2019. Dette er bl.a finansiert gjennom bruk av bundne driftsfond. 

  

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunn Miljø Skolene skal sortere 
avfall (plast, 
papp/papir og 
restavfall). 

 100,0 % 100,0 % Alle skolene 
sorterer søppel 
 

Brukertilfredshet - 
elevundersøkelsen 10.trinn 

Opplevd kvalitet Mestring 3,9 4,0 4,0 Resultatet er som 
målet, litt 
forbedring fra 2018 
 

  Mobbing på skolen 4,8 % 0,0 % 4,1 % Tallet viser en 
positiv nedgang for 
ungdomstrinnet. 
 

  Motivasjon 3,4 3,7 3,6 Resultatet viser 
framgang på 
indikatoren 
motivasjon fra 208, 
men likevel ikke 
som målet for 2019 
 

  Støtte fra lærerne 3,8 4,0 4,1 Resultatet viser 
framgang på 
indikatoren fra 
208, og noe høyere 
en målet for 2019 
 

Brukertilfredshet - 
elevundersøkelsen 7.trinn 

Opplevd kvalitet Mestring 4,1 4,1 4,0 Resultatet viser en 
svak tilbakegang 
fra 2018. 
Målsettingen 
er ikke nådd. 
 

  Mobbing på skolen 4,7 % 0,0 % 9,7 % Resultatet for 
barnetrinnet har 
hatt en negativ 
utvikling. Arbeidet i 
den nasjonale 
satsningen for 
inkluderende 
skolemiljø blir 
viktig for å rette på 
dette. 
 

  Motivasjon 3,7 4,0 3,9 Resultatet viser en 
framgang på 
indikatoren fra 
2018, men 
målsettingen er 
likevel ikke nådd. 
 

  Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,5 Resultatet på 
indikatoren viser 
framgang fra 2018. 
Målsettingen er 
nådd 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

Brukertilfredshet - 
foreldreundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Mestring (elevenes)  4,3  Undersøkelsen 
endret, indikatoren 
fjernet. 
 

  Mobbing på skolen 
(skolen håndterer 
mobbing på en god 
måte) 

4,0 4,0   

  Motivasjon 
(elevenes) 

4,4 4,3 4,2 Foreldrenes 
opplevelse av 
elevens motivasjon 
har hatt 
tilbakegang fra 
2018. 
 

  Støtte fra lærerne 4,7 4,6 4,4 Foreldrenes 
opplevelse av 
elevens støtte fra 
lærerne har hatt 
tilbakegang fra 
2018 og 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Grunnskolepoeng, 
gutter 

35,6 39.6 37,2 Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 
for guttene har 
hatt en klar økning 
fra 2018. 
Resultatet ligger 
fremdeles under 
landsnittet slik at 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

  Grunnskolepoeng, 
jenter 

43,4 44 41,4 Gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng 
for jentene har 
hatt en klar 
tilbakegang fra 
2018. Resultatet 
ligger  under 
landsnittet slik at 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

  Lesekartlegging 
2.trinn, andel elever 
over kritisk grense 

74,0 
% 

80,0 % 80,0 % Resultatet på 
lesekartleggingen 
for 2.trinn er i tråd 
med målsettingen 
for 2019. 
 

  Nasjonale prøver, 
engelsk lesing 
5.trinn, andel elever 
på mestringsnivå 2 
og 3 

70,3 
% 

75,0 % 59,4 % Resultatet ligger 
klart under 
resultatet for 2018 
og målsettingen for 
2019. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

  Nasjonale prøver, 
engelsk lesing 
8.trinnandel elever 
på mestringsnivå 3, 
4 og 5,  

68,6 
% 

65,0 % 59,9 % Resultatet ligger 
klart under 
resultatet for 2018 
og målsettingen for 
2019. 
 

  Nasjonale prøver, 
lesing 5.trinn, andel 
elever på 
mestringsnivå 2 og 3 

64,0 
% 

75,0 % 71,7 % Resultatet for 2019 
er bedre enn for 
2018, men 
målsettingen er 
ikke nådd. 
 

  Nasjonale prøver, 
lesing 8.trinn, andel 
elever på 
mestringsnivå 3, 4 
og 5 

80,3 
% 

70,0 % 74,6 % Resultatet ligger 
under resultatet 
for 2018, men 
målsettingen for 
2019 er nådd. 
 

  Nasjonale prøver, 
regning 8.trinn, 
andel elever på 
mestringsnivå 3, 4 
og 5 

79,1 
% 

70,0 % 75,5 % Resultatet ligger 
under resultatet 
for 2018, men 
målsettingen for 
2019 er nådd. 
 

  Nasjonale prøver, 
regning 5.trinn, 
andel elever på 
mestringsnivå 2 og 3 

87,9 
% 

75,0 % 74,6 % Resultatet ligger 
klart under 
resultatet for 2018 
men målsettingen 
for 2019 er nådd. 
 

  Regnekartlegging 
2.trinn, andel elever 
over kritisk grense 

77,0 
% 

80,0 % 76,0 % Resultatet på 
lesekartleggingen 
for 2.trinn ligger 
noe 
under målsettingen 
for 2019. 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

93,3 
% 

100,0 % 120,9 % Skolene har hatt 
større inntekter 
enn budsjettert, 
dette skyldes i 
hovedsak 
øremerket 
tilskudd til økt 
lærertetthet som 
ikke var budsjettert 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

99,1 
% 

100,0 % 105,2 % Merforbruket 
skyldes i hovedsak 
lønnsutgifter 
knyttet til 
ekstraordinære 
tiltak skolene har 
måtte iverksette. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

100,9 
% 

100,0 % 100,4 % Totalt sett et lite 
merforbruk samlet 
sett for skolene. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

87,0 87,0 90,3  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Mestringsklima 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Mestringstro 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Oppgavemotivasjon 4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Rolleklarhet 3,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

  Selvstendighet 4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020. 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 93,2 
% 

95,0 % 90,3 % Sykefraværet i 
skolene har vært 
høyere enn i 2018 
og nærværsmålet 
er ikke nådd. 
 

Samfunn Omdømme Alle skolene skal ha 
minst to positive 
medieoppslag årlig 

 100,0 % 100,0 % Alle skolene har 
hatt positive 
medieoppslag 
 

 
Resultatene på styringskortet er samlet for alle skolene. Det kan være store variasjoner mellom skolene 
på noen av indikatorer. det betyr at flere av skolene kan ha nådd målet for 2019 selv om dette ikke vises 
på rapporteringen. 

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,75 % 6,39 % 8,13 % 
Årlig sykefravær 2018 1,86 % 4,93 % 6,79 % 
Årlig sykefravær 2019 1,97 % 7,70 % 9,68 % 

 
Skolene har samlet sett et sykefraværet 2019 på 9,68%. Det er en økning i sykefraværet fra 2018 som 
samlet lå på 6,79%. Det er spesielt langtidsfraværet som er økt fra 2018, mens korttidsfraværet har vært 
stabilt. Det er stor variasjon i sykefraværet fra enhet til enhet, men dette gjelder i første rekke 
langtidsfraværet. 

Enhetene har fokus på arbeidet med å få ned sykefraværet både gjennom NED-satsningen og andre 
tiltak på enhetene. 

 
 

Barnehage 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

21-Barnehage 52 520 49 056 52 242 -278 -0,5 % 

Sum 52 520 49 056 52 242 -278 -0,5 % 

 
Barnehagene har samlet sett et merforbruk på 278 000. Overforbruket er i hovedsak knyttet til en 
barnehage som har hatt store ekstra utgifter til vikarer. 

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Brukertilfredshet foreldre i 
barnehagen 

Opplevd kvalitet Barnets trivsel 4,8 4,7  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Barnets utvikling 4,6 4,6  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Henting og levering 4,4 4,4  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Informasjon 4,2 4,2  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Medvirkning 4,3 4,2  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Relasjon mellom 
barn og voksen 

4,6 4,5  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Samlet tilfredshet 4,5 4,5  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Tilvenning og 
skolestart 

4,6 4,5  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

  Ute og innemilljø 4,2 4,1  Gjennomføres 
hvert andre år, 
neste gang i 2020 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet "Alle med" skjema 
brukes på alle barn 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Brukes i alle 
barnehagene 
 

  Andel av 
assistentene med 
barne-og 
ungdomsarbeiderfag 
eller annen 
pedagogisk 
utdanning 

88,0 
% 

90,0 % 97,0 % Det er kun en 
ansatt i de 
kommunale 
barnehagene 
som ikke har 
fagutdanning 
 

  Andel 
barnehagelærere i 
forhold til 
grunnbemanning  

41,6 
% 

44,0 % 44,0 % Andel 
barnehagelærere 
er økt noe fra 
2018, noe som 
var forventet ut 
fra ny 
pedagognorm i 
barnehagene. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

106,3 
% 

100,0 % 99,3 % Barnehagene har 
hatt noe mindre 
inntekt i 
forhold til 
budsjett. 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

96,4 
% 

100,0 % 101,0 % Merforbruket er 
knyttet til økte 
vikarutgifter. 
 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

98,2 
% 

100,0 % 101,3 % Merforbruk 
totalt i forhold til 
budsjett. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

86,7 85,0 87,4 Den 
gjennomsnittlige 
stillingsstørrelsen 
er gått ned i 
2019. dette er 
ikke i tråd med 
målsettingen om 
at vi ønsker 
størst mulig 
stillinger. 
 

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,4   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Mestringsklima 4,3   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

3,7   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Mestringstro 4,2   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,8   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Oppgavemotivasjon 4,6   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,6   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

  Rolleklarhet 4,2   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

  Selvstendighet 4,2   Gjennomføres 
annet hvert år, 
neste gang i 2020 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 91,4 
% 

93,0 % 90,3 % Sykefraværet er 
høyere i 2019 
enn i 2018 selv 
om arbeidet med 
sykefravær har 
hatt stort fokus i 
2019. 
 

Samfunn Folkehelse Fysisk aktivitet og 
utelek er synliggjort 
i barnehagens 
planer 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Fysisk aktivitet 
og utelek er 
synliggjort i 
varierende grad i 
barnehagenes 
planer 
 

 Omdømme Alle barnehagene 
skal ha minst to 
positive 
medieoppslag årlig 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 % Alle 
barnehagene har 
hatt positive 
medieoppslag 
 

 
Resultatene på styringskortet er samlet for alle barnehagene. 

 



Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 2,07 % 8,15 % 10,22 % 
Årlig sykefravær 2018 2,61 % 5,96 % 8,57 % 
Årlig sykefravær 2019 2,61 % 7,12 % 9,73 % 

 
Barnehagene har samlet sett et sykefraværet 2019 på 9,73%. Det er en økning i sykefraværet fra 2018 
som samlet lå på 8,57%. Det er spesielt langtidsfraværet som er økt fra 2018, mens korttidsfraværet har 
vært stabilt. Det er stor variasjon i sykefraværet fra enhet til enhet, både når det gjelder korttidsfravær 
og langtidsfravær. 

Enhetene har fokus på arbeidet med å få ned sykefraværet både gjennom NED-satsningen og andre 
tiltak på enhetene. 

 
 

Kultur, fritid og voksenopplæring 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Tjenesteområdet omfatter ulike deler av kulturområdet som kulturskolen, drift av kulturhuset og 
bibliotek. Videre inneholder tjenesteområdet voksenopplæringen, Lysgården verksted og 
frivilligsentralen. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

310-Kultur, fritid og voksenopplæring 12 906 12 246 12 503 -403 -3,2 % 

Sum 12 906 12 246 12 503 -403 -3,2 % 

 
Merforbruk R3 skyldes  
- ny stilling Lysgården - ikke budsjettert. 
- merforbruk kulturhuset - feil budsjettering 
- merforbruk Vo, flyktninger - lønn og kjøp av tjenester andre kommuner, men ekstra inntekt veier opp. 

Mindreforbruk lønn kulturadm, og kulturskolen gjør at rammeområdet ikke får et større merforbruk enn 
391.000,- 

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Brukertilfredshet - 
biblioteket 

Opplevd kvalitet Brukermedvirkning  5,0  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Helhetsvurdering  5,1  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Informasjon  5,0  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Service  5,2  Gjennomføres 
i 2020 
 

Brukertilfredshet - 
foresatte i kulturskolen 

Opplevd kvalitet Helhetsvurdering  5,5  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Informasjon  5,0  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Respektfull behandling  5,6  Gjennomføres 
i 2020 
 

  Resultat for bruker  5,5  Gjennomføres 
i 2020 
 

Brukertilfredshet - 
voksenopplæringen 

Opplevd kvalitet Hvor fornøyd er du med 
norskopplæringen? 

3,5 4,5 3,5  

  Hvor fornøyd er du med 
samfunnsfagopplæringen 

3,9   Ikke 
gjennomført, 
dårlig digital 
kompetanse 
på elever 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Andel bestått i den 
obligatoriske 
samfunnsfagprøven 

88,0 
% 

100,0 % 88,0 %  

  Andel bestått 
norskprøven A2/B1 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

  Andel bestått 
norskprøven nivå A1/A2 

100,0 
% 

100,0 % 100,0 %  

  Andel elever som 
fortsetter i kulturskolen 
fra ett år til neste 

75,0 
% 

80,0 % 81,0 %  

  Kinobesøk pr. år 10844 10000 8186 Mindre 
populære 
filmer 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

136,8 
% 

100,0 % 99,9 % Mindre 
inntekter i 
forhold til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
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resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

117,9 
% 

100,0 % 101,8 % Merforbruk 
utgifter i 
forhold til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
 

  Årsresultat i forhold til 
budsjett 

99,0 
% 

100,0 % 103,2 % Merforbruk 
totalt i forhold 
til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

69,3 
% 

70,0 % 75,9 %  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Fleksibilitetsvilje 3,7   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Mestringsklima 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Mestringstro 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

år, neste 
gang i 2020. 
 

  Oppgavemotivasjon 4,5   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Opplevd kvalitet - 
Opplevd kvalitet - 
Rolleklarhet 

3,8   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

  Selvstendighet 4,3   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres 
annet hvert 
år, neste 
gang i 2020. 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 93,7 
% 

93,0 % 97,8 %  

Samfunn Folkehelse Folkehelse - 
Gjennomføre minst 2 
aktiviteter innen fysisk 
helse.  

 100,0 % 100,0 % Ordførerens 
tur og 
nyttårstrim 
 

 Omdømme Omdømme - Minst 30 
positive omtaler av 
kommunen i lokalavisene 

 100,0 % 100,0 %  

 



Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,05 % 6,57 % 7,62 % 
Årlig sykefravær 2018 0,98 % 5,36 % 6,35 % 
Årlig sykefravær 2019 1,17 % 1,08 % 2,25 % 

 
Sykefraværet har hatt en positiv nedgang de siste to årene. Det har blitt jobbet godt i enheten for å 
redusere sykefraværet. 

 
 

Pleie og omsorg 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Tjenesteområdet inneholder Midtre Gauldal sykehjem med langtids-, rehabiliterings-, korttids- og 
akuttplasser. 

Videre omfatter tjenesteområdet hjemmetjenesten med bl.a. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgs- 
og trygdeboliger, dagsenter, boveiledningstjeneste, brukerstyrt assistent og støttekontakter. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

400-Pleie og omsorg felles 2 923 1 943 4 819 1 896 39,3 % 
410-Midtre Gauldal sykehjem 45 530 44 489 42 847 -2 683 -6,3 % 
420-Hjemmetjenesten 74 006 65 921 68 273 -5 733 -8,4 % 

Sum 122 459 112 354 115 939 -6 520 -5,6 % 

 
Totalt for hele pleie og omsorg er det et stort merforbruk på lønn med 6,6 mill. kr, etter at refusjon 
sykelønn er trukket fra, i tillegg så er det er også et betydelig overforbruk av kjøp av tjenester via 
vikarbyrå. Diverse driftsutgifter har også en større utgiftsøkning enn forutsatt, noe som skyldes stor 
prisøkning. 

 

Status tiltak 

 

Det er igangsatt et prosjekt for omorganisering av enheten. Det må legges stort fokus på god 

kontroll med bemanningsplaner.



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Samfunn Folkehelse MG sykehjem er sertifisert 
som livsgledesykehjem 

 Ja ja Sykehjemmet ble 
resertifisert som 
livsgledehjem i 2019.  
 

Brukertilfredshet beboere 
institusjon 

Opplevd 
kvalitet 

Alt i alt, jeg er fornøyd med 
sykehjemmet/omsorgsboligen 
jeg bor i 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020.  
 

  De ansatte behandler meg 
med respekt 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  De ansatte snakker klart og 
tydelig slik at jeg forstår dem 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Jeg får den hjelpen jeg har 
bruk for 

   Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

Brukertilfredshet 
hjemmetjenesten 

Opplevd 
kvalitet 

Alt i alt, jeg er fornøyd med 
hjemmetjenesten 

 2  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  De ansatte behandler meg 
med respekt 

 2,0  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  De ansatte snakker klart og 
tydelig slik at jeg forstår dem 

 2,0  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Jeg får den hjelpen jeg 
trenger 

 2,0  Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

Brukertilfredshet 
pårørende institusjon 

Opplevd 
kvalitet 

Helhetsvurdering    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Informasjon    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
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2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Respektfull behandling    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Resultat for bruker    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Tilgjengelighet    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

  Trivsel    Undersøkelse ikke 
gjennomført i 2019. 
Gjennomføres jan-feb 
2020. 
 

Faglig kvalitet Målt 
kvalitet 

Andel årsverk i enheten 
m/fagutdanning fra 
høgskole/universitet 

38,6 
% 

58,0 % 39,2 %  

  Andel årsverk i enheten 
m/fagutdanning fra 
videregående skole 

 81,0 % 91,0 %  

  Antall avvik på matprøver 
MGS, avd. kjøkken 

 0 0 ingen avvik  
 

  Antall dager betalt for 
utskrivningsklare pasienter fra 
2.linjetjenesten 

166 100 175 Enheten har betalt for 175 
døgn utskrivningsklare 
pasienter i 2019. Døgnene 
er i hovedsak fordelt på 3 
måneder med mange 
utskrivningsklare: mars, 
mai og juni mnd.  
 

  Antall mottatte klager på 
tildelte tjenester 

9 0 6  

Forsvarlig utgiftsnivå Målt 
kvalitet 

Inntekt i forhold til budsjett 99,3 
% 

100,0 % 116,5 % Mer inntekter i forhold til 
budsjett. 
 

  Utgift i forhold til budsjett 98,9 
% 

100,0 % 108,5 % Merforbruk utgifter i 
forhold til budsjett. 
 

  Årsresultat i forhold til 
budsjett 

98,7 
% 

100,0 % 105,6 % Vesentlig merforbruk totalt 
i forhold til budsjett. 
 

Heltid - deltid Målt 
kvalitet 

Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

67,0 
% 

62,0 % 71,7 %  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd 
kvalitet 

Bruk av kompetanse 4,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
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2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Mestringsklima 4,0   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Mestringsorientert ledelse 3,7   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Mestringstro 4,2   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Nytteorientert motivasjon 4,8   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Oppgavemotivasjon 4,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Relevant kompetanseutvikling 3,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Rolleklarhet 4,3   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

  Selvstendighet 4,1   Medarbeiderundersøkelsen 
gjennomføres hvert 2.år - 
neste gang 2020 
 

Nærvær Målt 
kvalitet 

Nærvær 93,1 
% 

92,0 % 92,4 % Enheten kan vise til et 
stabilt godt nærvær over 
tid. Det er et lavt 
sykefravær i enheten. Ved 
årets slutt kan enheten vise 
til et samlet fravær på 
totalt 7,57 %.  Det høye 
nærværet har bidratt til 
god kvalitet i tjenestene 
med kompetanse og kjent 
personell til stede i 
utøvelsen av helse- og 
omsorgstjenestene.  
 

Samfunn Omdømme Pleie og omsorg skal ha minst 
to positive medieoppslag årlig 

 100,0 % 100,0 % Enheten har hatt flere 
positive medieoppslag og 
stort fokus på  god omtale 
og omdømmebygging 
rundt tjenestene og 
ansatte.  
 

 



Status økonomiplantiltak 
 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme 

år 1 
Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Nye tiltak      

Velferdsteknologiprosjekt 1 000 0 1 000 

I arbeid Velferdsteknologiprosjektet 
er et samarbeidsprosjekt 

med Skaun og Melhus 
kommune og er kommet 

godt i gang. Innebærer 
digitale hjelpemidler. 

Sum 1 000 0 1 000   

      

Sum tiltak 1 000 0 1 000   

 
Her må det kommenteres, både på Økonomistatus og Økonomiplantiltak 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,98 % 8,55 % 10,53 % 
Årlig sykefravær 2018 1,93 % 4,93 % 6,87 % 
Årlig sykefravær 2019 2,38 % 5,19 % 7,57 % 

 
Enheten kan vise til et stabilt nærvær over tid. Det er et lavt sykefravær i enheten. Ved årets slutt kan 
enheten vise til et samlet fravær på totalt 7,57 %.  Det høye nærværet har bidratt til god kvalitet i 
tjenestene med kompetanse og kjent personell til stede i utøvelsen av helse- og omsorgstjenestene.  

 
Enheten har deltatt i NED satsingen og flere tiltak er gjennomført for fokus på økt nærvær.  

 

NAV, Helse og familie 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Tjenesteområdet inneholder enhetene Helse/familie og NAV. 

Tjenesteområdet omhandler enheten helse og familie med følgende områder: Pedagogisk psykologisk 
tjeneste, psykiatritjeneste, barnevernstjeneste, helsesøster/jordmortjeneste, fysio-/ergoterapitjeneste, 
legetjeneste, ruskoordinator, folkehelse og ungdomsklubb. 

Tjenesteområdet omfatter den kommunale ressursen i NAV med sosialtjenesten og flyktningetjenesten. 

 



Årsmelding 2019 
 

Side 57 av 72 

NAV 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

510-NAV 7 719 6 966 7 741 22 0,3 % 

Sum 7 719 6 966 7 741 22 0,3 % 

 
NAV Midtre Gauldal har totalt sett for alle ansvarsområdene et lite mindreforbruk og har slikt sett et 
forsvarlig utgiftsnivå.  

 

Oppsummering tiltak 

 
NAV Midtre Gauldal leverer gode tjenester til kommunens innbyggere. Vi jobber imidlertid jevnlig  for å 
redusere utbetalinger ved at sikre at stønadsmottakere blir selvforsørget.  

Vi ser imidlertid en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp til ungdom u/30 år og til personer med 
barn u/18 år. Dette er en uønsket og uheldig utvikling som vi ønsker å iverksette tiltak for å redusere 
antall mottakere og utbetaling.  

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Andel av flyktningene 
som til enhver tid er i 
ordinært arbeid etter 
introduksjonsperioden 
på 2 år 

89,0 % 81,0 % 88,0 %  

  Andel deltakere i 
introduksjonsprogram 
med overgang til 
arbeid eller utdanning 

89,0 % 94,0 % 83,0 %  

  Andel flyktninger i 
arbeid eller aktivitet 
etter endt 
introduksjonsprogram 

92,0 % 88,0 % 96,0 %  

  Ant. 
langtidsmottakere av 
øk.sosialhjelp som 
h.inntekt 

7 6 6  

  Antall bosettinger av 
flyktninger i forhold til 
plantall i 
kommunestyrevedtak 

8 13 10  

  Antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 
med forsørgelsesplikt 
for barn under 18 år i 
husholdningen 

35 18 30  

  Antall mottakere av 
økonomisk sosialhjelp 
u/30 år 

37 29 41  

  Avvik mellom faktisk 
forbruk og budsjett 
for kommunale 
driftsmidler 

89,7 % 100,0 % 101,5 %  

  Samlet antall 
mottakere av 
øk.sosialhjelp 

129 130 139  

  Utbetaling av 
økonomisk sosialhjelp 
skal være i henhold til 
budsjett 

105,0 
% 

100,0 % 117,0 %  

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Årsresultat i forhold til 
budsjett 

98,4 % 100,0 % 94,3 % Mindreforbruk 
totalt i forhold 
til 
budsjett. Viser 
til detaljer 
under tabell 
1B. 
 

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelse 

Opplevd kvalitet Eget ansvar for faglig 
utvikling 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

  I min enhet er det 
aksept for å si ifra om 
kritikkverdige forhold 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet er det 
fysiske arbeidsmiljøet 
ivaretatt 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet er 
sikkerheten ivaretatt 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet får vi til 
gode forbedrings- og 
endringsprosesser 

 4,5  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet gir vi 
hverandre åpne og 
ærlige 
tilbakemeldinger 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  I min enhet har vi 
jobbet godt med tiltak 
etter forrige HKI-
måling 

 4,5  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Jeg er stolt av å jobbe 
i NAV 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Kompetansen blir sett 
og brukt 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Min enhet leverer 
stadig bedre tjenester 
til enhetens brukere 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  NAVs verdier - tydelig, 
tilstede og 
løsningsdyktig preger 
arbeidet vi gjør 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Nødvendig 
kompetanse til å 
mestre oppgaver 

 4,5  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Stor vekt på å lære av 
hverandre 

 4,7  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

  Visjonen om å gi 
mennesker mulighet 

 5,0  Ikke 
gjennomført i 
2019 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 98,1 % 100,0 % 98,5 %  

Samfunn samfunn Antall mottakere av 
dagpenger 

 190  Ikke mulig å 
finne tall på 
dette for 2019 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse 
mål 

  Antall mottakere av 
sykepenger 

 640  Ikke mulig å 
finne tall på 
dette for 2019 
 

  Antall mottakere av 
uførepensjon 

 400 240  

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,70 % 4,31 % 5,01 % 
Årlig sykefravær 2018 1,79 % 0,16 % 1,95 % 
Årlig sykefravær 2019 1,64 % 0,00 % 1,64 % 

 
NAV Midtre Gauldal har generelt lavt sykefravær, både for kommunalt og statlige ansatte. 

Vi har jevnlig fokus på arbeidsmiljø og nærværstiltak, samt et godt partssamarbeid. 

 
De etablerte rutinene for å forebygge sykefravær gjennom HMS/IA-plan har gitt resultater med lavt 
sykefravær gjennom hele 2019. 

 

Helse og familie 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

520-Helse og familie 36 458 34 415 36 551 93 0,3 % 

Sum 36 458 34 415 36 551 93 0,3 % 

 
Netto resultat i enheten ble et mindreforbruk på ca.93 000 kr., men det er store variasjoner mht. 
økonomisk resultat mellom de ulike virksomhetene. Barnevern tiltak hadde et merforbruk på 780 000 
kr. som skyldes at vi i løpet av året fikk to plasseringer i institusjon, og dette er tiltak som er svært 
kostbart med en kommunal egenandel på 74 000 kr. pr. plass pr. mnd. 

Prosjektene har ekstern finansiering og burde gå i balanse, men her fikk vi et underskudd på 180 000 kr.. 
100 000 kr. av tilskuddsmidlene ble omdisponert fra prosjektet hverdagsmestring i Helse og familie til 
annet formål i PLO etter nytt tildelingsbrev fra Fylkesmannen så sent som i juni. Vi gikk 80 000 kr. i 
minus på prosjektet Lymfeødembehandling, men vi finner tilsvarende inntekter i form av egenandeler 
og fastlønnstilskudd i fysioterapitjenesten, slik at dette prosjektet i realiteten gikk i balanse. 
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Legetjenesten gikk 650 000 kr. i minus, og det skyldes en budsjettsvikt av teknisk art, da det viser seg at 
budsjettert lønn som ikke er knyttet til et ansattnr.i lønnssystemet ikke legges over i budsjettet. Dette er 
tilfellet for turnuslegen, ettersom vi får en ny hvert halvår. 

Tiltak for enslige mindreårige flyktinger er under avvikling, og i en periode har vi tiltak og utgifter både 
på drift i boligen for 3 beboere og samtidig utgifter på 3 som er flyttet ut på hybel. 

 

Oppsummering tiltak 

 
Tiltak for 2020 blir å justere budsjett i tråd med det som nå er kjente utgifter, eks. institusjonsplasser i 
barneverntjenester og lønn til turnuslege. 

 



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Faglig kvalitet Målt kvalitet Andel barn i 
barnevernet med 
tiltaksplan 

98,0 
% 

100,0 %   

  Andel elever som får 
vedtak om 
spesialundervisning 

10,7 
% 

6,0 % 11,8 % Andelen elever med 
vedtak om 
spesialundervisning 
er stadig økende. Der 
i igangsatt et 
samarbeid mellom 
PPT og skolene med 
målsetning om å snu 
denne trenden. 
Denne omleggingen 
er tidkrevende og det 
viste seg å være for 
optimistisk å 
forvente resultat 
allerede i 2019. 
 

  Andel nyfødte med 
jordmorbesøk innen 
1-2 dager etter 
hjemkomst 

100,0 
% 

100,0 %   

  Andel overvekt i 
3.klasse (KMI >25) 

21,9 
% 

15,0 %   

  Gjennomført målretta 
helseundersøkelser 
skole i hht. 3.trinn 

100,0 
% 

100,0 %   

  Gjennomført målretta 
helseundersøkelser 
skole i hht. behov, 
8.trinn 

100,0 
% 

100,0 %   

  Gjennomført målretta 
helseundersøkelser 
skole i hht. behov, 
skolestart 

100,0 
% 

100,0 %   

  Psykiske 
symptomer/lidelse 
registrert i 
primærhelsetj.pr.1000 
innb. 

107 125 132 Tall fra FHI viser at 
132 av 1000 
innbyggere er 
registrert med 
diagnose/symptomer 
på psykiske lidelser. 
Til sammenligning er 
tall fra fylket 
156/1000 og på 
landsbasis 154/1000. 
 

  Undersøkelser i 
barnevernet gj.ført 
innen frist 

98,2 
% 

100,0 %   

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

120,4 
% 

100,0 % 125,8 % Merinntekter i 
forhold til budsjett. 
Viser til detaljer 
under tabell 1B. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

105,7 
% 

100,0 % 108,8 % Merutgifter i forhold 
til budsjett. Viser til 
detaljer under tabell 
1B. 
 

  Årsresultat i forhold til 
budsjett 

98,9 
% 

100,0 % 101,0 % Merforbruk totalt i 
forhold til 
budsjett. Viser til 
detaljer under tabell 
1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

83,0  81,8 En liten nedgang i 
heltidsstillinger, noe 
som skyldes 
reduksjon av stilling 
etter 62 år etter 
ansattes eget ønske 
 

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,4   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,6    

  Mestringsklima 4,1    

  Mestringsorientert 
ledelse 

4,1    

  Mestringstro 4,3    

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,8    

  Oppgavemotivasjon 4,4    

  Relevant 
kompetanseutvikling 

4,1    

  Rolleklarhet 4,2    

  Selvstendighet 4,7    

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 94,2 
% 

 95,2 % Nærværsprosenten 
har økt til over 95%, 
og det er vi godt 
fornøyd med. 
 

Samfunn Folkehelse Folkehelse - 
Sikkerhetsskyss til 
skole, andel av alle 
elever 

8,7 % 6,0 %  Ikke aktuelt som 
indikator ettersom 
pågående veibygging 
i Soknedal har ført til 
at omtrent samtlige 
elever er innvilget 
trafikksikkerhetsskyss 
i 2019, tallene er 
derfor ikke 
sammenlignbare. 
 

  Legemiddelbruk - 
antibiotika, resepter - 
pr.1000 innb 

363 300 308 En betydelig nedgang 
siden forrige år, og 
litt over målsetninga 
som ble satt. 
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Hovedmål Mål Indikator  

2018 
Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

 

 
Vi har god måloppnåelse på de fleste områdene der vi rapporterer.  Enheten er mangfoldig, og vi greier 
ikke å finne gode indikatorer som gir et bilde av hele enheten. Vår enheten er preget av forebyggende 
helsearbeid, og det kan være vanskelig å få konkrete mål på effekten av forbyggende tiltak. 

 

Enhetsleder anser at det idet store og hele er tilfredsstillende måloppnåelse i virksomhetene i 2019 til 
tross for at  PPT og skolen ikke har evnet å stoppe veksten i spesialundervisning i skolen. Det er et 
omfattende arbeid som krever mer tid. Det økonomiske resultatet er også tilfredsstillende, men 
variasjonene mellom ulike virksomheter er stor. På noen områder kan det være svært uforutsigbart, 
ettersom vi i løpet av året kan bli nødt til å iverksette kostbare tiltak som er vanskelig å forutse. 
Virksomhetene samarbeider tett og vi kan ha fleksible løsninger og tiltak, og det er derfor enhetens 
totale resultat som er viktigst. 

 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 0,96 % 5,00 % 5,96 % 
Årlig sykefravær 2018 1,29 % 4,48 % 5,77 % 
Årlig sykefravær 2019 1,05 % 3,78 % 4,83 % 

 
Samlet sykefravær for enheten i 2019  på under 5% er vi veldig godt fornøyd med, og ser ikke at det er 
spesielle tiltak som vil kunne redusere det ytterligere. 

 
Ser ikke at det er nødvendig eller aktuelt å iverksette spesielle tiltak med utgangspunkt i resultatene for 
2019. 

 

Næring, plan og forvaltning 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Rammeområdet inneholder kart og oppmåling, plan og byggesak, kommuneplanlegging, 
landbruk/skogbruk og næring. 

Status økonomi 
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Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

610-Næring, plan og forvaltning 9 232 8 646 8 707 -525 -6,0 % 

Sum 9 232 8 646 8 707 -525 -6,0 % 

 
Enheten har et merforbruk på lønn 121 000 kr, etter at refusjon sykelønn er trukket fra. Eller så er det 
store merforbruket på konsulentbistand, samt at det er lavere inntekter enn budsjettert. 

Oppsummering tiltak 

 
Det er starten et prosjekt for å se på muligheter for omorganisering av enheten. 

 

Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Brukertilfredshet 
byggesak 

Opplevd Helhetsvurdering  4,0  Brukerundersøkelse 
byggesak ble ikke 
gjennomført i 2019 
 

  Informasjon  4,0  Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Respektfull 
behandling 

 4,5  Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Resultat for bruker  4,5  Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

Faglig Kvalitet Målt kvalitet Leveranse 
geodata/kart <3 
dager 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
- byggesak 
komplett søknad 
<3uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
Dispensasjon <12 
uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
landbruk/skogbruk 
<4 uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

  Saksbehandlingstid 
oppmåling <12 
uker 

   Brukerundersøkelse 
ikke utført 
 

Forsvarlig 
utgiftsnivå 

Målt Årsresultat i 
forhold til budsjett 

  106,0 % Merforbruk totalt i 
forhold til budsjett. 
Detaljert oversikt i 
tabell 1B. 
 

Nærvær Målt kvalitet Prosent 
sykemelding 

  88,4 % Det har vært 
gjennomgående et 
høyt sykefravær i 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

enheten. Det har 
vært mye 
langtidsfravær.  
 

 
Det er ikke utført brukerundersøkelser i 2019. Dette må tilskrives at det har vært mye utskiftninger av 
medarbeidere i enheten. 

 
 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,48 % 2,71 % 4,19 % 
Årlig sykefravær 2018 1,31 % 2,19 % 3,51 % 
Årlig sykefravær 2019 2,39 % 9,24 % 11,63 % 

 
Det har vært et høyt sykefravær i enheten i 2019. Det er langtidsfravær som har vært høyest, og 
gjennomgående hele året. Det jobbes med å få redusert sykefraværet. 

 
Det må settes inn enda sterkere virkemidler for å redusert sykefraværet. 

 

Eiendom og kommunalteknikk 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Rammeområdet inneholder eiendomsforvaltning inkl. vaktmestere og renhold. Videre inneholder 
området vann og avløp, vei og trafikksikkerhet og kommunens kostnader til det interkommunale 
brannvesen. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

710-Eiendom og kommunalteknikk 30 904 24 653 23 764 -7 140 -30,0 % 

Sum 30 904 24 653 23 764 -7 140 -30,0 % 

 
Det ble et utfordrende år for enheten økonomisk sett. Det oppsto mange uforutsette utgifter på slutten 
av året. Noen utgifter har det vært umulig å komme utenom, mens noen utgifter er oppstått som en 
følge av for dårlig budsjettstyring. Veivedlikeholdet har også vært stort i 2019, med mye vedlikehold 
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både på sommer og vinter. Enheten har solgt flere eiendommer i 2019, og håper på at dette skal gi litt 
mer handlingsrom framover. I tillegg har utgifter til brannvern, som vi kjøper av IKS, økt med ca. 1 
million kroner over fire år, noe som enheten ikke har fått kompensert for på rammen. Uheldige 
omstendigheter samt nødvendig vedlikehold førte til et veldig stort merforbruk totalt. 

 

 

Status tiltak 

Det er startet en grundig gjennomgang på hva det er som gjør at enheten har så store merutgifter. 

Det må også ses på muligheter for omorganiseringer.



Status mål 

 
       
Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

Brukertilfredshet - interne 
undersøkelser 

Opplevd kvalitet Interne tjenester, 
renhold 

4,8 5,0  Brukerundersøkelsen 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020 
 

  Interne tjenester, 
vaktmester 

5,0 4,6  Brukerundersøkelsen 
for interne tjenester 
gjennomføres i 2020 
 

brukertilfredshet - vann og 
avløp 

Opplevd kvalitet Helhetsvurdering  5,2  Ikke gjennomført i 
2019 
 

  Informasjon  5,0  Ikke gjennomført i 
2019 
 

  Resultat for bruker  5,0  Ikke gjennomført i 
2019 
 

  Tillit og respekt  5,2  Ikke gjennomført i 
2019 
 

Faglig kvalitet Målt kvalitet  Antall inngående 
fakturaer (regninger 
for behandling) 

8000 100%   

  Antall avløpsprøver 
med avvik fra krav 

1 0 2 Skyldes utstyrshavari 
og feil på 
kjemikaliedosering. 
Forbedringer er 
utført. 
 

  Antall 
hovedledningsbrudd 
vann 

5 0 3 1 skyldes defekt 
anboring (privat), 2 
brudd skyldes dårlig 
rørmateriale og 
fyllmasser. 
Utbedring vil bli 
vurdert i 
oppdatering av 
hovedplan 
vann/saneringsplan. 
 

  Antall husleieavtaler 
(nye og forlengelser) 

83 100% 49 Det har vært inngått 
49 husleier, både 
endringer og nye 
avtaler i 2019. 
 

  Antall stenginger 
kommunal veg 

3 0 1 Det har vært kun en 
hendelse som 
medførte stenging 
av kommunal vei i 
2019. 
 

  Antall tilbakeslag i 
avløpsledninger 
med 
forsikringsansvar 

1 0 0 Nullvisjon oppnådd. 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Antall utgående 
fakturaer 

17000 100%  Ikke tilgjengelige tall 
 

  Antall vannprøver 
med avvik fra krav 

0 0  Ikke tilgjengelige tall 
 

Forsvarlig utgiftsnivå Målt kvalitet Inntekt i forhold til 
budsjett 

91,6 
% 

100,0 % 89,7 % Mindre inntekter i 
forhold til budsjett. 
Detaljert oversikt i 
tabell 1B. 
 

  Utgift i forhold til 
budsjett 

93,3 
% 

100,0 % 100,4 % Merforbruk i utgifter 
i forhold til 
budsjett.  Detaljert 
oversikt i tabell 1B. 
 

  Årsresultat i forhold 
til budsjett 

97,5 
% 

100,0 % 130,1 % Vesentlig merforbruk 
totalt i forhold til 
budsjett.  Detaljert 
oversikt i tabell 1B. 
 

Heltid - deltid Målt kvalitet Gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse 

85,0 90,0 85,4  

Medarbeidertilfredshet - 
medarbeiderundersøkelsen 

Opplevd kvalitet Bruk av kompetanse 4,2   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Fleksibilitetsvilje 4,4   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Mestringsklima 3,8   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Mestringsorientert 
ledelse 

3,9   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Mestringstro 4,1   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Nytteorientert 
motivasjon 

4,6   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
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Hovedmål Mål Indikator  2018 Ønsket 

resultat 
2019 

Oppnådd 
resultat 

Beskrivelse mål 

  Oppgavemotivasjon 4,0   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Relevant 
kompetanseutvikling 

3,6   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Rolleklarhet 4,2   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

  Selvstendighet 4,4   10-faktor 
undersøkelsen 
gjennomføres annet 
hvert år, neste gang i 
2020 
 

Nærvær Målt kvalitet Nærvær 94,9 
% 

95,0 % 97,5 % Målet er 95 % 
nærvær. 
 

Samfunn Folkehelse Folkehelse - Avvik 
drikkevannskvalitet, 
kommunale 
vannverk 

0 0 0 Ingen avvik på 
drikkevannskvalitet i 
kommunale 
vannverk 
 

  Folkehelse - 
Kommunale 
formålsbygg, 
tilstand 

 95,0 %  Ikke tilgjengelige tall 
 

 Infrastruktur Infrastruktur - Avvik 
renseresultat 
kommunale 
avløpsrenseanlegg 

1 0 4 Det har vært 4 avvik i 
forbindelse med 
renseanlegg i 2019. 
 

 



Status økonomiplantiltak 
 
Beløp i 1000      
Tiltak Ramme år 

1 
Prognose Avvik Status Beskrivelse 

Nye tiltak      

Utarbeidelse av hovedplan vei 100 0 100   

Sum 100 0 100   

      

Sum tiltak 100 0 100   

 

Sykefravær 
 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2017 1,07 % 7,85 % 8,92 % 
Årlig sykefravær 2018 0,94 % 4,15 % 5,09 % 
Årlig sykefravær 2019 1,36 % 1,12 % 2,48 % 

 
 For enheten viser tallene at nærværet i 2019 har vært godt innenfor fastsatt mål på 95 %. Det er jobbet 
godt i forhold til nærværsarbeidet i enheten. 

 
 

Spesielle tiltak og tjenester 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Spesielle tiltak og tjenester brukes for budsjettering og regnskapsføring av inntekter og utgifter som ikke 
hører hjemme andre steder. Rammebehovet her kan vi i liten grad påvirke selv. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

810-Spesielle tiltak og tjenester 2 030 -829 7 666 5 636 73,5 % 

Sum 2 030 -829 7 666 5 636 73,5 % 

 
Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på 5,6 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak "bruk av 
premiefond". 

Når KLP går med overskudd tilbakeføres deler av dette til kommunene.  Overskuddet blir ikke utbetalt, 
men avsatt på fond for dekning av fremtidig premiebetaling. Når dette fondet brukes blir det 
regnskapsført på rammeområde 8. Mindreforbruket skyldes altså en høyere tilbakeføring av overskudd 
fra KLP enn budsjettert. Dette gir imidlertid ingen utslag på kommunens bunnlinje, da premieavviket 
(differansen mellom betalt pensjonspremie og pensjonskostnad) som føres på rammeområde 9 
reduseres tilsvarende.  
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Finansielle transaksjoner 

 

Beskrivelse av dagens virksomhet 

 
Rammeområdet i sin helhet viser hva kommunen har å fordele til drift. Mange av disse postene hører 
imidlertid hjemme i budsjettskjema 1A, unntakene er konsesjonskraft, motpost kalkulatoriske kostnader 
og premieavvik.  Disse vises derfor her. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Rammeområde/enhet Regnskap 

2019 
Regnskap 

2018 
Rev. bud. 

2019 
Avvik i kr Avvik i % 

910-Finansielle transaksjoner -9 504 -4 435 -12 596 -3 092 -24,5 % 

Sum -9 504 -4 435 -12 596 -3 092 -24,5 % 

 
Regnskapet for 2019 viser en mindreinntekt på 3,1 mill. kr.  

Konsesjonskraft 
Kraftprisene var svært gode i 2019 og konsesjonskraftinntekten ble på 3,1 mill. kr. Dette er 0,2 mill. kr. 
mer inntekt enn budsjettert. 

Premieavvik 
Premieavviket er årsaken til mindreinntekten her og må ses i sammenheng med "bruk av premiefond" 
nevnt under rammeområde 8 - Spesielle tiltak og tjenester. Utgjør 3,3 mill. kr. mindre inntekt enn 
budsjett. 
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