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SAKEN GJELDER: 
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2017 FOR SKAUN KOMMUNE  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
1. Skaun kommunes årsregnskap for 2017 vedtas slik som framlagt, jfr. saksdokument nr 1. 
2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, 30 827 065 kroner,-,- 

disponeres slik: 
1.  Kr. 3 422 000 avsettes til disposisjonsfond for driftsenhetene iht. tabell 1 i saksframlegget. 
2.  Kr. 1 090 000 avsettes til disposisjonsfond til finansiering av div tiltak, kfr. tabell 2 i 

saksframlegget. 
3.  Kr. 318 527 avsettes til bufferfondet. 
4.  Kr. 25 996 538 avsettes til driftsfondet. 

3. Budsjettendringer i tråd med punkt 2 (underpunkt 1-4), innarbeides i økonomirapport nr 
1/2018. 

4. Årsberetning for 2017 tas til orientering. 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Skaun kommunes regnskap for 2017, datert 15.02.18, m/ regnskapsskjema, vedlegg og 
noter.  

2. Årsberetning for Skaun kommune for 2017. 
3. Revisjonsberetning for 2017, datert . 
4. Kontrollutvalgets uttalelse om Skaun kommunes årsregnskap for 2017, datert . 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal årsregnskapet være avlagt innen 
15. februar i året etter regnskapsåret. 
 
Administrasjonssjefen skal utarbeide årsberetning innen 31. mars. Kontrollutvalget skal ha fått 
tilsendt årsberetningen før organet avgir uttalelse til årsregnskapet, og årsberetningen skal foreligge 
til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet blir behandlet. 
 
Årsberetningen er utarbeid som eget dokument, og er framlagt som saksdok 2. Årsberetningen 
inngår også som en del av kommunens årsmelding, sidene 9-42. Årsmeldingen denne gang blir 
behandlet sammen med regnskap og årsberetningen. 
 
Revisor skal avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Forut for kommunestyrets behandling av 
årsregnskapet og årsberetningen skal formannskapet og kontrollutvalget ha kopi av 
revisjonsberetningen. Fristen for å avgi revisjonsberetning er 15. april, kfr. saksdok. 3. 
 
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. 
Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om 
årsregnskapet til kommunestyret. Kontrollutvalget skal behandle regnskapet på sitt møte 26.04.16. 
 



Fristen for kommunestyrets vedtak av årsregnskap og årsberetning/årsmelding er innen 30. juni. 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Driftsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på  
30 827 065 kroner. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk skal vedtas av 
kommunestyret. 
 
Finansreglementet, vedtatt 29.01.15, har bestemmelser om 3 typer fond; bufferfond i pkt. 1.3/4.1, 
rentereguleringsfond i pkt. 3.1 og inflasjonsjusteringsfond pkt. 1.3/4.1.  
 
Bufferfond. 
Mål i finansreglementet 14 % av kapitalen. 
 
Kapitalen pr. 31.12.17: Kr. 39 270 343 

Bufferfond mål: Kr.   5 497 848 

Status bufferfond 31.12.17: Kr.   5 179 321 

Rest å bygge opp: Kr.      318 527 

 
 
Rentereguleringsfondet. 
Mål i finansreglementet: 2 % av netto rentebærende gjeld, eks. startlån, lån til selvkostområdene og 
andel lån som er knytta til ulike kompensasjonsordninger (skolebygg og sjukeheim). 
 
Investeringsgjeld i tabellen er lån med renterisiko, og som rentereguleringsfondet er ment å være 
en buffer mot. 
 
Gjeld 31.12.17 Kr. 664 390 918  

-Startlån 31.12.17 Kr.   86 038 841 

-Selvkostområdene Kr. 122 901 000 

-Lån knytta til kompensasjonsordninger Kr.   47 696 000 

Investeringsgjeld 31.12.17 Kr. 407 755 077 

 
Rentereguleringsfond mål: Kr.   8 155 101 

Status rentereg.fond 31.12.17: Kr. 10 200 000 

Rest å bygge opp: Kr.                0 

 
Inflasjonsjusteringsfond. 
Mål i finansreglementet: Grunnkapitalen inflasjonsjusteres hvert 4. år, men søkes inflasjonsjustert 
ved hvert årsoppgjør. 
 
Grunnkapital: Kr. 19.618.000 

Inflasjonskomponent (01.07.05-1.12.17): 29,1% 

Mål inflasjonsjusteringsfond: Kr.  5 708 838 

Status inflasjonsjusteringsfond: Kr.  5 888 000 

Rest å bygge opp: Kr.               0 

 
Ut i fra bestemmelsene.om fondsavsetninger i finansreglementet, må det foretas en 
tilleggsavsetning til bufferfondet med 318 527 kroner. Rentereguleringsfondet og 
inflasjonsjusteringsfondet er tilstrekkelig oppbygd, og ytterligere avsetning i 2017 er ikke 
nødvendig. 
 



Investeringsprosjekt 2017 
 
Som beskrevet i både årsberetninga og årsmeldinga er det en rekke investeringsprosjekt som er 
påbegynt i 2017, men ikke ferdigstilt. For å få en samla vurdering av investeringsbudsjettet vil 
rådmannen i økonomirapport nr 1 (ØR1) legge fram et forslag til revidert investeringsbudsjett, 
med et helhetlig forslag til finansiering. 
 
Overføring av regnskapsmessig mindre-/merforbruk fra enhetene. 
Overføring av regnskapsmessig mindre-/merforbruk på enhetsnivå, er regulert i pkt 8.2 i 
økonomireglementet. Her fremgår at enhetenes regnskapsmessige mindreforbruk kan overføres til 
neste år dersom kommunen har et positivt driftsresultat. Et eventuelt regnskapsmessig merforbruk 
kan på samme måte dekkes innenfor enhetenes egne budsjetter året etter. Overføring av et 
regnskapsmessig mindreforbruk gjøres som separate avsetninger til et eget disposisjonsfond. 
 
Tabellen under viser resultatet for hver enhet, samt hvor mye enhetene søker om å få overført til 
2018 og rådmannens innstilling. 
 
Tabell 1: 

  Mindreforbruk Merforbruk Søknad 

Rådmannens 
innstilling 

Sentraladministrasjonen 6 020 962   1 170 000  1 170 000 
Buvik skole 264 841   264 000  264 000 

Børsa skole 77 473   77 000  77 000 

Jåren-Råbygda oppvekstsenter  5 732  0  0 

Venn oppvekstsenter 824 185   200 000  200 000 

Viggja oppvekstsenter  48 279  0  0 

Skaun ungdomsskole 11 143   11 000  11 000 

Børsa barnehage  34 737  0  0 

Oterhaugen barnehage 350 758   350 000  350 000 

Ilhaugen barnehage 277 755   270 000  270 000 

Hammerdalen barnehage  181 533  0  0 

Kultur, fritid og frivillighet 1 146 166   400 000  400 000 

Rossvollheimen 240 252   240 000  240 000 

Hjemmetjenesten 4 281 684   540 000  240 000 

Plan ekskl gebyr 2 948 046   200 000  200 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester 1 107 166   0  0 

Eiendomsdrift  718 521  0  0 

NAV 729 634   729 000  0 

Barn, familie og sosial 724 949   0  0 

SUM 19 005 014  988 802  4 451 000  3 422 000 

 
I retningslinjene i reglementet skal kommunestyret vedta størrelsen på overføringene etter forslag 
fra rådmannen. Rådmannen skal i sin vurdering legge vekt på om regnskapsresultatet for hver 
enhet skyldes spesielle forhold, som det bør korrigeres for.  
 
Enhetene har et samla regnskapsmessig mindreforbruk 19 467 223 kroner. Av dette er det søkt om 
overføring av 4 901 000 kroner fra 2017 til 2018. Søknadene og begrunnelsen for disse er gjengitt i 
dokumentet Årsberetning 2017 – del 2. For hver enhet har rådmannen foretatt en vurdering av 
søknadene, og foretatt egne korrigeringer av det reelle mindreforbruket. Gjennomgående er det 



foretatt korrigeringer av følgende forhold: 
 

 merinntekter som burde vært kjent på et tidligere tidspunkt 

 lavere tilskudd til interkommunale samarbeidsordninger (f.eks barnevern) 

 opplagte feilbudsjetteringer 

 innsparinger på konkrete tiltak som det er gitt «øremerkede» bevilgninger til 

 forutsatte innsparinger som skal finansiere investeringskostnader (Enøk) 

 Ønske om økninger som gir varig virkning (økt drift). 
 
Rådmannen foreslår, etter sin gjennomgang, å avsette 3 872 000 kroner  til bruk for enhetene i 
2018 (jfr. siste kolonne i tabellen foran). Det er viktig å understreke at disse midlene skal brukes til 
konkrete tiltak av engangskarakter, og ikke brukes til å øke enhetens driftsnivå. 
 
Innholdet i søknadene om overføring av mindreforbruk er: 
 
Økonomi- og personalkontoret: 
Utredning av framtidige boliger og boformer 300 000 kroner, og utviklingsplan og 
kommunikasjonsplan 150 000 kroner. 
 
Servicekontoret: 
Fortsettelse av digitalisering av kommunale arkiv 720 000 kroner. 
 
Buvik skole: 
Kjøp av møbler  og opprettholde styrking på småskoletrinnet fram til sommeren, til sammen 
264 000 kroner. 
 
Jåren/Råbygda oppvekstsenter: 
Tiltak enkeltelever, oppjustering skolegård, personaltiltak, til sammen 77 000 kroner. 
 
Venn oppvekstsenter: 
Innkjøp av inventar og utstyr flere områder, ekstra svømming, til sammen 200 000 kroner. 
 
Skaun ungdomsskole: 
Utstyr 11 000 kroner. 
 
Oterhaugen barnehage: 
Tiltak bygning, tiltak arbeidsmiljø og faglig utvikling, til sammen 350 000 kroner 
 
Ilhaugen barnehage: 
Tiltak bygning, tiltak arbeidsmiljø og faglig utvikling til sammen 270 000 kroner. 
 
Kultur, fritid og frivillighet: 
Biblioteket 75 000 kroner, friluftsformål 100 000 kroner, Klubb1 50 000 kroner,  SommerSkaun 
75 000 kroner  - Hogst-prosjektet  100 000 kroner, til sammen 400 000 kroner. 
 
Rosvollheimen: 
Enkelttiltak drift, til sammen 240 000 kroner. 
 
Hjemmetjenesten: 
Diverse inventar og utstyr 240 000 kroner. Søknaden om overføring av mindreforbruk var 300 000 



kroner høyere, til styrking av ildelingskontor og merkantil med 50% stilling. Dette fører til et varig 
høyere driftsnivå, og er ikke tatt med i innstillinga fra rådmannen. 
 
Teknisk kontor: 
Tiltak trafikksikkerhetsplan, til sammen 200 000 kroner. 
 
NAV: 
NAV, sosial, søkte om overføring av 729 000. Dette gjelder øremerka tilskudd som ikke er benyttet 
fullt ut. Ubenyttede midler er avsatt i regnskapet til bundne fond til bruk i 2018. 
 
Som tabell 1 viser, er det  5 enheter som har brukt mer penger enn budsjettert i 2017, med til 
sammen 988 802 kroner. Netto driftsutgift for disse enhetene var omlag 96,1 mill. kroner i 
regnskapet for 2017. 
 
Merforbrukene for Jåren/Råbygda oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter og Børsa barnehage er 
på bare 88 000 kroner, som er beskjedent vurdert opp i mot netto driftsutgiftene i regnskapet, som 
i 2017 var på tilsammen 38 mill. kroner for disse enhetene.  
 
Hammerdalen barnehage satte i drift den 8. avdelinga fra august 2018, og det ei utfordring med å 
treffe budsjettmessig før opptak og sammensetning av barnegruppene er klare.  
 
Driftskontoret har et merforbruk på om lag 719 000 kroner. Den største enkeltfaktoren som 
bidrog til merforbruket, var svikt i husleieinntektene, særlig på trygdeboligene og Vennatunet, og 
det anses urimelig å dekke inn dette på de andre driftsområdene innen driftskontoret. 
 
Ut i fra ovenstående anbefaler rådmannen at enhetene med merforbruk i 2017, ikke får krav om å 
dekke dette i budsjettet for 2018. 
 
Diverse tiltak. 
I forbindelse med budsjettet for 2017 er det gitt bevilgninger til konkrete tiltak. Av ulike årsaker er 
noen av disse tiltakene ikke fullt ut gjennomført i 2017, men må avsluttes/videreføres i 2018.  
Tabellen under viser hvilke tiltak dette gjelder. Total kostnad som foreslås overført til 2018 er 
1 090 000 kroner. 
 
Tabell 2: 
Tiltak Budsjett 2017 Brukt 2017 Overføres 2018 Forbruk 2018 

P.nr. 180: Vedlikehold Viggja skole 500 000 448 000 50 000 43 000 

P.nr. 187: Vedlikeholdsplan kommunale bygg 200 000 190 000 10 000 172 000 

P.nr. 209: Rep. av heis Rossvollheimen  200 000 0 200 000 215 000 

P.nr. 217: Vedlikehold kommunale bygg 1 000 000 168 000 830 000 66 000 

SUM 1 900 000 806 000 1 090 000 496 000 

 
Av overføringen på p.nr. 217 på 830 000 kroner, 15 000 kroner til p.nr. 209 og 172 000 kroner til 
p.nr. 187, for å dekke opp merforbruket på disse tiltakene i 2018. 
 
 
 


