
 

 

 

Innkalling til møte i Kommunestyret 18.10.2012 kl. 08.15  

på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. 

 
 

8.15 – 14.00: Strategikonferanse 2/12 

 

14.00: Ordinært kommunestyremøte 

 

Tema: 

1. Info om KLP v/ Kathrine Andersen 

2. Info om Kapto v/ Ola Halgunset 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 

76/12: 

 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012  

 

77/12: 

 

HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013 - 2024, SAMMEN OM DET GODE 

LIV, SKAUN KOMMUNE – ettersendes. 

 

78/12: 

 

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012  

 

79/12: 

 

HØRING - VURDERING AV EIERSIGNAL HAMOS - LIKHET I 

SELSKAPETS TJENESTEPRODUKSJON  

 

80/12: 

 

ETABLERING AV SIO SAMHANDLINGSENHET  

 

81/12: 

 

KOMMUNAL PRESTEBOLIG UTGÅR SOM PRESTEBOLIG - BOLIG OG 

TOMT TIL FRI DISPOSISJON - EIENDOM GNR. 3 BNR. 57 

 

82/12: 

 

TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2012 OG 

ANMODNING FOR 2013  

 

83/12: 

 

TESTAMENTARISK GAVE 

 

 

Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. 

Forfall meldes til Servicekontoret, tlf. 72867200. 

 

 

Børsa, 09.10.2012 

 

 

 

Jon P. Husby 

ordfører 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 76/12 

Arkivkode: 033  

Arkivsaksnr:  12/1815 

Saksbehandler: Ann Karin Viggen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

76/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rapport – refererte dokumenter. 

 



  Sak  78/12 

 

SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 77/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1810 

Saksbehandler: Sigve A. Laugsand 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

77/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

HØRING AV SAMFUNNSPLANEN 2013 - 2024, SAMMEN OM DET GODE LIV, 

SKAUN KOMMUNE 

 

Ettersendes.
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 78/12 

Arkivkode: 153 &14 

Arkivsaksnr:  12/1635 

Saksbehandler: Knut Nygård 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

30/12 Formannskapet 04.10.2012 

78/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Økonomirapporten for 2 tertial 2012 tas til orientering. 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 296 980 000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: 

 

Sentraladministrasjonen 23 757 000 

Skoler inkl. SFO 65 492 000 

Barnehager 52 515 000 

Barn, familie og sosial 43 631 000 

Kultur, fritid og frivillighet 7 871 000 

Institusjonsbaserte tjenester 42 737 000 

Hjemmebaserte tjenester 32 970 000 

Plan ekskl. gebyr 9 048 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 532 000 

Eiendomsdrift 25 491 000 

Sum 296 980 000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 36 424 000 , som finansieres slik: 

 

Ubruktelånemidler/nytt låneopptak 25 348 000 

Tilskudd 3 870 000 

Overført fra driftsregnskapet 950 000 

Bruk av avsetninger 6 256 000 

Sum 36 424 000 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven, i alt kr. 6.500.000, på enhetene. 
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SAKSDOKUMENTER: 

1. Økonomirapport fra rådmannen for 2. tertial, vedlagt rapport fra enhetslederne. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Rådmannen legger med dette fram økonomirapport for 2. tertial 2012. Det er en økonomisk 

rapportering for andre tertial (perioden januar-august) iht. kommunenes økonomi-

/styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr. 31.08.12 på område- og 

ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og periodisert 

budsjett utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. På 

grunnlag av prognosen utarbeider enhetslederne en skriftlig rapport, hvor avvik prognosen har 

mot budsjettet kommenteres. Rapportene følger vedlagt i pkt. 6 i økonomirapporten. 

 

Følgende  endringstiltak i driftsbudsjettet er lagt inn: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Barnevern-tilleggsbevilgning 1.500.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Oppsetting av Skottet 2013 200.000 Dekning: Bruk av disp.fond. 

Skoleskyss – tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Tilskudd private barnehager-

tilleggsbevilgning 

300.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Økonomisk sosialhjelp-tilleggsbevilgning 250.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Innspart renteutgift avsatt disposisjonsfond 3.914.000  

Tilleggsbev. ekstraordinære reparasjoner og 

vedlikehold skolebygg 

300.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Valgfag Skaun ungdomsskole-

tilleggsbevilgning 

70.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Klassedeling Buvik skole-tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Klassedeling Børsa skole – tilleggsbevilgning 150.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Reguleringsplan Fv 802-tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Sum tilleggsbevilgninger 3.370.000  

Sum økt avsetning 3.914.000  

 

Følgende reguleringstiltak i investeringsbudsjettet er lagt inn: 
 

Revisjonstiltak Beløp 
033        IKT INVESTERINGER FELLES 2012  100 000 

034        IKT INVESTERINGER SKOLENE 2012 100 000 

069        ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE     50 000 

336        BØRSA SKOLE,SKOLEPAVILJONG     29 000 

360        VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANL. 35 000 

437        NY BARNEHAGE I BUVIKA          -20 000 000 

439        PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE 10 000 

636        LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVER 170 000 

640        TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN     150 000 

720        OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA        -589 000 

727        KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET -2 567 000 
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732        VENN RENSEANLEGG REHAB         -350 000 

823        NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE    -11 500 000 

831        ASFALTERING FREDLYVEIEN        -550 000 

 SUM ENDRINGER -34 912 000 

  

 

 

Endringer i finansiering:  

 

Redusert låneopptak        -27 962 000  

 

Redusert bruk av fond          -4 000 000  

 

Redusert overføring fra drift (moms)          -2 950 000  

 

SUM ENDRINGER      -34 912 000  
 

  

  



  Sak  79/12 

 

SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 79/12 

Arkivkode: 026 M50 &13 

Arkivsaksnr:  12/1350 

Saksbehandler: John Ivar Reitan 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

36/12 Plan og miljøutvalget 02.10.2012 

79/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

HØRING - VURDERING AV EIERSIGNAL HAMOS - LIKHET I SELSKAPETS 

TJENESTEPRODUKSJON 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1: HAMOS: Anmodning om innspill fra eierne – Høring 

Vedlegg 2: Utskrift fra møtebok, 4.6.12, styret i HAMOS 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunnen for saken er at det i styremøtet for HAMOS den 4.6.2012 har kommet en 

interpellasjon fra en av eierne, som reiser spørsmålet om ikke alle kommunene bør ha samme 

tjenestetilbudet fra HAMOS til alle sine hus og fritidsboliger. 

 

Hvis dette skal skje krever representantskapet at alle eierkommunene til HAMOS tilkjennegir 

sitt synspunkt i forhold til at alle kommunene skal forplikte seg til å sette bort de samme 

tjenestene til HAMOS. Dette vil kreve tilsagn fra alle eiere slik at selskapets vedtekter kan 

endres og at selskapet blir tildelt samme enerett innenfor flere definerte tjenesteområdet. 

 

Vurdering 

HAMOS leverer i dag tjenestene for husholdningsrenovasjon, fritidsrenovasjon, gjenbrukstorg, 

slambehandling og innfordring. 

 

På noen av disse områdene er tjenestetilbudet til de respektive kommunene forholdsvis likt, 

med noen unntak. F.eks. har kun en kommune (Meldal) egen slamtømmeordning. Når det 

gjelder fritidsrenovasjon er det et par kommuner som ikke har det, bl.a. Skaun kommune. 

 

Spørsmålet om fritidsrenovasjon var opp til politisk behandling den 10.11.2010 og ble 

enstemmig vedtatt av Skaun kommunestyre at dette ikke var nødvendig å innføre. 

 

De geografiske og demografiske forskjellene på medlemskommunene gjør at f.eks en bynær 

kommune med mange boliger kan ha et annet tjenestebehov en annen kommune med f.eks 

utpreget fritidsbebyggelse. Å innføre et felles tjenestetilbud for alle kommuner vil dermed 

belaste innbyggerne økonomisk med en tjeneste som ikke er hensiktsmessig. 



  Sak PS  79/12 

 

  Side 8 av 18   

 

Oppsummering 

Den forholdsvis nylige behandlingen av fritidsrenovasjonsordningen er et signal på at Skaun 

kommune ikke ser nødvendigheten av en felles tjenesteordning for alle HAMOS kommunene. 

 

 

Konklusjon 

Rådmannen ser at dette er et vedtak som er av klart politisk karakter og har derfor ingen 

innstilling på saken. 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

- Eventuelle endringer kan påvirke gebyrområdene, slam og renovasjon. 

 

 



  Sak  80/12 

 

SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 80/12 

Arkivkode:  

Arkivsaksnr:  12/1788 

Saksbehandler: Geir Evjen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

80/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

ETABLERING AV SIO SAMHANDLINGSENHET 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

1. Skaun kommune slutter seg til søknaden om tilskudd til etablering og drift av 

interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, herunder særavtalen med St. Olavs 

Hospital HF om etablering av sengepost i tilknytning til LiO. 

2. Skaun kommune slutter seg til at det forhandles om en eventuell avtale med St. Olavs 

Hospital HF om videreutvikling av sengeposten med bl.a. etterbehandlingssenger.  Det er 

en forutsetning at økonomisk og faglig/juridisk ansvar er avklart. Ny avtale forutsettes 

godkjent av deltakerkommunene.    

3. Deltakerkommunene skal i fellesskap bidra til at SiO kan ivareta utvikling av det regionale 

helsetilbudet.  Hver deltakerkommune ber rådmannen oppnevne en koordinator som skal 

være kommunens kontaktpunkt for videreutvikling av helsetilbudet i regionen.  

Videreutvikling av samhandlingsenheten konkretiseres i en årlig utviklingsplan.  

4. Samarbeidsavtalen mellom kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 

Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal om legevakt, med tilhørende vedtekter, 

opphører fra det tidspunkt SiO samhandlingsenhet er i drift.  
5. Skaun kommune sier opp avtalen med St. Olavs Hospital HF om legevakt (LiO). 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Plan for etablering og drift av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 

2. Avtale mellom deltakerkommunene i SiO og St. Olavs Hospital HF om etablering og drift 

av øyeblikkelig-hjelp-senger 

3. Søknad om tilskudd til etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig-hjelp-senger 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn for saken 

I form av en mulighetsstudie har SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) i perioden 

2010 – 2011 utredet hvilke muligheter og utfordringer som følger av Samhandlingsreformen 

for SiOs 13 deltakerkommuner. Lokale arbeidsgrupper, lokale prosjektledere og regional 

arbeidsgruppe har utviklet faglige anbefalinger oppsummert i åtte delrapporter. 

 

Styringsgruppen for SiO fattet 29. juni 2011 vedtak om å fremme politisk sak i 

eierkommunene om å videreføre SiO i et forpliktende interkommunalt samarbeid, herunder 

etablering av en samhandlingsenhet og opprette interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp i tilknytning til LiO (legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen).   
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Kommunestyrene fattet i løpet av august/september 2011 positivt vedtak om et forpliktende 

interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Èn av kommunene valgte å trekke 

seg i fra samarbeidet. 

 

I styringsgruppemøtet 29. september 2011 valgte styringsgruppen Orkdal kommune som 

vertskommune for det interkommunale samarbeidet, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 

har utredet etablering og drift av SiO Samhandlingsenhet; etablering og drift av 

interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp; kobling mellom LiO og SiO og vurdert 

behov for etterbehandlingssenger.  Gruppen har nå oppsummert sitt arbeid og kommet med 

anbefalinger om videre tjenestesamarbeid.    

 

Vurdering 

I LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) – § 3.5 – omhandler kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp.  I 

paragrafens tredje ledd – som enda ikke er trådt i kraft – pålegges kommunen å «sørge for 

tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 

øyeblikkelig hjelp.  Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har 

mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til».  Pålegget er varslet å tre i kraft fra 

1.1.2016.   

 

For å være i forkant av pålegget – og forhåpentligvis redusere kommunenes bruk av 

sykehussenger som de har medfinansieringsansvar for – opprettes et interkommunalt 

døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.  Dette kan evt. senere utvides til å omfatte 

etterbehandlingssenger, og foreslås etablert slik: 

 

1. Fra ultimo 2012 opprettes 7 interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved St. 

Olavs Hospital, Orkdal Sykehus.  Sengeposten organiseres som en del av SiO 

Samhandlingsenhet, som i tillegg omfatter interkommunal legevakt (LiO) for de 

samme kommunene.  

 

2. Det forhandles med St. Olavs Hospital HF om å etablere etterbehandlingssenger i 

tilknytning til den interkommunale sengeposten innen 2016.  Forhandlingene må 

avklare både det faglige, juridiske og økonomiske ansvaret for pasientene som 

etterbehandlingssengene planlegges brukt til. 

 

Målgruppen er somatiske pasienter som er i en tilstand eller situasjon der utredning eller 

behandling er påtrengende nødvendig.  Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men 

pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.  Det er verdt å 

merke seg at begrepet øyeblikkelig hjelp i denne sammenhengen ikke innebærer at pasienten er 

livstruende syk, men har et ikke-planlagt behov for medisinsk oppfølging som ikke kan vente.  

Dersom tilbudet ikke etableres, vil disse pasientene ellers bli innlagt i sykehus.  Følgende 

pasientgrupper foreslås omfattet av tilbudet: forverring av kroniske lidelser, akutt (ny)tilstand 

med behov for rask avklaring og observasjon og enklere utredning.  

 

Oppholdets varighet begrenses til 3 døgn, men i spesielle tilfeller kan varigheten forlenges til 

totalt 5 døgn. 
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Pasienter som vurderes for et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp skal alltid vurderes 

av lege før innleggelse.  Fastlege/legevaktlege/sykehjemslege og vaktlege ved øyeblikkelig 

hjelp døgnenheten har innleggelsesmyndighet.  

 

Driftskostnadene for SiO Samhandlingsenhet forutsettes å samsvare med de beregninger staten 

har lagt til grunn for sitt tilskudd til kommunene.  Det skal ikke kreves egenbetaling for 

pasienter som innlegges i den interkommunale døgnenheten for øyeblikkelig hjelp.  

 

Det er framforhandlet en samarbeidsavtale mellom deltakerkommunene i SiO og St. Olavs 

Hospital HF – en forutsetning for å søke om statlig tilskudd til formålet.  Det anbefales at det i 

tillegg forhandles en avtale for samarbeid om opplæring, råd- og veiledning om 

pasientbehandling og diagnostikk. 

 

En av forutsetningene for å etablere sengeposten ved St. Olavs Hospital, Orkdal Sykehus er 

lokaliseringen av og tilknytningen til LiO.  Grunnlaget for dagens LiO er kommunestyrevedtak 

i de daværende deltakerkommunene vinteren 2007, arbeidsgruppens rapport av 26.10.2006, 

forhandlinger første halvår 2009 med nye kommuner inn i LiO (Hitra og Frøya), forhandlinger 

med Surnadal første halvår i 2010 og vedtak om å innlemme Rennebu høsten 2011.  LiO er 

etablert som interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens § 27 nr. 1.  

 

LiO skal kvalitetsmessig oppfylle kravene i ” Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus”.  LiO forutsettes å ha lik kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen i alle de 

deltakende kommunene.  Siden legevakten er lokalisert til St. Olavs Hospital HF, Orkdal 

Sykehus, vil det være noe ulik tilgjengelighet for befolkningen i LiO-kommunene, men lik 

kvalitet sikres blant annet gjennom størst mulig bruk av felles rutiner for legevaktens 

håndtering av situasjoner i kommunene. 

 

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å ta egne beredskapsmessige hensyn ved 

opprettelsen av den interkommunale legevaktordningen i henhold til Forskrift om krav til 

akuttmedisinske tjenester m.m. § 12. 

 

LiO (Legevaktordningen i Orkdalsregionen) har vært i drift i vel fire år, og er evaluert av 

deltakerkommunene (10 kommuner) som et vellykket interkommunalt tiltak.  I oppfølging av 

Samhandlingsreformen ønsker kommunene nå å bygge videre på den plattformen som er 

etablert med LiO ved å legge LiO inn som en del av tjenestesamarbeidet i SiO 

Samhandlingsenhet.  Dette innebærer at dagens styre for LiO utgår, og at LiO omfattes av det 

vertskommunesamarbeidet som forutsettes vedtatt.  

 

Fremdeles er delprosjekter igangsatt som en del av mulighetsstudien ikke avsluttet.  Prosjekt 

om folkehelse, kreftomsorg, basismodell for kommunale helse- og omsorgstjenester, HPH 

(helhetlig pasientforløp) og elektronisk meldingsutveksling avsluttes i løpet av året eller tidlig 

neste år.  Det forutsettes SiO Samhandlingsenhet avslutter og eventuelt fører prosjektene over i 

drift når prosjektperioden er slutt eller viderefører delprosjekter der dette er hensiktsmessig. 

 

Det er ønskelig at SiO Samhandlingsenhet skal spille en viktig rolle for fagutvikling og 

kompetanseheving i deltakerkommunene.  Rollen bør utvikles i samarbeid med 

kommunekoordinatorene (tidligere lokale prosjektledere), som vil være det faglige bindeleddet 

mellom Samhandlingsenheten og den enkelte deltakerkommune.  For å sikre at kommunenes 



  Sak PS  80/12 

 

  Side 12 av 18   

intensjon og ambisjon om tjenestesamarbeid (SiO) ivaretas og videreutvikles, bør det vurderes 

å lage en plan for dette i løpet av de neste seks månedene. 

 

Realisering av SiO Samhandlingsenhet (inkludert kommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp og LiO) forutsetter at alle deltakerkommuner fortsatt er med videre, og bidrar med 

ressurser tilsvarende det statlige tilskuddet til formålet. 

 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Etablering og drift av interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp vil kreve at 

kommunenes statlige tilskudd til formålet går inn i driften av SiO Samhandlingsenhet med 

tilhørende sengepost. 
 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 

Tiltaket vil styrke kommunenes evne til å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til egne 

innbygger. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 81/12 

Arkivkode: KE Prestebolig, Buvika 

Arkivsaksnr:  12/311 

Saksbehandler: Jeanette Dahlen 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

29/12 Formannskapet 04.10.2012 

81/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

KOMMUNAL PRESTEBOLIG UTGÅR SOM PRESTEBOLIG - BOLIG OG TOMT 

TIL FRI DISPOSISJON - EIENDOM GNR. 3 BNR. 57 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på 

tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov 

for. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1: Brev fra Nidaros bispedømmeråd, datert 3. februar 2012 

Vedlegg 2: Notat fra samtale med Nidaros Bispedømmeråd    

Vedlegg 3: Kart over eiendom gnr. 3 bnr. 57       

Vedlegg 4: Forskrift om refusjon av utgifter til prestebolig av 2007    

 

SAKSFRAMLEGG: 

Sakens bakgrunn: 

Skaun kommune kjøpte i 1991 en 6 år gammel bolig i Skogaromvegen 2A i Buvika, gnr. 3 

bnr. 57, som skulle brukes som prestebolig for en nyopprettet prestestilling i Buvik sogn. 

 

Kjøpet ble finansiert gjennom et låneopptak på 950 000 kroner hos Kommunal 

landspensjonskasse. Lånet skulle nedbetales innen 20 år. Det foreligger pr. i dag ingen 

pengeheftelser på eiendommen. 

 

Skaun kommune har hvert år mottatt kommunalt tilskudd til både presteboligen i Buvika og i 

Børsa. Til sammen utgjorde det årlige tilskuddet 137.568 kroner i 2011. 

 

I desember 2011 ga Nidaros bispedømmeråd soknepresten i Buvik sogn, fritak for boplikt på 

presteboligen i Buvika. Familien flyttet ut av presteboligen i februar 2012.  

 

I brev til Skaun kommunen opplyser Nidaros Bispedømmeråd at man kan ikke se at det vil 

oppstå noe behov for tjenestebolig i Buvika i den nærmeste fremtid, og boligen gikk derfor ut 

av bruk som prestebolig fra 3. februar 2012. Tilskuddet opphørte fra samme tidspunkt. Det 

presiseres fra Nidaros Bispedømmeråd at kommunen må påregne at det kan komme et nytt 

pålegg om å stille prestebolig til disposisjon dersom et slikt behov oppstår på et senere 

tidspunkt jf. Kirkeloven § 33: ”Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig 
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til rådighet for geistlig embets- eller tjenestemann. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter 

etter regler fastsatt av Kongen.” 

 

Skaun kommune står nå fritt til å disponere boligen i Buvika, og det må vurderes hva som vil 

være en fornuftig forvaltning av eiendommen. 

 

Alternativ 1, gjennomføre salg av bolig 

Skaun kommune kan velge å selge boligen på det åpne marked. Kommunen får da 

umiddelbare inntekter ved salget, og det forventes at kommunen kan oppnå en god pris for 

boligen da det er et godt marked for salg av boliger. Pengene kan settes inn på tomtefondet, og 

benyttes til for eksempel kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov for. 

 

Ved salg slipper kommunen administrasjon ved utleie/ bruk og drifts- og vedlikeholdsutgifter 

på eiendommen. 

 

Det fremgår av samtalen med en ansatt ved Nidaros bispedømmeråd at blant annet Trondheim 

kommune bruker å selge presteboligene i tilsvarende situasjoner. Det nevnes også at den 

tradisjonelle boplikten for prester er under vurdering, og det er mulig boplikten bortfaller. 

 

Dersom kommunen selger boligen, må kommunen kjøpe eller leie ny bolig dersom det igjen 

blir behov for prestebolig i Buvik Sogn. Hva kommunen da vil få av statlig tilskudd til 

anskaffelse/ leie av ny bolig må vurderes ut fra regelverk og retningslinjer på det tidspunkt. 

 

Tilskudd ved ev. gjenkjøp: 

Ut fra gjeldende regelverk får kommunen dekket sine utgifter til prestebolig ved et årlig 

refusjonsbeløp fra staten. I refusjonsbeløpet inngår tre utgiftskomponenter: 

a) et kapitaltilskudd til forretning av boligens anskaffelseskostnad 

b) et vedlikeholdstilskudd 

c) dekning av kommunale utgifter 

 

De nærmere regler om hvordan refusjonsbeløpet beregnes fremgår av forskrift om statlig 

refusjon av utgifter til kommunale presteboliger av 2007. Viser til vedlegg 3. 

 

Tiskudd ved ev. leie av bolig: 

Dersom kommunen leier en bolig for å dekke et behov for prestebolig, vil det statlige 

refusjonsbeløpet beregnes ut fra leiekontrakten og refusjonsreglene for øvrig jf. forskriften av 

2007 nr. 3. 

 

Alternativ 2, utleie av bolig 

Skaun kommune kan velge å beholde boligen, og bruke den som en utleiebolig i påvente av 

eventuelt nytt krav til prestebolig.  

 

Skaun kommune har nylig oppgradert boligen med nye bad m.m., og boligen er av høy 

standard. Utleievirksomhet vil vesentlig forringe boligens standard og verdi. Den ideelle 

utleiebolig er liten med 2-3 soverom, av enkel standard og ligger nær offentlig og sosial 

infrastruktur.   
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Kommunen vil ved utleie motta inntekter, men det blir merarbeid i form av administrasjon og 

drift av utleievirksomhet. Totalt sett er presteboligen lite egnet som utleiebolig, og 

leieinntekten vil neppe forsvare driftskostnadene. 

 

Alternativ 3, egen bruk av boligen. 

Kommunen kan velge å selv ta boligen i bruk dersom kommunen trenger arealer for 

kommunal virksomhet. Også her må da påregnes vedlikeholdskostnader samt driftskostnader. 

 

Det har vært vurdert av Skaun kommune om denne boligen kan brukes til for eksempel 

Klippen, men det ble konkludert med at boligen er uegnet til dette formålet. Barn, familie og 

helse og boligtildelingsteamet har også vurdert bruk av boligen, men kommet frem til at 

boligen er lite egnet. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 Dersom boligen selges, vil dette gi inntekter til Skaun kommune som kan settes inn på 

tomtefondet. Ved salg bør det benyttes eiendomsmegler, og det må gjøres fratrekk for 

kostnadene forbundet med salg. 

 

 Dersom boligen leies ut, vil kommunen motta leieinntekter, men det forventes ikke at leien 

kan dekke alle utgiftene som vil påløpe til drift og vedlikehold. Utleie vil være 

ressurskrevende for teknisk kontor og driftskontoret, og det må videre påregnes at boligens 

verdi vil forringes ved utleie. 

 

Dersom kommunen skal benytte boligen til egen virksomhet, vil kostnadene til drift og 

vedlikehold være som i dag, og man vil ikke lengre motta noe tilskudd fra Staten som kan 

bidra til å dekke disse utgiftene. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 82/12 

Arkivkode: F31 &73 

Arkivsaksnr:  11/1818 

Saksbehandler: Latifa Nasser 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

28/12 Helse, oppvekst og kulturutvalget 02.10.2012 

82/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2012 OG 

ANMODNING FOR 2013 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

I 2012 kan kommunen bosette 6 personer, 3 i sommer 2012 og 3 i januar 2013 på grunn av 

forsinkelser i bygge- prosjektet i Møllebakken Buvika. 

 

På grunn av forventet flytting fra eksisterende flyktningbolig i 2013 kan kommunen bosette 8 

personer i 2013. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Brev fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) saks nr 11/1818 -09 med vedlegg. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt Skaun kommune om å bosette 9 

tilleggs-personer i 2012. Vedtaket for 2012 var 6 personer – dette betyr 15 personer i 

2012. 

I samme brev har direktoratet bedt kommunen å bossette 20 personer i 2013. 

I 2012 har flyktningkontoret bosatt 3 personer hittil. 

 

Kommunen har kjøpt 2 nye boliger i 2012 i Møllerbakken for å kunne bosette 6 personer i 

2012 som er vedtatt i Kommunestyret.  På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet er det ikke 

mulig å bosette de 3 siste personer før tidlig januar 2013. 

 

I 2013 forventer kommunen at flere flyktningboliger blir ledige – på grunn av 

husleiekontraktene som forutsetter at folk skal ut av kommunalboligene og inn i det private 

marked. I forbindelse med dette vil det være mulig og bosette opptil 8 personer. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Følger egne tilskuddsordninger med bosetting. 
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SKAUN KOMMUNE  

 

Utvalgssaksnr: 83/12 

Arkivkode: X47  

Arkivsaksnr:  12/1652 

Saksbehandler: Knut Nygård 

 

Saksnummer Utvalg Møtedato  

31/12 Formannskapet 04.10.2012 

83/12 Kommunestyret 18.10.2012 

 

SAKEN GJELDER: 

TESTAMENTARISK GAVE 

LOVISE NØSTUM 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

Med bakgrunn i betingelsene i testamentet til Lovise Nøstum dat. 17.11.95, må Skaun 

kommune dessverre takke nei til å ta i mot testamentgaven. 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Skriv fra advokat Jon Reidar Aae, dat. 06.09.12. 

2. Testament Lovise Nøstum 17.11.95.(ikke utsendt) 

3. Bostyreattest, dat.19.07.12. (ikke utsendt). 

4. Skriv fra Skaun historielag, dat.05.09.12. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Lovise Nøstum døde 02.05.12, og etterlot seg et testament dat. 17.11.95. 

 

I testamentet framgår at tunet på eiendommen Jyssan 144/1 skal tilfalle Skaun historielag til 

bruk for museums- og lagsformål. Det er satt som vilkår at eiendommen brukes mest mulig 

som den er. 

 

Videre heter det i testamentet at hvis historielaget ikke vil ta i mot gaven, eller seinere ikke vil 

sitte med den, skal den overdras til Skaun kommune, blant annet til bruk til undervisnings og 

kulturformål. I tillegg følger løsøre som befinner seg på eiendommen med tunet, hvis ikke noe 

annet er bestemt og er nedtegna på gjenstandene. 

 

I skriv av 05.09.12 har Skaun historielag meddelt kommunen at laget på ekstraordinært 

årsmøte har fattet følgende vedtak: 

 

”Skaun historielag kan ikke ta i mot gaven da historielaget ikke har mulighet for å oppfylle 

betingelsene i testamentet.” 

 

Advokat Jon Reidar Aae, som av Sør-Trøndelag Tingrett er oppnevnt som bobestyrer i det 

offentlige skifte, har i brev av 06.09.12 henvendt seg til Skaun kommune, med spørsmål om 

kommunen som begunstiget etter historielage,t vil ta i mot gaven med de betingelsene som 

følger av testamentet. 
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I samsvar med testamentet er Skaun kommune begunstiget etter Skaun historielag. 

Historielaget har sagt nei fordi laget ikke har mulighet til å oppfylle betingelsene i testamentet. 

Betingelsene som er satt for kommunen er primært at eiendommen skal brukes til 

undervisnings- og kulturformål. Selv om det er hyggelig å bli begunstiget i et testamente, er 

det etter rådmannens oppfatning ikke en riktig økonomisk prioritering å bruke store 

økonomiske ressurser til formålet.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Dersom Skaun kommune tar i mot gaven må det påregnes betydelige kostnader i å sette huset i 

forsvarlig stand. Historielaget har antydet at det trengs minst 1 mill. kr til ”førstehjelp”. 

Dernest må det brukes ressurser til årlig drift, som må dekkes innafor de økonomiske rammene 

kommunen rår over 

 

 



Arkivsaksnr.:12/1815 

 

 

SAKEN GJELDER: 

MELDINGER - KOMMUNESTYRET 18.10.2012  

 

 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Rapport – refererte dokumenter. 

 

 
 



 

REFERERES FRA 

DOKUMENTJOURNAL 
 

Dato: 18.10.2012      Utvalg: KST Kommunestyret 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

1. 12/1131-16 08.10.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

 8932/12 IMDi, KS og Husbanken 

BOSETTING AV FLYKTNINGER - EN NASJONAL UTFORDRING  

 

2. 12/1131-17 08.10.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

 8933/12 Kommunenes sentralforbund 

DELVIS GJENNOMSLAG FOR KOMMUNENE - REGJERINGEN VIL LIKEVEL 

IKKE LOVREGULERE FORHOLDET MELLOM ELEVER OG LÆRERE PÅ ALLE 

SKOLER  

 

3. 12/1131-18 08.10.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

 8934/12 Trondheimsregionen 

NYHETSBREV 25. SEPTEMBER 2012: FOR LITE BOLIGBYGGING I 

KOMMUNENE  

 

4. 12/1131-19 08.10.2012 STAB/SE/AKV 033 &17 

 8935/12 Trondheimsregionen 

REFERAT/PROTOKOLL FRA MØTE I TRONDHEIMREGIONEN - 

REGIONRÅDET 21.09.2012  

 



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 30/12 I  Formannskapet 04.10.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Varaordfører Bjørn Hammer fremmet på vegne av flertallsgruppa følgende forslag: 

Endringstiltak i driftsbudsjettet: 

1. Det tilleggsbevilges kr. 40.000,- til huskestativ ved Pundslia barnhage i henhold til 

søknad. Dekning: Redusert avsetning disposisjonsfond.  

 

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. Forslaget fra flertallsgruppa ble 

enstemmig tiltrådt. 

 

VEDTAK: 

Økonomirapporten for 2 tertial 2012 tas til orientering. 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 296 980 000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: 

 

Sentraladministrasjonen 23 757 000 

Skoler inkl. SFO 65 492 000 

Barnehager 52 515 000 

Barn, familie og sosial 43 631 000 

Kultur, fritid og frivillighet 7 871 000 

Institusjonsbaserte tjenester 42 737 000 

Hjemmebaserte tjenester 32 970 000 

Plan ekskl. gebyr 9 048 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 532 000 

Eiendomsdrift 25 491 000 

Sum 296 980 000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 36 424 000 , som finansieres slik: 

 

Ubruktelånemidler/nytt låneopptak 25 348 000 

Tilskudd 3 870 000 

Overført fra driftsregnskapet 950 000 

Bruk av avsetninger 6 256 000 

Sum 36 424 000 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven, i alt kr. 6.500.000, på enhetene. 

 

Endringstiltak i driftsbudsjettet: 

1. Det tilleggsbevilges kr. 40.000,- til huskestativ ved Pundslia barnhage i henhold til 

søknad. Dekning: Redusert avsetning disposisjonsfond.  



Arkivsaksnr.:12/1635 

 

 

SAKEN GJELDER: 

ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
Økonomirapporten for 2 tertial 2012 tas til orientering. 

 

Driftsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. 

 

Sum fordeling drift kr. 296 980 000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: 

 
Sentraladministrasjonen 23 757 000 

Skoler inkl. SFO 65 492 000 

Barnehager 52 515 000 

Barn, familie og sosial 43 631 000 

Kultur, fritid og frivillighet 7 871 000 

Institusjonsbaserte tjenester 42 737 000 

Hjemmebaserte tjenester 32 970 000 

Plan ekskl. gebyr 9 048 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 532 000 

Eiendomsdrift 25 491 000 

Sum 296 980 000 

 

Investeringsbudsjettet: 

Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten 

 

Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 36 424 000 , som finansieres slik: 

 
Ubruktelånemidler/nytt låneopptak 25 348 000 

Tilskudd 3 870 000 

Overført fra driftsregnskapet 950 000 

Bruk av avsetninger 6 256 000 

Sum 36 424 000 

 

Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven, i alt kr. 6.500.000, på enhetene. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Økonomirapport fra rådmannen for 2. tertial, vedlagt rapport fra enhetslederne. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Rådmannen legger med dette fram økonomirapport for 2. tertial 2012. Det er en økonomisk 

rapportering for andre tertial (perioden januar-august) iht. kommunenes 

økonomi-/styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr. 31.08.12 på 

område- og ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og 

periodisert budsjett utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. 

korrigerer. På grunnlag av prognosen utarbeider enhetslederne en skriftlig rapport, hvor avvik 



prognosen har mot budsjettet kommenteres. Rapportene følger vedlagt i pkt. 6 i 

økonomirapporten. 

 

Følgende  endringstiltak i driftsbudsjettet er lagt inn: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Barnevern-tilleggsbevilgning 1.500.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Oppsetting av Skottet 2013 200.000 Dekning: Bruk av disp.fond. 

Skoleskyss – tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Tilskudd private barnehager-tilleggsbevilgning 300.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Økonomisk sosialhjelp-tilleggsbevilgning 250.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Innspart renteutgift avsatt disposisjonsfond 3.914.000  

Tilleggsbev. ekstraordinære reparasjoner og 

vedlikehold skolebygg 

300.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Valgfag Skaun ungdomsskole-tilleggsbevilgning 70.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Klassedeling Buvik skole-tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Klassedeling Børsa skole – tilleggsbevilgning 150.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Reguleringsplan Fv 802-tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Sum tilleggsbevilgninger 3.370.000  

Sum økt avsetning 3.914.000  

 

Følgende reguleringstiltak i investeringsbudsjettet er lagt inn: 
 

Revisjonstiltak Beløp 
033        IKT INVESTERINGER FELLES 2012  100 000 

034        IKT INVESTERINGER SKOLENE 2012 100 000 

069        ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE     50 000 

336        BØRSA SKOLE,SKOLEPAVILJONG     29 000 

360        VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANL. 35 000 

437        NY BARNEHAGE I BUVIKA          -20 000 000 

439        PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE 10 000 

636        LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVER 170 000 

640        TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN     150 000 

720        OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA        -589 000 

727        KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET -2 567 000 

732        VENN RENSEANLEGG REHAB         -350 000 

823        NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE    -11 500 000 

831        ASFALTERING FREDLYVEIEN        -550 000 

 SUM ENDRINGER -34 912 000 

  

 

 

Endringer i finansiering:  

 

Redusert låneopptak        -27 962 000  

 

Redusert bruk av fond          -4 000 000  

 

Redusert overføring fra drift (moms)          -2 950 000  

 

SUM ENDRINGER      -34 912 000  
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1. ØKONOMIRAPPORT 2/12 

 

1.1. Innledning 

 

Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomirapport 2/2012. Det er en økonomisk 

rapportering for andre tertial (de første 8 måneder i budsjettåret) i henhold til kommunens 

økonomi-/styringssystem. Grunnlaget for regnskapsanalysen er regnskapet pr. 31.08.12 på 

område- og ansvarsnivå sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Saken har 

vært forberedt ved at enhetslederne har rapportert for sine områder, i tillegg til at 

totaløkonomien er vurdert sentralt.  

 

I den administrative styringsmodellen har enhetslederne ansvar for å holde vedtatt 

budsjettramme og gjennomføre tiltak dersom det ligger an til overskridelse på budsjettet. Nye 

tiltak må i utgangspunktet finansieres innenfor egen ramme. I den grad det oppstår 

uforutsigbare situasjoner som må løses og som krever midler utover egen budsjettramme, må 

dette vurderes av rådmannen og i neste omgang kommunestyret slik at en i fellesskap kan 

omfordele midler innenfor den totale driftsrammen for kommunen. 

 

Økonomirapport 2 er en anledning til å gjøre budsjettkorreksjoner innenfor den enkelte enhet (i 

henhold til delegasjonsreglementet kan dette gjøres administrativt så lenge en holder seg 

innenfor netto driftsramme). Økonomirapporten er også en anledning til å gi tilbakemelding på 

status i forhold til vedtatt årsbudsjett og om nødvendig omfordele budsjettmidler mellom 

enhetene.  

 

2. DRIFTSBUDSJETTET  

 

2.1 Skatter/rammetilskudd og øvrige tilskudd 

 

Forutsetninger for de frie inntektene i vedtatt budsjett: 

Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd, og vedtas gjennom statsbudsjettet. 

Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, inntektsutjevning, skjønn, 

overgangsordninger etc. og distriktstilskuddet. Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er et element 

som skjermer kommunene mot brå nedgang i rammetilskudd, og omfatter endringer i 

kostnadsnøkler og de politiske elementene. Endringer i skatt og skjønnstilskudd omfattes ikke.  

Det er befolkningstall pr. 1.7.2011 som legges til grunn for rammetilskuddet.  

 

Skattens andel av kommunens samlede inntekter. Dette gjøres ved å redusere den kommunale 

skattøren mot en tilsvarende økning i inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Reduksjonen i 

skattøren og økt inntektsutjevning er ment å skulle gi en jevnere inntektsfordeling mellom 

kommunene, og for Skaun kommune slår dette positivt ut i og med at vi ligger under snitt i 

skatteinntekter.  

 

Midler knyttet til samhandlingsreformen er lagt inn i rammetilskuddet for 2012. Samla beløp 

som er lagt er kr. 7.193.300, herav er knyttet til medfinansiering kr. 6.421.200 og 

utskrivningsklare pasienter kr. 718.200. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til 

kostnadene i samhandlingsreformen, både når det gjelder medfinansiering (20 %) 

utskrivningsklare pasienter og reinnleggelser. Så langt er det ikke lagt inn midler til 

forebyggende aktiviteter, heller ikke til oppstartsmidler (økte kostnader til omstilling)..  

 

I statsbudsjettet for 2012 framkommer de frie inntektene for Skaun kommune slik: 
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Tilskuddselement Beløp 

- Innbyggertilskudd før omfordeling 141 694 

Omfordeling:  

Utgiftsutjevning 5 257 

Tilskudd med særskilt fordeling * 1 336 

Inntektsgarantitilskudd (INGAR) -471 

Regionpoltiske tilskudd:  

Skjønnstilskudd 950 

Sum rammetilskudd eks. inntektsutjevning  

Inntektsutjevning 29 061 

Sum rammetilskudd 179 936 

Skatteinntekter 119 921 

Sum skatt og rammetilskudd 299 900 

 
*Gjelder: ’fysioterapi, kvalifiseringsprogrammet. 

 

Tabellen under viser hvilke prosjekter som det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannens 

pott på. Siste kolonne i tabellen viser Fylkesmannens behandling og bevilgning til de enkelte 

prosjektene. 

 

Prosjektnavn Søknadsbeløp Tildelt beløp 

Helhetlig ledelse med elektronisk styringsverktøy 1.570.000 350 000 

Likestilling og Mangfold i Skaun Kommune 700.500 0 

Foreta grunnundersøkelser for  å forebygge/hindre ras 260.000 130 000 

Digitalisering av reguleringsplaner 400.000 0 

Foreta en kartlegging av naturtyper og artsinformasjon 200.000 0 

Opprette familiesente 633.900 200 000 

FYSAK – kommune 450.000  

Tiltak som kan bidra til å redusere ventelistene i PPT 560.000 215 000 

Individuell plan  - et aktivt verktøy til alle involverte  591.800 290 000 

 

Eiendomsskatt: 

I budsjett for 2010/økonomiplan 2010-2013 ble det lagt til grunn at eiendomsskatt på boliger 

skulle opphøre fra og med budsjettåret 2011. Det er imidlertid forutsatt eiendomsskatt på verk 

og bruk, og med maks. opptrapping opp til maks. skattesats som er 7 promille. Promillesatsene 

som er forutsatt i budsjettet er 4 promille i 2012, 6 promille i 2013 og 7 promille i 2014 og 

2015.  

 

Andre generelle statstilskudd: 
I denne inntekta på kr. 2.100.000 inngår ulike kompensasjonsordninger for rente- og 

avdragsutgifter.  Kr. 1.000.000 ,- gjelder kompensasjon skolebygg for hhv. utbygging av 

skolebygga for 6-åringene samt utbygging av ungdomskolen.  Kr. 1.100.000- gjelder 

kompensasjon for utbygging av Rossvollheimen. 
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Prognosen i økonomirapport 1/12: 

 

 
 

I revidert nasjonalbudsjett 2012 er anslaget på inntekts- og formuesskatt til kommunesektoren i 

2012 oppjustert med 2,3 mrd. kr (1,9 mrd kr til kommunene og 0,4 mrd kr til 

fylkeskommunene). Økt skatteinngang på landsbasis vil også ha stor betydning for 

skatteinngangen til Skaun kommune, gjennom både økte skatteinntekter og økt 

inntektsutjevning. Hvis utviklingen i skatteinntekter fortsetter ut året vil dette bety en 

merinntekt for Skaun kommune på rundt 639 000 kroner.   

 

Rådmannen mener imidlertid at det er for tidlig å ta høyde for dette allerede nå, og vil avvente 

utviklingen i skatteinngangen framover. Det er beheftet betydelig usikkerhet med anslagene så 

tidlig i året, da det ennå gjenstår flere store skattemåneder. Det oppjusterte skatteanslaget på 

landsbasis gir imidlertid en større trygghet for at vi når det budsjetterte nivået. 

 

Økningen i rammetilskuddet skyldes dels tildelte skjønnsmidler fra Fylkesmannen, og dels økte 

overføringer gjennom inntektsutjevningen. Det siste har en klar sammenheng med 

skatteinngangen på landsbasis, og rådmannen vil derfor avvente utviklingen framover før det 

fremmes forslag om budsjettjustering. 

 

Eiendomsskatten er i tråd med vedtatt budsjett. 

 

Nivået på andre generelle statstilskudd er avhengig av renteutviklingen gjennom året. Hvis 

dagens lave rentenivå fortsetter ut året, må vi forvente at inntektene knyttet til de ulike 

rentekompensasjonsordningene blir lavere enn budsjettert. Rådmannen kommer tilbake til dette 

i neste økonomirapport.  

 

Prognosen i økonomirapport 2/12: 

 

 
 

Skatteinngangen på landsbasis er fremdeles høyere enn forutsatt i statsbudsjettet. Dette kommer 

alle landets kommuner til gode gjennom både økte skatteinntekter og økt inntektsutjevning i 

rammetilskuddet. Prognosen på skatt, merinntekt på 639 000 kroner, er den samme som i 

forrige økonomirapport. Imidlertid er det stor usikkerhet rundt denne prognosen, da det 

fremdeles gjenstår de to største skattemånedene; september og november. Faktisk 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per april

Prognose 

2012 Avvik 

Skatt på inntekt formue -111 872 -119 921 0 -119 921 -35 860 -120 560 -639

Eiendomsskatt -449 -900 0 -900 -449 -900 0

Rammetilskudd -169 245 -179 936 0 -179 936 -64 728 -183 602 -3 666

Andre generelle statstilskudd -2 058 -2 100 0 -2 100 -259 -2 100 0

Sum frie inntekter -283 624 -302 857 0 -302 857 -101 296 -307 162 -4 305

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Skatt på inntekt formue -111 872         -119 921         -119 921         -60 745            -120 560         -639             

Eiendomsskatt, annen eiendom -449                 -900                 -900                 -449                 -900                 -               

Rammetilskudd -169 245         -181 633         -181 633         -123 010         -184 941         -3 308         

Andre generelle statstilskudd -2 058              -2 100              -          -2 100              -259                 -2 100              -               

Sum frie inntekter -283 624         -304 554         -          -304 554         -184 463         -308 501         -3 947         
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skatteinngang, både på landsbasis og for Skaun kommune, vil være svært avhengig av resultatet 

for disse to månedene. Rådmannen vil derfor ikke foreslå noen budsjettendring når det gjelder 

skatteinntektene, men prognosen gir en større trygghet for at vi når det budsjetterte nivået. 

 

For rammetilskuddet viser prognosen en merinntekt på 3,3 mill. kr. Dette skyldes i all hovedsak 

økt skatteinngang på landsbasis, som gir seg utslag i økt inntektsutjevning i rammetilskuddet. 

Selv om det er heftet stor usikkerhet rundt det endelige resultatet for skatteinngangen, mener 

rådmannen det er rom for å øke budsjettert rammetilskudd med 3 170 000 kroner for å dekke 

opp tilleggsbevilgninger på driftsbudsjettet. Følgende tilleggsbevilgninger foreslås gitt for å 

dekke opp konkrete merutgifter i driftsbudsjettet: 

 
Rammetilskudd Merinntekt -3 170 000 

Barnevern Merkostnad 1 500 000 

Skoleskyss Merkostnad 200 000 

Tilskudd private barnehager Merkostnad 300 000 

Økonomisk sosialhjelp Merkostnad 250 000 

Klassedeling Buvik/Børsa skole Merkostnad 350 000 

Tilleggsbevilgning Fv 802 Merkostnad 200 000 

Valgfag ungdomsskolen Merkostnad 70 000 

Ekstraord. Vedlikehold skolebygg Merkostnad 300 000 

 

Eiendomsskatten er i tråd med vedtatt budsjett. 

 

Nivået på andre generelle statstilskudd er avhengig av renteutviklingen gjennom året. Hvis 

dagens lave rentenivå fortsetter ut året, må vi forvente at inntektene knyttet til de ulike 

rentekompensasjonsordningene blir lavere enn budsjettert. Beløpene er imidlertid av en slik 

størrelse at rådmannen ikke finner grunn for å foreta noen budsjettendring. Dette må også ses i 

sammenheng med forventet merinntekt på skatt og rammetilskudd, slik at området som helhet 

er positiv. 

 

2.2 Finansielle utgifter og inntekter 

 

Eksterne finansutgifter/-inntekter 

 

Salgssummen fra salget av B-aksjene i 2010 ble brukt til å nedbetale på gjelda. Totalt ble det 

nedbetalt ekstraordinært avdrag på om lag 122 mill. kr. Dette har bedret trykket på 

driftsbudsjettet betydelig, en økning i lånegjelda forutsetter at en større andel av våre inntekter 

benyttes til å betjene renter og avdrag. Eksempelvis vil et låneopptak på 100 millioner føre til 

en årlig økning på renter og avdrag på ca. 7 millioner kroner ut fra dagens rentenivå.  

 

Gjeldsutviklingen de 3 siste år framgår av tabellen under. 

 

Gjeld/År 2008 2009 2010 

Investeringer 362 716 384 310 259 912 

Formidlingslån 37 341 41 429 46 237 

Sum gjeld 400 057 425 739 306 149 

 

Grunnlag for beregningen av rente for 2012 er følgende prognose for lån til investeringer: 
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 Beløp i kr. 

Lån pr. 31.12.10 259 112 

Innbetalt avdrag 2011 -7 900 

Låneopptak 2011 ØR 2/11 35 000 

Prognose  samla lån 31.12.11 287 012 

 

Beregningsforutsetningene  for renteutgiftene i 2012: 

 Lånebeløp Rentefot Renteutgift 

Fastrente Husbanken 18 mill kr. 3,20 % 576 000 

Fastrentelån KLP/Kommunekreditt 16 mill kr 3,75 % 600 000 

Lånesum flytende rente 254 mill kr 3,8 % 9 767 000 

Sum   10 943 000 

 

I tillegg er det budsjettert med ei renteutgift på formidlingslån med kr. 1.300.000, som til 

sammen gir ei renteutgift i 2012 på kr. 12.243.000. 

 

Når det gjelder avdrag er den beregnet ut fra den veide levetiden for anleggsmidlene, og er 

beregnet til kr. 8.500.000 

 

Økte renter og avdrag kommer som en driftskonsekvens på de nye investeringsprosjektene som 

foreslås, og der finansieringa skjer ved bruk av lån.  På lånekalkulatoren i Arena er 4,5% rente 

benyttet, Avdragstida er tilpasset avskriviningstida for anleggsmiddelet. 

 

Målsetningene med finansforvaltningen er (pkt. 1.1 i Finansreglementet): 

1. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingningene i 

finansmarkedene. 

2. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 %-

poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko. 

 

Videre er det i finansreglementet pkt. 4.8 fastlagt at midlene som tas ut fra fondet skal være 

opptjent og regnskapsført som bufferfond før anvendelse ved at 

 oppnådd avkastning i regnskapsåret disponeres ved årsoppgjør iht. målsetningene 

 budsjettert uttak i regnskapsåret budsjetteres som uttak fra bufferfondet i forbindelse 

med ordinær budsjettprosess 

 

Denne budsjettdisposisjonen (handlingsregelen) er håndtert ved at det er budsjettert med en 

gevinst på 5,1 %, som utgjør kr. 1.300.000, og denne gevinsten er satt av til bufferfond og 

inflasjonsjusteringsfond med kr. 650.000 på hver av de to fonda. Til bruk i driftsbudsjettet er 

det budsjettert med kr. 650.000 ved bruk av bufferfondet. Rammen til driftsformål blir da ikke 

avhengig av utviklingen på finansmarkedet. 

 

Renteinntektene og gevinst finansplasseringene, utgjør til sammen kr. 7.998.000 og fordeler seg 

slik: 

 

- Utbytte TrønderEnergi    kr.  3.645.000 

- Renter Formidlingslån    kr.  1.300.000 

- Renter bankinnskudd/diverse renteinntekter kr.  1.753.000 

- Gevinst finansplasseringer    kr.  1.300.000 
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For utbytte i TrønderEnergi er det lagt til grunn den nye eierandelen kommunen har i selskapet 

etter salget av B-aksjene på 2,43 %, og et samla utbytteuttak på 150 millioner kroner.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12: 

 

 
 

Hvis dagens lave rentenivå vedvarer, ligger det an til at våre renteutgifter blir lavere enn 

budsjettert. Ut fra budsjettforutsetningene ligger det per i dag an til lavere renteutgifter i 

størrelsesorden 2,5 mill. kr. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i neste 

økonomirapport.  

 

Endelig utbytte fra Trønderenergi er ikke klart per i dag. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12: 

 

 
 

Hvis dagens lave rentenivå vedvarer, ligger det an til at våre renteutgifter blir lavere enn 

budsjettert. Ut fra budsjettforutsetningene ligger det per i dag an til lavere renteutgifter i 

størrelsesorden 3,5 mill. kr. 

 

Utbetalt utbytte fra Trønderenergi ble 425 000 kroner høyere enn budsjettert. 

 

Med tanke på de store utbyggingsprosjektene som vil komme i løpet av de nærmeste årene, 

både innenfor skole og barnehage, foreslår rådmannen at et eventuelt mindreforbruk på dette 

området settes av til et eget fond ved årets slutt.  

 

 

2.3 Bruk og avsetninger til fond. 

 

Ubundne disposisjonsfond 

Budsjetteringen på avsetninger til disposisjonsfond i konsekvensjustert budsjett bygger på to 

forutsetninger vi har lagt. Den første forutsetningen er at for å sikre økonomisk handlingsfrihet 

og hindre underskudd skal vi ha et netto driftsresultat som utgjør minimum 3 % av sum 

driftsinntekter (resultatgrad).  

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per april

Prognose 

2012 Avvik 

Renteinntekter og utbytte -7 799 -6 698 0 -6 698 -963 -6 698 0

Gevinst finansielle instrumenter 0 -1 300 0 -1 300 0 -1 300 0

Renteutgifter 9 126 12 243 0 12 243 1 381 9 743 -2 500

Tap finansielle instrumenter 64 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 8 291 8 500 0 8 500 4 284 8 500 0

Netto finansinntekter/-utgifter 9 682 12 745 0 12 745 4 702 10 245 -2 500

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Renteinntekter og utbytte -7 799 -6 698 0 -6 698 -5 686 -7 123 -425

Gevinst finansielle instrumenter 0 -1 300 0 -1 300 0 -1 300 0

Renteutgifter 9 126 12 243 0 12 243 3 871 8 754 -3 489

Tap finansielle instrumenter 64 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 8 291 8 500 0 8 500 6 879 8 500 0

Netto finansinntekter/-utgifter 9 682 12 745 0 12 745 5 064 8 831 -3 914
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Med grunnlag i driftsinntektene i konsekvensjustert budsjett i 2012, utgjør ei avsetning på 3 % 

11,2 millioner kroner. I budsjettet for 2012 er det lagt inn ei avsetning til disposisjonsfondene 

på kr. 9 113 000. 

 

Den andre forutsetningen er å foreta avsetninger iht. reglement og vedtak, dvs. å bygge opp 

igjen de fondene som ble tømt fram mot 2008. Med bakgrunn i overskudd i 2009 og 2010 er 

oppbyggingen av fondene gjennomført. 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 

 

 
 

Ved utgangen av april viser prognosen at de budsjetterte avsetningene til de ulike fondene kan 

gjennomføres som forutsatt. I tillegg kommer avsetningen av fjorårets regnskapsresultat (jf. K-

sak 38/12. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12. 

 

 
 

Prognosen viser at vedtatte avsetninger til og bruk av de ulike fondene kan gjennomføres som 

forutsatt ved årets slutt. 

 

 

Lønns- og prisstigning 

Kommunal deflator for 2012 er anslått til 3,25 %. Her inngår en lønnsvekst på 4,0 % og en 

prisvekst på 2,5 %. I likhet med den praksis som har vært vanlig over flere år, har kommunen 

ikke praktisert en økning med en generell økning av driftsutgiftene i tråd med prisstigningen. 

Intensjonen er likevel at enhetene skal oppdatere budsjettgrunnlaget med nye kjente priser på 

ulike løpende avtaler og engasjement. 

 

Kommunal deflator for 2012 er anslått til 3,25%  %, herav en lønnsvekst på 4,0 %. I likhet med 

den praksis som har vært vanlig over flere år, har kommunen ikke praktisert en økning med en 

generell økning av driftsutgiftene i tråd med prisstigningen. Intensjonen er likevel at enhetene 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per april

Prognose 

2012 Avvik 

Avsetn til driftsfond 15 011 7 813 7 813 0 7 813 0

Avsetn til driftsfond 0 1 300 0 1 300 0 1 300 0

Bruk av disposisjonsfond 0 -650 0 -650 0 -650 0

Ikke disp nto driftsresultat 17 383 0 0 0 0 0

Disp av tidligere års ikke di -9 507 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 22 887 8 463 0 8 463 0 8 463 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Manuell

endring

budsjett

Nytt forslag 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Avsetn til driftsfond 0 1 300 0 1 300 0 1 300 0

Avsetn til bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 -650 0 -650 0 -650 0

Avsetn til driftsfond 15 011 22 716 0 22 716 0 22 716 0

Avsetning til overskuddsfond 0 2 480 0 2 480 0 2 480 0

Ikke disp nto driftsresultat 17 383 0 0 0 0 0 0

Disp av tidligere års ikke di -9 507 -17 383 0 -17 383 0 -17 383 0

Netto avsetninger 22 887 8 463 0 8 463 0 8 463 0
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skal oppdatere budsjettgrunnlaget med nye kjente priser på ulike løpende avtaler og 

engasjement. Øvrige årlige prisstigninger forutsettes inndekket gjennom kontinuerlige 

effektiviseringstiltak.  

 

Lønnsoppgjøret 2012 er et hovedoppgjør. Det er lagt inn en reservepost lønn under ansvar 1601 

på 6,5 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift. Beregningsforutsetningen for reserveposten er 3,2 % av 

fastlønnsbudsjettet, med tillegg av arbeidsgiveravgift, hhv. kr. 5.750.000 og 750.000. I 

beregningen av pensjonsutgiftene er pensjonspremien beregnet ut fra en antatt lønnsvekst på 

samme nivå.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er ennå ikke ferdig. Partene er per dato ute i konflikt. 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett nedjustert lønnsvekstanslaget fra 4 % til 3,75 %. 

Dette er gjort med bakgrunn i de lønnsoppgjørene som er ferdigforhandlet.  

 

Det er på dette grunnlag vanskelig å si noe om den avsatte lønnsreserveposten er tilstrekkelig til 

å dekke effekten av årets lønnsoppgjør. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 
Til lønnsoppgjør ble det avsatt kr. 6.500.000. Virkningsdato for hovedoppgjøret ble 06.06.12, og 

med en årslønnsvekst på 2,67%. Ramma for lokale forhandlinger er fastsatt til 1,2% på årsbasis. 

Med virkningstidspunkt 01.08.12 utgjør uttaket om lag 0,5% av lønnsmassen i 2012. Avsetningen 

ser samla sett ut til holde. Den budsjettmessige fordelingen av lønnsoppgjøret er ennå ikke foretatt. 

Det vil være hensiktmessig at rådmannen gis fullmakt til å foreta denne fordelinga innafor avsatt 

ramme.  

 

 

Pensjonsutgifter 

KLP operer med følgende beregnet premie for de forskjellige ordningene i 2012, redusert med 

arbeidstakers andel på 2 %: 

- Fellesordningen   20,7 % 

- Sykepleieordningen  21,9 % 

- Folkevalgtordningen 54,3 % 

 

Pensjonspremien i Statens Pensjonskasse er på 12 %, eksklusive arbeidstakers andel, som også 

her er på 2 %. 

 

Pensjonsutgiftene for disse premiesatsene er lagt inn i budsjettet på hver enkelt enhet. Etter 

reglene for føring av pensjonsutgifter skal det også beregnes en pensjonskostnad. Differansen 

mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden er det såkalte premieavviket. Dette er ført 

under budsjettområdet sentraladministrasjonen. 

 

Premiavviket for 2012 skal utgiftsføres over 10 år fra 2013. I tillegg kommer tidligere års 

premieavvik som utgift. 

 

I økonomiplanen er det tatt hensyn til utgiftsføringa av premieavviket fra tidligere år og fra 

2012. 

 

Oppsummert er pensjonskostnadene i 2012: 
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Pensjonspremie 2012 KLP 29.928.000 

Premieavvik 2012 -10.956.000 

Amortisering tidligere års premieavvik 1.420.000 

Tilbakeføring overskudd KLP -763.000 

Sum utgifter KLP 19.629.000 

Utgifter Statens pensjonskasse 4.717.000 

Sum pensjonsutgifter tilsammen 24.346.000 

 

Tilsvarende kostnader i revidert budsjett for 2011 var på 22.867.000, hhv. kr. 18.340.000 i KLP 

og 4.527.000 i Statens Pensjonskasse.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 

Det er per i dag ikke avdekket vesentlige avvik sammenlignet med budsjettforutsetningene. 

Fram mot økonomirapporten for 2. tertial vil rådmannen fortsatt vurdere fordelinga av 

pensjonskostnadene mellom enhetene. Slik det ser ut nå vil dette ikke påvirke de samla 

pensjonsutgiftene til KLP. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12. 
Det er gjort korrigeringer på premiavvik/premiefond for pensjonsordningene, uten at det samla sett 

har endret den budsjettmessige balansen. 
 

 

Momskompensasjon investeringer 

Momskompensasjon fra investeringene skal inntektsføres i driftsregnskapet. Fra 2010 til 2014 

skal minimum 20 % pr år overføres til investeringsregnskapet, inntil man til 2014 skal 

inntektsføre hele momskompensasjonen i investeringsregnskapet.  

 

I 2012 skal minst 60 % av momskompensasjonen overføres fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. I budsjettet for 2012 er det ført kr. 3,9 millioner i momskompensasjon, 

og hele beløpet – 100 % - er ført i investeringsbudsjettet.  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 

Det er per i dag ikke avdekket vesentlige avvik sammenlignet med budsjettforutsetningene. 

Endelig resultat på området er avhengig av at forutsatte framdriftsplaner på 

investeringsprosjektene holdes. Eventuelle avvik her vil uansett ikke ha betydning for 

driftsresultat, da all momskompensasjon knyttet til investeringsprosjektene er forutsatt 

tilbakeført til investeringsregnskapet i sin helhet. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12. 
Momskompensasjon fra investeringene er ført under sentraladministrasjonen. Opprinnelig budsjett 

lød på kr. 3.900.000. Summen ble i sin helhet overført til finansiering av investeringene. Siden 

bygging av ny barnehage i Buvika ikke kommer i gang i 2012, er momskompensasjonen redusert til 

kr. 950.000, men fortsatt er 100% av momskompensasjonen overført til finansiering av 

investeringene.  

 

 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 

Regelverket for tilskuddsordningen er beholdt uendret fra 2011. Innslagspunktet er kr. 935.000 

og kompensasjonsgraden er 85 %. Dette betyr at kommunen får refundert 85 % av 
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lønnsutgiftene som overstiger kr. 935.000 for den enkelte bruker som omfattes av ordninga. 

Øvrige kostnader til drift kompenseres ikke.  

 

Skaun har 6 brukere som faller innenfor ordningen, 5 i hjemmetjenesten og 1 bruker på 

Rossvollheimen. 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12. 
Antall brukere er de samme per i dag som ved inngangen til 2012. Inntektene føres på de 

respektive enheter, og eventuelle avvik i tilskuddet vil bli kommentert her. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12. 
Antall brukere er de samme per i dag som ved inngangen til 2012. Inntektene føres på de 

respektive enheter. 

 

Det er forventet langt høyere inntekter, spesielt knyttet opp i mot to brukere, enn budsjettert. 

Dette bidrar i stor grad til det positive resultatet for hjemmetjenesten og Rossvollheimen. Dette 

er nærmere beskrevet under respektive kapitler. 

 

 

2.3 Sum prognose driftsbudsjett 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen samla sett for kommunen i tabellen over, viser et positivt avvik på 3 395 000 kroner. 

Samlede merinntekter/mindreutgifter på skatt, rammetilskudd og renteutgifter er beregnet til i 

overkant av 6,8 mill. kr. Prognosen for budsjettområdene viser et negativt avvik på i overkant 

av 3,4 mill. kr. Fordelinga på budsjettområdene går fram av tabellen under:   

 
Budsjettområde Avvik 

Sentraladministrasjonen 400 000 

Skoler /SFO 0 

Barnehager 121 000 

Kultur og frivillighet 0 

Barn og familie og NAV sosial 1 849 000 

Institusjonsbaserte tjenester 866 000 

Hjemmebaserte tjenester 0 

Plan ekskl. gebyr 174 000 

Plan, gebyrbelagte tjenester 0 

Eiendomsdrift 0 

SUM 3 410 000 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Overført investbudsjett 3 232 3 900 0 3 900 0

TIL FORDELING DRIFT -264 027 -283 651 -96 600 -290 456 -6 805

Sum fordelt til drift 246 644 283 651 91 841 287 061 3 410

Mindreforbruk 0 0 -4 759 -3 395 -3 395
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For nærmere beskrivelse av de ulike budsjettendringstiltakene som er foreslått, vises det til 

kapittel 3.1. 

 

 
 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Prognosen samla sett for kommunen i tabellen over, viser et positivt avvik på 6,6 mill. kr, 

sammenlignet med 3,4 mill. kr i forrige økonomirapport. Samlede merinntekter/mindreutgifter 

på skatt, rammetilskudd og renteutgifter er beregnet til i overkant av 7,8 mill. kr. I tillegg viser 

prognosen for budsjettområdene samlet et negativt avvik på i overkant av 1,2 mill. kr. 

Fordelinga på budsjettområdene går fram av tabellen under:   

 

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Totalt Skaun kommune 

Sum alle arter 0 0 -4 759 -3 395 -3 395

Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 

Sum alle arter -270 440 -282 994 -96 596 -289 799 -6 805

Sentraladministrasjonen 

Sum alle arter 24 918 23 219 9 744 23 619 400

Skoler inkl SFO 

Sum alle arter 60 459 64 140 21 641 64 140 0

Barnehager 

Sum alle arter 44 390 51 740 15 763 51 862 121

Barn, familie og sosial 

Sum alle arter 31 582 40 744 9 819 42 593 1 849

Kultur fritid og frivillighet 

Sum alle arter 6 724 7 581 2 119 7 581 0

Institusjonsbaserte tjenester 

Sum alle arter 41 037 42 737 14 450 43 603 866

Hjemmebaserte tjenester 

Sum alle arter 27 416 32 359 10 828 32 359 0

Plan ekskl gebyr 

Sum alle arter 5 801 4 758 2 891 4 932 174

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 

Sum alle arter -5 396 -8 343 -4 700 -8 343 0

Eiendomsdrift 

Sum alle arter 33 508 24 060 9 282 24 060 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Overført investbudsjett 3 232 950 0 950 0

TIL FORDELING DRIFT -264 027 -293 610 -179 371 -299 515 -5 904

Sum fordelt til  drift 246 644 293 610 169 140 292 885 -725

Mindreforbruk 0 0 -10 232 -6 629 -6 629
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2.4 Sentraladministrasjonen 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen viser et merforbruk på 400 000 kroner for hele året. Dette skyldes utgifter i 

tilknytning til LEAN-arbeidet, som er foreslått dekket inn gjennom en tilleggsbevilgning (jf. 

kap 3.1). Den foreslåtte tilleggsbevilgningen foreslås dekkes inn gjennom tilskudd fra KLP, 

samt bruk av overførte midler fra 2011 (overskuddfond). Etter dette forventes det at området vil 

gå i balanse ved årets slutt. 

 

 

 

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Totalt Skaun kommune

Sum alle arter 0 0 -10 232 -6 629 -6 629

Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 

Sum alle arter -270 440 -284 691 -179 402 -292 552 -7 861

Sentraladministrasjonen 

Sum alle arter 24 918 23 802 14 407 23 662 -140

Skoler inkl SFO 

Sum alle arter 60 459 64 140 39 100 64 534 394

Barnehager 

Sum alle arter 44 390 51 740 28 991 51 919 178

Barn, familie og sosial 

Sum alle arter 31 582 41 728 19 186 42 570 842

Kultur fritid og frivillighet 

Sum alle arter 6 724 7 581 4 057 7 581 0

Institusjonsbaserte tjenester 

Sum alle arter 41 037 42 737 25 734 42 737 0

Hjemmebaserte tjenester 

Sum alle arter 27 416 32 359 20 330 31 539 -820

Plan ekskl gebyr 

Sum alle arter 5 801 4 888 4 525 4 408 -480

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 

Sum alle arter -5 396 -8 343 -2 427 -7 636 707

Eiendomsdrift 

Sum alle arter 33 508 24 060 15 267 24 610 550

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 25 705 25 239 11 165 27 437 2 198

Sum driftsinntekter -7 336 -5 920 -1 420 -7 718 -1 798

NETTO DRIFTSUTGIFT 18 370 19 319 9 744 19 718 400

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0

Avsetninger 622 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 622 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 24 918 23 219 9 744 23 619 400
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Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Prognosen samlet sett for området viser et positivt avvik på 140 000 kroner. Dette skyldes 

sparte lønnsutgifter ved at ny rådgiver helse tiltrer senere enn først forutsatt. Avvik på 

enkeltansvar innen området dekkes opp ved interne omdisponeringer. 

 

 

2.5 Skoler og SFO 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen viser at budsjettområdet vil gå i balanse ved årets slutt. Fra enhetslederne er det 

imidlertid rapportert om en del utfordringer knyttet til dette, blant annet elevtalls-/klasseøkning 

fra høsten av, samt elever med særskilte behov for oppfølging. Denne problemstillingen vil bli 

fulgt opp i neste økonomirapport. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 25 705 27 065 17 267 27 973 909

Sum driftsinntekter -7 336 -3 308 -2 860 -4 357 -1 049

NETTO DRIFTSUTGIFT 18 370 23 757 14 407 23 616 -140

Bruk av avsetninger 0 -905 0 -905 0

Avsetninger 622 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 622 -905 0 -905 0

NETTO UTGIFT 24 918 23 802 14 407 23 662 -140

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 69 822 70 047 24 399 71 343 1 297

Sum driftsinntekter -9 511 -5 907 -2 758 -7 204 -1 297

NETTO DRIFTSUTGIFT 60 310 64 140 21 641 64 139 0

Bruk av avsetninger -19 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -19 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 60 459 64 140 21 641 64 140 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 69 822 70 922 45 296 74 126 3 205

Sum driftsinntekter -9 511 -6 070 -6 197 -8 964 -2 894

NETTO DRIFTSUTGIFT 60 310 64 852 39 100 65 163 311

Bruk av avsetninger -19 -712 0 -629 83

Avsetninger 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -19 -712 0 -629 83

NETTO UTGIFT 60 459 64 140 39 100 64 534 394
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Samlet sett viser prognosen at området vil gå med et merforbruk i 2012. Mye av dette skyldes 

forhold nevnt i forrige økonomirapport vedrørende elevtalls-/klasseøkning i høst. I tillegg vil 

utgiftene til skoleskyss bli høyere enn budsjettert. 

 

For å kompensere for disse forhold foreslår rådmannen at det gis en tilleggsbevilgning til 

området på totalt 550 000 kroner. Av dette gis det 150 000 kroner til Børsa skole og 200 000 til 

Buvik skole som en kompensasjon for å dekke opp ekstra kostnader knyttet til klassedeling fra 

1. august. De resterende 200 000 kroner gis for å dekke opp merkostnader til skoleskyss. 

 

Rådmannen foreslår videre å gi en tilleggsbevilgning på 70 000 kroner til ungdomsskolen 

knyttet til innføring av valgfag fra 1. august. Kommunene er kompensert for tiltaket gjennom 

en tilsvarende økning i det opprinnelige rammetilskuddet. 

 

 

2.6 Barnehager 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Samlet sett viser prognosen for området et merforbruk på 121 000 kroner. Dette skyldes blant 

annet at vedtatte innsparinger for 2012 ennå ikke er fullt ut gjennomført. Rådmannen forventer 

at barnehagene vil være i balanse ved årets slutt. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Samlet sett viser prognosen for området et merforbruk på 178 000 kroner. Dette skyldes blant 

annet at vedtatte innsparinger for 2012 ennå ikke er fullt ut gjennomført. I budsjettvedtaket for 

2012 er det lagt inn en total besparelse på 500 000 kroner fordelt på barnehagene. Rådmannen 

forventer at området vil være i balanse ved årets slutt. Videre er tilskuddet til private 

barnehager langt høyere enn forutsatt. Rådmannen foreslår å øke budsjettposten til tilskudd 

private barnehager med 300 000 kroner, noe som er i tråd med tilskuddets størrelse. 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 59 482 64 372 21 439 64 878 235

Sum driftsinntekter -15 119 -12 632 -5 676 -13 016 -113

NETTO DRIFTSUTGIFT 44 362 51 740 15 763 51 862 121

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0

Avsetninger 3 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 3 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 44 390 51 740 15 763 51 862 121

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 59 482 65 349 39 060 67 117 1 768

Sum driftsinntekter -15 119 -13 134 -10 068 -14 723 -1 589

NETTO DRIFTSUTGIFT 44 362 52 215 28 991 52 394 178

Bruk av avsetninger 0 -475 0 -475 0

Avsetninger 3 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 3 -475 0 -475 0

NETTO UTGIFT 44 390 51 740 28 991 51 919 178
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2.7 Kultur, fritid og frivillighet 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen viser at området vil være i balanse ved årets slutt. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Prognosen viser at området vil være i balanse ved årets slutt. 

 

 

2.8 Barn, familie og NAV sosial 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen for området viser et merforbruk på 1 849 000 kroner ved årets slutt. Det foreslås 

tilleggsbevilget 279 000 kroner til tilskudd til krisesenteret i Orkdal. Det er i budsjettet for 2012 

avsatt 50 000 kroner til formålet, mens reell utgift ihht inngått avtale er 329 000 kroner. I 

prognosen inngår også utgifter til opprettelse av familiesenter, samt styrking av PP-tjenesten. 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 10 196 9 221 3 785 10 165 35

Sum driftsinntekter -3 681 -1 640 -1 661 -2 533 -23

NETTO DRIFTSUTGIFT 6 515 7 581 2 123 7 632 12

Bruk av avsetninger -74 0 -4 -52 -12

Avsetninger 284 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 209 0 -4 -52 -12

NETTO UTGIFT 6 724 7 581 2 119 7 581 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 10 196 10 602 6 284 10 651 50

Sum driftsinntekter -3 681 -2 731 -2 224 -2 871 -140

NETTO DRIFTSUTGIFT 6 515 7 871 4 061 7 780 -90

Bruk av avsetninger -74 -290 -4 -300 -10

Avsetninger 284 0 0 100 100

NETTO AVSETNINGER 209 -290 -4 -200 90

NETTO UTGIFT 6 724 7 581 4 057 7 581 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 40 281 46 744 11 966 49 749 3 005

Sum driftsinntekter -8 870 -6 001 -2 146 -7 152 -1 152

NETTO DRIFTSUTGIFT 31 430 40 744 9 825 42 611 1 867

Bruk av avsetninger -82 0 0 0 0

Avsetninger 239 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 158 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 31 582 40 744 9 819 42 593 1 849
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Dette er utgifter som i stor grad blir finansiert gjennom skjønnsmidler vi har fått fra 

Fylkesmannen. Det er derfor foreslått en budsjettendring i tråd med dette. 

 

Fra Orkdal kommune, som er vertskommune for det interkommunale barnevernssamarbeidet, er 

det varslet et mulig merforbruk for Skaun i størrelsesorden 0,5 – 1,0 mill. kr. I tillegg kommer 

eventuelle nye plasseringssaker i 2012. Ut fra mottatte opplysninger finner rådmannen det 

vanskelig å gi en fullgod prognose for barnevernsarbeidet nå, men vil følge opp saken i neste 

økonomirapport. I midten av juni vil det bli gjennomført et møte i samarbeidsgruppen angående 

blant annet denne saken.  

 

Med bakgrunn i fjorårets regnskapstall for utbetalingar til økonomisk bistand, vil rådmannen 

følge opp dette i neste økonomirapport. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Samlet sett viser prognosen for området et merforbruk på i overkant av 0,8 mill. kr.  

 

Innenfor budsjettområdet er det til dels store avvik på de ulike tjenesteområdene. Så langt ser 

det ut til at avsatte midler til gjennomføring av samhandlingsreformen er tilstrekkelig. 

Prognosen så langt viser et mindreforbruk på rundt 1,4 mill. kr. Det er knyttet stor usikkerhet til 

utviklingen resten av året, samt avregningen etter årsskiftet. Av den grunn vil ikke rådmannen 

anbefale noen omdisponering av disse midlene.  

 

Skaun kommune har mottatt 672 000 kroner i øremerkede midler til etablering av 

interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Disse midlene er inkludert i tallene i tabellen over. 

Dette er midler som skal betales videre til den interkommunale ordningen som er under 

etablering. 

 

Fra Orkdal kommune, som er vertskommune for det interkommunale barnevernssamarbeidet, er 

det varslet et mulig merforbruk for Skaun i størrelsesorden 1,5 – 2,0 mill. kr. Det er satt i verk 

enkelte tiltak for å få ned kostnadene. Det er innkalt til et eget møte i samarbeidsgruppen i 

starten av november hvor økonomi vil bli et sentralt tema. Rådmannen foreslår å gi en 

tilleggsbevilgning til området på 1,5 mill. kr. 

 

Som varslet i forrige økonomirapport ser det ut som utbetalinger til økonomisk sosialhjelp blir 

langt høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår derfor å øke bevilgningen til formålet med 

250 000 kroner i 2012. 

 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 40 281 48 554 22 471 49 816 1 262

Sum driftsinntekter -8 870 -6 673 -3 317 -6 992 -320

NETTO DRIFTSUTGIFT 31 430 41 881 19 206 42 876 995

Bruk av avsetninger -82 -154 0 -286 -132

Avsetninger 239 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 158 -154 0 -286 -132

NETTO UTGIFT 31 582 41 728 19 186 42 570 842
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2.9 Institusjonsbaserte tjenester 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen for området viser et merforbruk på 866 000 kroner. Dette skyldes i all hovedsak to 

forhold. Det første forholdet er knyttet opp i mot en ressurskrevende bruker. Denne saken har 

både en inntekts- og utgiftsside slik at rådmannen vil avvente saken noe før det tas stilling til en 

eventuell tilleggsbevilgning.  

 

Det andre forholdet er at omstillingen fra seks langtidsplasser til dagsentertilbud for demente 

tar lengre tid enn først forutsatt, og dagsentertilbudet vil tidligst være i drift fra september. 

Rådmannen forventer imidlertid at vedtatt innsparing knyttet til dette tiltaket gjennomføres som 

planlagt.  

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Prognosen viser at Rossvollheimen vil komme i balanse ved årets slutt. Dette er en positiv 

utvikling siden forrige økonomirapport. Arbeidet med å gjøre om langtidsplasser til dagplasser 

er ennå ikke avsluttet, slik at forventet innsparing på dette tiltaket vil bli mindre enn forutsatt. 

Inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester vil bli langt høyere enn først beregnet. 

Kostnadene knyttet til disse tjenestene er innarbeidet i opprinnelig budsjett, mens inntektene 

har vært for lavt budsjettert i utgangspunktet. Korrigert for disse forholdene vil området gå i 

balanse ved årets slutt. 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 54 052 51 188 17 613 53 585 2 397

Sum driftsinntekter -12 441 -8 451 -3 163 -9 982 -1 531

NETTO DRIFTSUTGIFT 41 611 42 737 14 449 43 602 865

Bruk av avsetninger -649 0 0 0 0

Avsetninger 70 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -579 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 41 037 42 737 14 450 43 603 866

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 54 052 51 188 34 438 56 744 5 556

Sum driftsinntekter -12 441 -8 451 -8 704 -14 007 -5 556

NETTO DRIFTSUTGIFT 41 611 42 737 25 734 42 737 0

Bruk av avsetninger -649 0 0 0 0

Avsetninger 70 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -579 0 0 0 0

NETTO UTGIFT 41 037 42 737 25 734 42 737 0
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2.10 Hjemmebaserte tjenester 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen så langt viser at området som helhet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 
 

Nye beregninger vedrørende tilskudd til ressurskrevende tjenester viser at budsjettposten er for 

lavt budsjettert i utgangspunktet. Prognosen som viser et positivt resultat med 0,8 mill. kr 

skyldes dette. Selve aktivitetsnivået og tjenestene er som forutsatt. Dette vil bli korrigert i 

forbindelse med arbeidet for neste års budsjett. 

 

 

2.11 Plan (ekskl. gebyr) 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen så langt viser et merforbruk innenfor området på 174 000 kroner. Dette skyldes 

hovedsakelig forhold innenfor brann- og redningstjenesten, hvor blant annet vilkårene for kjøp 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 36 522 37 664 11 700 39 526 1 863

Sum driftsinntekter -9 154 -5 294 -872 -7 168 -1 874

NETTO DRIFTSUTGIFT 27 368 32 370 10 828 32 359 -11

Bruk av avsetninger 0 -11 0 0 11

Avsetninger 48 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 48 -11 0 0 11

NETTO UTGIFT 27 416 32 359 10 828 32 359 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 36 522 38 264 22 188 39 849 1 585

Sum driftsinntekter -9 154 -5 294 -1 859 -7 706 -2 413

NETTO DRIFTSUTGIFT 27 368 32 970 20 330 32 143 -828

Bruk av avsetninger 0 -611 0 -604 8

Avsetninger 48 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 48 -611 0 -604 8

NETTO UTGIFT 27 416 32 359 20 330 31 539 -820

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 6 320 9 230 2 977 9 481 251

Sum driftsinntekter -836 -1 762 -86 -1 839 -77

NETTO DRIFTSUTGIFT 5 483 7 468 2 891 7 642 174

Bruk av avsetninger -200 -2 710 0 -2 710 0

Avsetninger 297 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 97 -2 710 0 -2 710 0

NETTO UTGIFT 5 801 4 758 2 891 4 932 174
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av tjenester fra Orkdal kommune er endret. Det arbeides med å klarhet i de faktiske forholdene 

innenfor området, og rådmannen vil komme tilbake til saken i økonomirapport nr 2.  

 

Enheten har varslet fra om endring i forutsetningene når det gjelder framdriften på diverse tiltak 

og prosjekt. Det vises i denne sammenhengen til rapporten fra enhetsleder, jf. kap. 5.15. 

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Internt viser området avvik mellom de ulike tjenestene. Det positive resultatet skyldes at avsatte 

midler til blant annet innleie av konsulenter til enkeltprosjekter ikke benyttes fullt ut i år, men 

at arbeidet vil fortsette inn i 2013.  

 

I forbindelse med reguleringsplanprosjektet for Fv 802 har NVE kommet med en innsigelse, 

som har ført til behov for 3.partskontroll på geoteknikk. Rådmannen foreslår å gi en 

tilleggsbevilgning på 200 000 kroner til dette formålet. 

 

 

2.12 Plan (gebyrbelagte tjenester) 

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen så langt viser at området vil gå i balanse. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet 

rundt blant annet inntektene på området. 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 6 320 10 610 4 726 9 081 -1 530

Sum driftsinntekter -836 -1 762 -201 -1 913 -150

NETTO DRIFTSUTGIFT 5 483 8 848 4 525 7 168 -1 680

Bruk av avsetninger -200 -3 960 0 -2 760 1 200

Avsetninger 297 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 97 -3 960 0 -2 760 1 200

NETTO UTGIFT 5 801 4 888 4 525 4 408 -480

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 14 305 14 201 4 780 14 451 250

Sum driftsinntekter -24 889 -20 799 -9 480 -21 013 -214

NETTO DRIFTSUTGIFT -10 584 -6 598 -4 700 -6 561 36

Bruk av avsetninger -250 -1 811 0 -1 781 30

Avsetninger 1 224 66 0 0 -66

NETTO AVSETNINGER 973 -1 745 0 -1 781 -36

NETTO UTGIFT -5 396 -8 343 -4 700 -8 343 0
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Prognosen i økonomirapport 2/12 

 

 
 

Prognosen viser et inntektstap i størrelsesorden 0,7 mill. kr innenfor områdene plan, kart og 

byggesak. Dette skyldes lavere aktivitet i markedet sammenlignet med tidligere år. 

Inntektsbudsjettet for 2012 er lavere enn regnskapet for 2011, men det viser seg at inntektene 

vil bli ytterligere mindre i år. I og med at dette er områder som skal utføres til selvkost, er det 

ingen hensikt å gi en tilleggsbevilgning til formålet. Inntektstapet vil fremstå som et 

”underskudd” i regnskapet, som må dekkes inn i løpet av kommende år, enten i form av 

overskudd på de neste års regnskap eller gebyrøkninger. 

 

 

2.13 Eiendomsdrift  

 

Prognosen i økonomirapport 1/12 

 

 
 

Prognosen viser at området vil gå i balanse i år.  

 

Prognosen i økonomirapport 2/12 

 
 

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 14 305 14 391 8 456 14 214 -177

Sum driftsinntekter -24 889 -20 923 -10 883 -20 713 210

NETTO DRIFTSUTGIFT -10 584 -6 532 -2 427 -6 499 33

Bruk av avsetninger -250 -1 811 0 -1 138 673

Avsetninger 1 224 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER 973 -1 811 0 -1 138 673

NETTO UTGIFT -5 396 -8 343 -2 427 -7 636 707

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Budsjett 

2012

Regnskap pr

april 2012

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 35 479 34 292 13 557 35 909 1 337

Sum driftsinntekter -13 475 -9 830 -4 276 -10 996 -885

NETTO DRIFTSUTGIFT 22 004 24 462 9 281 24 913 451

Bruk av avsetninger -350 -1 747 0 -3 547 -1 800

Avsetninger 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -350 -1 747 0 -3 547 -1 800

NETTO UTGIFT 33 508 24 060 9 282 24 060 0

Beskrivelse

Regnskap 

2011

Gjeldende 

budsjett 

2012

Regnskap 

2012 

per august

Prognose 

2012 Avvik

Sum driftsutgifter 35 479 35 122 22 790 36 425 1 303

Sum driftsinntekter -13 475 -9 931 -7 524 -10 685 -754

NETTO DRIFTSUTGIFT 22 004 25 192 15 265 25 740 549

Bruk av avsetninger -350 -2 297 0 -2 297 0

Avsetninger 0 0 0 0 0

NETTO AVSETNINGER -350 -2 297 0 -2 297 0

NETTO UTGIFT 33 508 24 060 15 267 24 610 550
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Prognosen viser et samlet overforbruk for området på 550 000 kroner, rimelig jevnt fordelt på 

veg og eigedom. Rådmannen foreslår ingen tilleggsbevilgning til vegområdet, men forventer at 

overforbruket dekkes inn helt eller delvis i løpet av årets siste måneder. 

 

Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning til eiendom på 300 000 kroner knyttet til 

ekstraordinære reparasjonsarbeider på skolene, og da spesielt ungdomsskolen og Viggja skole. 

 

 

3. SKAUN KOMMUNES TOTALE DRIFTBUDSJETT. 

 

Det fremgår av gjennomgangen at det er behov for å gjøre noen budsjettendringer innenfor 

enkelte områder. Disse framgår av tabellen i neste kapittel (3.1).  

 

Selv om prognosen for driftsbudsjettet totalt sett er positiv, jf. kap. 2.3, er det viktig at nivået på 

drifta fremdeles holdes på et nøkternt nivå. Skaun kommune står overfor store utfordringer i 

årene framover, blant annet knyttet til befolkningsvekst og nye investeringer, slik at det er 

viktig at det fremdeles prioriteres stramt og at det settes av tilstrekkelige midler til reserver. 

 

Arbeidet med å gjennomføre de vedtatte innsparingene/tiltakene for 2012, vil derfor fortsette 

som forutsatt. 

 

3.1 Nye revisjonstiltak drift. 

 

Følgende  endringstiltak i driftsbudsjettet er lagt inn: 

 

Revisjonstiltak Beløp Merknad 

Barnevern-tilleggsbevilgning 1.500.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Oppsetting av Skottet 2013 200.000 Dekning: Bruk av disp.fond. 

Skoleskyss – tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Tilskudd private barnehager-tilleggsbevilgning 300.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Økonomisk sosialhjelp-tilleggsbevilgning 250.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Innspart renteutgift avsatt disposisjonsfond 3.914.000  

Tilleggsbev. ekstraordinære reparasjoner og 

vedlikehold skolebygg 

300.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Valgfag Skaun ungdomsskole-tilleggsbevilgning 70.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Klassedeling Buvik skole-tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Klassedeling Børsa skole – tilleggsbevilgning 150.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Reguleringsplan Fv 802-tilleggsbevilgning 200.000 Dekning: Økt rammetilskudd 

Sum tilleggsbevilgninger 3.370.000  

Sum økt avsetning 3.914.000  

 

Oversikten under viser detaljene i revisjonstiltakene: 
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Kapittel : Endringstiltak ØR 2/12 

Tiltak Barnevern-tilleggsbevilgning. 

Beskrivelse I økonomirapport for barnevernet i Skaun er det et overforbruk 

på vel 1 mill. kr. pr. 2.kvartal. Videreføres dette vil overforbruket 

bli omlag 2 mill. kr. Årsaken til budsjettsprekken er mange 

kostnadskrevende saker og flere akuttplasseringer. Det 

arbeides med tiltak for å få ned kostnadene. Forslag til 

etterbevilgning 1,5 mill. kr. 

Dekning: 

Økt rammetilskott. 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -1 500 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -1 500 000 0 

Sum netto   -1 500 000 0 

Ansvar Ansvar: Barnevernstjeneste (3601) 

    1.3500.252.0 

        Kjøp av tjenester fra andre kommuner 

 1 500 000 0 

Sum utgifter  1 500 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   1 500 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Oppsetting av Skottet i 2013. 

Beskrivelse Kommunestyret vedtok på møtet 21.06.12 kr. 500.000, hvorav 

kr. 200.000 stilles til disposisjon i 2012, mens kr. 300.000 

innarbeides i budsjettet for 2013. 

 

Dekning 2012: 

Bruk av disposisjonsfondet. 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Kulturarbeid (2801) 

    1.4700.385.59 

        Overføring tilskudd til andre 

 200 000 0 
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    1.9400.385.59 

        Bruk av disposisjonsfond 

 -200 000 0 

Sum utgifter  200 000 0 

Sum inntekter  -200 000 0 

Sum netto   0 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Skoleskyss-tilleggsbevilgning. 

Beskrivelse I økonomirapporten for 2. termin vil budsjettposten for 

skoleskyss sprekke med omlag kr. 200.000. Årsak er flere 

elever med skoleskyss, økt omfang skyss gjesteelever. 

Dekning: 

Økt rammetiskott 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -200 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -200 000 0 

Sum netto   -200 000 0 

Ansvar Ansvar: Fellesutgifter grunnskolen (2101) 

    1.1700.223.0 

        Skoleskyss 

 200 000 0 

Sum utgifter  200 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   200 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Tilskudd private barnehager-tilleggsbevilgning. 

Beskrivelse Økt refusjonskrav på barn fra Skaun som går i private 

barnehager i andre kommuner. Dette er enhelt uforutsigbar 

utgift, da det ikke er krav om informasjon til hjemkommunen på 

forhånd. Tillegg kr. 300.000. 

Dekning: 

Økt rammetilskudd. 

- 
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- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -300 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -300 000 0 

Sum netto   -300 000 0 

Ansvar Ansvar: Fellsutgifter barnehage (2301) 

    1.3701.201.0 

        Driftstilskudd private barnehager 

 300 000 0 

Sum utgifter  300 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   300 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Økonomisk sosialhjelp-tilleggsbevilgning. 

Beskrivelse Prognosen for økonomisk sosialhjelp viser et overforbruk mot 

budsjettet på omlag kr. 250.000. Revidert budsjett kommer da 

på kr. 3.020.000, som er omlag kr. 200.000 lavere enn regnskap 

2011. 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -250 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -250 000 0 

Sum netto   -250 000 0 

Ansvar Ansvar: Økonomisk hjelp (3502) 

    1.4710.281.0 

        Sosialhjelp bidrag livsopphold 

 250 000 0 

Sum utgifter  250 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   250 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 
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Tiltak Innspart renteutgift avsatt disposisjonsfond. 

Beskrivelse Budsjettprognosen for renteutgifter viser innsparing på kr. 

3.914.000, som foreslås avsatt disp.fond skoleutbygging. 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Renter og avdrag (9001) 

    1.5000.870.0 

        Renteutgifter løpende lån 

 -3 914 000 0 

Sum utgifter  -3 914 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   -3 914 000 0 

Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (9401) 

    1.5400.880.0 

        Avsetn til driftsfond 

 3 914 000 0 

Sum utgifter  3 914 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   3 914 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Tilleggsbevilgning ekstraordinære  reparasjoner og vedlikehold 

skolebygg. 

Beskrivelse Nødvendige reparasjoner/og ekstraordinært vedlikehold på 

Buvik skole, Skaun ungdomsskole og Viggja skole. 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -300 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -300 000 0 

Sum netto   -300 000 0 

Ansvar Ansvar: Buvik skole (5302) 

    1.2401.222.55 

        Rep vedlikehold inventar utstyr 

 100 000 0 

Sum utgifter  100 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   100 000 0 
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Ansvar Ansvar: Viggja skole (5306) 

    1.2300.222.0 

        Kjøp av tjenester vedlikehold 

 75 000 0 

Sum utgifter  75 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   75 000 0 

Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (5307) 

    1.2401.222.55 

        Rep vedlikehold inventar utstyr 

 125 000 0 

Sum utgifter  125 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   125 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Valgfag Skaun ungdomsskole-tilleggbevilgning. 

Beskrivelse 
- 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -70 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -70 000 0 

Sum netto   -70 000 0 

Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (2107) 

    1.0101.202.0 

        Lønn i faste stillinger lærer 

 61 350 0 

    1.0990.202.0 

        Arbeidsgiveravgift 

 8 650 0 

Sum utgifter  70 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   70 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 
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Tiltak Klassedeling Buvik skole - tilleggsbevilgning 

Beskrivelse 
- 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -200 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -200 000 0 

Sum netto   -200 000 0 

Ansvar Ansvar: Buvik skole (2102) 

    1.0101.202.0 

        Lønn i faste stillinger lærer 

 175 285 0 

    1.0990.202.0 

        Arbeidsgiveravgift 

 24 715 0 

Sum utgifter  200 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   200 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Klassedeling Børsa skole-tilleggsbevilgning. 

Beskrivelse 
- 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -150 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -150 000 0 

Sum netto   -150 000 0 

Ansvar Ansvar: Børsa skole (2103) 

    1.0101.202.0 

        Lønn i faste stillinger lærer 

 131 464 0 

    1.0990.202.0 

        Arbeidsgiveravgift 

 18 536 0 

Sum utgifter  150 000 0 

Sum inntekter  0 0 



30 

 

Sum netto   150 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 

- 

Tiltak Reguleringsplan F 802-tilleggsbevilgning. 

Beskrivelse Grunnet NVEs innsigelse er det behov for 3.partskontroll på 

geoteknikk. Kostnaden på kr. 200.000 er ikke budsjettert 

tidligere og må tilleggsbevilges. 

- 

- - 

2012 2013 

Ansvar Ansvar: Statlig rammetilskott (8401) 

    1.8000.840.0 

        Rammetilskudd 

 -200 000 0 

Sum utgifter  0 0 

Sum inntekter  -200 000 0 

Sum netto   -200 000 0 

Ansvar Ansvar: Teknisk kontor (4101) 

    1.2700.285.35 

        Konsulenttjenester 

 200 000 0 

Sum utgifter  200 000 0 

Sum inntekter  0 0 

Sum netto   200 000 0 

SUM NETTO TILTAK  0 0 

- 
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3.2 Budsjettskjema 1A og 1B: Økonomirapport 2. tertial 2012. 

 

Med bakgrunn i gjennomgangen av ny prognose for driftsbudsjett (revidert budsjett 

prognosetallene), samt foreslåtte revisjonstiltak drift, jfr. pkt. 3.1, fremgår budsjettskjema 1A 

og 1B under slik:  

 

BUDSJETTSKJEMA 1A 

    

Beskrivelse Regnskap 2011 Opprinnelig 

budsjett 2012 

Nytt budsjett 

2012 (ØR 1) 

Nytt budsjett 

2012 (ØR 2) 

  Skaun  

Skatt på formue og inntekt  -111 873 -119 921 -119 921 -119 921 

Eiendomsskatt  -450 -900 -900 -900 

Ordinært rammetilskudd  -169 245 -179 936 -181 633 -184 803 

Andre generelle statstilskudd  -2 059 -2 100 -2 100 -2 100 

SUM FRIE INNTEKTER  -283 627 -302 857 -304 554 -307 724 

Renteinntekter og utbytte  -7 800 -6 698 -6 698 -6 698 

Gevinst finansielle instrumenter  0 -1 300 -1 300 -1 300 

Renteutgifter,oa finansutgifter  9 131 12 243 12 243 8 329 

Tap finansielle instrumenter  65 0 0 0 

Avdrag sosiallån  -6 0 0 0 

Avdrag på lån  8 292 8 500 8 500 8 500 

Sosiale utlån  20 0 0 0 

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER  9 701 12 745 12 745 8 831 

Dekning tidl års merforbruk  0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger  15 560 9 113 26 497 30 411 

Til bundne avsetninger  2 239 66 66 0 

Bruk tidl års mindreforbruk  -9 508 0 -17 383 -17 383 

Bruk ubundne avsetninger  -1 150 -4 797 -9 277 -9 514 

Bruk bundne avsetninger  -475 -1 822 -2 172 -2 551 

NETTO AVSETNINGER  6 667 2 561 -2 269 963 

Overført investbudsjett  3 232 3 900 3 900 950 

TIL FORDELING DRIFT  -264 027 -283 651 -290 178 -296 980 

Sum fordelt til drift  246 644 283 651 290 178 296 980 

Merforbrukmindreforbruk  0 0 0 0 
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BUDSJETTSKJEMA 1B 

 

   

 
 

 

 

Beskrivelse Regnskap 2011

Opprinnelig 

budsjett 2012

Nytt budsjett 

2012 (ØR 1)

Nytt budsjett 

2012 (ØR 2)

Skaun 

Driftsutgifter 352 162 360 469 370 037 375 257

Driftsinntekter -105 518 -76 815 -79 858 -78 277

Netto driftsutgift 246 644 283 651 290 178 296 980

Sentraladministrasjonen 

Driftsutgifter 25 705 25 241 26 929 27 065

Driftsinntekter -7 336 -5 920 -6 120 -3 308

Netto driftsutgift 18 370 19 317 20 805 23 757

Skoler inkl SFO 

Driftsutgifter 69 822 70 047 70 747 71 562

Driftsinntekter -9 511 -5 907 -5 907 -6 070

Netto driftsutgift 60 310 64 140 64 840 65 492

Barnehager 

Driftsutgifter 59 482 64 372 65 118 65 649

Driftsinntekter -15 119 -12 632 -12 903 -13 134

Netto driftsutgift 44 362 51 740 52 215 52 515

Barn, familie og sosial 

Driftsutgifter 40 281 45 769 47 728 50 304

Driftsinntekter -8 870 -5 026 -6 001 -6 673

Netto driftsutgift 31 411 40 744 41 728 43 631

Kultur fritid og frivillighet 

Driftsutgifter 10 196 9 221 10 130 10 602

Driftsinntekter -3 681 -1 640 -2 510 -2 731

Netto driftsutgift 6 515 7 581 7 621 7 871

Institusjonsbaserte tjenester 

Driftsutgifter 54 052 51 188 51 188 51 188

Driftsinntekter -12 441 -8 451 -8 451 -8 451

Netto driftsutgift 41 611 42 737 42 737 42 737

Hjemmebaserte tjenester 

Driftsutgifter 36 522 37 664 38 264 38 264

Driftsinntekter -9 154 -5 294 -5 294 -5 294

Netto driftsutgift 27 368 32 370 32 970 32 970

Plan ekskl gebyr 

Driftsutgifter 6 320 8 474 10 610 10 810

Driftsinntekter -836 -1 316 -1 762 -1 762

Netto driftsutgift 5 483 7 158 8 848 9 048

Plan, gebyrbelagte tjenesteområder 

Driftsutgifter 14 305 14 201 14 201 14 391

Driftsinntekter -24 889 -20 799 -20 799 -20 923

Netto driftsutgift -10 584 -6 598 -6 598 -6 532

Eiendomsdrift 

Driftsutgifter 35 479 34 292 35 122 35 422

Driftsinntekter -13 681 -9 830 -10 111 -9 931

Netto driftsutgift 21 798 24 462 25 012 25 491
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3.3. Hovedoversikt drift. 

Beskrivelse Regnskap  

2011 

Opprinnelig 

budsjett 2012 

Nytt budsjett 

2012 (ØR 1) 

Nytt budsjett 

2012 (ØR 2) 

Brukerbetalinger  -19 983 -21 613 -21 564 -21 564 

Andre salgs- og leieinntekter  -35 326 -31 270 -31 362 -31 486 

Overføringer med krav til motytelse  -42 303 -18 509 -19 967 -18 292 

Rammetilskudd  -169 245 -179 936 -181 633 -181 633 

Andre statlige overføringer  -7 767 -6 234 -6 569 -6 569 

Andre overføringer  -2 065 -25 -785 -935 

Skatt på inntekt og formue  -111 873 -119 921 -119 921 -119 921 

Eiendomsskatt  -450 -900 -900 -900 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -389 012 -378 408 -382 701 -381 300 

Lønnsutgifter  202 956 200 366 201 285 201 975 

Sosiale utgifter  52 189 56 387 56 499 56 597 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod  51 403 50 725 53 071 54 403 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod  27 215 28 397 29 436 30 273 

Overføringer  18 349 24 542 29 694 28 769 

Avskrivninger  19 385 1 345 1 345 1 345 

Fordelte utgifter  -83 -1 214 -1 660 -1 660 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  371 414 360 548 369 671 371 702 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -17 598 -17 860 -13 030 -9 598 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -7 800 -6 698 -6 698 -6 698 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 -1 300 -1 300 -1 300 

Mottatte avdrag på utlån  -6 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -7 806 -7 998 -7 998 -7 998 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  9 131 12 243 12 243 12 243 

Tap på finansielle instrumenter  65 0 0 0 

Avdrag på lån  8 292 8 500 8 500 8 500 

Utlån  20 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  17 507 20 743 20 743 20 743 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER  9 701 12 745 12 745 12 745 

Motpost avskrivninger  -19 385 -1 345 -1 345 -1 345 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -27 282 -6 461 -6 461 1 801 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk  -9 508 0 0 -17 383 

Bruk av disposisjonsfond  -1 150 -4 797 -4 797 -9 314 

Bruk av bundne fond  -475 -1 822 -1 822 -2 551 

Bruk av likviditesreserve  0 0 0 0 
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Beskrivelse Regnskap  

2011 

Opprinnelig 

budsjett 2012 

Nytt budsjett 

2012 (ØR 1) 

Nytt budsjett 

2012 (ØR 2) 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -11 132 -6 619 -6 619 -29 248 

Overført til investeringsregnskapet  3 232 3 900 3 900 950 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  15 560 9 113 9 113 26 497 

Avsetninger til bundne fond  2 239 66 66 0 

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0 0 

SUM AVSETNINGER (K)  21 031 13 079 13 079 27 447 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)  -17 383 0 0 0 

 

 

4. INVESTERINGSBUDSJETTET. 

 

4.1 Økonomisk status. 

 

Oversikten under viser økonomisk status for investeringsprosjektene pr. 31.08.12.  

 

 
 

Ut i fra den økonomiske statusen per 31.08.2012 foreslår rådmannen følgende 

budsjettendringer i investeringsbudsjettet: 

 

Prosjektnr Prosjektnavn

Regnskap

august

Opprinnelig

budsjett

Revidert 

budsjett ØR 1

Revidert 

budsjett ØR 2

Budsjett-

justering*)

033       IKT INVESTERINGER FELLES 2012 1 080 234 2 900 000 2 900 000 3 000 000 100 000

034       IKT INVESTERINGER SKOLENE 2012 966 833 900 000 900 000 1 000 000 100 000

069       ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE    3 316 146 3 268 000 3 318 000 50 000

095       ØLSHOLMEN FRILUFTSOMRÅDE      71 871 1 500 000 1 500 000 0

135       KJØP AV BOLIGER               0 5 135 000 5 135 000 5 135 000 0

336       BØRSA SKOLE,SKOLEPAVILJONG    23 000 0 29 000 29 000

360       VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANL. 327 678 315 000 350 000 35 000

437       NY BARNEHAGE I BUVIKA         0 20 000 000 20 000 000 0 -20 000 000

438       PAVILJONG BØRSA BARNEHAGE     161 211 368 000 368 000 0

439       PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE 146 535 160 000 170 000 10 000

631       LEDNING GAMMELGARDEN-E39      0 350 000 350 000 350 000 0

636       LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVER 69 298 0 170 000 170 000

640       TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN    378 812 400 000 400 000 550 000 150 000

642       UTSK. ASBESTL. BREKKA         27 120 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0

643       UTSK. ASBESTL. BUVIK S.-BREKKA 0 600 000 600 000 600 000 0

713       RENSEANLEGG ELISTRANDA        101 215 750 000 750 000 750 000 0

719       RENSEANLEGG I BUVIKA          88 222 750 000 750 000 750 000 0

720       OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA       2 683 417 2 000 000 5 089 000 4 500 000 -589 000

723       OPPRYDDING I BREKKA           -142 328 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0

727       KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET 728 165 2 000 000 4 567 000 2 000 000 -2 567 000

732       VENN RENSEANLEGG REHAB        3 411 621 5 850 000 5 850 000 5 500 000 -350 000

823       NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE   0 11 500 000 11 500 000 0 -11 500 000

831       ASFALTERING FREDLYVEIEN       955 008 1 650 000 1 650 000 1 100 000 -550 000

834       VEGLYSSTYRING                 0 576 000 576 000 0

14 394 057 58 785 000 70 628 000 35 716 000 -34 912 000
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Som tabellen viser reduseres investeringsbudsjettet med netto totalt 34 912 000 kroner. De 

foreslåtte budsjettendringene får følgende konsekvenser for den forutsatte finansieringen av 

investeringsbudsjettet: 

 

 
 

 

 

 

4.2 Budsjettskjema 2A og 2B. 

 

Kolonnen ”Opprinnelig budsjett” viser investeringsbudsjettet slik det ble vedtatt av 

kommunestyret i desember 2011.  

 

Kolonnen ”Revidert budsjett ØR 1” er i tråd med endringer vedtatt av kommunestyret i sak 

38/12, samt foreslåtte endringer i forbindelse med økonomirapport nr 1.  

 

Kolonnen ”Revidert budsjett ØR 2” viser investeringsbudsjettet inkludert foreslåtte endringer i 

økonomirapport nr 2. 

 

Prosjektnr. Prosjektnavn Budsjettendring Merknad

033       IKT INVESTERINGER FELLES 2012 100 000 Økt avsetning etter anbud nytt IKT-system

034       IKT INVESTERINGER SKOLENE 2012 100 000 Merforbruk.

069       ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE    50 000 Økte kostnader gebyr etc.

336       BØRSA SKOLE,SKOLEPAVILJONG    29 000 Merforbruk.

360       VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANL. 35 000 Merforbruk.

437       NY BARNEHAGE I BUVIKA         -20 000 000 Ikke igangsatt 2012.

439       PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE 10 000 Etterslep fra 2011.

636       LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVER 170 000 Ubrukt bevilgning fra 2011.

640       TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN    150 000 Dyrere anbud enn budsjettert.

720       OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA       -589 000 Ferdig - billigere enn budsjettert.

727       KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET -2 567 000 Ferdig - ikke behov for overførte midler fra 2011.

732       VENN RENSEANLEGG REHAB        -350 000 Ferdig - billigere enn budsjettert.

823       NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE   -11 500 000 Ikke igangsatt 2012.

831       ASFALTERING FREDLYVEIEN       -550 000 Ferdig - billigere enn budsjettert.

SUM ENDRINGER -34 912 000

Endringer i finansiering:

Redusert låneopptak -27 962 000          

Redusert bruk av fond -4 000 000             

Redusert overføring fra drift (moms) -2 950 000             

SUM ENDRINGER -34 912 000          
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Skjema 2 A: Investeringsbudsjettet

Opprinnelig

budsjett

Revidert 

budsjett ØR 1

Revidert 

budsjett ØR 2

Investeringer i anleggsmidler 58 785 000 70 628 000 35 716 000

Utlån og forskutteringer 708 000 708 000 708 000

Avdrag på lån 0 0 0

Avsetninger 0 0 0

Årets finansieringsbehov 59 493 000 71 336 000 36 424 000

Bruk av lånemidler -46 550 000 -53 310 000 -25 348 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0

Tilskudd til investeringer -2 135 000 -3 870 000 -3 870 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -48 685 000 -57 180 000 -29 218 000

Overført fra driftsregnskapet -3 900 000 -3 900 000 -950 000

Bruk av avsetninger -6 908 000 -10 256 000 -6 256 000

Sum finansiering -59 493 000 -71 336 000 -36 424 000

Udekket/udisponert 0 0 0

Skjema 2 B: Fordeling av investeringer på anleggsmidler

Opprinnelig

budsjett

Revidert 

budsjett ØR 1

Revidert 

budsjett ØR 2

033       IKT INVESTERINGER FELLES 2012 2 900 000 2 900 000 3 000 000

034       IKT INVESTERINGER SKOLENE 2012 900 000 900 000 1 000 000

069       ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE    3 268 000 3 318 000

095       ØLSHOLMEN FRILUFTSOMRÅDE      1 500 000 1 500 000

135       KJØP AV BOLIGER               5 135 000 5 135 000 5 135 000

336       BØRSA SKOLE,SKOLEPAVILJONG    0 29 000

360       VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANL. 315 000 350 000

437       NY BARNEHAGE I BUVIKA         20 000 000 20 000 000 0

438       PAVILJONG BØRSA BARNEHAGE     368 000 368 000

439       PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE 160 000 170 000

631       LEDNING GAMMELGARDEN-E39      350 000 350 000 350 000

636       LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVER 0 170 000

640       TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN    400 000 400 000 550 000

642       UTSK. ASBESTL. BREKKA         1 000 000 1 000 000 1 000 000

643       UTSK. ASBESTL. BUVIK S.-BREKKA 600 000 600 000 600 000

713       RENSEANLEGG ELISTRANDA        750 000 750 000 750 000

719       RENSEANLEGG I BUVIKA          750 000 750 000 750 000

720       OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA       2 000 000 5 089 000 4 500 000

723       OPPRYDDING I BREKKA           3 000 000 3 000 000 3 000 000

727       KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET 2 000 000 4 567 000 2 000 000

732       VENN RENSEANLEGG REHAB        5 850 000 5 850 000 5 500 000

823       NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE   11 500 000 11 500 000 0

831       ASFALTERING FREDLYVEIEN       1 650 000 1 650 000 1 100 000

834       VEGLYSSTYRING                 576 000 576 000

Sum investeringer anleggsmidler 58 785 000 70 628 000 35 716 000
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5. KOMMENTARER FRA ENHETENE. 

 

5.1 Sentraladministrasjonen, fellesutgifter skole og barnehage, servicekontor 

 

Økonomirapporten for økonomi- og personalkontoret omfatter politiske styringsorganer, 

revisjon og kontroll, rådmannen m/stab og driftsenheten økonomi- og personalkontoret, 

fellesutgiftene, EDB-utgifter, overformynderiet samt ansvar diverse som inneholder avsetning 

til lønnsoppgjør, premieavvik og premiefond pensjonsordningene KLP og SPK, samt 

momskompensasjon fra investeringene og overføringer til investeringsregnskapet. 

 

I tillegg er rapport vedr. fellesutgifter skole og fellesutgifter barnehage tatt inn som egne avsnitt 

i rapporten 

 

For servicekontoret, som også er en enhet under stab, har enhetsleder utarbeidet en egen 

rapport. 

 

Følgende endringstiltak er vedtatt for budsjettområdet sentraladministrasjonen, hhv. fra 

opprinnelig budsjett (KST 76/11), overskuddsdisponering i forbindelse med regnskap for 2011 

(KST 38/12) og økonomirapport 1/12 (KST 56/12). 

 

Tiltak Beløp Vedtak 

Sentraladministrasjonen, prosentvis nedskjæring Kr. 540.380,- KST 76/11 

Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens 

samfunnsdel 

Kr. 200.000,- KST 76/11 

Vennskapskommunetreff Kr.   50.000,- KST 38/12 

Bredbånd Lereggen Kr.   80.000,- KST 38/12 

Promotering Skaun kommune Kr. 120.000,- KST 38/12 

Overskuddsdisponering rådmannens stab Kr. 455.000,- KST 38/12 

LEAN – arbeidet i Skaun Kr. 400.000,- KST 56/12 

Næringshagen i Orkdalsregionen Kr. 233.000,- KST 56/12 

Skjønnsmidler sentraladministrasjonen Kr. 350.000,- KST 56/12 

 

Samla netto ramme for budsjettområdet sentraladministrasjonen er på kr. 23.802.000. 

Prognosen som er utarbeid for året viser kr. 23.662.000, dvs. et positivt avvik på kr. 140.000. 

Årsaken til avviket er at ny rådgiver helse vil tiltre seinere enn forutsatt i budsjettet. 

 

Avvik på enkeltansvar innen budsjettområdet er dekket opp med omdisponeringer av den 

bevilga ramme. 

 

I prognosen er det forutsatt at ovennevnte  tiltak blir gjennomført innafor den økonomiske 

ramma for budsjettområdet. Tiltaket ”Promotering Skaun kommune” er pr. dato ikke 

gjennomført, og utgifter til utbygging av ”Bredbånd Lereggen” er ikke belastet kommunen 

ennå.  

 

Til ”Næringshagen i Orkdalsregionen” er utbetaling foretatt iht. bevilgninga på kr. 233.000.  

 

Utgiftene til vennskapskommunetreffet i Finland er belastet med kr. 21.400 totalt, hhv. 

reiseutgifter kr. 19.600,- og gave kr. 1.800,-. 
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Til lønnsoppgjør ble det avsatt kr. 6.500.000. Virkningsdato for hovedoppgjøret ble 06.06.12, 

og med en årslønnsvekst på 2,67%. Ramma for lokale forhandlinger er fastsatt til 1,2% på 

årsbasis. Med virkningstidspunkt 01.08.12 utgjør uttaket om lag 0,5% av lønnsmassen i 2012.  

Avsetningen ser samla sett ut til holde. Den budsjettmessige fordelingen av lønnsoppgjøret er 

ennå ikke foretatt. Det vil være hensiktmessig at rådmannen gis fullmakt til å foreta denne 

fordelinga innafor avsatt ramme. 

 

Det er gjort korrigeringer på premiavvik/premiefond for pensjonsordningene, uten at det samla 

sett har endret den budsjettmessige balansen. 

 

Momskompensasjon fra investeringene er ført under sentraladministrasjonen.  Opprinnelig 

budsjett lød på kr. 3.900.000. Summen ble i sin helhet overført  til finansiering av 

investeringene. Siden bygging av ny barnehage i Buvika ikke kommer i gang i 2012, er 

momskompensasjonen redusert til kr. 950.000, men fortsatt er 100% av momskompensasjonen 

overført til finansiering av investeringene. 

 

Nærværsprosenten for økonomi- og personalkontoret pr. august er 89,1%.   

 

FELLESUTGIFTER SKOLER. 

 
Budsjettprognosene for 2012 vier et estimert overforbruk på ca kr 198 000.-. 

 

Overforbruket skyldes i hovedsak: 

 

Konto 1.2101.1700.233 Skoleskyss – Med et økende samlet elevtall har man også et økende 

elevtall som benytter seg av skoleskyss, samt at kommunen har skyssutgifter på ca kr 160 000,- 

i forbindelse med gjesteelev i annen kommune. Denne summen er høyere enn det som er 

budsjettert for 2012. Skoleåret 2012/2013 blir et overgangsår i forhold til saksbehandling på 

skoleskyss som dekkes av fylkeskommunen. Dette medfører at kommunen har p.d.d utlegg på 

skyss som vil bli refundert av fylkeskommunen i løpet av september/oktober.  Dette gjelder ca 

kr 100 000,- 

 

Konto 1.2101.3500.202.0 Kjøp av tjenester fra andre kommuner – Det har vært et økende 

antall elever med tilhørighet i Skaun kommune som er gjesteelever i andre kommuner våren 

2012. Pga at 3 av disse elevene har avsluttet grunnskolen denne våren vil dette tallet reduseres 

noe for høsten 2012. Dette er en uforutsigbar utgift, da den i all hovedsak henger sammen med 

elever som flyttes ut av hjemkommunen av barnevernet og elever som mottar 

spesialundervisning etter opplæringslovens § 5-1 ved privatskoler.  

 

Konto 1.2101.1500.202 Kursutgifter eksterne kurs – Skaun kommune har inngått en 

samarbeidsavtale med Lillegården/Statped Møller-Trøndelag kompetansesenter om et 3- åring 

kompetansehevingsforløp med innføring av LP-modellen. Dette medfører at hver av de fem 

skolene som deltar i denne satsningen betaler en kontingent til Lillegården pålydende kr 

25 000,-. Denne summen, i alt kr 125 000.-, brukes i 2012 av konto 1.2101.9500.202 Bundne 

driftsfond.  

 

FELLESUTGIFTER BARNEHAGER. 

 

Budsjettprognose for 2012 viser et estimert overforbruk på ca. kr. 298.000. 

 

Overforbruket skyldes følgende: 
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Konto 1.2301.3701.201 – Tilskudd til private barnehager 

Økt refusjonskrav  på barn fra Skaun som går i barnehager i andre kommuner. Dette er en   

uforutsigbar utgift, da det ikke er krav om informasjon til hjemkommunen på forhånd.  

Utgiftsøkning om lag kr. 313.000.  

 

I tillegg er det overført penger fra: 

Konto 1.2301.0509.211 – Div.lønn/godtgjøring,honorar(spes.ped.) til 

Konto 1.2301.3700.11 – Kjøp av tjenester private (spes.ped) 

Kr. 150.000 er overført og skyldes økning i refusjonssøknad på lønn til enkeltvedtak og  

gruppestøtte fra Fredly. 

 

Innsparing i budsjett 2012  totalt på barnehageområdet,  kr. 500.000 ligger på Fellesutgifter 

barnehagene og er ikke fordelt på den enkelte barnehage. Men forutsetningen om å spare kr. 

500.000,- opprettholdes. 

 

Overskridelsene på skoleskyss og betaling for plasser i private barnehager i andre kommuner 

vil bli lagt fram som budsjettreguleringssaker. 

 

Med hilsen 

Knut Nygård 

økonomisjef  

 

SERVICEKONTORET  

Budsjettprognosen for 2012 viser pr. 2. tertial et estimert overforbruk på ca 135 000 kroner. 

Overforbruket er i hovedsak på på følgende områder: 

1. Lønn: overforbruk på ca. 70 000 kroner  

2. Kjøp av interkommunale tjenester (IKA) er underbudsjettert med ca 60 000 kroner. 

 

Det er forventet noe overskudd på salg av tjenester, men dette er vanskelig å estimere, da det i 

hovedsak er knyttet til megleroppdrag. 

 

Kostnader til lønnsoppgjøret er ikke lagt inn i budsjettet, men ligger inne i budsjettprognosen. 

 

Overforbruk på lønn henger sammen med følgende forhold: 

 Oppgradering av ESA har ikke gått så smertefritt som forventet. Spesielt arbeidet med 

dokumenter til politiske utvalg har medført betydelig merarbeid. I tillegg er det gjennomført 

omfattende opplæring av saksbehandlere, og utarbeidet nye rutiner for bruk av 

saksbehandlerprogrammet.  

 Forberedelser til prosjektet ”rydding av gamle arkiver”: Det er gjennomført møte med IKA, 

og gamle arkiver er vurdert med tanke på fjernlagring. Pt har Skaun kommune ca 100 

hyllemeter med arkivmateriale som må ryddes og leveres IKA. (Dette er lagt inn som tiltak 

for 2013.) 

 Forberedelser for overgang til elektronisk arkivering: Skaun kommune er allerede langt på 

vei mot å ha fullelektronisk arkiv. Det er gjennomført møte med, og avtalt videre arbeid for, 

innføring av fullelektronisk arkiv (implementert våren 2013). 

 Endringer i bemanning: 2 ansatte har gått av med pensjon. Nye medarbeidere er ansatt, og 

det har vært en periode med overlapping av stilling knyttet til arkiv – postmottak, 

journalføring arkivering, for å ivareta kontinuitet i arbeidet. 
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Nærvær 
Servicekontoret har en nærværsprosent på 97.1, dvs godt innenfor målsettingen. 

 

Med hilsen 

Geir Evjen 

leder  

 

 

5.2 Børsa barnehage 

 

Regnskap januar-august samt automatisk prognose for 2012 er gjennomgått og korrigert.  

Jeg har følgende kommentarer: 

 

1.2309.0300.301 Ekstrahjelp 

Overforbruk på denne budsjettposten forsøkes tatt inn ved å redusere bruk av overtid. 

Overforbruket skyldes i hovedsak følgende: 

Børsa barnehage har p.t to tillitsvalgte for Fagforbundet (som server flere barnehager) De er 

ferske i sine verv, noe som i tillegg til ordinær kurs og møtevirksomhet, også medfører 

opplæring for nye tillitsvalgte,samt forberedelse til og deltakelse i lokale forhandlinger. Fravær 

fra jobb er en konsekvens av dette. For å ivareta tillitsvalgtes rettighet til permisjon med lønn 

for å utøve tillitsverv, samt opprettholde tilbudet til våre brukere, må ekstrahjelp leies inn.  

Lønn til ferievikarer anvises også på dnne posten. Det er umulig å holde barnehagen åpen/ gi et 

godt tilbud om sommeren uten innleie av vikarer. 

For budsjettåret 2012/13 bør denne posten økes noe, for å ivareta de faktiske forhold mht. 

ovenstående. 

0990.201 arbeidsgiveravgift  

Viser merforbruk på kr. 34 474. 

 

0202.201 langtidsfravær og 0207.201 permisjon kommunalt avtaleområde 

Misforhold mellom utgifter og refusjoner. Kan skyldes feilføring på lønn, eller også etterslep på 

refusjoner? 

 

2009.201 Diverse inventar og utstyr 

Overforbruk skyldes feilpostering av innkjøp til paviljong på Lyngstua. Usikker på om jeg 

klarer å ta det inn, men prøver. 

 

6000.201 Barnehagekontingent 

Tall for barnehagekontingent er korrigert også i øk.rapp 2 (viser til øk.rapp 1 der det samme ble 

gjort og kommentert). Det er ikke mulig å nå målet om inntjening jfr.budsjett for 2012 . 

Inntekstapet skyldes i hovedsak søskenmoderasjon .Inntekten er også avhengig av hvor stor 

plass hvert enkelt barn har, samt alderssammensetning. 

  

Nærvær 

Vi har i perioden jan-august 2012 lavere nærvær enn 84 %, slik målet framgår for Børsa 

barnehage i Bedre Styring. Dette skyldes i hovedsak mange langtidssykmeldinger. 

Korttidsfraværet er innenfor normalen for en bedrift med mange småbarnsforeldre. 

 Årsakern til langtidsfraværer er kjent, og kan ikke sies å ha noen direkte sammenheng med 

arbeidssituasjonen. De sykmeldte har gjennom rutiner for IA bedrifter god kontakt med 

arbeidsplassen.  
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Ny statisitkk viser at barnehagesektoren i Skaun er svært kostnadseffektiv. 

Brukerundersøkelsene  viser høy grad av tilfredshet med tilbudet. Dette kommer ikke av seg 

selv, det er noen som gjør jobben, og jeg påpeker fremdeles (jfr. øk.rapp 1/12) at arbeidsbyrden 

på avdelingene er stor,og forventningene til kvalitet er økende, fra alle hold  

Med 20 barn pr. gruppe over tre år, og 13 barn pr. gruppe under tre år er hverdagen travel. 

Slitasje/stress over tid vil fort føre til lavere terskel for fravær/egenmelding, og på sikt 

langtidssykmelding. Dette er bekymringsfullt, og et ønske fra min side er fortsatt å vurdere 

muligheten for reduksjon av  barnetallet pr. avdeling, til 18 på storbarn og 9 på småbarn. 

 

Disponering av overskudd fra 2011. 

Børsa barnehage skal spare 160 000 inneværende år. En god del av overskuddet går med her. 

Utover dette er det brukt penger til følgende velferdstiltak for de ansatte: Reise t/r 

Villmarksleiren på Oppdal,og dagsaktivtetet med vekt på lagbygging. 

Dette mener jeg er rimelig, da overskuddet framkom som et resultat av ansattes innsats, jfr. 

søknad 2011 om overføring av overskudd fra 2011 til 2012. 

 

 

Buvika 19.09.12 

Randi Paulsen (s.) 

 

 

5.3 Oterhaugen barnehage  

 

Status 

For Oterhaugen barnehage viser de foreløpige prognosene i regnskapet et underforbruk. Dette 

forventes å bli redusert noe i løpet av året. Det skyldes i hovedsak at vi fra 01.08.12 har fult, 

både med barn og voksne i barnehagen. Ut over dette ser budsjett og regnskap ut til å bli i trå 

med de økonomiske rammene som er gitt.  

Den automatiske prognosen i Arena er justert og kommentert ut ifra den økonomiske 

utviklingen så langt i 2012. Dette er gjort under den enkelte arten i Arena. 

 

Forventet utvikling ut året 

Det forventes ikke store utgiftsposter resten av året. Men uforutsette utgifter kan komme på.  

 

Bruk av overskudd 

På Oterhaugen har vi nå tenkt å bruke noe av overskuddet til personalutvikling. I tilegg vil vi se 

hvordan den økonomiske situasjonen utvikler seg generelt og om nødvendig bruke av 

overskuddet til inndekning. 

 

Status investeringsprosjekt 

Det er ikke noen investeringsprosjekt på gang i Oterhaugen for tiden.  

 

Nærvær 

Oterhaugen har det siste kvartalet ligget godt over det som er målet når det gjelder nærvær.  

Det har ikke vært mange langtidssykemeldte. I de få tilfellene hvor fraværet har vart ut over 

arbeidsgiverperioden er årsakene kjent.  

Korttidsfraværet har ikke vært så stort som tidligere. Det er vanskelig å si noe om årsak til 

dette. Har inntrykk av at folk er motivert til å komme på jobb.  

Det er jobbet noe med å bli bevisst ergonomiske forhold i det daglige på arbeidsplassen.  
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Med hilsen 

Grete Anita Lefstad 

enhetsleder/styrer  

 

 

5.4 Ilhaugen og Pundslia barnehager 

 

Ilhaugen barnehage 

 

Budsjettet ser greit ut, og målsettingen er at vi skal holde oss innenfor budsjettrammene. Vi 

driver veldig stramt økonomisk, noe som preger hverdagen i barnehagen på mange måter, for 

liten og stor.  

I forhold til tiltak som tenkes igangsatt, skulle vi fått reparert/skiftet ut et huskestativ på 

barnehagen. Vi søker i den forbindelse om en tilleggsbevilgning på 30 000, da barnehagen ikke 

har budsjett for å dekke dette innenfor egen ramme.  

Vi har også en innsparing for 2012 på 69 000, noe som vi tenker å dekke inn med det overførte 

overskuddet fra i fjor, samt sykelønnsrefusjoner.  

I forhold til nærværsindikatoren, ser det positivt ut for Ilhaugen, det lyser grønt i bedre styring. 

Dette har vi jobbet mye med, og har fått en positiv utvikling fra tidligere.  

 

Pundslia barnehage 

 

Budsjettet ser greit ut pr i dag, men utfordringen for Pundslia er å klare innsparingen på 59 000. 

Vi har ingen sykelønnsrefusjoner å dekke det opp med her, og vi hadde ikke overskudd i fjor, 

men gikk i balanse. Den eneste løsningen på dette er å redusere innkjøpene på barnehagen, 

samt å korte ned på antall innleide vikartimer. Vi kommer til å drive forsvarlig, men korter ned 

på lengden på vaktene til vikarene våre. Også her er det som på Ilhaugen, at vi driver veldig 

stramt økonomisk. 

I forhold til tiltak som tenkes igangsatt, har vi måttet rive et huskestativ her, da det var råtnet 

opp. Det skulle vi absolutt ha erstattet, og søker om en tilleggsbevilgning på 40 000 kroner til 

dette formålet, da barnehagen ikke har budsjett for å dekke dette innenfor egen ramme. Denne 

barnehagen er 30 år, og vi ser at det meste av bygningsmasse og utstyr nå er veldig nedslitt og 

klar for utskiftning. 

I forhold til nærværsindikatoren, ser det positivt ut for Pundslia, det lyser grønt i bedre styring.  

Dette jobber vi mye med, og ser at det har positiv effekt. 

 

Med hilsen 

Charlotte Linn Aunet 

styrer  

 

 

5.5 Jåren –Råbygda oppvekstsenter 

 
Etter å ha gått kritisk igjennom tala for åtte månader og  sett på dei ulike avvika, konkluderer vi med at 

rekneskapen er i tråd med budsjettet for 2012 . 

  
Ansvar 1.2106. Jåren –Råbygda skule 

Behov for auka  ramme: 

Skuleåret 2011-2012  har vi hatt behov for eit større rammetimetal fordi : 

 1.januar 2012 fekk vi ein ny elev som har  rett til norsk 2-opplæring. Vi har fatta eit 
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enkeltvedtak   og gitt eit undervisningstilbod på 3t/v til vedkommande elev frå samme dato.  

Her har vi støtta oss på  råd frå  Geir Evjen gitt i e-post  datert 29.2.2012 om å  kjøre med eit 

overforbruk frå 1.1. 2012 og  forklare dette i tertialrapport. Så skulle dette bli lagt inn i 

budsjettjusteringane i K-styret på juni. Vi får forsikringar om at dette ikkje skal føre til eit  

underskot som vi drar med oss vidare til neste års budsjett. 

På noverande tidspunkt er vi usikre på om denne auka i ramma er utført. Vi risikerer derfor å gå 

over  ramma vår med 3t for veka. Dette  prøver vi å få dekt inn med sjukelønsrefusjonar  til vi får 

greie på kva som er gjort av administrative tiltak. 

 

Disponering av fjorårets  overskot på 70 000 kr: 

Vi ønsker å bruke overskotet slik: 

 Sette av kr 20 000 kr til å leige inn vikar for lærar som har engasjement i Vurderingspanelet for 

nasjonale prøvar. 

 Overføre 50 000 kr til barnehagens lønsbudsjett, vikar langtid, for å dekke vikarutgifter ( sjå 

årsmelding 2011). 

 
Forbruksutviklinga: 

 Så langt er forbruksutviklinga normal. Vi har korrigert den automatiske prognosen slik at 

planlagt forbruk for heile året vil bli så korrekt som muleg.  

 Vi har fått ein gledeleg  auke i elevtalet på heile 33%. Vi har derfor auka posten 1052, 

lærebøker. Vi må  redusere andre forbrukspostar tilsvarande for å dekke opp dette innkjøpet. 

 

Nærvær:  

 Vi har  to langtidssjukmelde på skulen, begge relatert til plagar med muskel/skjelett. Dette 

fråværet får store utslag i prosent. 

  Har samarbeid med NAV om individretta tiltak, utan at dette har gitt bedring. Operasjonar blir 

neste tiltak.  

  

Ansvar: 1.2306. 201 og 215  Jåren-Råbygda barnehage og SFO 
Oppretting av ei ordinær SFO-ordning frå hausten 2012 : 

 På grunn av auke i elevtal og barn på barnehagen har vi hatt behov for å opprette ei ordinær SFO-

ordning frå 1.8.2012. Til no har SFO og barnehage vore i lag på morgonen. 30 barn  gjer no at det 

verken er plass eller forsvarleg bemanningsmessig å fortsette slik. 

Vi har per i dag 5%  adm.tid og 50% assistent på SFO. Frå 1.8.2012 er behovet  20% adm.tid og 70% 

assistent. Vi såg oss derfor nødt til å auke bemanninga på SFO med 35%  ved skuleårets start. 

Vi har rekna ut kva denne auken utgjer både i  lønn og  foreldrebetaling, og har sett inn desse beløpa i 

prognosen for 2012. Dette utgjer eit  estimert  overforbruk på ca 20 000kr. 

 

 Forbruksutviklinga så langt er normal på barnehagen og SFO. 

Nærvær: Vi har arbeidd aktivt for å få opp nærværsprosenten i barnehagen, og det går no riktig veg.  

Vi har gjennomført dialogmøte med arbeidstakar, behandlande lege, NAV og Skaun kommune for å 

forebygge sjukefråvær. 

 

  Innsparing:   
Barnehagen har fått i pålegg å spare 33000 kr for inneverande år. Vi ser ikkje pr i dag korleis  vi skal 

klare å ta dette kuttet utan å ta det av lønsbudsjettet.  

 

Med helsing 

Eli Aune 

rektor  
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5.6 Venn oppvekstsenter 

 
Økonomirapporten fra Venn oppvekstsenter, skole, SFO og barnehage ligger nå ferdig i Arena. 

Postene er justert og kommentert.  

 

Skole:  
Det ser ut til at vi vil gå med et overforbruk på kr. 127.000. Det er to hovedgrunner til dette.  

Vi har en lærer i fødselspermisjon som tar ut 80 % lønn over 52 uker. Vikarene er i 100 % stilling, 

og er vesentlig høyere lønnet enn hun som er i permisjon. Gjennom året dreier det seg om en 

differanse på ca 120.000, uten sosiale utgifter. I tillegg treffer vi ikke med budsjettet på sosiale 

utgifter. Vi har underforbruk på Statens pensjonskasse på 35.100, men bruker 51. 671 for mye på 

arbeidsgiveravgift. Til sammen gir dette et overforbruk på ca 16.500.  

Jeg trodde at jeg skulle greie denne utfordringen innenfor eget budsjett, men det gjør jeg dessverre 

ikke. Jeg har tatt inn noe av overforbruket, blant annet ved å redusere utgiftene på telefon og 

kopiering.  

 

SFO:  
Barnegruppa øker fortsatt på Venn, og vi har nå passert 40 barn i ordninga, der et av dem har stort 

behov for tilrettelegging. I tråd med bemanningsnormen, utløser dette en ekstra voksen i 

barnegruppa. Dette har vi gjort innenfor ramma vi har til rådighet, og økning i foreldrebetalinga. 

Utgiftene til lærling øker etter hvert som månedene går, og dette legges inn i konsekvensjustert 

budsjett for neste år.  

SFO ser ut til å gå med et overskudd på ca 81.500 denne høsten, noe som skyldes underforbruk på 

fastlønn og sosiale avgifter, samt økning i foreldrebetalinga. Det er et stort ønske å få benyttet disse 

midlene til innkjøp av utstyr til SFO og ulike HMS- tiltak. Dette vil jeg komme tilbake til i 

forbindelse med melding om behov for oppgradering av barnehager og skoler.  

 

Barnehagen:  
Barnehagen vil gå med et underforbruk på ca kr. 113.000. Forklaringen på dette finnes 

hovedsakelig i lønnsbudsjettet. Det har over lengre tid vært folk i langtidsfravær, og vikarene er 

lavere lønnet enn refusjonene vi får. Vi får også inn mer på kontingent enn det vi har budsjettert 

med. Barnehagen står overfor store utfordringer på HMS- området, spesielt med tanke på lyd- og 

luftproblematikk på Kjerkbakken. Porten til barnehagen er i elendig forfatning, og mye av 

uteområdet trenger vedlikehold. Jeg vil med dette be om at overskuddet overføres til budsjett for 

vedlikehold og HMS- arbeid. Jeg vil komme tilbake med mer eksakte beskrivelse av dette i 

forbindelse med melding om behov for oppgradering av barnehager og skoler.  

 

Samlet sett, Venn oppvekstsenter:  
Summa summarum: Venn oppvekstsenter vil ved årets slutt være i rute i forhold til budsjett. Samlet 

sett, skole, SFO og barnehage, går vi med et underforbruk på kr 67.500, dersom prognosen 

holder seg.  

 

NÆRVÆRSFAKTOR, 2. TERTIAL 2012:  

 

Skole og SFO:  
Nærværsfaktoren for skole og SFO ligger på 97,10 i august, og skyldes i hovedsak en 

langtidssykmelding. Det har vært lite korttidsfravær.  
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Barnehage:  

Nærværsfaktoren ligger på 93,4 i august. Dette er en svært positiv utvikling for barnehagen, som 

hadde en nærværsfaktor på under 80 for litt over et år siden. Fraværet skyldes i hovedsak 

langtidsfravær. Korttidsfraværet er lavt.  

 

DISPONERING AV FJORÅRETS OVERSKUDD:  
Venn oppvekstsenter har fått 55.000 overført fra forrige års overskudd. Dette er tenkt brukt i 

forbindelse med oppgradering av skole- og barnehagebygg/ uteområde. Vi har flere HMS- tiltak 

som det haster med å få gjennomført. Kommer tilbake til dette i forbindelse med melding om behov 

for oppgradering av barnehager og skoler.  

 

STATUS INVESTERINGSPROSJEKT:  

Venn oppvekstsenter har fått spillemidler til oppgradering av uteområdet på skolen. Dette arbeidet 

er gjennomført i tråd med planen, og er snart sluttført. All mulig ros til foreldregruppa på Venn som 

har stått for en formidabel dugnadsinnsats.  

Det er ellers store vedlikeholdsoppgaver som står for tur på i skole, SFO og barnehage. Jeg vil 

komme tilbake til dette i forbindelse med melding om behov for oppgradering av barnehager og 

skoler, med frist 21.09.12, jfr. avtale på ledermøtet 05.09.12.  

 

Med hilsen  

Solveig Øiaas  

rektor 
 

 

5.7 Viggja oppvekstsenter 

 

Den automatiske prognosen i Arena er korrigert og kommentert for SFO, skole og barnehage. 

 

Skole 

Forholder oss til budsjett. Kr 25 000 som er overført fra budsjett 2011 skal brukes til inventar i 

barnehagen. 

  

SFO 

Ingen nye momenter fra øk.rapp 1. SFO-leder på plass fra 01.08.12. 

 

Barnehage 

Barnehagens del på kr 25 000; av samlet innsparing for barnehagene i Skaun vil bli tatt av 

posten vikarutgifter. Dette kan vi få til takket være god arbeidsmoral og lite sykefravær som 

følge av god trivsel! 

Et lite overforbruk på inventar vil bli dekket opp av fjorårets overskudd. 

 

Disponering av fjorårets overskudd 

Viggja oppvekstsenter fikk et overskudd på kr 25 000; overført fra 2011. Dette brukes etter 

avtale med økonomikontoret til innkjøp av inventar i barnehagen. 

 

Status investeringsprosjekt 

Det er et behov for vedlikeholdsarbeid på skolebygningen, både i forhold til naturlig slitasje og 

pga tidligere meldte HMS-tiltak. Dette gjelder bl.a. behov for skifte av yttervegg og vindu på 

nordvegg, høy temperatur i fyrrom, egne spesialrom og skifte av automatikk for ventilasjon i 

gymsal. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til innen fristen som ble satt på siste ledermøte. 

Rapport angående kapasitetsutbygging for skoler og barnehager fra Norconsult, viser at Viggja 
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skole ligger langt under normen for areal til spesialrom, og at de nåværende klasserommene er 

for små til å tas i bruk til spesialrom i tillegg. 

 

Kommentar og vurdering på nærværsindikatoren 

Oppvekstsenteret har generelt lite fravær. Store grupper, som følge av at vi må slå sammen 

klasser i skolen, tærer på de ansatte, slik at jeg ser at mange er slitne. 

Medarbeiderundersøkelsen viser høy trivsel på arbeidsplassen, og et godt arbeidsmiljø, og 

derfor har vi til nå klart å stå i mot langtidssykmeldinger. 

En medarbeider på skolen har vært sykmeldt over en lang periode. Det er nå søkt om tilskudd 

for å tilrettelegge arbeidsplassen. SFO har også hatt en langtidssykmeldt, av andre årsaker enn 

arbeidsmiljø, men vi la til rette for at vedkommende kunne være delvis i jobb mesteparten av 

tiden.  

 

Samlet kommentar 

Oppvekstsenteret vil samlet sett holde seg til gjeldende budsjett. 

 

Med hilsen 

Drude Tøndel 

rektor  

 

 

5.8 Børsa skole 

 

Statusen for den økonomiske situasjonen ved Børsa skole er at prognosen går mot et 

overforbruk på 150 000 kroner 

 

Årsaker til at skolen går mot et overforbruk: 

Økning i antall elever. Dette fører til økt behov for pedagoger i småskolen.  

Skolen har elever som i følge opplæringsloven har krav på ekstra oppfølging. 

Administrativ nedregulering av lønnsbudsjett fra 1. august, pga færre elever knyttet til 

opplæringslovens § 2.8. 

 

Disse årsakene forplanter seg videre til SFO som har en stor økning i antall barn, det er i dag 

registrert 73 barn som brukere av sfo, ved skoleslutt i juni var det 44 barn. Økningen i antall 

barn på SFO gir økt behov for voksne i SFO. De har også elever som krever ekstra oppfølging. 

 

I regnskapet er det noen utgifter som er ført opp på feil art. Dette gjelder lønn på ekstrahjelp 

som er ført opp på vikarer korttidssykdom.  

Prognosen i Arena er korrigert og noen justeringer er gjort. Disse er kommentert i Arena 

De store endringene ligger i refusjoner fra andre kommuner og økte inntekter på SFO. 

 

Tiltak som vil kunne redusere overforbruk: 

 

Redusere antall årsverk ved skolen, ikke aktuelt for skolen 

Kutte styrking i småskolen, ikke aktuelt for skolen 

Ikke leie inn vikarer ved korttidssykdom, dette tiltaket starter vi opp medio sept. 

Leie inn mindre ekstrahjelp på SFO, dette tiltaket vil vi starte så fort vi har fått oversikt over det 

totale behovet til enkelte elever. 

 

Investeringsprosjekt knyttet til skolen: 
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Skolen har behov for store byggtekniske oppgraderinger. Politiske lovnader om ny Børsa skole 

vil løse disse. Kostnader i perioden fram til ny skole står ferdig, vil være driftsutgifter til 

utbedringer i forbindelse med elevøkning og maling av klasserom. 

 

Disponering av fjorårets overskudd vil bli brukt til utgifter knyttet til styrking i 1. – 4. trinn og 

styrking av ikt – utstyr tilbruk i opplæringen.  

 

Nærværsindikatoren i Bedre styring 

Nærværsprosenten ligger på 96.2 % og har ligget 96 % siden april 2012. Det fraværet som har 

vært, knyttes hovedsakelig til andre årsaker enn arbeidsplassen.  

Vi jobber jevnt og godt i forhold til oppfølging på HMS rutiner på skolen. Det er også godt 

samarbeid på tvers i kollegiet. 1. – 7. trinn og SFO 

 

Med hilsen 

Espen Robertsen 

Rektor  

 

 

5.9 Buvik skole 

 

Status for den økonomiske situasjonen 

Ved utgangen av august lå Buvik skole og SFO an til et underforbruk i 2012. 

Prognosen viste et underforbruk på til sammen ca kr 500.000,-. 

Årsaken til dette ligger i differanse mellom refusjoner ved langtidssykmelding og vikarutgifter i 

skolen. 

I SFO har vi større inntekter enn budsjettert. Antall barn på småskoletrinnet har økt kraftig, og 

de aller fleste elevene har plass på SFO de første skoleårene. 

Dette gir en tydelig økning i inntekter uten at utgiftene til økt bemanning på SFO øker i samme 

grad. 

 

Utsiktene resten av året, tiltak fram mot årsskiftet 

Ved skolen er timetallet lavt i forhold til det totale elevtallet, og vi ser nå at vi kan øke 

bemanningen spesielt i skolen, men også i SFO fram til årsskiftet. Dette arbeidet har startet. 

Dette vil gi en god styrking av skoletilbudet for elevene. 

I tillegg vil vi supplere når det gjelder lærebøker siden vi nå har større årskull enn tidligere. 

Ved å sette inn de beskrevne tiltak, ser årsprognosen for Buvik skole og SFO ut til å samlet bli 

et underforbruk på kr 50 000,-. 

 

Disponering av overskudd fra 2011 

Enheten fikk overført kr 400 000,- fra forrige år. 

Vi opprettet en lærerstilling på 53 % som vil gå gjennom hele dette skoleåret. 

Kr 163 000,- bes overført til våren 2013 siden lærerstillingen følger skoleåret 2012/13. 

Kr 121 000,- er brukt til innkjøp av nye møbler i forbindelse med elevtallsøkningen ved skolen.  

 

Nærvær 

I perioden januar-august 2012 har vår nærværsfaktor variert fra 89,8% til 92,4 %. 

Vi har hatt gradvis økning i nærværet så langt i år. Vår målsetting er på 91,6 %. 

I vår hadde vi en økning i korttidsfraværet ved SFO, men så langt har vi ikke sett det samme i 

høst. 

Vi har 2 langtidssykmeldinger pr utgangen av august, men begge arbeidstakerne er tilbake i 
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deler av stillingen sin. 

 

Med hilsen 

Astrid Eggen, rektor  

 

 

5.10 Skaun ungdomsskole 

 

Ansvar : Skaun ungdomsskole 

 

Budsjett og det totale regnskapet er i tråd med de økonomiske rammene som er gitt. 

Overforbruket på kr. 135 451 tas inn med refusjoner for resten av 2012. Den automatiske 

prognosen i Arena er korrigert og kommentert/beskrevet på de artene som viser avvik.  

Jeg har gjort noen justeringer og tilpasset utviklinga så langt for budsjettet 2012. 

 

Disponering av fjorårets overskudd: 

Vi bruker overskuddet til å dekke noen av utgiftene knyttet til innføring av valgfag og 

arbeidslivsfag i høst (bemanning og utstyr).  

 

Status investeringsprosjekt:  

Viser til Kapasitetsrapporten utarbeidet for kommunen og til tidligere innsendte 

tilstandsrapporter som viser følgende behov for utbedringer bygningsmessig: 

Utbedring og bedre utnyttelse av arealet på nybygg 

Tiltak: 

Bygge inn platået i  2.etasje til et grupperom for å  utnytte det totale arealet 

 bedre og gi mer plass til varierte arbeidsmåter 

Oppussing av Mat og helse areal 

Oppussing av gymgarderober 

Oppussing av elevgarderober 

Ombygging av bibliotek til kombinert areal for 8.trinn som innebærer riving av vegg, 

innsetting av dør til gruppe-rom, noe maling m.m. 

Realisere plan og tegning av  uværsskur i skolegården laget under byggetrinn 1 av 

nyskolen i 2005  

 

Begrunnelse: 

Skolen vil med disse utbedringene ivareta 1) Oppl.loven og LK06  ihht. viktige prinsipper for 

læring; tilpassa undervisning og varierte arbeidsmåter, noe som krever varierte 

undervisningsrom i størrelse og innhold og 2) i mye større grad bestemmelsene i §9a Elevenes 

skolemiljø ihht. til et godt og forsvarlig fysisk arbeidsmiljø ute og inne. Når det gjelder Mat og 

helse areal er det et spørsmål om tid før Mattilsynet vil reagere. 

Disse tiltakene vil også ta litt av presset på romkapasiteten for teoriundervisninga i årene 

framover. Men  når det gjelder kapasiteten på kroppsøvingssal/garderober og Kunst- og 

håndverkssal er den for liten allerede inneværende år og skaper store utfordringer for avvikling 

av disse fagene i noen av klassene/gruppene. 

 

For Skaun ungdomsskole 

Grethe Gravrok Sand 

rektor 
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5.11 Kultur, fritid og frivillighet 

 

Regnskapet er gjennomgått og den automatiske prognosen er korrigert. 

I tillegg er enkelte budsjettposter korrigert for å gi et best mulig samsvar med gjeldende 

regnskapstall. 

 

Budsjett/regnskap viser en underdekning som omtrent tilsvarer merkostnadene etter årets 

lønnsoppgjør. Forutsatt at budsjettet blir regulert i forhold til dette, forventes budsjett/regnskap 

å balansere ved årets slutt. 

 

Nærværsindikatoren i Bedre Styring viser at vi til og med andre tertial har ligget noe lavere enn 

målsetting. Avviket skyldes i all hovedsak to langtidssykmeldinger, og situasjonen oppleves 

ikke som dramatisk. 

 

Ang. avtale med Stiftelsen Kristin på Husaby 
Avtale mellom Skaun kommune og Stiftelsen Kristin på Husaby, knyttet til tilskudd og 

underskuddsgaranti for 2012, ble underskrevet 12. mars i år. 

Denne avtalens pkt. 5.2 sier; ”Avtalen skal evalueres innen 15. oktober 2012.” 

25. juli leverte stiftelsens styre oppbudsbegjæring og 14. august i år ble det åpnet konkurs i boet 

etter stiftelsen. 

På bakgrunn av det inntrufne ser vi det ikke som naturlig at dette avtalepunktet får noen videre 

oppfølging fra vår side. Avgjørelsen er drøftet og gjort i overensstemmelse med leder for Helse, 

oppvekst- og kulturutvalget, Reidar Krogseth. 

 

Med hilsen 

Edvin Langmo 

Leder  

 

 

5.12 Barn, familie og helse 

 
Barn, familie og helse forventes å gå i balanse når man ser bort fra barnevern. 

Barn, familie og helse inkludert barnevern kan gå 2,0 mill i overforbruk. 

 

1.2401 

I balanse. 

Prosjekt 32 Redusering av venteliste i PPT: Liten overskridelse (20 000) som jeg forventer å 

kunne ta inn.  

 

1.3001 

I balanse. 

 

1.3002 

I balanse.  

Prosjekt 78 Familiesenter: I balanse (145 000) Samlet med 1.3003 = 200 000. Er igangsatt. 

Prosjekt 90 Sampro: I balanse (290 000). Går som forventet. 

 

1.3003 

I balanse. 

Prosjekt 78 Familiesenter: I balanse (55 000). 
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Prosjekt 10 Utvidet skolehelsetjeneste: I balanse ( avsluttet i august). 

Prosjekt 84 Rus i helsestasjonen: Der har vi fått et tilskudd som ikke er fordelt (Har hittil ansatt 

til 153 000 i høst).  

 

1.3004 

I balanse. 

 

1.3401 

Forventes i balanse. 

 

1.3601 

Viser til økonomirapport mottatt fra Interkommunalt barnevern 12. sept-12.  

 

Netto overforbruk 2. kvartal blir ca. kr. 1 037 432,-. Viderefører man dette ut året, vil det bli et 

overforbruk på ca. kr. 2 mill. 

 

1.3701 

I balanse. 

 

Nærvær 

Vi har holdt opprettholdt en nærværsprosent på ca. 95 helt frem til sommeren. I juni og juli har 

resultatet vært 94,1 og 93,5. (Vises i juli og august på tabellen fordi målingen ligger en mnd. 

etter.) Forventer at det går oppover heretter. Hvis dette blir resultatet kan man spekulere i 

hvorfor nærværsprosenten går ned i sommermånedene.  

 

Med hilsen 

Eli Haugen 

leder  

 
 

5.13 Hjemmetjenesten 

 
Hjemmetjenesten totalt vil gå i balanse. 

 

1.3201-hjemmesykepleien. 

0100-   lønn som skal dekkes av kreftprosjektet , ca kr 650 000 ligger her 

0300-   her ligger utgifter som vi har vurdert til å være en konsekvens av tidlig utskrivning av 

pasienter fra sykehus pga samhandlingsreformen. Det har senere på året blitt opprettet en ny art 

0301, den har ikke vært benyttet. 

Den største utgiften her ligger i at ved Venntunet er det en beboer som har vært vurdert til 

sykehjemspasient , men som ikke Rossvollheimen har kunnet ta i mot. Pasient har i perioder 

behov for innleie 24 timer i døgnet, men alltid på natt.  

Det har medgått mye administrasjonstid for å dekke opp med ekstrainnleie pga vikarmangel 

Venntunet er normalt bemannet med 1 på dag og 1 på kveld, samt at utevakten er innom. 

Med stadig færre sykehjemsplasser , blir flere syke boende hjemme lengre  og trenger mer 

bistand. Og ved terminalbehandling i hjemmet , leies ofte inn ekstra. 

Det er også 2 andre pasienter, pga demenstilstand som det er  faglig uforsvarlig å ha på 

Vennetunet uten nattevakt. Disse er det heller ikke plass til på RVH pr i dag. 

 

 



51 

 

Prosjektmidler: 

Prosjekt hage på Vennatunet: kr 100 000 

Tegninger laget ,og det er det blitt ryddet og gjort klart til graving. Meistad maskin ble 

kontaktet i juni for oppdraget, men har ikke utført graving. Pengene vil bli brukt opp på 

graving, masseforflytning, og gangbane i høst. 

 

Prosjekt vedlikehold biler, kr 100 000 

Avtalen om utskifting av leasing har blitt utsatt til 01.12. pga samkjøring av leasingavtale i 

kommunen. Overhaling av bilene derfor utsatt. Det er behov for mye vedlikehold og oppretting, 

slik at summen vil bli brukt. 

Prosjekter , kr 400 000. 

Innføring av PDA og primærsykepleie er sett i sammenheng, hvor mye tid har gått med til 

forberedelser, spesielt for å klargjøre Gerica. 

PDA er tatt i bruk og primærsykepleie starter opp 01.11. 

 

Det har vært ønskelig med kjøre fallforebyggende prosjekt, men pga at det blir kort tid fra juni 

til desember, er det for kort tid til å kjøre et såpass stort prosjket. Det må ansettes bla 

fysio/ergo. 

Men vi vil prøve å bruke ressurs på å legge grunnlaget for gjennomføring av et slikt prosjekt 

Økt merkantil stilling er gjennomført som en prøveordning. 

Hjemmesykepleien har i dag stor aktivitet, og vi har nå samlet all saksbehandling hos 1 

saksbehandler. Det har derfor vært nødvendig å ha noen som tar all merkantile oppgaver for å 

få en mest hensiktsmessig  utnytting av kompetanse. 

 

 1.3204: Meieribakken 

Her gir tilskuddsmidler overskudd. 

1.3205 Dagsentret 

Ingen kommentar økonomisk, men dagsentret har økt sin aktivitet med å ta inn ungdom  både 

etter skolefri og ved fridager på skole. 

1.3206: Klippen 

Overskudd pga tilskuddsmidler 

Her prøver vi ut en ordning med avlastning i Meieribakken i helger for samkjøæring av 

personalressurs 

1.3207: Gullhaugtun 

Her har det blitt spart stor personalressurs pga oppstart av døralarm. På grunn av alvorlig 

demensutvikling har behovet for nattevakt blitt diskutet pga faglig forsvarlighet. 

Dette har vi forsøkt å utsette ved å etablere døralarm hos beboer. Investeringskostnadene er 

betalt av kommunen, men dette på avklares på et senere tidspunkt, hvem skal betale kostnaden-

kommunen eller beboer? 

 

Nærværsfaktor, (sykefraværsprosent) 

Det er stor forskjell på avdelingene  i Hjemmetjenesten: 

Gjengir siste rapport fra januar til juli som vi fikk pr 05.09.12 

Hjemmesykepleien : 6.6% 

Meierbakken:             8,2% 

Dagsentret:                7,6% 

Klippen                        10,2% 

Gullhaugtun:              11,6% 

 

Dette gir en gjennomsnitt på 8,8%, og er ikke langt unna enhetens målsetting på 8.5% 
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Enheten har totalt  gode resultater både på brukerundersøkelsen, medarbeiderkartleggingen, og 

er på 11.plass på kommunebarometret. 

Dette sett opp mot en brukbar nærværsprosent på 91,2%. 

 

Oppsummering: 

1.3201   kr  947 824 

1.3204   kr -471 635 

1.3205   kr -21 141 

1-3206   kr -951 340 

1.3207   kr -113 482 

 

 

5.14 Rossvollheimen 

 

Regnskapet for Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er gjennomgått og det foreløpige 

regnskapet viser et mulig overforbruk på ca 400.000,-.  Dette overforbruket må imidlertid sees i 

forhold til den foreløpige beregningen av den statlige refusjonsordningen for ressurskrevende 

brukere. 

 

Nærvær: 

Enheten har et nærvær på 90 %, og dette er i tråd med enhetens mål om 90 %. Avdelingene har 

varierende nærværsprosent, og det varierer fra 99 % til 87 %. Nærværet vurderes å være 

akseptabelt mtp det generelle fraværet innenfor helse- og omsorgstjenestene. 

 

Investeringsprosjekt: 

Ved Rossvollheimen har vi hatt to bygningsmessige endringer dette året, uten at de har blitt 

definert som investeringsprosjekter: 

 

Den første ombyggingen var i januar/februar og besto i å etablere et observasjonsrom og en 

egen inngang for Korttidsavdelingen. Dette ble gjennomført for at enheten skulle stå bedre 

rustet til å ivareta utskrivningsklare pasienter fra nyttår. Denne ombyggingen er estimert til å 

utgjøre om lag kr 100 000,- og er tatt innenfor enhetens driftsbudsjett. 

 

Ombygging nr to gjelder etablering av dagtilbud for personer med demens. Denne 

ombyggingen er noe forsinket, og oppstart av dagtilbudet skjer i slutten av september. 

Ombyggingen består i å utvide kjøkkenarealet ved den eksisterende avdelingen, samt foreta et 

bytte av kjøkkeninnredning med dagtilbudet for eldre. Ombyggingen er planlagt som en utgift 

for å realisere innsparingen ved å omgjøre langtidsplasser til dagplasser for personer med 

demens, og det er anslått en utgift på kr 285 000,- Det ser ut som om vi vil overskride dette noe 

og de totale utgiftene vil komme opp i kr 385 000,-. 

 

Enheten er blitt noe forsinket med omgjøringen av langtidsplasser til dagplasser, slik at den 

økonomiske innsparingen kan bli noe mindre enn beregnet. 

 

Med hilsen 

Trude Wikdahl 

styrer  
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5.15 Teknisk kontor og Beredskapskontoret 

 

Teknisk kontor, ekskl. gebyr :  

 
Teknisk kontor 4101:  

Dette ansvaret består stort sett av lønn og midler bevilget til driftstiltak. Den totale prognosen for hele 

ansvar 4101 viser et positivt avvik på nesten 1 million. Årsaken er i hovedsak tiltak som ikke 

gjennomføres i år, se beskrivelse under. 

 

På lønn er det et mindreforbruk på ca. kr 420.000 som hovedsaklig skyldes sykdom. 

 

Under hovedposten egenproduserte varer og tjenester får vi et merforbruk på ca. kr 55.000 som skyldes 

annonsering av arealplanen.  

 

Tiltak: 

For oppfølging av investeringstiltak, se særskilt oversikt fra økonomikontoret. 

 

Driftstiltak: 

 Planlegging skole: påstartet. Forventes brukt ca 1,2 mill i år.  Ubrukte midler overføres til neste 

år. 

 Diverse grunnundersøkelser: Delvis påstartet. Ubrukte midler overføres til neste år. 

 Reguleringsplan Ølsholm: ikke påstartet per i dag men forventes påstartet før utgangen av året. 

Ubrukte midler må overføres til 2013. 

 Reguleringsplan for fv 802: Høringsfristen nylig ute. Nytt krav fra NVE om 3. partsgodkjenning 

på geotekniske undersøkelser hvis de skal frafalle kravet om egengodkjenning av planen. Gir 

behov for en ekstrabevilging på ca. 100.000 i år. 

 Prosessen vedrørende erverv av museumstomta pågår fortsatt. Det vil påløpe ekstra kostnader til 

rettigheter til veg, ca. kr. 10.000. Man avventer eventuell tilleggsbevilgning til man er nærmere 

en avklaring om dette.  

 Kartlegging av naturtyper: igangsatt men ikke ferdig. Bevilget beløp forventes brukt i år. 

 

 

Brann og redning 4201:  

Prognosen så langt viser et negativt avvik på kr 520.000. Vel kr 300.000 av dette skyldes 

underbudsjettering på lønn. Lønnskostnaden har de senere årene vært stort sett stabil, men noe variabel i 

forhold til antall utrykninger. Det øvrige avviket skyldes underbudsjettering av avtaler vi har med hhv 

Orkdal kommune om kjøp av ledelse av tjenesten, og avtaler om nødnettsamband og akutt forurensning.  

 

Disse justeres årlig hhv i iht KPI og antall innbyggere.  

 

Det er ikke mulig å omdisponere mindreforbruket på ansvar 4101 til 4201 uten at man tar midler som er 

avsatt til driftstiltak. Det er derfor nødvendig med en tilleggsbevilgning.  

 

 

Teknisk kontor, gebyrbelagt:  
 

Plan og byggesaksb. 4102: 

 

Plan, private planforslag: 

Det er her et merforbruk i forhold til prognosen på ca. kr 320.000. Dette skyldes i hovedsak 

inntektssvikt. Vi har fortsatt et negativt fond på dette ansvarsområde og må vurdere å øke gebyrene. 
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Byggesak: 

Det er også her et merforbruk i forhold til prognosen på ca. kr 390.000. Årsaken er at det er prognosert 

lavere inntekter og høyere kostnader til bla. konsulenter. Det er en utfordring å tilpasse bemanningen til 

saksmengden da den er så varierende.  I fjor hadde vi et toppår på antall saker, men forutså ikke at 

nedgangen skulle bli så stor. Også her har vi et negativt fond. 

 

Kart og oppmåling 4103: 

Totalt sett er dette området i samsvar med nettoprognosen, da både inntekt og kostnader er økt. Lisens- 

og servicekostnadene har økt betydelig og kan på sikt påvirke gebyrene. Vi har positivt fond på dette 

ansvarsområde. 

 

Feiing 4202:  

Prognosen er som budsjettert. Vi har negativt fond på dette ansvarsområde. 

  

Tiltak som har behov for ekstra bevilgning i år:  

Oppstart av arealplanarbeidet er så vidt påstartet, men intensiveres i disse dager. Dette 

forutsettes”frikjøp” av ressurser, rent praktisk ved at stillingsandel flyttes fra gebyrområde byggesak 

over til ledelse av Teknisk kontor, 4101. Dette er anslått til 50 % stilling i perioden september og ut året. 

Videre er det behov for bevilgning til annonser, konsulenter osv. 

 

Disponering av fjorårets overskudd 

Dette er tenkt brukt til felles opplæring av alle på Teknisk kontor samt innkjøp av tekniske hjelpemidler. 

Innkjøpene vil bli foretatt i år mens kursingene neppe lar seg gjennomføre før til neste år.  

 

Nærvær: 

De siste 8 månedene har nærværet på Teknisk kontor vært 92,5 %. 4,5 % av dette skyldes 2 

langtidssykemeldinger. Nærværet for de øvrige 10 er 97 %. Det er ingen grunn til å tro at det er en 

sammenheng mellom sykemeldingene og arbeidsmiljøet. 

 

 

Med hilsen 

Elisabeth Høyem 

leder  

 

 

5.16 Driftskontoret 

 

Budsjett / regnskap er gjennomgått og det er foretatt realistiske justeringer. Gjennomgangen 

viser følgende: 

 

Eiendomsdrift (-veg). 

Her ligger det an til et underskudd på ca. kr. 300.000. 

Dette skyldes flere store reparasjoner bl.a. på Ungdomsskolen og Viggja skole. Reparasjonene 

var nødvendige for at normal drift skulle opprettholdes. Regnskapet er også belastet med kr. 

53.500 p.g.a. at antatt forsikringsrefusjon ble for høgt inntektsført i 2011. Også i år har vi en 

forsikringssak som belaster regnskapet med en egenandel på kr. 50.000.  

Noe av underskuddet skyldes økte lønnskostnader hvor det er avsatt en sentral pott, antar at 

Driftskontorets andel blir overført. 

 

Vedtatte driftstiltak: 

 Trafikksikkerhetstiltak – autovern Buvikåsen – kr. 100.000. Arbeidet utført – faktura 

ikke mottatt. 

 Brannsynpålegg – kr. 450.000 - under arbeid. 
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 Enøk-tiltak – kr. 500.000 – under arbeid. Har fått innvilget kr. 100.000 i tilskudd fra 

Enova til prosjektet ”Kartlegging og beregning av tiltak for energieffektivisering av 

kommunale bygg”. 

 Renovering trygdeboliger – Noe mindre arbeider er utført. Nødvendig fullrenovering av 

trygdebolig på Venn er endelig i startgropa (arbeidet måtte utsettes p.g.a. leieforhold). 

Foreslår å bruke deler av disse midlene til å dekke deler av årets underskudd. 

 Disponering av fjorårets overskudd – kr. 0 - . 

 

Tiltak for å dekke underskudd:  
Vi vil selvsagt gå på sparebluss resten av året (kun helt nødvendige kostnader blir tatt) men det 

blir 

sannsynligvis ikke nok til å dekke underskuddet. Foreslår derfor at resten dekkes av 

driftstiltaket  

”renovering trygdeboliger”. 

 

Veg. 
Her ser det ut til at vi får et underskudd på ca. kr. 250.000. 

Vegbudsjettet vårt er et ”minimumsbudsjett” som forutsetter billig vinterdrift. I år fikk vi en 

forholdsvis kostbar etterjulsvinter. 

 

Tiltak for å dekke underskudd:  

Eneste mulige tiltak her er en betydelig reduksjon av brøyte- og strøstandarden med de 

komplikasjoner og støy det medfører. 

 

Vi har i år hatt anbudskonkurranse på brøyting / strøing. Det var få som meldte 

interesse og vi fikk kun 1 tilbud på vegene i Buvika og 2 på vegene oppe i Skaun. For vegene i 

Børsa, Viggja og Eggkleiva fikk vi ikke noe tilbud. Dette viser at det blir færre og færre som vil 

ta  

på seg slikt arbeid. For å løse problemet i Børsa og Viggja har vi sett på muligheten for å utføre 

dette med eget mannskap. Det betinger imidlertid at vi må investere i ny traktor og noe utstyr. 

Den gamle er 10 år gammel og alt for lite driftssikker for en slik oppgave. Sammenlignet med 

anbudsprisene så er en slik løsning konkurransedyktig, ikke minst når vi tar i betraktning at 

traktoren vil bli nyttig også på sommers tid. For å realisere dette er det behov for å styrke årets 

budsjett med kr. 100.000. Vegene i Eggkleiva har vi mulighet for innlemme i Skaunrodene.  

 

En annen utfordring vi har er snørydding av parkeringsanlegget i Børsa. Vektbegrensningen på 

3,5 tonn gjør at vi ikke har tilfredsstillende utstyr til denne jobben.  

For å finne en optimal løsning på denne utfordringen trenger vi tid og erfaring og vi  

vil derfor i første omgang leie oss utstyr. Dette nødvendiggjør også en styrking av årets budsjett  

med kr. 50.000.  Dette må belastes ansvarskonto 1.5803 – parkeringsanlegg Børsa. 

 

Vann og avløp. 

Prognosene viser balanse mellom regnskap og budsjett. Ingen tiltak nødvendig. 

 

Nærværsfaktor. 
Pr. juli er nærværsfaktoren på 91,4 %. Det betyr en positiv utvikling . 

 

Med hilsen 

Ole Martin Føll 

leder  



BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 36/12 I  Plan og miljøutvalget 

02.10.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Willy G. Horrigmo fremmet følgende forslag på vegne av Sp, SV, Frp, Krf og Bl: 

I tråd med kommunestyrets vedtak av den 10.11.2010, ønsker ikke skaun kommune å forplikte 

seg til å sette bort den enhetlige tjenesteproduksjonen til HAMOS 

 

Forslaget fremmet av Willy G. Horrigmo ble enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

I tråd med kommunestyrets vedtak av den 10.11.2010, ønsker ikke skaun kommune å forplikte 

seg til å sette bort den enhetlige tjenesteproduksjonen til HAMOS 

 



Arkivsaksnr.:12/1350 

 

 

SAKEN GJELDER: 

HØRING - VURDERING AV EIERSIGNAL HAMOS - LIKHET I SELSKAPETS 

TJENESTEPRODUKSJON  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK/INNSTILLING: 
 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1: HAMOS: Anmodning om innspill fra eierne – Høring 

Vedlegg 2: Utskrift fra møtebok, 4.6.12, styret i HAMOS 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunnen for saken er at det i styremøtet for HAMOS den 4.6.2012 har kommet en 

interpellasjon fra en av eierne, som reiser spørsmålet om ikke alle kommunene bør ha samme 

tjenestetilbudet fra HAMOS til alle sine hus og fritidsboliger. 

 

Hvis dette skal skje krever representantskapet at alle eierkommunene til HAMOS tilkjennegir 

sitt synspunkt i forhold til at alle kommunene skal forplikte seg til å sette bort de samme 

tjenestene til HAMOS. Dette vil kreve tilsagn fra alle eiere slik at selskapets vedtekter kan 

endres og at selskapet blir tildelt samme enerett innenfor flere definerte tjenesteområdet. 

 

Vurdering 

HAMOS leverer i dag tjenestene for husholdningsrenovasjon, fritidsrenovasjon, 

gjenbrukstorg, slambehandling og innfordring. 

 

På noen av disse områdene er tjenestetilbudet til de respektive kommunene forholdsvis likt, 

med noen unntak. F.eks. har kun en kommune (Meldal) egen slamtømmeordning. Når det 

gjelder fritidsrenovasjon er det et par kommuner som ikke har det, bl.a. Skaun kommune. 

 

Spørsmålet om fritidsrenovasjon var opp til politisk behandling den 10.11.2010 og ble 

enstemmig vedtatt av Skaun kommunestyre at dette ikke var nødvendig å innføre. 

 

De geografiske og demografiske forskjellene på medlemskommunene gjør at f.eks en bynær 

kommune med mange boliger kan ha et annet tjenestebehov en annen kommune med f.eks 

utpreget fritidsbebyggelse. Å innføre et felles tjenestetilbud for alle kommuner vil dermed 

belaste innbyggerne økonomisk med en tjeneste som ikke er hensiktsmessig. 

 

Oppsummering 

Den forholdsvis nylige behandlingen av fritidsrenovasjonsordningen er et signal på at Skaun 

kommune ikke ser nødvendigheten av en felles tjenesteordning for alle HAMOS 

kommunene. 

 

 

Konklusjon 

Rådmannen ser at dette er et vedtak som er av klart politisk karakter og har derfor ingen 



innstilling på saken. 

 

 

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
- Eventuelle endringer kan påvirke gebyrområdene, slam og renovasjon. 

 

 

 
 









Arkivsaksnr.:12/1788 

 

 

SAKEN GJELDER: 

ETABLERING AV SIO SAMHANDLINGSENHET  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Skaun kommune slutter seg til søknaden om tilskudd til etablering og drift av 

interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, herunder særavtalen med St. Olavs 

Hospital HF om etablering av sengepost i tilknytning til LiO. 

2. Skaun kommune slutter seg til at det forhandles om en eventuell avtale med St. Olavs 

Hospital HF om videreutvikling av sengeposten med bl.a. etterbehandlingssenger.  Det er 

en forutsetning at økonomisk og faglig/juridisk ansvar er avklart. Ny avtale forutsettes 

godkjent av deltakerkommunene.    

3. Deltakerkommunene skal i fellesskap bidra til at SiO kan ivareta utvikling av det regionale 

helsetilbudet.  Hver deltakerkommune ber rådmannen oppnevne en koordinator som skal 

være kommunens kontaktpunkt for videreutvikling av helsetilbudet i regionen.  

Videreutvikling av samhandlingsenheten konkretiseres i en årlig utviklingsplan.  

4. Samarbeidsavtalen mellom kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, 

Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal om legevakt, med tilhørende vedtekter, 

opphører fra det tidspunkt SiO samhandlingsenhet er i drift.  

5. Skaun kommune sier opp avtalen med St. Olavs Hospital HF om legevakt (LiO). 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Plan for etablering og drift av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp 

2. Avtale mellom deltakerkommunene i SiO og St. Olavs Hospital HF om etablering og drift 

av øyeblikkelig-hjelp-senger 

3. Søknad om tilskudd til etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig-hjelp-senger 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn for saken 

I form av en mulighetsstudie har SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) i perioden 

2010 – 2011 utredet hvilke muligheter og utfordringer som følger av Samhandlingsreformen 

for SiOs 13 deltakerkommuner. Lokale arbeidsgrupper, lokale prosjektledere og regional 

arbeidsgruppe har utviklet faglige anbefalinger oppsummert i åtte delrapporter. 

 

Styringsgruppen for SiO fattet 29. juni 2011 vedtak om å fremme politisk sak i eierkommunene 

om å videreføre SiO i et forpliktende interkommunalt samarbeid, herunder etablering av en 

samhandlingsenhet og opprette interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp i 

tilknytning til LiO (legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen).   

 

Kommunestyrene fattet i løpet av august/september 2011 positivt vedtak om et forpliktende 

interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Èn av kommunene valgte å trekke 

seg i fra samarbeidet. 

 



I styringsgruppemøtet 29. september 2011 valgte styringsgruppen Orkdal kommune som 

vertskommune for det interkommunale samarbeidet, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 

har utredet etablering og drift av SiO Samhandlingsenhet; etablering og drift av 

interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp; kobling mellom LiO og SiO og vurdert 

behov for etterbehandlingssenger.  Gruppen har nå oppsummert sitt arbeid og kommet med 

anbefalinger om videre tjenestesamarbeid.    

 

Vurdering 

I LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven) – § 3.5 – omhandler kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp.  I 

paragrafens tredje ledd – som enda ikke er trådt i kraft – pålegges kommunen å «sørge for 

tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 

øyeblikkelig hjelp.  Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har 

mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til».  Pålegget er varslet å tre i kraft fra 

1.1.2016.   

 

For å være i forkant av pålegget – og forhåpentligvis redusere kommunenes bruk av 

sykehussenger som de har medfinansieringsansvar for – opprettes et interkommunalt 

døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.  Dette kan evt. senere utvides til å omfatte 

etterbehandlingssenger, og foreslås etablert slik: 

 

1. Fra ultimo 2012 opprettes 7 interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved St. 

Olavs Hospital, Orkdal Sykehus.  Sengeposten organiseres som en del av SiO 

Samhandlingsenhet, som i tillegg omfatter interkommunal legevakt (LiO) for de 

samme kommunene.  

 

2. Det forhandles med St. Olavs Hospital HF om å etablere etterbehandlingssenger i 

tilknytning til den interkommunale sengeposten innen 2016.  Forhandlingene må 

avklare både det faglige, juridiske og økonomiske ansvaret for pasientene som 

etterbehandlingssengene planlegges brukt til. 

 

Målgruppen er somatiske pasienter som er i en tilstand eller situasjon der utredning eller 

behandling er påtrengende nødvendig.  Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men 

pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.  Det er verdt å 

merke seg at begrepet øyeblikkelig hjelp i denne sammenhengen ikke innebærer at pasienten er 

livstruende syk, men har et ikke-planlagt behov for medisinsk oppfølging som ikke kan vente.  

Dersom tilbudet ikke etableres, vil disse pasientene ellers bli innlagt i sykehus.  Følgende 

pasientgrupper foreslås omfattet av tilbudet: forverring av kroniske lidelser, akutt (ny)tilstand 

med behov for rask avklaring og observasjon og enklere utredning.  

 

Oppholdets varighet begrenses til 3 døgn, men i spesielle tilfeller kan varigheten forlenges til 

totalt 5 døgn. 

Pasienter som vurderes for et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp skal alltid vurderes 

av lege før innleggelse.  Fastlege/legevaktlege/sykehjemslege og vaktlege ved øyeblikkelig 

hjelp døgnenheten har innleggelsesmyndighet.  

 

Driftskostnadene for SiO Samhandlingsenhet forutsettes å samsvare med de beregninger staten 

har lagt til grunn for sitt tilskudd til kommunene.  Det skal ikke kreves egenbetaling for 

pasienter som innlegges i den interkommunale døgnenheten for øyeblikkelig hjelp.  



 

Det er framforhandlet en samarbeidsavtale mellom deltakerkommunene i SiO og St. Olavs 

Hospital HF – en forutsetning for å søke om statlig tilskudd til formålet.  Det anbefales at det i 

tillegg forhandles en avtale for samarbeid om opplæring, råd- og veiledning om 

pasientbehandling og diagnostikk. 

 

En av forutsetningene for å etablere sengeposten ved St. Olavs Hospital, Orkdal Sykehus er 

lokaliseringen av og tilknytningen til LiO.  Grunnlaget for dagens LiO er kommunestyrevedtak 

i de daværende deltakerkommunene vinteren 2007, arbeidsgruppens rapport av 26.10.2006, 

forhandlinger første halvår 2009 med nye kommuner inn i LiO (Hitra og Frøya), forhandlinger 

med Surnadal første halvår i 2010 og vedtak om å innlemme Rennebu høsten 2011.  LiO er 

etablert som interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens § 27 nr. 1.  

 

LiO skal kvalitetsmessig oppfylle kravene i ” Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester 

utenfor sykehus”.  LiO forutsettes å ha lik kvalitet og tilgjengelighet for befolkningen i alle de 

deltakende kommunene.  Siden legevakten er lokalisert til St. Olavs Hospital HF, Orkdal 

Sykehus, vil det være noe ulik tilgjengelighet for befolkningen i LiO-kommunene, men lik 

kvalitet sikres blant annet gjennom størst mulig bruk av felles rutiner for legevaktens 

håndtering av situasjoner i kommunene. 

 

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å ta egne beredskapsmessige hensyn ved 

opprettelsen av den interkommunale legevaktordningen i henhold til Forskrift om krav til 

akuttmedisinske tjenester m.m. § 12. 

 

LiO (Legevaktordningen i Orkdalsregionen) har vært i drift i vel fire år, og er evaluert av 

deltakerkommunene (10 kommuner) som et vellykket interkommunalt tiltak.  I oppfølging av 

Samhandlingsreformen ønsker kommunene nå å bygge videre på den plattformen som er 

etablert med LiO ved å legge LiO inn som en del av tjenestesamarbeidet i SiO 

Samhandlingsenhet.  Dette innebærer at dagens styre for LiO utgår, og at LiO omfattes av det 

vertskommunesamarbeidet som forutsettes vedtatt.  

 

Fremdeles er delprosjekter igangsatt som en del av mulighetsstudien ikke avsluttet.  Prosjekt 

om folkehelse, kreftomsorg, basismodell for kommunale helse- og omsorgstjenester, HPH 

(helhetlig pasientforløp) og elektronisk meldingsutveksling avsluttes i løpet av året eller tidlig 

neste år.  Det forutsettes SiO Samhandlingsenhet avslutter og eventuelt fører prosjektene over i 

drift når prosjektperioden er slutt eller viderefører delprosjekter der dette er hensiktsmessig. 

 

Det er ønskelig at SiO Samhandlingsenhet skal spille en viktig rolle for fagutvikling og 

kompetanseheving i deltakerkommunene.  Rollen bør utvikles i samarbeid med 

kommunekoordinatorene (tidligere lokale prosjektledere), som vil være det faglige bindeleddet 

mellom Samhandlingsenheten og den enkelte deltakerkommune.  For å sikre at kommunenes 

intensjon og ambisjon om tjenestesamarbeid (SiO) ivaretas og videreutvikles, bør det vurderes 

å lage en plan for dette i løpet av de neste seks månedene. 

 

Realisering av SiO Samhandlingsenhet (inkludert kommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp og LiO) forutsetter at alle deltakerkommuner fortsatt er med videre, og bidrar med 

ressurser tilsvarende det statlige tilskuddet til formålet. 

 



Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Etablering og drift av interkommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp vil kreve at 

kommunenes statlige tilskudd til formålet går inn i driften av SiO Samhandlingsenhet med 

tilhørende sengepost. 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 

Tiltaket vil styrke kommunenes evne til å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til egne 

innbygger. 
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Det etableres et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i to faser: 
 

 Fase 1. Fra ultimo 2012 opprettes 7 kommunale øyeblikkelig hjelp senger ved St. Olavs Hospital, 
Orkdal Sjukehus. Tjenesten om øyeblikkelig hjelp døgnopphold legges til SiO samhandlingsenhet 
som i tillegg omfatter interkommunal legevakt (LiO) for de samme kommunene.  

 

 Fase 2. Det planlegges 7 etterbehandlingssenger i samarbeid med St. Olavs Hospital, Orkdal 
Sjukehus  innen  2016 i tilknytning til  øyeblikkelig hjelp enheten. 

 
Planen beskriver tilbudet i fase 1. Tilbudet i fase 2 må baseres på erfaringene fra fase 1 og 
videreutvikling av samarbeidet med St. Olavs Hospital.  
 
Målgruppen er somatiske pasienter som er i en tilstand eller situasjon der utredning eller behandling 
er påtrengende nødvendig. Tilstanden skal ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har 
behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting. Det er verdt å merke seg at begrepet 
øyeblikkelig hjelp i denne sammenhengen ikke innebærer at pasienten er livstruende syk, men har et 
ikke-planlagt behov for medisinsk oppfølging, som ikke kan vente. Dette gjelder pasienter som ellers 
ville vært innlagt på sykehus dersom tilbudet ikke eksisterte. Det foreslås følgende pasientgrupper; 
forverring av kroniske lidelser, akutt (ny)tilstand med behov for rask avklaring og observasjon og 
enklere utredning.  
 
Oppholdets varighet begrenses til 3 døgn, men kan i spesielle tilfeller utvides til totalt 5 døgn. 
Pasienter som vurderes for et kommunalt øyeblikkelig døgntilbud skal alltid vurderes av lege før 
innleggelse. Innleggelsesmyndighet er fastlege/legevaktslege/sykehjemslege og vaktlege ved 
øyeblikkelig hjelp døgnenheten.  
 
Enhetens pleiepersonell består av erfarne sykepleiere. Det tilsettes en lege i 50 % stilling som har det 
overordnede faglige ansvaret for øyeblikkelig hjelp enheten og legevakten i Orkdalsregion (LiO). Det 
tilsettes ytterligere 5 leger i totalt 100 % stilling. Disse skal fordele ansvaret for visitt og beredskap 
ved enheten. Legevakten yter øyeblikkelig hjelp hvis noe uforutsett oppstår på kveld/natt når det 
ikke er lege i beredskap på posten. Dette tilsvarer det ansvaret legene har for øyeblikkelig hjelp i 
sykehjem og hjemmetjeneste i SiO kommunene generelt. Det forutsettes at personalet i LiO, nå 
ansatt i Helseforetaket, overføres til vertskommunen. 
 
Det vil være nødvendig for det framtidige tilbud at det ytes faglig støtte i fra St. Olavs Hospital HF. 
 
Driftskostnaden i fase 1 tilsvarer kostnaden som staten har beregnet. Det skal ikke kreves 
egenbetaling for pasienter som innlegges i den kommunale døgnenheten for øyeblikkelig hjelp.  
 
Det anbefales at det utarbeides avtale mellom SiO og St. Olavs Hospital HF i h.h.t. samarbeid 
innenfor undervisning, råd/veiledning av pasientbehandling og diagnostikk. 
 

Orkdal 01.06.12 

Svein Jarle Midtøy, prosjektleder SiO  Heidi Taraldsen, leder faggruppe SiO 

1. Innledning 
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I SiO Helseregion har det vært arbeidet i prosess med utvikling av et faglig forsvarlig driftsopplegg for 

SiO øyeblikkelig sengepost siden oktober 2011. En tverrfaglig arbeidsgruppe har utviklet innholdet i 

denne plan. Arbeidsgruppen har bestått av: 

Heidi Taraldsen – leder av faggruppe SiO 
Per Melien – kommuneoverlege  
Bjørn Heggløv – fagansvarlig lege i LiO 
Astrid Fagerli – tillitsvalgt lege i LiO 
Gunnhild Eidsli – rådmann og styremedlem i LiO 
Ida Lise Salberg – daglig leder Orkdal Sjukehus 
Tore Jyssum – seksjonsoverlege anestesi Orkdal Sjukehus 
Siegfried Gutschmidt  - seksjonsoverlege medisin Orkdal Sjukehus 
Inger Lise Øyan Waade – sykepleier  
Milly Bente Nørset – helse-og omsorgsleder  
Svein Jarle Midtøy – prosjektleder SiO 
 
Arbeidsgruppen har hatt følgende mål/mandat:  
 
Utforme døgntilbud for øyeblikkelig hjelp til pasienter og brukere med behov for helse- og 
omsorgstjenester straks. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere kommunen har mulighet til å 
utrede, behandle eller yte omsorg til. 
 

1.  Understøtte kommunenes etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
 lokalt. 

2.  Skape en faglig god samhandlingsarena med bedre informasjonsflyt 
               og gjensidig kompetanseoverføring mellom kommune - og  
               spesialisthelsetjenesten gjennom strukturerte pasientforløp 

3. Oppnå bedre kostnadseffektivitet for kommunene, spesialisthelsetjenesten og samfunnet for 
øvrig. 

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) er 
kommunene pliktig til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra og med 2012, men som blir 
lovpålagt fra 2016. Denne planen er avgrenset til oppbyggingen av et somatisk øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud, og er basert på helsedirektoratets veiledningsmateriell om kommunes plikt til 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold (februar 2012). Tilbudet etableres ved St. Olavs Hospital HF, Orkdal 
Sykehus.  
 
Tilbudet har som mål å være bedre eller et like godt alternativt tilbud til spesialisthelsetjenesten. Det 
nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i spesialisthelsetjenesten 
for den aktuelle målgruppen, slik at antall behandlingsdøgn i sykehus reduseres med i alt 9790 innen 
utgangen av 2016. I løpet av 2013 skal antall behandlingsdøgn i sykehus reduseres med 3916 for den 
aktuelle målgruppen. 

 
Kommunenes nye tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold er basert på et samarbeid mellom 
kommunene Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Meldal, Skaun, Rennebu, Rindal, 
Surnadal og Halsa samt St. Olavs Hospital HF. Det interkommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet 
kommer i tillegg til hastetilbud/akutt senger i sykehjem. Partene har forankret det nye tiltaket i 
samarbeidsavtalen mellom kommunene og St. Olavs Hospital HF.  
2. Kommunenes plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
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Kommunene har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen (helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-5 og § 3-1). Kommunens plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp innebærer 

å vurdere hva slags tilbud pasienten trenger, og ut fra dette enten sørge for at slikt tilbud blir gitt i 

kommunen eller at pasienten blir henvist videre til sykehus for nødvendig behandling og oppfølging. 

Kommunene ivaretar i dag normalt vurderingen av pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp 

gjennom legevaktordningen og fastleges plikt til å ta imot egne listepasienter som har behov for 

øyeblikkelig hjelp på dagtid.   

Som et ledd i samhandlingsreformen blir kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp utvidet til også å 

omfatte kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Plikten følger av loven § 3-5 tredje 

ledd som lyder:  

”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 

brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som 

kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.”  

Pasienter kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, vil i hovedsak være 

pasienter med kjente sykdommer, som ved forverring av sin tilstand kan få en på forhånd kjent og 

avtalt behandling. (Prop. L 91 (2010-2011) punkt 16.6.2). 

Plikten til å ha tilbud om døgnopphold gjelder bare pasienter og brukere som oppholder seg i 

kommunen, og som kommunen selv har muligheten til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Når 

det gjelder helsehjelp vil det være en medisinskfaglig vurdering som må ligge til grunn for at 

pasienten trenger øyeblikkelig hjelp, og om kommunen har et relevant tilbud og forutsetninger for å 

yte hjelpen, eller om pasienten må henvises videre. Dersom det er tvil om pasienten vil få forsvarlig 

behandling i kommunen, skal pasienten henvises videre til spesialisthelsetjenesten. Det er normalt 

fastlegen, sykehjemslegen eller legevaktslegen som foretar den konkrete vurderingen av hvor 

pasienten bør få sin behandling. 

Kommunens plikt til å tilby døgnopphold gjelder når det må antas at hjelpen er «påtrengende» 

nødvendig, jf lovteksten § 3-5. Kommunen står selvsagt fritt til å opprette antall plasser og tilbud 

også utover det minstekrav som loven beskriver. 

Krav til forsvarlighet innebærer konkret at sykehuset ikke kan redusere sine tilbud før tilsvarende 

tilbud i kommunen er etablert. Sykehuset skal derfor ikke redusere sine tilbud før avtaler er inngått 

med kommunen hvoretter kommunen etablerer nye tilbud i samsvar med de lovkrav som gjelder.   

I forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester presiseres det at kommunen ikke 

kan kreve egenandel for opphold i kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, jf. § 1 

andre ledd b. 

 

 

3. Status 2012 og framtidig behov i kommunene (SSB’s befolkn.framskr. 80+ og 90+; 2012-2040 ) 
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Tabell viser anbefalinger i Rapport IS—1958 Samhandlingsstatistikk 2010 

                             Frøya         Hitra      Snillfjord   Hemne    Agdenes   Orkdal      Meldal      Skaun      Rennebu    Rindal     Surnadal     Halsa 

Sykehjemsdekning 
18 % 

 
49 

 
42 

 
13 

 
39 

 
25 

 
97 

 
56 

 
 

34 
 

30 
 

63 
 

22 

Korttidsplasser  
15 % 

 
7 

 
6 

 
2 

 
6 

 
4 

 
15 

 
8 

 
 

5 
 

5 
 

9 
 

3 

Høyeste nivå 
hjemmesykepleie 
18 % 

 
49 

 
42 

 
13 

 
39 

 
25 

 
97 

 
56 

 
 

34 
 

30 
 

63 
 

22 

Behov høyeste 
nivå 

98 
 

83 
26 77 49 194 113  68 60 125 44 

Har 70 92 24 71 38 135 116  87 43 111 48 

Behov 2012 28 -9 2 6 11 59 -3  -19 17 14 -4 

Behov 2025 25 10 0 35 4 94 -22  -16 11 45 3 

 

4. Nytt kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 

Kapittel 4 beskriver fase 1 med følgende tema som har betydning for etableringen; beregning av 

antall plasser for øyeblikkelig hjelp, lokalisering av tilbudet, beskrivelse av målgruppen med 

inklusjons- og eksklusjonskriterier, oppholdets lengde, innleggelsesmyndighet, kompetansekrav, 

støtte-funksjoner og utstyrsbehov, dokumentasjonssystemer, implementeringsfasen og 

måleindikatorer. 

En arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra kommunene og St. Olavs Hospital, Orkdal 

Sykehus, har vurdert muligheten for å etablere kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp allerede 

fra ultimo 2012. Arbeidsgruppen foreslår å søke Helsedirektoratet om driftsmidler for 2012 for 

etablering av interkommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.  

St. Olavs Hospital HF ved avdeling for samhandling ønsker også å etablere etterbehandlingssenger i 

tilknytning til den kommunale enheten for øyeblikkelig hjelp. Dette er ikke utredet av 

arbeidsgruppen, men vil være et klart utviklingsområde for samarbeid om effektive og gode tilbud til 

befolkningen i Orkdalsregionen. 

Tilbudet etableres i to faser: 

 Fase 1. Fra ultimo 2012 opprettes 7 kommunale øyeblikkelig hjelp senger ved St. Olavs Hospital, 

Orkdal Sykehus. Driften av døgnopphold for øyeblikkelig hjelp legges til SiO samhandlingsenhet, 

som i tillegg omfatter interkommunal legevakt (LiO) for de samme kommunene.  

 

 Fase 2. Det planlegges 7 etterbehandlingssenger i samarbeid med St. Olavs Hospital HF, Orkdal 

Sykehus innen  2012 i tilknytning til etableringen av enheten for øyeblikkelig hjelp. 

 

 

 

 

 

4.1 Beregning av antall senger for øyeblikkelig hjelp  
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I forarbeidene til St. meld. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og Prop. 91 L 

(2010–2011) har Helse- og omsorgsdepartementet lagt til grunn at døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp 

som kan overføres til kommunen er på omtrent 240 000 liggedøgn på landsbasis.  

Beregningsgrunnlaget for Orkdal kommune er kr. 2 503 000,- og som representerer 578 liggedøgn 

(tilsvarer 1,5 heldøgns sengeplasser).  

Beregningsgrunnlaget for Frøya er kr. 1 013 000,- som representerer 234 liggedøgn (tilsvarer 0,6 

heldøgns sengeplasser). 

Beregningsgrunnlaget for Hitra er kr. 1 018 000 som representerer 235 liggedøgn (tilsvarer 0,6 

heldøgns sengeplasser). 

Beregningsgrunnlaget for Snillfjord er kr.253 000 som representerer 58 liggedøgn (tilsvarer 0,1 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Hemne er kr. 995 000 som representerer 230 liggedøgn (tilsvarer 0,6 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Agdenes er kr. 455 000 som representerer 105 liggedøgn (tilsvarer 0,2 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Meldal er kr. 1 028 000 som representerer 237 liggedøgn (tilsvarer 0,6 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Skaun er kr.1 344 000 som representerer 310 liggedøgn (tilsvarer 0,8 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Rennebu er kr. 677 000 som representerer 156 liggedøgn (tilsvarer 0,4 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Rindal er kr. 541 000 som representerer 125 liggedøgn (tilsvarer 0,3 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Surnadal er kr. 1 430 000 som representerer 330 liggedøgn (tilsvarer 0,9 

heldøgns sengeplass). 

Beregningsgrunnlaget for Halsa er kr. 441 000 som representerer 102 liggedøgn (tilsvarer 0,2 

heldøgns sengeplass). 

På bakgrunn av Helse- og omsorgsdepartementets anslag er det behov for å etablere 6,8 heldøgns 

interkommunale sengeplasser for øyeblikkelig hjelp for alle 12 kommunene i SiO. Tallet er i planen 

avrundet til 7 senger. 

 

4.2  Lokalisering av kommunale senger for øyeblikkelig hjelp  
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Ved planlegging av et kommunalt døgnbasert tilbud om øyeblikkelig hjelp har det vært naturlig å 

legge dette tjenestetilbudet til eksisterende interkommunalt tilbud – legevakten i Orkdalsregionen 

(LiO). Legevakten er lokalisert i lokaler ved St. Olavs Hospital HF, Orkdal Sykehus. Kommunenes felles 

legevaktsentral (telefoni) er også lokalisert samme sted. 

I tillegg velges Orkdal Sykehus på grunn av: 

 «Kort avstand» til sykehuset, dersom pasienten får en forverring i sykdomsforløpet 

som krever sykehusinnleggelse   

 Mulighet for å sikre god faglig kompetanse i samarbeid med sykehuset på områder 

som palliativ behandling og observasjon av eldre pasienter etter sykehusopphold  

 Orkdal Sykehus ligger i Orkdal kommune som er vertskommune for SiO-samarbeidet 

SiO-kommunene vil etablere 7 kommunale døgnplasser fra ultimo 2012 for drift av senger til 

øyeblikkelig hjelp (fase 1). Enheten disponerer 7 enerom i 4.etasje (tidligere barselpost) ved Orkdal 

Sykehus. Avdelingen har muligheter for ytterligere 7 rom, som gir mulighet for fleksibilitet ved å 

kunne tilby både enerom og dobbeltrom.  Det skal arbeides videre med etablering av 

etterbehandlingssenger i samarbeid med St. Olavs Hospital HF og Helse Midt- Norge RHF. 

Tilbudet om øyeblikkelig hjelp skal ha system for internkontroll (prosedyrer for drift og behandling av  

avvik) klart før oppstart av enheten.  Det forutsettes at de samarbeidende kommunene prioriterer 

inneliggende pasienter likt med utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten etter endt 

opphold.  Innkomstjournal skrives av lege og sykepleier. Det utarbeides rutiner for gode 

pasientforløp/helhetlige pasientforløp i hjemmet (HPH) – en metode for oppfølging som alle 

kommunene i SiO samarbeidet har tatt i bruk.  

4.3 Beskrivelse av målgruppen 

Øyeblikkelig hjelp – en beskrivelse  

En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der utredning 

eller behandling er påtrengende nødvendig. Tilstanden behøver ikke være kritisk eller livstruende, 

men pasienten har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting. Det er verdt å 

merke seg at begrepet øyeblikkelig hjelp i denne sammenhengen ikke innebærer at pasienten er 

livstruende syk, men har et ikke-planlagt behov for medisinsk oppfølging, og som ikke kan vente.      
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Med bakgrunn Samhandlingsreformen, kap 6.4 (beskrivelse av pasientgrupper som kan være aktuelle 

for behandling før og i stedet for sykehusinnleggelse) og erfaringer fra Trondheimsregionen, Fosen 

DMS og St. Olavs Hospital HF anbefales følgende inklusjonskriterier for kommunale øyeblikkelig hjelp 

døgn tilbud i SiO; 

 Forverring av kroniske lidelser  

Eks; Pasienter med KOLS, pas med hjertesvikt, pasienter med diabetes. Fortrinnsvis skal 

behandlingen være avklart på forhånd. Kan også dreie seg om pasienter med kroniske 

lidelser som får en avgrenset tilleggslidelse, som for eksempel en infeksjon, dehydrering eller 

ernæringssvikt og hvor kjent utløsende årsak er avklart.  

 

 Akutt (ny) tilstand med behov for rask avklaring  

Eks; Dette kan være fall uten brudd som trenger behandling, feber, og 

eliminasjonsproblemer som vannlatingsbesvær, diaré eller obstipasjon, sårbehandling. 

Forutsetningen er at det må være en pasient med en avklart diagnose og funksjonsnivå som 

kommunen er i stand til å behandle, og hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er 

liten. 

 

 Observasjon og enklere utredning  

Eks; pasienter med uavklarte tilstander som mage- og brystsmerter, hvor det ikke anses 

nødvendig med sykehusinnleggelse. Lettere hjernerystelser, etterbehandling av 

forgiftningsskader.  

Tilstandene som skal observeres kan gi en akutt forverring som krever en rask innleggelse og 

behandling i sykehus. Pasienter med raskt utviklende alvorlig funksjonssvikt skal innlegges i 

sykehus. 

 

Eksklusjonskriterier 

Eksempler på pasientkategorier som ikke er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp 

døgntilbud er: 

 Pasienter med akutt forverring av kjent kronisk sykdom, der en vurdering av 

alvorlighetsgrad, eller forekomst av flere ulike sykdommer (komorbiditet) og 

funksjonssvikt, tilsier innleggelse i sykehus 

 Akutt funksjonssvikt hos eldre, ofte en meget alvorlig tilstand, hvor det kan være 

vanskelig å finne årsaksforhold og hvor det er fare for en rask forverring  

 Traumer med uavklart alvorlighetsgrad og pasienter med definerte pasientforløp, som 

for eksempel hjerneslag eller hjerteinfarkt, skal legges inn i sykehus 

 Transfusjon av blod vil i de fleste tilfeller foregå poliklinisk 

 Pasienter som ikke har behov for behandling, men heller omsorg  

 Kreftpasienter med forverring av smerter  
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4.4  Oppholdets varighet 

For å kunne ha sirkulasjon på de kommunale døgnplassene for øyeblikkelig hjelp, er det viktig at 

plassene kun brukes til formålet. Som hovedregel vil liggetiden i enheten være 3 døgn før pasienten 

enten skrives ut eller overføres til annet tilbud. I spesielle tilfeller kan oppholdet utvides til totalt 5 

døgn.  

Mange pasienter kan ha behov for ytterligere oppfølging etter denne perioden, og pasienten skal 

derfor sikres et videre tilbud, enten korttidsplass i sykehjem eller i hjemmet i egen kommune. Det 

forutsettes at pasienter som er innlagt ved sengeposten for øyeblikkelig hjelp, ikke kan bli værende 

der i påvente av ledig korttidsplass eller langtidsplass i kommunale sykehjem. 

 

4.5 Innleggelsesmyndighet - henvendelse  

Alle pasienter som innlegges ved kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, skal på forhånd være 

vurdert av enten pasientens fastlege,  legevaktlege eller sykehjemslege.  

 

4.6 Kompetansekrav,  bemanningsplan og driftsbudsjett  

Gjennomføring av faglig forsvarlig observasjon og behandling i et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp 

forutsetter tilstedeværelse av sykepleiere 24 timer i døgnet og tilgjengelig lege på døgnbasis(24/7). 

Det forutsettes at hjelpepersonell i LiO som i dag er ansatt i Helseforetaket overføres til 

vertskommunen.  

Kompetansekrav  

 Det tilsettes daglig leder i SiO samhandlingsenhet i 100 % stilling. Daglig leder sammen med 

medisinsk faglig ansvarlig lege ivaretar administrasjon, ledelse og faglig ansvar for alle 

tjenester lagt til SiO samhandlingsenhet 

 Pleiepersonalet ved avdelingen skal bestå av sykepleiere med erfaring i observasjon-, 

vurderings- og handlingskompetanse. Faglig ledelse for enheten skal utøves av sykepleier. 

Denne bør ansettes tidlig og være med i utviklingen av tilbudet. Stillingen kan kombineres 

med turnusarbeid 

 Sykepleiere skal ha minimum 2 års klinisk erfaring fra relevant tjeneste innen somatikk. Det 

er ønskelig med videreutdanning. Relevante videreutdanninger kan være geriatri, diabetes, 

lungesykdommer, palliasjon o.a. Det gjennomføres innføringskurs for alle ansatte 

 Fysioterapitjenester/ergoterapitjenester kjøpes fra vertskommunen Orkdal ved behov 

 Lege skal være spesialist i allmennmedisin, alternativt spesialist i indremedisin eller geriatri. 

Lege med lang klinisk erfaring fra allmennpraksis, men uten spesialitet, kan evt. vurderes  
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 Det skal i tillegg utarbeides krav til prosedyrekunnskap, som for eksempel hjerte/lunge- 

redning (HLR) og nødvendig bruk av medisinsk utstyr. Eksempler på medisinsk utstyr kan 

være bruk av EKG og oksymeter, O2- behandling, blodprøvetaking, kateterisering, håndtering 

av CVK, administrering av væske og legemidler intravenøst.  

Legebemanning 

Legebemanningen ved en kommunal sengepost med døgnplasser for øyeblikkelig hjelp er det som i 

særlig grad avviker fra andre kommunale institusjoner. Et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig 

hjelp må ha lege tilgjengelig til enhver tid (24/7). Omfang og intensitet av legetilgjengelighet vil 

kunne variere gjennom døgnet. Imidlertid må legene som betjener det kommunale døgntilbudet for 

øyeblikkelig hjelp ha sterkere tilknytning til og innsikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

enn det som ofte er tilfellet i en ordinær kommunal legevakt som er bemannet med selvstendig 

næringsdrivende fastleger i turnus. Tilknytning til – og bruk av – kommunal legevakt i kommunalt 

døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, er kjent fra dagens sykestuedrift rundt om i landet.  Dette 

fremheves som en nødvendighet også av andre kommuner som er i ferd med å etablere tilsvarende 

funksjoner.  

Fastlegegruppen i LiO/SiO har gitt innspill gjennom representasjon i arbeidsgruppen, og 

kommuneoverlegene har gitt innspill i eget møte. Legevakten har vært representert i 

utredningsarbeidet gjennom faglig leder og tillitsvalgt lege i styret for LiO.   

Følgende er konkludert i samarbeid med leger i legevaktordningen (LiO) samt faglig ansvarlig lege og 

tillitsvalgt lege i LiO: 

Legebemanning på dagtid 
 
Det ansettes lege i 50 % stilling.  Denne skal ha det medisinsk faglige ansvaret for sengeposten, LiO 
og SiO samhandlingsenhet. 20 % av denne stillingen er i dag lagt til LiO. Ved behov kan stillingen evt. 
økes til 100 %.  Stillingen kan evt. også økes ved å tillegge den vaktbelastning på helg. 
 
Det ansettes leger i totalt 100 % stilling for å dekke følgende forslag til vaktordning: 

 

Uke 1 2 3 4 5 6 

Man 1 1 1 1 1 1 

Tirs 3 4 3 4 3 4 

Ons 2 2 2 2 2 2 

Tors 5 6 5 6 5 6 

Fred 2 2 2 2 2 2 

Lørd/sønd 1 2 4 3 6 5 

  
Stilling 1: 1 dag pr uke + hver 6 helg,                    19% 
Stilling 2: 2 dager pr uke + hver 6 helg,                33% 
Stilling 3 og 4: 1 dag pr 2 uke + hver 6 helg,  2 x 12% 
Stilling 5 og 6: 1 dag pr 2 uke + hver 6 helg,  2 x 12% 
Totalt                                                                        100% 
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Det skal være legeberedskap på sengeposten fra kl. 08.00-19.00 Dette godtgjøres som 2 timer aktiv 
vakt (8 timer/4 = 2 timer). Aktiv beredskap er 3 timer pr vakt, kl. 08.00-11.00. Samlet lønnes 
beredskap pr. døgn med 5 timer pr vakt. Det kan i tillegg bli behov for utbetaling av 
praksiskompensasjon, jfr. SFS 2305 § 5.  
 
Legebemanning utenom ordinær arbeidstid - ettermiddag/kveld/natt/helg  
 
Ut fra erfaring med ordinær legevakt må en anta at de fleste innleggelser skjer på ettermiddag, tidlig 
kveld og i helger. På sen kveld/natt forventes lavere innleggelsesfrekvens.  
 
Arbeidsgruppen anbefaler at man ved oppstart av kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp ved 
Orkdal Sykehus, bemanner denne utenom ordinær arbeidstid ved at lege på dagtid er i beredskap 
fram til kl. 19.00 på kvelden. Legene skal ha et vaktsystem som dekker alle dager inkludert helg og 
høytid.  Fra kl 19.00 til kl. 08.00 neste morgen skal legene i LiO yte øyeblikkelig hjelp hvis noe 
uforutsett oppstår på kveld/ natt når det ikke er lege i beredskap i enheten. Denne legebemanningen 
forutsetter at det er hjelpepersonell hele døgnet på legevakten.  
 
Foreløpig driftsbudsjett 
 

      7 senger (Fase 1) 

 Årsverk Kostnader) 

Lønn   

Daglig leder        1,0    900 000 

Faglig ansvarlig lege        0,5    600 000 

Sykepleiere/ fagleder        8,0  6 500 000 

Leger i vaktordning        1,0  1 200 000 

Sum lønn  9 200 000 

Driftsutgifter   

Husleie inkl. inventar      863 000 

Kjøp av tjenester (mat, 
tekstiler, rehold osv) 

  
    700 000 

Adm. kostnader vertsk.      300 000 

Sum driftskostnader   1 863 000 

Sum   11 063 000 

Døgnpris ca.          30 000 

 

Døgnprisen for 7 senger i fase 1, tilsvarer kostnadene som staten har beregnet.  

4.7 Utstyr og støttefunksjoner  

Utstyr 
Enheten trenger utstyr tilsvarende en noe høyere standard enn en korttidsavdeling i sykehjem. Det 
må være dimensjonert slik at det til en hver tid må være mulig å ha for eksempel infusjonsstativ ved 
alle senger. 
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Utstyr som må være på plass er: 

Utstyr Må ha i enheten 

Infusjonsstativer x 

Infusjonspumpe x 

1 EKG -apparat ? 

Oksymeter  x 

O2- behandling fra konsentrator x 

Blærescanner  x 

Hjertestarter x 

Inhalasjonsapparat x 

Termometer x 

Ståvekt /Sittevekt x 

2-3 blodtrykksapparat/stetoskop x 

Blodprøvetaking; apparater som kan analysere 
Hb, CRP, (SR tas sjeldent), blodsukker, INR 

Kjøpes av sykehusets 
lab. tjenester? 

Urinstix, bactusprøver (sår) Kjøpes av sykehusets 
lab. tjeneste? 

Sterilt utstyr for kateterisering og for 
håndtering av CVK 

x 

 Avtrekk for administrering av væske og 
legemidler intravenøst  

x 

Seng, nattbord, forflytningshjelpemidler (som 
prekestol, rullator, krykker, personløfter, 
sengehest, søsterhjelp, silkelaken, 
(forflytningsbrett) må være i sengeposten.  

x 

Utstyr til legeundersøkelser x 

 
Tjenester 

 Diagnostikk – enkle blodanalyser 

 EKG 

 Radiologisk utredning i samarbeid med Orkdal Sjukehus 

 Annen diagnostikk i samarbeid med Orkdal Sjukehus 

 Observasjon – pulsoksymeter, commotioregime 

 Inhalasjonsbehandling 

 O2-behandling 

 Væskebehandling – intravenøs, CVK 

 Parenteral antibiotikabehandling 

 Annen parenteral medikamentell behandling 

 Funksjonskartlegging – ADL 

 Sårbehandling – vurdering/endring av regime 

 Medikamentjusteringer 
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4.8 Samarbeid med St. Olavs Hospital 

Det presiseres at det er kommunene som har ansvar for det faglige tilbudet ved øyeblikkelig hjelp 

døgnenheten og at St. Olavs Hospital ikke har ansvar for innlagte pasienter ved denne enheten.  

Det foreslås at det utarbeides avtale mellom SiO samhandlingsenhet v/ øyeblikkelig hjelp enheten og 

St. Olavs Hospital HF om å utvikle samarbeid innenfor følgende områder:   

 St. Olavs Hospitals bistand til kompetansebygging ved øyeblikkelig hjelp enheten. 

 Sykehusets bistand med vurdering av pasienter før innleggelse i øyeblikkelig hjelp enheten - 

avklaring at det kommunale tilbudet er rett behandlingsnivå for den konkrete pasienten. 

 Sykehusets mulighet for; 

o  rådgivning pr. telefon 

o tilsyn av pasienter i øyeblikkelig hjelp enheten  

o prioritert mottak av avdelingens pasienter i poliklinikk 

o videokonferanse mellom kommuner og helseforetaket for å avklare riktig nivå for 

behandling (rett hjelp til rett tid på rett plass) 

 Øyeblikkelig hjelp enhetens tilgang på diagnostikk i sykehuset, som for eksempel analyse av 

blodprøver, tilgang til røntgen og annen billeddiagnostikk. 

 I tillegg til Gerica vurderes DocuLive (sykehusets pasientjournal system) som elektronisk verktøy 

 

4.9 Interkommunalt samarbeid  

Kommunene i Orkdalsregionen har i omforente kommunestyrevedtak høst 2011 bestemt at SiO skal 

organiseres som et vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemd etter Kommunelovens § 28c. 

Orkdal kommune har tatt på seg vertskommuneansvaret.   

Kommunene må avklare sammen med vertskommunen alle formaliteter rundt selve samarbeidet 

som økonomi, drift og styring, samt avtaler om samhandling rundt den enkelte pasient. Eksempler på 

hva som bør nedfelles i egne avtaler/retningslinjer er: 

 Rutiner for innleggelse av pasienter, bl.a. hvordan nødvendig avklaringer med 

spesialisthelsetjenesten om rett behandlingsnivå gjøres. 

 Rutiner for samhandling med kommunale helse- og omsorgstjenester under opphold i 

avdelingen og ved utskriving. 

 Kommunal kostnadsdeling og rutiner for betaling. 

 

5 Dokumentasjonssystemer  

5.1 Elektronisk journalsystem (EPJ) - GERICA 

Det finnes i dag intet elektronisk journalsystem som på en god måte ivaretar alle faggruppers 

spesielle behov i dokumentasjon av behandling, rehabilitering og pleie.  Orkdal kommune har lang 
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erfaring med Gerica som fagsystem. Alle faggrupper kan benytte dette fagprogrammet og Gerica vil 

derfor også benyttes i den kommunale øyeblikkelig hjelp enheten.  

Vurdering av Gerica fagprogram som dokumentasjonssystem 

Legemodulen i Gerica ble integrert i 2006, men fra starten i 2003 var et legejournalnotat en integrert 

del. Før 2006 var det flere sykehjemsleger som kun hadde papirbaserte legejournalsystem, noen i 

kombinasjon med elektroniske journaler i WinMed. To separate journalsystem forekom ofte. Noen 

sykehjemsleger opplever fortsatt at funksjonaliteten i Gerica er langt dårligere sammenlignet med 

det systemet de bruker i sin vanlige praksis. Legeforeningen uttrykker stor skepsis i forhold til 

legemodulens utilstrekkelighet med hensyn til å innfri kravene i journalforskriften og øvrig lovverk. 

Skriving av epikrise, resepter og sykemeldinger er områder med dårlig funksjonalitet som spesielt 

trekkes frem.  

Det er grunn til å tro at systematisk opplæring i fagsystemets muligheter vil kunne bidra til at den 

opplevde begrensede funksjonaliteten blant systemets brukere økes. Opplæring må inngå i 

introduksjonsprogrammet for nytilsatte og aktuelle tilleggsfunksjoner må integreres i fremtidige 

oppgraderinger/versjoner.   

5.2 Kvalitetssystem og rutiner 

Etablering av et nytt tilbud krever et tilpasset kvalitets- og internkontrollsystem. Sannsynligvis vil man 

kunne benytte mye av det som i dag gjelder for den øvrige drift av en korttidsavdeling i sykehjem i 

Orkdal kommune. Det må gjøres en gjennomgang og risikovurdering spesifikt med tanke på 

ansvarsavklaringer og delegasjoner spesifikt gjeldende for denne enheten, samt vurdering av hvilke 

nye og spesifikke prosedyrer som må beskrives for å sikre driften av enheten. Også konkrete rutiner 

for samhandling med St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal sjukehus, og samarbeidende kommuner må 

beskrives i systemet. 

Orkdal kommune har elektronisk kvalitets- og internkontrollsystem – Enable. Internkontroll handler 
om enhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy, et hjelpemiddel for styring 
og utvikling av den daglige driften. Hensikten med internkontroll er å oppnå kvalitetsforbedring. 
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 2002-12-20 nr. 1731, skal sikre at enhetens 
oppgaver planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovgivningen. Lovens 
viktigste krav er kravet om forsvarlighet. Det legges vekt på at enheten skal ha gode rutiner og de 
ansatte skal kjenne til alle sider av driften. Leder skal ansattes i god tid før oppstart slik at man legger 
til rette for at alle rutiner og prosedyrer er på plass ved oppstart av øyeblikkelig hjelp enheten.  

 

6 Informasjon 

For å sikre at befolkningen og tjenesteyterne kjenner til og er trygge på at nytt tilbud er like godt eller 

bedre enn innleggelse i sykehus, bør partene utarbeidet en felles informasjonsplan. 

Informasjonsplanen må beskrive hvordan innbyggere og ansatte, fastleger og andre 

samarbeidspartnere skal informeres om det nye tilbudet.  
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7 Måleindikatorer 

Det foreslås følgende indikatorer som skal vise at øyeblikkelig hjelp døgntilbudet når målene om å 

bidra til bedre pasientforløp for de aktuelle pasientene og å redusere antall øyeblikkelig hjelp 

innleggelser i spesialisthelsetjenesten.  

For SiO-regionen vil dette bety: 

 Kommunene skal samlet sett redusere antall liggedøgn i sykehus med 2555 døgn (7 senger x 365 

døgn) i 2013  

 Pasientene skal oppleve tilbudet som bedre eller et like godt alternativt tilbud til 

sykehusbehandling.  

Det foreslås at det utarbeides særskilte pasientregistreringer både i sykehuset og ved øyeblikkelig 

hjelp enheten for å registrere målgruppen og antall behandlingsdøgn. Det foreslås at det 

gjennomføres en brukerundersøkelse for øyeblikkelig hjelp pasientene etter første driftsår.  
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8. Utkast til prosedyre 

 

 
 
 

 
 

 
Prosedyre for innleggelse øyeblikkelig hjelp i kommunalt døgntilbud ved Orkdal Sjukehus, St. 
Olavs Hospital HF 

 

Dato: Rev.dato: Utarbeidet av: Godkjent av: 

 
01.06.2012 
 

  
SiO 

 
 

 

1. Formål med prosedyren 
Sikre at de riktige pasientene blir lagt inn på kommunalt døgntilbud ved behov for 

øyeblikkelig hjelp og sikre oppfølging av pasienten under oppholdet.  

2. Generelle krav (lover, forskrifter m.v.) 
Helse- og omsorgstjenesteloven , ref.  § 3-5 med merknader A og B (vedlegg) og § 3-1 som gir 

kommunen plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til personer som oppholder seg i kommunen.  

Pasientrettighetsloven § 2-1 om pasientens rett til øyeblikkelig hjelp.  

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 som regulerer sykehusenes ansvar for pasienter med 

behov for øyeblikkelig hjelp. 

Fastlegeforskriften 

3. Presentasjon for vurdering om kommunalt døgnopphold 
Pasienter eller deres pårørende som henvender seg til kommunal legevakt med behov for 

øyeblikkelig hjelp og som bør observeres videre ved et kommunalt døgnopphold. 

Fastlege eller annen leges søknad om inntak ved kommunalt døgntilbud. 
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4. Inntak for døgnopphold 
Det er vakthavende lege ved kommunalt døgntilbud som avgjør riktig mottakssted for den 

aktuelle pasient i samråd med kommunal sykepleier i vakt, sykepleier i vakt ved døgnenhet 

eller vakthavende lege ved aktuell sykehusavdeling. Der andre muligheter for oppfølging 

anses adekvate for pasienten, skal dette vurderes i forståelse med pasienten og eventuelle 

pårørende.    

5. Ansvar ved døgnopphold 
Det er vakthavende lege ved det kommunale døgntilbud som er medisinskfaglig ansvarlig for 

tilsyn og oppfølging så lenge pasienten er innskrevet og oppholder seg i døgntilbudet. 

6. Aktuelle pasienter 
 Eldre pasienter med uklare magesmerter som ikke vurderes som alvorlig syke 
 Pasienter med kjent angina pectoris og smerteanfall 
 Hjertesviktpasienter som oppnår god stabilitet og funksjon etter innledende 

behandling. 
 KOLS-pasienter med avklart behandlingsopplegg 
 Diabetes-pasienter der observasjon i døgnavdeling er tilfredsstillende.  
 Kreftpasienter med forverring av smerter 
 Hyperemesis og dehydrering 
 Infeksjoner der døgnbasert oppfølging gir bedre pasientforløp og SIRS-kriterien for 

sepsis ikke er oppfylt 
 Anfall av angst, uro eller forvirring som følges adekvat ved et døgntilbud 
 Ruspåvirkning der pasienten ikke bør sendes hjem eller ikke har behov for behandling 

i sykehusavdeling 
 Enkle skader der døgntilbudet er rett sted for avventing av videre undersøkelser eller 

etablering av trygg omsorg. 
 Lett commotio med bevissthetstap < 5 min og uten fokale nevrologiske funn. 
 Pasienter som trenger observasjon og oppfølging som døgnavdelingen kan gi og 

innleggelse i sykehus ikke vurderes nødvendig 
 
 Pasienter som ikke skal innlegges 

 Pasienter som trenger aktiv sykehusbehandling 
 Traumer med behov for kirurgisk intervensjon 
 Commotio med bevissthetstap > 5 min eller fokale nevrologiske funn 
 Barn < 16 år 
 TIA og mistanke om cerebrale insulter 
 Pasienter med behov for langtidspleie 
 

7. Krav til diagnostikk 
Vakthavende lege gjør klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak etter vanlige retningslinjer for 

allmennmedisinsk virksomhet. 
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EKG, spirometri (forenklet), pulsokysmetri og blærescanning kan utføres 24/7. Blodprøver: 

Hb, CRP, hvite, blodsukker, blodkultur, transaminaser og troponin T/D-dimer Urinstix og 

bakteriologisk prøvetaking i hurtigtest og for innsending. 

8. Dokumentasjon 
All dokumentasjon ved døgnavdelingen skjer i avdelingens EPJ, jf helsepersonelllovens § 39 

og § 40 med krav til innhold etter forskrift om pasientjournal § 8. Datert innkomstnotat med 

status for funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen oppfølging. 

9. Samhandling med spesialisthelsetjenesten 
Vakthavende lege ved døgnavdelingen skal ha «åpen linje» til spesialisthelsetjenestens leger 

og god samhandling om pasientene. Rammen for denne samhandlingen er nedfelt i egen 

avtale mellom kommuner/SiO og St. Olavs Hospital HF.   

10. Utskriving 
              Opphold i døgnavdeling skal normalt avvikles innen 3 døgn.   

I særskilte tilfeller kan opphold ved døgnavdelingen forlenges med inntil totalt 5 døgn så 

lenge det ikke er til hinder for døgnavdelingens normale drift. 

Utskriving skal skje til det behandlingsnivå som vurderes rett for pasientens status ved 

utskrivingen. 

Ved utskriving skal epikrise sendes pasientens fastlege og helsepersonell som skal ha den 

videre oppfølging av pasienten – fortrinnsvis via Norsk Helsenett. Oppdatert medikamentliste 

skal framgå av epikrisen og sendes i tillegg med pasienten.  
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9. Utkast til prosedyre 

 
 

 

 
Prosedyre for innleggelse i hasteseng/akutt seng i kommunalt sykehjem 
 

 

Dato: Rev.dato: Utarbeidet av: Godkjent av: 

 
01.06.2012 
 

  
SiO 

 
 

 

 

      1.   Formål med prosedyren 

Sikre at de riktige pasientene blir lagt inn i kommunalt sykehjem ved behov for 
hasteseng/akutt hjelp og sikre samarbeidet mellom innleggende lege og 
institusjonen. 

2. Generelle krav (lover, forskrifter m.v.) 
Helse- og omsorgstjenesteloven, Sykehjemsforskriften og Fastlegeforskriften 

3. Oppgaver, framgansmåte og ansvar 

1. Som hovedregel bør innleggelse i sykehjem være planlagt.  Dette gjelder også for 
korttidsopphold med behov for medisinsk avklaring og behandling. Fastlegen søker 
da på vanlig måte til sykehjemmet / bestillerkontoret / forvaltingsavdelingen.  

2. Det er behandlende lege / legevaktlege som etter sin undersøkelse og vurdering 
har ansvaret for å søke pasienten inn ved riktig nivå om dette er sykehjem, 
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud eller sykehus. 

3. Dersom innleggelse i sykehjem er aktuelt, må innleggelsen avklares med ansvarlig 
sykepleier. Dersom det ikke er ledige senger i kommunalt sykehjem, skal innleggelse 
fortrinnsvis skje i kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 

4. Følgende pasienter bør ikke legges inn i hasteseng/akuttseng : 

            - pasienter som har uavklart diagnose 

            - pasienter som trenger daglig legetilsyn 
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5. Følgende pasienter kan være aktuelle for hasteseng / øyeblikkelig hjelp i          

               sykehjem: 

- pasienter der pleiebehovet er viktigere enn medisinsk behandling         

 - pasienter som har en rimeleg sikker diagnose med behov for  

   døgnomsorg, og der den medisinske behandlingen kan  

   gjennomføres på sykehjem. 

                - terminal behandling 

-      pasienter til observasjon der pasienten trenger heldøgns omsorg  

     eller det er usikkert om pasienten kunne greie seg hjemme 

            -     etterbehandling etter sykehusopphold (utskrivingsklare pasienter). 

             

6. Etter fastlegeforskriften har institusjonen ansvaret for inneliggende    

    pasienter på sykehjemmet. Innleggende lege har ansvaret for å legge   

    en behandlingsplan inntil sykehjemslegen har sin normale arbeidstid  

    på avdelingen. Behandlingsplanen skal inkludere nødvendig  

    oppfølging av lege. Fastlegen har ansvaret for kontinuiteten i denne   

    type pasientforløp. 

 

7. Ved innleggelse skal pasienten ha med seg innleggelsesbrev der  

    sosiale forhold framgår, tidligere sykdommer, aktuelle sykdom,   

    status, undersøkelser, oppdatert medikamentliste, gitt behandling og  

    videre behandlingsplan. 

 

4. Avviksbehandling 

Avvik fra denne prosedyren skal meldes fra leder på aktuell avdeling til leder ved 
legekontoret eller motsatt. Ved repeterende avvik skal rådmannen ha melding. Avvik 
eller uenighet i medisinsk-faglige spørsmål skal tas opp av sykehjemslegen med 
innleggende lege. Repeterte eller alvorlige avvik skal tas opp med 
kommuneoverlegen. 
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1. Parter 

St. Olavs Hospital HF   
 
og følgende kommuner 
 
Frøya 
Hitra 
Snillfjord 
Hemne 
Agdenes 
Orkdal 
Skaun 
Meldal 
Rennebu 
Rindal 
Surnadal 
Halsa  
 
Overnevnte kommuner utgjør SiO kommunene. Orkdal kommune er vertskommune for 
tjenester som omfattes av avtalen.  
 
St. Olavs Hospital HF representerer i denne avtalen også Helse Midt-Norge RHF.  

2. Bakgrunn  

Avtalen er hjemlet i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m, § 6.2 punkt 4, jfr. 
lovens § 3.5. 

3. Avtalens formål 

Avtalen har som formål å regulere etablering og innhold av et kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud i tilknytning til interkommunal legevakt, lokalisert til Orkdal Sjukehus, St. Olavs 
Hospital HF. 
 
Avtalen skal regulere partenes rettigheter og plikter i samarbeidet.   

4. Øyeblikkelig hjelp senger 

Kommunens plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp senger følger av Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 3-5 der det framkommer at kommunen skal sørge for tilbud om 
døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp.  Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har 
mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.  
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5. Målsetting med virksomheten 

Avtalen skal bidra til å oppnå følgende:  
 

 Bedre utnytting av samlede ressurser i sykehus og i samarbeidende kommuner 

 Bedre pasientforløp og å gi tjenester nærmere der pasienten bor 

 Bedre samarbeidsrelasjoner innenfor og mellom tjenestenivå 

 Redusere liggetid i sykehus 

 For den enkelte pasient skal tilbudet som etableres være like godt eller bedre enn et 
alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten 

 Tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
spesialisthelsetjenesten 

 Bedre pasienttilfredshet 

 Bidra til redusert press på tilgjengelige sykehjemsplasser og sykehussenger 

 Kompetansedeling og kompetanseutvikling hos personellet 

6. Organisering av interkommunalt samarbeid 

Det henvises til vertskommuneavtale mellom Orkdal kommune og SiO-kommunene, organisert 
etter kommunelovens § 28c.   

7. Kommunenes plikter 

 Etablere et øyeblikkelig hjelp tilbud 

 Tilbudet skal inneholde 7 senger 

 Pasient innlegges av fastlege eller legevaktslege etter kriterier som partene er enige om,  se 
vedlagte kriterier i plan.   

 Sengeposten har en faglig ansvarlig lege som er kommunalt ansatt  

 Sengeposten bemannes av kommunalt tilsatte leger og sykepleiere. Det vises til vedlagte 
plan for etablering av øyeblikkelig hjelp sengepost. 

 Sengeposten samorganiseres med interkommunal legevakt i Orkdalsregionen (LiO)  

 Det tilsettes en daglig leder som har ansvar for drift og utvikling av enheten 

8. St. Olavs Hospitals plikter 

 St. Olavs Hospital stiller til disposisjon lokaler ved Orkdal Sjukehus. Lokalene leies av SiO-
kommunene ved vertskommunen. 

 Det lages en rutine for konsultasjon og faglig utveksling med spesialisthelsetjenesten. Det 
skal tilrettelegges for best mulig faglig samarbeid og kommunikasjon ved hjelp av for 
eksempel videokonferansesystem, jfr. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 6.2 
punkt 5 og 9.  

 St. Olavs Hospital skal legge til rette for forskningsaktivitet i SiO. 
 
9. Partenes felles plikter 
 
 Det utarbeides egne avtaler som regulerer det faglige ansvarsforholdet mellom de 

aktivitetene som drives i regi av SiO og øvrige aktiviteter ved Orkdal Sjukehus 

 ta i bruk nye kommunikasjonsløsninger 
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 bidra til gjensidig kompetansedeling  

 etablering av fagnettverk 

 partene skal arbeide videre med plan for etablering av etterbehandlingssenger i tilknytning 
til øyeblikkelig hjelp senger, ref. intensjonsavtale mellom SiO og St. Olavs Hospital. 

 det skal bla utarbeides rapporter som grunnlag for evalueringen av samarbeidet mellom 
SiO og St. Olavs Hospital. Rapportene skal også danne grunnlag for rapportering til 
administrativt og politisk nivå i eierkommunene og tilsvarende til administrerende direktør 
og styret ved St. Olavs Hospital. 

10. Koordineringsansvar  

Daglig leder i SiO har i samarbeid med St. Olavs Hospital ved daglig leder for Orkdal Sjukehus et 
koordineringsansvar for drift og skal i samarbeid sørge for et godt samarbeid mellom partene. 

11. Finansiering av kommunale øyeblikkelig hjelp senger 

Øyeblikkelig hjelp senger fullfinansieres på bakgrunn av omforent søknad jfr. 
Helsedirektoratets veileder; Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold, utgitt 
02/2012. Tjenestetilbudet ved virksomheten dimensjoneres og tilpasses statlige kriterier.  
 
12. Leieavtale 
 
Det utarbeides en egen husleieavtale mellom vertskommunen og St. Olavs Hospital HF.  
 
13. Endrede forutsetninger  
 
Avtalen skal reguleres når ny lovgivning, forskrifter eller andre sentrale føringer eller forhold av 
betydning for virksomheten krever dette. 
 
14. Kontaktutvalg 
 
Det etableres et kontaktutvalg med administrative representanter fra SiO og St. Olavs Hospital. 
Ledelsen av kontaktutvalget skal gå på omgang mellom SiO og St. Olavs Hospital. 
Kontaktutvalget har ikke beslutningsmyndighet men uttalerett i spørsmål som angår sentrale 
områder vedrørende driften på systemnivå og fastsettelse av budsjett. Kontaktutvalget 
konstituerer seg selv. Partene vil avklare sammensetning av utvalget.  

15. Tvister 

Uenighet bringes inn til kontaktutvalg før tvistebehandling iht overordnet samarbeidsavtale. 

16. Kontaktpersoner 

Partenes kontaktpersoner ved spørsmål omkring samarbeidet og avtalens bestemmelser er: 
 
Vertskommunen: rådmann i vertskommune 
St. Olavs Hospital: samhandlingsdirektør St. Olavs Hospital HF 
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17. Ikrafttredelse og varighet 

Oppstart av tilbudet iverksettes snarest og senest 01.12.2012, under forutsetning av 
finansiering.  Avtalen trer i kraft ved signering, senest 1.7.2012, og gjelder frem til en av 
partene sier opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist., jf. helse‐ og omsorgstjenestelovens § 6‐5 
andre ledd.  
 

Partene er enige om å gjennomgå avtalen innen desember hvert år og sørge for jevnlig 
rapportering og evaluering. Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige 
forutsetninger for avtalen endres. Dersom avtalen sies opp skal ny avtale inngås innen 
utgangen av oppsigelsestiden.  
Det vises for øvrig til overordnet samarbeidsavtale 

18. Mislighold 

Ved mislighold vises det til overordnet samarbeidsavtale. 

19. Andre dokumenter/avtaler som er en forutsetning for denne avtalen 

 Plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger i SiO Helseregion 
(se vedlegg 1)  

 Husleieavtale mellom Orkdal kommune som vertskommune og St. Olavs Hospital. 

 Vertskommuneavtale mellom Orkdal kommune og øvrige kommuner i SiO  
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20. Underskrift 

Avtalen er utferdiget i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
 

Orkdal, 05.06.2012  
 
…………………………………...       
For St. Olavs Hospital HF 
 
…………………………………… 
For Orkdal kommune       
 
……………………………………. 
For Frøya kommune 
 
…………………………………….. 
For Hitra kommune 
 
…………………………………….. 
For Snillfjord kommune 
 
…………………………………….. 
For Hemne kommune 
 
…………………………………….. 
For Agdenes kommune 
 
……………………………………. 
For Skaun kommune 
 
……………………………………. 
For Meldal kommune 
 
…………………………………… 
For Rennebu kommune 
 
…………………………………… 
For Rindal kommune 
 
…………………………………… 
For Surnadal kommune 
 
…………………………………… 
For Halsa kommune 

Vedlegg 

1. Plan for etablering og drift av interkommunale øyeblikkelig hjelp senger i SiO Helseregion  
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BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 29/12 I  Formannskapet 04.10.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK: 

Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på 

tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov 

for. 

 



Arkivsaksnr.:12/1227 

 

 

SAKEN GJELDER: 

BOLIG I BUVIKA UTGÅR SOM PRESTEBOLIG – NY BRUK AV BOLIG 

- EIENDOM GNR. 3 BNR. 57 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

Presteboligen i Buvika annonseres for salg på det åpne marked. Inntektene ved salget settes på 

tomtefondet slik at de kan benyttes til kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov 

for. 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Vedlegg 1: Brev fra Nidaros bispedømmeråd, datert 3. februar 2012 

Vedlegg 2: Notat fra samtale med Nidaros Bispedømmeråd    

Vedlegg 3: Kart over eiendom gnr. 3 bnr. 57       

Vedlegg 4: Forskrift om refusjon av utgifter til prestebolig av 2007    

 

SAKSFRAMLEGG: 

Sakens bakgrunn: 

Skaun kommune kjøpte i 1991 en 6 år gammel bolig i Skogaromvegen 2A i Buvika, gnr. 3 bnr. 

57, som skulle brukes som prestebolig for en nyopprettet prestestilling i Buvik sogn. 

 

Kjøpet ble finansiert gjennom et låneopptak på 950 000 kroner hos Kommunal 

landspensjonskasse. Lånet skulle nedbetales innen 20 år. Det foreligger pr. i dag ingen 

pengeheftelser på eiendommen. 

 

Skaun kommune har hvert år mottatt kommunalt tilskudd til både presteboligen i Buvika og i 

Børsa. Til sammen utgjorde det årlige tilskuddet 137.568 kroner i 2011. 

 

I desember 2011 ga Nidaros bispedømmeråd soknepresten i Buvik sogn, fritak for boplikt på 

presteboligen i Buvika. Familien flyttet ut av presteboligen i februar 2012.  

 

I brev til Skaun kommunen opplyser Nidaros Bispedømmeråd at man kan ikke se at det vil 

oppstå noe behov for tjenestebolig i Buvika i den nærmeste fremtid, og boligen gikk derfor ut 

av bruk som prestebolig fra 3. februar 2012. Tilskuddet opphørte fra samme tidspunkt. Det 

presiseres fra Nidaros Bispedømmeråd at kommunen må påregne at det kan komme et nytt 

pålegg om å stille prestebolig til disposisjon dersom et slikt behov oppstår på et senere 

tidspunkt jf. Kirkeloven § 33: ”Departementet kan pålegge en kommune å stille tjenestebolig 

til rådighet for geistlig embets- eller tjenestemann. Staten dekker i tilfelle kommunens utgifter 

etter regler fastsatt av Kongen.” 

 

Skaun kommune står nå fritt til å disponere boligen i Buvika, og det må vurderes hva som vil 

være en fornuftig forvaltning av eiendommen. 

 

Alternativ 1, gjennomføre salg av bolig 

Skaun kommune kan velge å selge boligen på det åpne marked. Kommunen får da umiddelbare 

inntekter ved salget, og det forventes at kommunen kan oppnå en god pris for boligen da det er 

et godt marked for salg av boliger. Pengene kan settes inn på tomtefondet, og benyttes til for 

eksempel kjøp av mer egnede boliger som kommunen har behov for. 



 

Ved salg slipper kommunen administrasjon ved utleie/ bruk og drifts- og vedlikeholdsutgifter 

på eiendommen. 

 

Det fremgår av samtalen med en ansatt ved Nidaros bispedømmeråd at blant annet Trondheim 

kommune bruker å selge presteboligene i tilsvarende situasjoner. Det nevnes også at den 

tradisjonelle boplikten for prester er under vurdering, og det er mulig boplikten bortfaller. 

 

Dersom kommunen selger boligen, må kommunen kjøpe eller leie ny bolig dersom det igjen 

blir behov for prestebolig i Buvik Sogn. Hva kommunen da vil få av statlig tilskudd til 

anskaffelse/ leie av ny bolig må vurderes ut fra regelverk og retningslinjer på det tidspunkt. 

 

Tilskudd ved ev. gjenkjøp: 

Ut fra gjeldende regelverk får kommunen dekket sine utgifter til prestebolig ved et årlig 

refusjonsbeløp fra staten. I refusjonsbeløpet inngår tre utgiftskomponenter: 

a) et kapitaltilskudd til forretning av boligens anskaffelseskostnad 

b) et vedlikeholdstilskudd 

c) dekning av kommunale utgifter 

 

De nærmere regler om hvordan refusjonsbeløpet beregnes fremgår av forskrift om statlig 

refusjon av utgifter til kommunale presteboliger av 2007. Viser til vedlegg 3. 

 

Tiskudd ved ev. leie av bolig: 

Dersom kommunen leier en bolig for å dekke et behov for prestebolig, vil det statlige 

refusjonsbeløpet beregnes ut fra leiekontrakten og refusjonsreglene for øvrig jf. forskriften av 

2007 nr. 3. 

 

Alternativ 2, utleie av bolig 
Skaun kommune kan velge å beholde boligen, og bruke den som en utleiebolig i påvente av 

eventuelt nytt krav til prestebolig.  

 

Skaun kommune har nylig oppgradert boligen med nye bad m.m., og boligen er av høy 

standard. Utleievirksomhet vil vesentlig forringe boligens standard og verdi. Den ideelle 

utleiebolig er liten med 2-3 soverom, av enkel standard og ligger nær offentlig og sosial 

infrastruktur.   

 

Kommunen vil ved utleie motta inntekter, men det blir merarbeid i form av administrasjon og 

drift av utleievirksomhet. Totalt sett er presteboligen lite egnet som utleiebolig, og 

leieinntekten vil neppe forsvare driftskostnadene. 

 

Alternativ 3, egen bruk av boligen. 

Kommunen kan velge å selv ta boligen i bruk dersom kommunen trenger arealer for kommunal 

virksomhet. Også her må da påregnes vedlikeholdskostnader samt driftskostnader. 

 

Det har vært vurdert av Skaun kommune om denne boligen kan brukes til for eksempel 

Klippen, men det ble konkludert med at boligen er uegnet til dette formålet. Barn, familie og 

helse og boligtildelingsteamet har også vurdert bruk av boligen, men kommet frem til at 

boligen er lite egnet. 

 

 



 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

 Dersom boligen selges, vil dette gi inntekter til Skaun kommune som kan settes inn på 

tomtefondet. Ved salg bør det benyttes eiendomsmegler, og det må gjøres fratrekk for 

kostnadene forbundet med salg. 

 

 Dersom boligen leies ut, vil kommunen motta leieinntekter, men det forventes ikke at leien 

kan dekke alle utgiftene som vil påløpe til drift og vedlikehold. Utleie vil være 

ressurskrevende for teknisk kontor og driftskontoret, og det må videre påregnes at boligens 

verdi vil forringes ved utleie. 

 

 Dersom kommunen skal benytte boligen til egen virksomhet, vil kostnadene til drift og 

vedlikehold være som i dag, og man vil ikke lengre motta noe tilskudd fra Staten som kan 

bidra til å dekke disse utgiftene. 

 
 

 













BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 28/12 I  Helse, oppvekst og 

kulturutvalget 02.10.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Rådmannens forslag til instilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK: 

I 2012 kan kommunen bosette 6 personer, 3 i sommer 2012 og 3 i januar 2013 på grunn av 

forsinkelser i byggeprosjektet i Møllebakken Buvika. 

 

På grunn av forventet flytting fra eksisterende flyktningbolig i 2013 kan kommunen bosette 8 

personer i 2013. 

 



Arkivsaksnr.:11/1818 

 

 

SAKEN GJELDER: 

TILLEGGSANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2012 OG 

ANMODNING FOR 2013  

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

I 2012 kan kommunen bosette 6 personer, 3 i sommer 2012 og 3 i januar 2013 på grunn av 

forsinkelser i bygge- prosjektet i Møllebakken Buvika. 

 

På grunn av forventet flytting fra eksisterende flyktningbolig i 2013 kan kommunen bosette 8 

personer i 2013. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

Brev fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) saks nr 11/1818 -09 med vedlegg. 

 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) har bedt Skaun kommune om å bosette 9 

tilleggs-personer i 2012. Vedtaket for 2012 var 6 personer – dette betyr 15 personer i 

2012. 

I samme brev har direktoratet bedt kommunen å bossette 20 personer i 2013. 

I 2012 har flyktningkontoret bosatt 3 personer hittil. 

 

Kommunen har kjøpt 2 nye boliger i 2012 i Møllerbakken for å kunne bosette 6 personer i 2012 

som er vedtatt i Kommunestyret.  På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet er det ikke mulig 

å bosette de 3 siste personer før tidlig januar 2013. 

 

I 2013 forventer kommunen at flere flyktningboliger blir ledige – på grunn av 

husleiekontraktene som forutsetter at folk skal ut av kommunalboligene og inn i det private 

marked. I forbindelse med dette vil det være mulig og bosette opptil 8 personer. 

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Følger egne tilskuddsordninger med bosetting. 

 

 
 















BEHANDLING OG VEDTAK FOR  SAKSNR. 31/12 I  Formannskapet 04.10.2012: 

 

 

BEHANDLING: 

Ordføreren foreslo å utsette saken. 

 

Forslaget fikk to stemmer og falt. De som stemte i mot var Lars Arne Pedersen og Asbjørn 

Leraand, Ap, Jan Ole Sund, Frp og Mildrid Gimseng, SV. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. Den som stemte i mot var Jon 

P. Husby, Sp. 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i betingelsene i testamentet til Lovise Nøstum dat. 17.11.95, må Skaun 

kommune dessverre takke nei til å ta i mot testamentgaven. 

 

 



Arkivsaksnr.:12/1652 

 

SAKEN GJELDER: 

TESTAMENTARISK GAVE LOVISE NØSTUM 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
Med bakgrunn i betingelsene i testamentet til Lovise Nøstum dat. 17.11.95, må Skaun 

kommune dessverre takke nei til å ta i mot testamentgaven. 

 

 

 

SAKSDOKUMENTER: 

1. Skriv fra advokat Jon Reidar Aae, dat. 06.09.12. 

2. Testament Lovise Nøstum 17.11.95.(ikke utsendt) 

3. Bostyreattest, dat.19.07.12. (ikke utsendt). 

4. Skriv fra Skaun historielag, dat.05.09.12. 

 

SAKSFRAMLEGG: 

Lovise Nøstum døde 02.05.12, og etterlot seg et testament dat. 17.11.95. 

 

I testamentet framgår at tunet på eiendommen Jyssan 144/1 skal tilfalle Skaun historielag til 

bruk for museums- og lagsformål. Det er satt som vilkår at eiendommen brukes mest mulig 

som den er. 

 

Videre heter det i testamentet at hvis historielaget ikke vil ta i mot gaven, eller seinere ikke vil 

sitte med den, skal den overdras til Skaun kommune, blant annet til bruk til undervisnings og 

kulturformål. I tillegg følger løsøre som befinner seg på eiendommen med tunet, hvis ikke noe 

annet er bestemt og er nedtegna på gjenstandene. 

 

I skriv av 05.09.12 har Skaun historielag meddelt kommunen at laget på ekstraordinært 

årsmøte har fattet følgende vedtak: 

 

”Skaun historielag kan ikke ta i mot gaven da historielaget ikke har mulighet for å oppfylle 

betingelsene i testamentet.” 

 

Advokat Jon Reidar Aae, som av Sør-Trøndelag Tingrett er oppnevnt som bobestyrer i det 

offentlige skifte, har i brev av 06.09.12 henvendt seg til Skaun kommune, med spørsmål om 

kommunen som begunstiget etter historielage,t vil ta i mot gaven med de betingelsene som 

følger av testamentet. 

 

I samsvar med testamentet er Skaun kommune begunstiget etter Skaun historielag. 

Historielaget har sagt nei fordi laget ikke har mulighet til å oppfylle betingelsene i testamentet. 

Betingelsene som er satt for kommunen er primært at eiendommen skal brukes til 

undervisnings- og kulturformål. Selv om det er hyggelig å bli begunstiget i et testamente, er det 

etter rådmannens oppfatning ikke en riktig økonomisk prioritering å bruke store økonomiske 

ressurser til formålet.  

 

ØKONOMISK VURDERING: 
Dersom Skaun kommune tar i mot gaven må det påregnes betydelige kostnader i å sette huset i 

forsvarlig stand. Historielaget har antydet at det trengs minst 1 mill. kr til ”førstehjelp”. 



Dernest må det brukes ressurser til årlig drift, som må dekkes innafor de økonomiske rammene 

kommunen rår over 
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