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Rådmannens kommentar  
Årsmeldingen og årsregnskapet med beretningen 
skal gi en beskrivelse av hvordan Skaun kommu-
nes tjenesteproduksjon og aktiviteter i 2011 har 
vært. Formålet med årsmeldingen er å rapportere 
tilbake til kommunestyret hva vi har oppnådd i 
forhold til de mål vi satte oss, og hvordan vi har 
brukt ressursene. Gjennom å samle årsmelding og 
årsberetning i et dokument vil det forhåpentligvis 
kunne gi et mer helhetlig og overordnet bilde av 
den kommunale virksomheten i 2011. Årsmel-
dingen skal også søke å avspeile viktige utvik-
lingstrekk og dermed kunne danne grunnlag for 
videre utvikling, prioritering og styring av kom-
munen i neste årsbudsjett- og økonomiplan, og er 
et av fundamentene i kommunens helhetlige sty-
ringssystem.  
 
Det er nå nært 3 år siden vi startet arbeidet med å 
etablere et helhetlig overordnet resultatstyrings-
system for Skaun kommune, et arbeide som ble 
initiert og prioritert av kommunestyret blant annet 
med utgangspunkt i en svært vanskelig økonomisk 
situasjon for kommunen. Det er derfor gledelig å 
registrere at dette arbeidet bærer frukter. Positive 
økonomiske resultater de tre siste årene – med et 
spesielt godt resultat i 2011 - og i hovedsak gode 
tilbakemeldinger på brukerundersøkelsene av de 
kommunale tjenestene indikerer at vi er på rett 
vei. Dette arbeidet skal fortsatt ha høy prioritet. 
Det arbeides godt blant kommunens ledere og 
medarbeidere for at det gode liv kan leves i Skaun 
kommune, og for at innbyggerne skal få gode og 
tilstrekkelige tjenester.  
 
Gledelig er det også at folketallet fortsetter å øke 
for Skaun kommune. I 2011 nådde vi med 185 
nye skauninger nesten opp mot rekordåret 2009 
(189 nye innbyggere). Det kan bety at når denne 
meldingen legges fram har vi som kommune med 
stor sannsynlighet passert 7000 innbyggere, pr. 
01.01.12 teller vi 6.941 skauninger. En svært god 
eldreomsorg, full barnehagedekning, trygge og 
gode oppvekstvilkår for barn og unge og nærhet 
til natur og friluftsliv er noen av de positive fakto-
rene som gjør Skaun kommune attraktiv for nye 
innbyggere. Vi har en ung befolkning i Skaun, og 
dette gjør seg gjeldende i etterspørselen etter blant 
annet barnehageplasser. Det ble gjort en betydelig 
innsats både politisk, gjennom bevilgning, og 
blant ledere og medarbeidere innen barnehagesek-
toren og teknisk kontor med å få opprettet og 
etablert nye barnehageplasser – to flotte pavil-
jonger med til sammen 4 nye avdelinger ble etab-

lert i Buvika og Børsa for å imøtekomme det økte 
behovet.  
Vekst i folketall er svært positivt; nye innbyggere 
bringer med seg ressurser og deltar i samfunnsliv- 
og utvikling, men det gir oss også en større utford-
ring i å tilpasse tjenesteproduksjon og investe-
ringsbehov til knappe økonomiske rammer. Med 
bakgrunn i at vi er en vekstkommune og samtidig 
en inntektssvak kommune blir det desto viktigere 
at vi har stram økonomisk styring og kontroll og 
disponerer ressursene våre på mest mulig effektiv 
måte. Selv om vi i 2011 har hatt et forholdsvis 
lavt investeringsnivå, ser vi at vi i de kommende 
årene må prioritere ressurser til å øke kapasiteten i 
barnehage og skole. For at vi igjen ikke skal 
komme i samme situasjon som vi var i 2008 – 
med svært høyt lånenivå som medførte at vi måtte 
bruke en stor andel av inntekten vår til å betjene 
store rente- og avdragskostnader – blir det vesent-
lig at vi fremover nå får satt av, dvs. spare penger, 
til egenandel i fremtidige investeringer i barneha-
ge-, skolebygg, boliger til eldre og funksjons-
hemmede og annen infrastruktur. Den private 
utbyggingsaktiviteten økte i betydelig grad i 2011 
i forhold til de to foregående årene.  
 
Det er også arbeidet med forberedelser i forbin-
delse med samhandlingsreformen, både i det in-
terkommunale arbeidet som gjøres i SiO (sam-
handlingsreformen i Orkdalsregionen) og internt i 
regi av den kommunale prosjektgruppen. Refor-
men er en retningsreform, med overordnet mål å 
redusere sosiale helseforskjeller samt at alle skal 
ha et likeverdig tilbud av helsetjenester. Det med-
fører at når sykdom rammer, skal folk oppleve at 
de får tilbud om behandling og pleie med kort 
ventetid og med størst mulig nærhet for brukeren. 
I tillegg til å øke livskvaliteten for den enkelte 
skal presset på helsetjenesten reduseres gjennom 
satsing på helsefremmende og forebyggende ar-
beid. Reformen ble innført fra 01.01.12 og vil i 
årene fremover kreve betydelig kommunal inn-
sats, omstillingsevne mot nye behov og krav og en 
evne og vilje til å arbeide helsefremmende innen 
alle sektorer. Det er også betydelig usikkerhet 
knyttet til finansiering av reformen som vil kreve 
oppfølging.  I tillegg har Skaun kommune deltatt i 
flere ulike utredningsarbeider rundt interkommu-
nalt tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen.  
 
Det å være leder, enten en nå er politiker eller 
administrator og medarbeider i en kommune i 
vekst, gir mange muligheter og utfordringer. Det 
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er spennende og inspirerende å få være med på et 
lag som i tillegg til å drifte gode kommunale tje-
nester også med glød og entusiasme arbeider ak-
tivt med omstilling og endring for å møte framti-
das behov. Jeg vil takke alle medarbeidere for 
helhjertet og god innsats i 2011 – dere viser evne, 
vilje og mot til hver dag å stå på for kommunes 
innbyggere. En stor takk også til det politiske 

miljøet, både gamle og ny-valgte politikere, for et 
svært konstruktivt samarbeide om de felles utford-
ringer vi står overfor og arbeider med hver dag – 
til beste for kommunens innbyggere  
 
Katrine Lereggen 
rådmann 
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Kommunens organisering 

Politiske organer 
Organisering 
Skaun kommune har ni utvalg i tillegg til Kommunestyret, som er kommunens øverste organ.  

 
 

 
 
Politisk aktivitet 
 

Nøkkeltall basert på KOSTRA 
Skaun k-gr. 07 

2011 
S-T 

2011 
Landet 

2011 2009 2010 2011 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Poli-
tisk styring, i kr. pr. innb.  Enhet : Kroner 369 363 428 346 414 386 

 
 
Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene 
Utvalg Antall møter Ant. saker til behandling 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Kommunestyret 7 7 10 93 88 76 
Formannskap 9 8 8 40 45 29 
Plan- og miljøutvalget 8 7 7 58 50 47 
Helse- oppvekst og kulturutvalget 7 8 7 44 40 27 
Arbeidsmiljøutvalget 3 3 4 28 19 29 
Administrasjonsutvalget 4 3 3 13 5 6 
Kontrollutvalget 6 6 6 36 42 40 
Eldrerådet 7 3 5 21 7 10 
Råd for funksjonshemmede 5 3 2 14 5 5 
Skaun ungdomsråd 5 1 0 18 4 0 
Navnekomiteen  1 1  1 1 
Valgstyret   1   8 
 
Det er avholdt to Strategikonferanser, en i juni 
og en i oktober, begge gangene med deltakelse av 
kommunestyrerepresentantene, enhetslederne og 
representanter fra fagforeningene. 

 
Ved kommunevalget høsten 2011 ble det endring-
er i den politiske sammensettingen. Senterpartiet 
(6), Buviklista (2), SV (1) Krf (1) og Frp (2) gikk 

Tittel

Formannskap
7 representanter

Klagenemnd

Plan og miljøutvalg
7 representanter

Helse, oppvekst og kulturutvalg
7 representanter

Kontrollutvalg
5 representanter

Arbeidsmiljøutvalg
10 representanter

hvorav 5 arbeidstakerrepresentanter

Administrasjonsutvalg
7 representanter

hvorav 2 arbeidstakerrepresentanter

Eldreråd
5 representanter

hvorav 3 brukerrepresentanter

Skaun ungdomsråd

Råd for funksjonshemmede
5 representanter

hvorav 3 brukerrepresentanter

Skaun kommunestyre
21 representanter
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sammen i en flertallskonstellasjon, mens Ap (6) 
og H (3) utgjør opposisjonen. I forhold til forrige 
periode, kom det inn 9 nye, av totalt 21 represen-
tanter, i kommunestyret for 2011 – 2015. 
 
Det er avholdt opplæringsdag for det nye kom-
munestyret. Deler av opplæringsdagen var forbe-
holdt de kvinnelige representantene. 
 
Det er gjennomført bedriftsbesøk til Skaun Pro-
dukter AS 
 
Det er gitt flere orienteringer til Kommunesty-
ret i 2011: 
 
• Ole Gunnar Kjøsnes fra KS orienterte om 

resultatene av lokaldemokratiundersøkelsen. 
 
• Prosjektleder Svein Jarle Midtøy orienterte 

om Status for SiO (Samhandlingsreformen i 
Orkdalsregionen). 

 
• Prosjektleder Sivert Dombu, Alf-Petter Ten-

fjord, Fylkesmannen, og Ivar Syrstad, Samar-

beidskomiteen i Orkdalsregionen, orienterte 
om Interkommunalt samarbeid – Framtidig 
politisk styring. Kommunestyrets medlemmer 
har også drøftet interkommunalt samarbeid – 
politisk organisering, etter innledning av pro-
sjektleder Sivert Dombu. 

 
• Lensmann Elisabeth Nermoen orienterte om 

situasjonen i Skaun og region 2. 
 
• Grethe Ørsnes fra Statens Vegvesen orienterte 

om støyproblematikken knyttet til E39 i Bu-
vika. 

 
• Barnevernleder Ellen Wahlmann orienterte 

om barneverntjenesten for Agdenes, Meldal, 
Orkanger og Skaun kommuner. 

 
• Anne-Lise Eidsvåg orienterte om ekstraordi-

nær Generalforsamling i Skaun Produkter AS, 
i forbindelse med endring av navn på bedrif-
ten. Nytt firmanavn er Kapto AS.  
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Administrativ organisering 

 
 
Lederopplæring 
Det er gjennomført lederopplæring for enhetslede-
re, avdelingsledere, fagledere, og representanter 
for fagforeninger og politikere, i samarbeid med 
KS. I den sammenhengen er det utarbeidet en 
lederplattform for Skaun kommune med visjonen 
Sammen – med evne vilje og mot. Hovedverdiene i 
lederplattformen er: 
• Tydelig 
• Raus 
• Engasjert 
 

Ledermøter 
I tillegg til lederopplæringa, ble det gjennomført 
10 ledermøter med enhetsleder og representanter 
for fagforeningene. 
 
VI-samling 
Høsten 2011 ble det gjennomført en vellykket VI-
samling i Skaunhallen, hvor alle ansatte var invi-
tert. Kveldens kåsør var allmenlege Jørgen Skav-
lan. 
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Årsberetning

Organisasjon 
Medarbeidere 
Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert 
timelønte, ekstrahjelp og vikarer): 
 
 2008 2009 2010 2011 
Stillinger i alt 
(antall ansatte)  577 591 584 597 

Stillingshjemler 
(antall årsverk) 415 424 418 428 

Deltidsansatte 
(antall personer) 328 355 343 336 

 
Økningen i antall ansatte og årsverk skyldes først 
og fremst utvidet barnehagedrift og -tilbud. Sam-
tidig er antall deltidstilsatte redusert pga. aktiv 
innsats for nettopp reduksjon av uønsket deltid. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 4 møter og 
behandlet 29 saker, herunder tiltak innenfor ”Ink-
luderende arbeidsliv” (IA), om verne-
/helsepersonell, -undersøkelser og -tiltak, om opp-
læring av betydning for arbeidslivet, om velferds-
tiltak, om byggesaker og om kommunens budsjett/ 
budsjettforslag. 
 
Administrasjonsutvalget har hatt 3 møter og be-
handlet 6 saker, bl.a. om leder- og ledelsesutvik-
ling, og om kommunens budsjett/budsjettforslag. 
 
Likestillingsarbeid 
Kvinneandelen av ansatte er 82,91 %, - som utfø-
rer 82,14 % av samlet arbeidsmengde (årsverk). 
Kvinneandelen av ansatte i ledende stillinger er 68 
%. 
 
Til rådmannens lokale lønnspolitiske drøftingsmø-
te med arbeidstakerorganisasjonene, før årets lo-
kale forhandlinger (Hovedtariffavtalen kap.3, 
pkt.3.2.1), ble det lagt fram tallmateriale og statis-
tikk som viste lønnsnivå og lønnsutvikling fordelt 
på kjønn og stillingskoder, bl.a. for å kunne drøfte 
likelønn og likelønnsutvikling. 
 
IA-avtalen, kommunens delmål b) m/tiltak, om å 
rekruttere personer med redusert funksjonsevne 
eller problemer med å få innpass i arbeidslivet, 
omfatter også kvinner og personer med innvand-
rer-/ minoritetsbakgrunn. Det er ikke ført oversikt 
eller statistikk over aktiviteter/personer/årsverk 
under disse tiltakene i løpet av året. 
 

Formannskapet er kommunens likestillingsutvalg. 
I 2011 er det ikke fremlagt saker her. 
AMU hadde i 2009 temamøte om Likestilling og 
mangfold (sak 19/09), ledet av KUN senter for 
kunnskap og likestilling, avd. Steinkjer. Siden 
har det ikke vært behandlet egen sak om temaet. 
Enhetsledermøtet i sept. 2011 hadde nytt besøk av 
KUN, med ny gjennomgang av det kommunale 
ansvaret i likestillingsarbeidet; aktivitets- og rap-
porteringsplikten. 
Det er ikke utarbeidet spesifikke planer/tiltak in-
nen området. 
Det er så langt ikke benyttet kjønnskvotering i 
forbindelse med tilsettingsprosesser. 
 
Etikk 
Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etis-
ke retningslinjer - Skaun kommune  i 2006, og  
rådmannen ga skriftlige tilbakemelding, tok 
Kontrollutvalget rådmannens redegjørelse til 
orientering, og noterte samtidig (sitat): 
” .. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt 
for å bevisstgjøre politikere og administrasjo-
nen om nødvendigheten av at Skaun kommune 
opptrer i hht gjeldende etiske standarder. 
Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kom-
munen til et senere møte, for å bli oppdatert 
om kommunens arbeid på dette område.” 
 
Kommunens etiske retningslinjer ble gjennomgått. 
Det ble vektlagt at retningslinjer først og fremst 
skal være spore til etisk refleksjon og ettertanke 
hos den enkelte, - og ikke forveksles med regler, 
som mer ville fått preg av en rekke ”absolutter”; 
dvs. grenser som overskrides eller ikke. Poenget 
er at fokus på etikk; refleksjon og ettertanke, er 
viktigere enn fokus på grenser; -avklaring, -
tilnærming, -overskridelse, -flytting, osv. 
 
Temaet barnearbeid ble vurdert medtatt i ret-
ningslinjene. Konklusjonen ble imidlertid at de 
generelle formuleringene også dekker dette spesi-
elle temaet. Skal tema barnearbeid nevnes sær-
skilt noe sted, er kanskje kommunens innkjøps-
reglement mest naturlig. 
 
De nye retningslinjene ble vedtatt av kommune-
styret den 25.03.09, sak 23/09. De skal - på sam-
me måte som varslingsbestemmelsene i Arbeids-
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miljøloven - gjennomgås årlig ved hver enhet, 
som så rapporterer om dette i den faste egenrap-
porteringen pr. 30.06 til rådmannen, om HMS-
arbeidet siste år. 
 
Lønnsforhandlinger 
Det sentrale tariffoppgjøret 2011 var et ”mellom-
oppgjør”, fullført og vedtatt med resultat som 
innebar:  
• generelt lønnstillegg på 1,72% pr. 01.05.11 

for alle stillinger i HTA kap.4, 

• justering av minstelønnssatsene pr. 01.05.11 i 
HTA kap.4, 

• ingen avsatt ”pott” til lokale forhandlinger 
etter HTA kap. 4.A.1. 

 
Ordinære (årlige) tarifforhandlinger etter kap.3 for 
enhetslederne (8 org.) og etter kap.5 for andre 
stillinger som forhandler all lønnsregulering lokalt 
(7 org.), ble fullført uten brudd. I tillegg ble det 
behandlet søknader fra 3 uorganiserte arbeidstake-
re i kap.5. Virkningsdato 01.05.11 for alle. 

Årslønnskostnad i kap.5.2: kr 420 000 
(18 kvinner/ 15 menn) 

Årslønnskostnad i kap.3.4.2: kr 336 000 
(13 kvinner/ 3 menn) 

Årslønnskostnad i kap.4:  kr 3 993 000  
Samlete/anslåtte kostnader i 2011, sentralt oppgjør 
og lokale forhandlinger: 4 013 000 kr. 
De budsjetterte midlene 2011 til lønnsoppgjøret 
og til lokale forhandlinger dekket dette. 
 
Sykefravær 
Totalt sykefravær i prosent: 2011: 9,5 % 
 
For sammenligning var sjukefraværet i: 
2010: 9,8 % 
2009: 9,3 % 
2008: 9,7 % 
2007: 8,2 % 
 
Tilsvarende tall for kommunesektoren samlet: 
2011: 9,4 % 
2010: 8,9 % 
2009: 9,6 % 
2008: 9,6 % 
2007: 9,4 % 
 
Selv om tallene viser en liten nedgang for 
Skaun kommune i 2011, er ikke dette tilfreds-
stillende. 

Vi har ikke særskilt registrering av sykdom-
mer med antatt årsak i arbeidet eller forhold 
på arbeidsplassen og kan heller ikke angi noe 
antall registreringer av slike sykdommer. 
AMU har jevnlig fulgt utviklingen i sykefra-
været. Renhold, barnehagene, og omsorgsyr-
kene, har hatt skjerpet oppmerksomhet de 
siste årene. Dette videreføres for alle i 2012 
med spesielt fokus på barnehagene. 
 
Det er registrert 6 arbeidsuhell/-ulykker som 
er rapportert til vernetjenesten, NAV og/eller 
KLP forsikring (rutinemessig rapportering på 
foreskrevet skjema). Ingen rapportert til Ar-
beidstilsynet. 
 
I mars 2003 undertegnet kommunen Samarbeids-
avtale om et mer inkluderende arbeidsliv og ble 
inkluderende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift. Avta-
len ble videreført i perioden 2006-2009, og i feb-
ruar 2010 ble det så inngått enda en ny Inten-
sjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, 
1.mars 2010 - 31.desember 2013 (IA-avtalen). 
Denne viderefører delmålene fra den gamle avta-
len: 

• Redusere sykefraværet med 20% i forhold til 
nivået i 2. Kvartal 2001 

• Øke sysselsettingen for personer med redusert 
funksjonsevne 

• Seks måneders lengre yrkesaktivitet for senio-
rer i forhold til 2009. 

 
Med bakgrunn i dette utarbeidet og vedtok AMU 
egne nye kommunale delmål – inkluderende ar-
beidsliv 2010–2013 for Skaun kommune (sak 
7/11): 
Mål 1: om å redusere sykefraværet ble konkreti-
sert til under 9,1 % i 2011. Dette ble ikke nådd. 
Mål 2: om økt sysselsetting er mer enn oppfylt, 
mens mål 3 om økt pensjoneringsalder ikke er 
beregnet/kontrollert. 
 
Rådmannens plan for nærvær og inkluderende 
arbeidsliv i Skaun kommune ble behandlet av 
AMU i juni (sak 14/11) og kommunestyret i au-
gust (sak 44/11). En partssammensatt arbeids-
gruppe er nedsatt for å rullere planen og evt. fore-
slå justeringer. Gjennomgangen forutsettes gjen-
nomført første halvår 2012 (AMU sak 26/11). 
 
Samarbeidet med NAV, lokalt og med Arbeids-
livstjenesten, er nært og har blitt styrket. I 2011 
ble det mottatt tilsagn om Tilretteleggingstilskudd  
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på til sammen 1 383 975 kr;  for enkeltpersoner 
og/eller grupper til hhv. hjelpemidler (individret-
tet, ”flerbruk” og grupper) og tilrettelegging. 
 
Samlet gir dette et forsterket fokus på sykefravæ-
ret (”nærværs-arbeid”) og på den gjennomsnittlige 
avgangsalderen (”seniorpolitikk”/ ”livsfasepoli-
tikk”). 
 
Bedriftshelsetjeneste 
Kommunen har siden høsten 2004 vært tilnyttet 
Hjelp24  som tjenesteleverandør. 
 
De pliktmessige oppgavene, målrettet helseopp-
følging, har i 2011 blitt dekket først og fremst ved 
førstehjelpsopplæring og audiometri for ansatte i 
barnehage, SFO og skole, og ved oppfølging av 
forskrift om biologiske faktorer, kjemikaliefor-
skriften (Rossvollheimen, barnevern o.a. institu-
sjoner).  
Brannmannskap og uteseksjonen har fått dekket 
sine utvidete undersøkelser m/EKG gjennom be-
redskapsavtalen vår med Orkdal kommune (ho-
vedsakelig av sine resp. fastleger), og fom. 2010 
er disse tjenestene dermed tatt ut av handlingspla-
nen vår med Hjelp24. 
 
Øvrige prioriterte oppgaver har vært ergonomi, 
oppfølging av Barn familie og helse, Rossvoll-
heimen, Hjemmetjenesten og renholderne utenfor 
institusjon, sykefraværsarbeid (flere tjenester og 
tjenestesteder) og møter.  
 
Opplæring 
Lederutvikling 
16 samlinger (hele og halve temadager) er 
avholdt med/mellom rådmannen, kommune-
lederne og de 18 enhetslederne. I dette inngår 
2 arbeidsmøter med kommunestyret om bud-
sjett, samt én 2-dags og to 1-dags samlinger i 
prosjektet Lederutvikling i Skaun kommune, 
hvor alle enhetsledere samt 3 rådgivere, 3 
folkevalgte og 4 hovedtillitsvalgte har deltatt, 
og hvor målgruppen i 2011 har vært utvidet til 
også å omfatte avdelingslederne/faglederne 
ved de resp. enhetene (ca. 60 personer i alt). 
Vår egen Lederplattform for Skaun kommune, 
med uttalt Visjon for ledelse og 3 fokuserte 
Verdier (Tydelig – Raus – Engasjert) er utvik-
let og etablert. 
 

Orienteringer-/drøftinger med arbeidstakerorganisa-
sjonene 
2 samlinger av ulik lengde er avholdt 
med/mellom rådmannen og alle organisasjo-
nene samlet (bl.a. IA-møte). I tillegg kommer 
lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og formelle 
forhandlingsmøter. 
 
Deltakelse på brukermøter/temadager for EDB-
systemene,  og 
Kurs i forbindelse med oppgradering av saksbehand-
ler- og fagsystemene på EDB 
For vedlikehold/ oppdatering av kunnskap/ 
ferdigheter i å betjene EDB-baserte hjelpe-
midler (”verktøy”), som kommunen har gjort 
seg avhengig av i sin drift (eks. post-/ saksbe-
handling, lønn/ refusjoner, økonomi/regnskap, 
kart/oppmåling/bygninger og vann/avløp 
osv.), har ansatte jevnlig deltatt i kurs, bru-
kerkonferanser, tema-dager mv. Behovet er 
betydelig/økende. 
 
Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 timer-kurs 
HMS) 
Full  Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid 
(HMS), for alle ledere, enhetsledere, verne-
ombud og medlemmer i AMU (AML §§ 3-5,  
6-5, 1.ledd og 7-4), ble gjennomført vår/høst 
2010. Seinere personutskiftinger gjorde at pr. 
31.12.10 var likevel 2 personer uten forutsatt 
opplæringa. Disse, sammen med faglederne/ 
avdelingslederne/ styrerass. /inspektørene osv. 
i kommunen, ble gitt nytt fullverdig tilbud i 
løpet av våren 2011. 
 
Brannvernlederkurs 
Tilbudet har vært gitt enhetslederne og verne-
ombudene i 2004, 2007 og 2010. Sammen 
med KLP ble forebygging av hærverk/brann, 
med eget fokus på barnehager/skoler, gjen-
nomgått på nytt i 2011. 
 
Førstehjelpskurs  
Internt ved skoler og barnehager. 
 
Leder-(ledelses-)utvikling samt opplæringstil-
tak mot EDB/IKT og post/arkiv videreføres i 
2012. Utfordring: Styrket kompetanse (opplæ-
ring) i Kommunal forvaltning, Saksbehand-
ling, Innkjøp, Videreutvikling av enhetlig og 
helhetlig resultatorientert ledelse. 
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Velferdstiltak 
Vi-arrangement, med undervisningsseminaret 
”Frisk nok for livet” v/Jørgen Skavlan, ble gjen-
nomført for alle medarbeidere i kommunen, i 
Skaunhallen den 30.09.11. En arbeidsgruppe på 
10 ansatte fra ulike enheter/tjenesteområder - i 
tillegg til rådmannen selv og sekr. for AMU - sto 
for planleggingen og gjennomføringen. Til ar-
rangementet ble det etablert både ”VI-korps” og 
”VI-kor” som sammen med ”Drilltropp Venn” og 
flere sanggrupper opptrådte og bidro i underhold-
ningen. 
Evalueringene viser svært positiv respons blant de 
ansatte og nytt tilsvarende VI-arrangement plan-
legges også i 2012. 
 
Kommunen har videreført avtalene om trenings-
muligheter for sine ansatte, med hhv. 3T på Ork-
anger, MaxGym i Buvika og Fredly Folkehøg-
skole i Børsa. 
 
Lærlinger 
Avlagte prøver i 2011: Ingen   

Inngåtte kontrakter i 2011: 2 (helsefag)  

Avbrutt(e) kontrakt(er) i 2011: Ingen (1 i svang-
erskapspermisjon) 

Løpende kontrakter pr. 31.12.11: 6 (5 i helsefag, 1 
i barne- og ungdomsarb.) 
 
Intensjonsavtalen vår om lærlinginntak ble inngått 
i forbindelse med Reform -94; om årlig inntak av 
én lærling pr. 1000 innbyggere. Det skulle da tilsi 
6 nye lærlinger pr. år,  dvs. 12 løpende kontrakter. 
Vi tar fortsatt inn betydelig færre lærlinger enn det 
avtalen tilsier. I tillegg kan spørsmål reises om vi 
nå, når vi nærmer oss 7000 innbyggere i kommu-
nen, bør utvide ambisjonene til 7 nye lærlinger pr. 
år, dvs. 14 løpende kontrakter. 
 
Sysselsettingsengasjement 
29 personer har hatt tilbud om arbeidsplass m/ 
lønnstilskudd eller arbeidspraksis gjennom NAV. 
Ved årsskiftet har vi løpende avtaler med NAV og 
hhv. 4 personer om VTA (varig tilrettelagt arbeid 
i off. virksomhet) og 1 person om ordinær ar-
beidspraksis.  
  
I tillegg har flere personer hatt praksisplasser, uten 
at antall og årsverk er registrert systematisk (uten 
utgift for kommunen, avtaler inngått direkte ml. 
NAV arbeid, praksiskandidaten og resp. driftsen-
het). 
 

 

Statlige styringssignaler og rammebetingelser 
Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en reell 
vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 
om lag 5,7 mrd. kroner i 2011, eller 1,7 pst. Av 
veksten i de samlede inntektene kom 2,75 mrd. 
som frie inntekter. Veksten i de frie inntektene var 
forutsatt å kunne dekke merkostnadene som følge 
av befolkningsutviklingen.  
 
For Skaun kommune var veksten i de frie inntek-
tene på 11,3 mill. kr, noe som var en nominell 
vekst på 4,3 %.  
 
Den kommunale deflatoren ble anslått til 2,8 %. 
De kommunale skattørene ble redusert fra 12,8 % 
i 2010 til 11,3 i 2011. Denne reduksjonen må ses i 
sammenheng med at skatteinntektenes andel av 
kommunenes samlede inntekter ble redusert ned 
til 40 pst. mot en tilsvarende økning i rammetil-
skuddet. 
 
Regjeringens anslag for gebyrinntektene var en 
økning på 3,3 prosent fra 2010 til 2011.  
 

Større endringer i inntektssystemet fra og med 
2011: 
 
• Utgiftsutjevning: Nye kostnadsnøkler tilpasset 

dagens levekår, bosettingsmønster og demo-
grafi erstatter de gamle kostnadsnøklene, som 
hovedsakelig bygger på data fra 1990-tallet. 

• Barnehage: En helt ny kostnadsnøkkel for 
barnehager innføres i og med at tidligere øre-
merkede midler avvikles og innlemmes i 
rammetilskuddet med til sammen 28 mrd. kr.  

• Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i 
skatteinntekter mellom kommunene. Opp-
trappingen av inntektsutjevningen, som startet 
i 2009, fullføres i 2011. Det innebærer at 
kommuner som har en skatteinngang under 
landsgjennomsnittet kompenseres 60 % av 
forskjellen mellom egen skatt og landsgjen-
nomsnittet. I tillegg blir kommuner som har 
lavere skatteinngang enn 90 % av landsgjen-
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nomsnittet kompensert for 35 % av forskjellen 
mellom egen skatt og landsgjennomsnittet. 

• Eksempelvis har Skaun i 2011 en skatteinn-
gang som utgjør anslagsvis 72,8 % av lands-
gjennomsnittet i 2011. Inntektsutjevningen 
utgjør 32,1 mill. kroner i 2011. 

• Skjønn blir brukt for å kompensere kommuner 
som har spesielle lokale forhold som ikke 
fanges opp i den øvrige delen av inntektssys-
temet. Noe av skjønnsmidlene holdes tilbake 
og deles ut til fylkesmennene til særskilte til-
tak. For 2011 utgjør skjønnet til Skaun kom-
mune kr.3 775 000, som er en økning på 2,3 
mill. kr  fra 2010. 

• Tidligere øremerka tilskudd til barnehage, 
kvalifiseringsprogrammet og krisesentra ble 
innlemmet i rammetilskuddet. 

 
Konkrete bevilgninger i statsbud-
sjettet 
Barnehager. 
- 90 mill. kr til likeverdig behandling.  
- Private barnehager skal minst ha 91 % kom-

pensasjon. 
- Makspris beholdt på samme nominelle nivå, 

kr. 2.330 pr. mnd.  
- Tidligere øremerkede midler til sektoren av-

vikles og innlemmes i rammetilskuddet med 
totalt 28 mrd kr. 

 
Grunnskole. 
- Bevilgninger til leksehjelp og ekstra under-

visningstime videreføres med helårseffekt 
- 2 mrd økt investeringsramme for rentekom-

pensasjonsordningen 

- Videreføring lærlingetilskudd 
- Utvidet rett til skyss SFO for funksjonshem-

mede 
 
Helse- og omsorg. 
- 100 mill kr. til lokalmedisinske sentra og and-

re samhandlingstiltak 
- Investeringstilskudd til 2.000 nye heldøgns 

omsorgsplasser 
- Opptrappingsplan rus videreføres og kommu-

nalt rusarbeid styrkes med 70 mill. kr 
 
Barnevern. 
- Styrking av det kommunale barnevernet med 

240 mill. kr. 
- Styrkingen av barnevernet skal i hovedsak 

brukes til nye stillinger 
 
Ressurskrevende tjenester. 

- Kompensasjonsgraden er 80 pst. i 2011. 
- Innslagspunktet økt fra 865.000 i 2010 til 

kr. 895.000 i 2011. 
 
Rentesituasjonen. 
Lån i Husbanken til investeringer ble gjort om til 
fastrentelån, med ei rente på hhv. 3,2 % og 2,2 %. 
Lån til formidlingslån lå gjennom hele året på et 
nivå rundt 2,8 %. 
 
1 fastrentelån i KLP/Kommunekreditt på 3,75 %. 
De flytende lånene her lå på 3,45 % ved slutten av 
året, mens tilsvarende rente på lånene i Kommu-
nalbanken var 3,15 %. 
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Driftsresultatet

 (Tall i hele 1000 kr) 
Regnskap Rev. bud-

sjett 
Oppr. bud-
sjett 

 2011 2011 2011 
Driftsinntekter -389 012 -363 709 -353 894 
Driftsutgifter 371 414 346 729 329 760 
    
Brutto driftsresultat -17 598 -16 980 -24 134 
    
Sum eksterne finansinntekter -7 806 -7 273 -9 236 
Sum eksterne finansutgifter 17 507 18 560 22 145 
Netto eksterne finansutgifter 9 701 11 287 12 908 
Motpost avskrivninger -19 385 -1 345 -1 345 
    
Netto driftsresultat -27 282 -7 038 -12 570 
    
Sum bruk av avsetninger -11 132 -12 815 -1 641 
Sum avsetninger, inkl. overføring invest.regn. 21 031 19 853 14 211 
Netto avsetninger 9 899 7 038 12 570 
    
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd): -17 383 0 0 
 
Oppsummering
Regnskapet kom ut med et mindreforbruk eller 
overskudd på kr. 17.383’. Også de to foregående 
år viste regnskapet gode overskudd, hhv. kr. 
9.508’ i 2010 og kr. 8.454’ i 2009. Til sammen for 
de 3 siste årene gir dette et samla overskudd på 
35,3 mill. kr. 
 
Selv om størst mulig overskudd ikke er noe mål i 
seg selv, er det veldig positivt i den fasen Skaun 
er inne i. Det gir oss muligheten til å øke egenka-
pitalen og bygge opp disposisjonsfondene raskere 
enn tenkt. 
 
Sammenlignet med budsjettet, økte driftsinntekte-
ne med kr. 25.303’, mens driftsutgiftene økte med  
kr. 24.685’. I driftsutgiftene inngår avskrivninge-
ne. Det er bare budsjettert med avskrivninger for 
P-anlegget i Børsa, ellers ikke. Tallstørrelsene for 
avskrivningene i regnskap og budsjett er hhv. kr. 
19.385’ og kr. 1.345’, dvs. en forskjell på kr. 
18.040.. Veksten i driftsutgiftene, korrigert for 
avskrivningene, ble da kr. 6.645’. Den sterke 
veksten i driftsinntektene, uten at det har skjedd 
en tilsvarende vekst i driftsutgiftene, er hovedfor-
klaringen på det store overskuddet. 
 
Inntektsveksten på fordeler seg på hovedinntekt-
sartene slik: 
 

- økte salgs og leieinntekter kr.    1.657’ 
- økte refusjonsinntekter kr.  16.746’ 
- økte overføringer som rammetilskudd, skatt, 

andre statstilskudd kr.     5.718’ 
 
I økte refusjonsinntektene inngår  sjukelønnsrefu-
sjoner, momskomp., div. statstilskudd mv. Sjuke-
lønnsrefusjonene fikk en økning på kr. 7.579’, 
momskomp. kr. 2.976’, div. refusjoner fra staten 
med kr. 3.628 og andre refusjoner med kr. 1.897’. 
I andre refusjoner inngår bl.a forsikringsoppgjør 
fra KLP vedr. tak ungdomsskolen, med kr. 1.008’. 
 
Økt momskomp. har en tilsvarende økning på 
utgiftssida. I andre statstilskudd inngår tippemid-
ler med kr. 1.482’. Disse er utbetalt videre til de 
aktuelle lagene, og gir en tilsvarende økning på 
utgiftssida. 
 
Samla har vi mottatt om lag kr. 3.500’ i  ulike 
tilskudd, fordelt med kr. 175’ i kompetansemidler, 
1.400’ i tilretteleggingstilskudd fra NAV, og ulike 
øremerka tilskudd  med kr. 1.950’. 
 
Utgiftsveksten har kommet på lønnsutgiftene med 
kr. 3.151’ og overføringspostene med kr. 4.035’. 
Driftsutgiftene for øvrig har kommet ut så å si i 
samsvar med budsjett. 
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Brutto driftsresultat skal minst være så høyt at det 
tilsvarer netto, eksterne renteutgifter. Brutto 
driftsresultat kom på kr. 17.598’, og da eksterne 
finansutgifter kom på 9.701’, oppfylte brutto 
driftsresultat minimumskravet.  
 
Brutto driftresultat, fratrukket netto finansutgifter 
og motpost avskrivninger, gir netto driftsresultat.  
 
Netto driftsresultat er det måltallet som hyppigst 
blir brukt for å beskrive den økonomiske sunn-

hetstilstanden. Fylkesmannen anbefaler et netto 
driftsresultat på 3 % av driftsinntektene for å ha 
en reserve til nye tiltak og for å bygge opp egen-
kapital til nye investeringer. 
 
Netto driftresultat i regnskapet, kom på kr. 
27.282’, som utgjør 7 % av driftsinntektene. Til-
svarende tall i budsjettet var et netto driftsresultat 
på kr. 7.038’, eller 1,8 %. 

 

Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett. 

  Regnskap Rev.budsjett Oppr.budsjett 
  2011 2011 2011 
Skatt på formue og inntekt -111 873 -110 669 -108 786 
Ordinært rammetilskudd -169 245 -166 738 -166 372 
Skatt på eiendom, verk og bruk -450 -450 -450 
Skatt på eiendom, bolig 0 0 0 
Andre generelle statstilskudd -2 059 -1 993 -2 750 
Sum frie disponible inntekter -283 627 -279 850 -278 358 
Renteinntekter og utbytte -7 780 -7 273 -7 936 
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 -1 300 
Mottatte avdrag sosiallån -6 0 0 
Sum eksterne finansinntekter -7 806 -7 273 -9 236 
Renteutgifter, provisjoner oa finansutg. 9 131 10 333 14 245 
Tap finansielle instrumenter 65 327 0 
Avdrag på lån 8 292 7 900 7 900 
Sosiale utlån 20 0 0 
Sum eksterne finansutgifter 17 507 18 560 22 145 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 701 11 287 12 909 
Til dekn. tidl. års. regnskapsm. merforbruk 0 0 0 
Til ubundne avsetninger 15 560 15 560 9 986 
Til bundne avsetninger 2 239 1 061 125 
Sum avsetninger  17 799 16 621 10 111 
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -9 508 -9 508 0 
Bruk av ubundne avsetninger -1 150 -1 150 -650 
Bruk av bundne avsetninger -475 -2 157 -991 
Sum bruk av avsetninger -11 132 -12 815 -1 641 
Netto avsetninger 6 667 3 806 8 470 
Overført til investeringsregnskapet 3 232 3 232 4 100 
Til fordeling drift -264 027 -261 525 -252 879 
Sum netto drift totalt (fra skjema 1b) 246 643 261 525 252 878 
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -17 383 0 0 
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De frie inntektene ble kr. 3.777’ høyere enn bud-
sjettert. Skatteinntekter og rammetilskudd økte 
med kr. 3.711, mens andre generelle statstilskudd 
fikk en økning på kr. 66’. 
 
De eksterne finansinntektene består av renteinn-
tekter, utbytte fra Trønderenergi og gevinst fi-
nansplasseringer. Sum eksterne finansinntekter 
ble kr. 533’ høyere enn budsjettet. 
 
Sum eksterne finansutgifter på kr. 17.507’ kom ut 
kr. 1.053’ lavere enn budsjettet. Dette skyldes 
lavere rentenivå og dermed lavere rentekostnader 
på lån. Låneavdrag viste en økning på kr. 392’. 
 
Finansplasseringene fikk et tap på kr. 65’, mens 
det var budsjettert med et tap på kr. 327’.  
 
Netto avsetninger til fond viste en økning på kr. 
2.861’, som skyldes økt  avsetning til bundne fond 
på kr. 1.178, og redusert bruk av bundne avset-
ninger på kr. 1.683’.  
 
Overføring fra driftsregnskapet til investerings-
regnskapet gjelder momskompensasjonen fra in-
vesteringene, og er ført i råd med budsjettet med 
kr. 3.232’. Samlet momskompensasjon utgjorde 
kr. 3.574’, og det som ikke er brukt til finansiering 
i investeringsregnskapet, har da bidratt tilsvarende 

til overskuddet. Andelen av årets momskompen-
sasjon fra investeringer som er overført til investe-
ringsregnskapet, utgjør 90,4 %. Kravet for 2011 er 
at minimum 40 % skal overføres til investerings-
regnskapet. 
 
Netto eksterne finansutgifter, dvs. rente- og av-
dragsutgifter, og renteinntekter og utbytte, kom på 
kr.  9.701, som er  kr. 1.586’ lavere enn budsjettet. 
Årsaken ligger i både lavere renteutgifter og noe 
høyere renteinntekter. 
 
Budsjettområdene fikk et mindreforbruk på kr. 
14.881’. Forklaringen til avvikene framgår av 
beskrivelsene av budsjettområdene. 
 
Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige 
mindreforbruket slik: 
 
Frie disponible inntekter, økt inntekt -3 777 
Eksterne finanstransaksjoner, lavere utgift -1 586 
Netto avsetninger, økt utgift 2 861 
Overføring til investeringsregnskapet 0 
Til fordeling drift, økt ramme  -2 502 
Netto mindreforbruk budsjettområdene. -14 881 
Regnskapsmessig mindreforbruk totalt -17 383 
 
 

 

Budsjettområdene 
Budsjettreguleringer 
I forbindelse med behandlingene av økonomirapportene vedtok kommunestyret endringer av de økonomiske 
rammene på skjema 1A, samt korrigeringer av budsjettrammene for budsjettområdene, og bevilgninger av 
nye tiltak på budsjettområdene. 
 

Skjema 1A 
Opprinnelig Regulert Budsjett- 

 budsjett budsjett endring 
Sum frie disponible inntekter -278 358 -279 850 -1 492 
Sum eksterne finansinntekter -9 236 -7 273 1 963 
Sum eksterne finansutgifter 22 145 18 560 -3 585 
Sum avsetninger 10 111 16 621 6 510 
Sum bruk av avsetninger -1 641 -12 815 -11 174 
Sum overført til investeringsbudsjettet 4 100 3 232 -868 
Til fordeling drift -252 879 -261 525 - 8 646 
 
Økt sum stilt disponibelt til drift på kr. 8.646’ er fordelt til budsjettområdene iht. tabellen under: 
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Budsjettområde 
Opprinnelig Regulert Budsjett- 

budsjett  budsjett endring 
Sentraladministrasjonen 30 529 21 346 -9 183 
Skoler inkl. SFO 61 291 62 553 1 262 
Barnehager 43 679 45 505 1 826 
Kultur, fritid og frivillighet 6 869 7 150 281 
Barn, familie og sosial 27 141 31 718 4 577 
Institusjonsbaserte tjenester 38 669 41 876 3 207 
Hjemmebaserte tjenester 29 046 30 029 983 
Plan, ekskl. gebyr 6 006 6 529 523 
Plan, gebyrbelagte tjenester * -7 555 -7 888 -333 
Eiendomsdrift 17 205 22 708 5 503 
Sum netto drift totalt 252 879 261 525 8 646 
 
I forbindelse med behandlingen av økonomirap-
portene for 1. og 2. tertial, vedtok kommunestyret 
korrigering av de økonomiske rammene for bud-
sjettområdene, og bevilgninger til nye tiltak.  
 
De vedtatte endringene i rammene for budsjettom-
rådene framgår av tabellen over. Tabellen viser at 
den samla bevilgning til budsjettområdene i regu-
lert budsjett, ble kr. 8 646’ lavere enn i opprinne-
lig budsjett. Budsjettendringene på til sammen 
8.646’ ble finansiert slik: 
 
- -økte frie inntekter kr.  1.492’ 
- -reduserte renteutgifter kr.  1.622’ 
- -bruk av fond kr.  4.664’ 
- -reduserte overføringer til  

investeringsbudsjettet kr.     868’ 
 
Budsjettet for sentraladministrasjonen er regulert 
ned med kr. 9 183’. I denne reguleringen inngår 
momskompensasjon fra investeringsregnskap, 
premieavvik/tilbakeføring overskudd pensjon 
KLP samt lønnsreserven. Disse budsjettpostene 

føres på et eget ansvar, 1601.  I  budsjettergule-
ringen for sentraladministrasjonen ligger en tek-
nisk revisjon. Momskompensasjonen for investe-
ringen ble ved budsjettregulering budsjettert sam-
la under sentraladministrasjonen. Dette innebær ei 
økt inntekt på kr. 3.850’ på sentraladministrasjo-
nen og ei tilsvarende redusert inntekt på eien-
domsdrift. 
 
I tillegg ble lønnsreserven, som er budsjettert  
samla for kommunen under sentraladministrasjo-
nen, gitt som kompensasjon  på de forskjellige  
driftsenhetene. Dette har gitt en reduksjon i bud-
sjettet for sentraladministrasjonen med kr. 2.502 
og tilsvarende økning på de andre budsjettområ-
dene.  
 
Sentraladministrasjonen, ekskl. ansvar 1601, har 
fått ei budsjettøkning på kr. 944.000. 
 
I forbindelse med økonomirapportene ble det også 
gjort bevilgninger til enkelttiltak. Oversikt over 
disse går fram av tabellen under: 
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Bevilgninger nye driftstiltak Beløp 
(1000 kr) Merknad 

Ressurskrevende bruker Rossvollheimen 2 197 Dekning: Tilskudd ressurskrevende brukere, redu-
sert avsetning disp.fond, og bruk av disp.fond. 

Tilskudd krisesenter i Orkdal 175 Dekning: Redusert avsetning disp.fond 
Økt ramme eiendomsdrift 778 Dekning: Redusert avsetning disp.fond 
Økt ramme barnevern 3 128 Dekning:Reduserte renteutgifter, og redusert avset-

ning disp.fond 
Skjønnsmidler 2008: Arealplanforvalt-
ningen i Sør-Tr.lag 

200 Dekning: Bruk av disp.fond 

Oppussing prestebolig i Børsa 200 Dekning: Bruk av disp.fond 
Ombygging av kjøleanlegg Rossvollhei-
men 

150 Dekning: Bruk av disp.fond 

Elektronisk utsendelse av saksdok. 220 Dekning: Innenfor ramma sentraladministrasjonen 
Refusjon til andre kommuner for barn i 
private barnehager 

900 Dekning: Redusert avsetning disp.fond: 

Tilleggsbevilgning økonomisk sosialhjelp 890 Dekning: Økte frie inntekter 
 
 
Resultat budsjettområdene 

Budsjettområde Regnskap 
Regulert Avvik Forbruk 
budsjett budsjett i % 

Sentraladministrasjonen 18 370 21 346 -2 976 86,1 
Skoler inkl. SFO 60 310 62 553 -2 243 96,4 
Barnehager 44 362 45 505 -1 143 97,5 
Kultur, fritid og frivillighet 6 515 7 150 -635 91,1 
Barn, familie og sosial 31 411 31 718 -307 99,0 
Institusjonsbaserte tjenester 41 611 41 876 -265 99,4 
Hjemmebaserte tjenester 27 368 30 029 -2 661 91,1 
Plan, ekskl. gebyr 5 483 6 529 -1 046 84,0 
Plan, gebyrbelagte tjenester * -10 584 -7 888 -2 696 74,5 
Eiendomsdrift 21 798 22 708 -910 96,0 
Sum netto drift totalt 246 644 261 525 -14 881 94,3 
 
Fra regnskapsåret 2011 trår reglementet for overføring av over- og underskudd i kraft. Fra enhetene forelig-
ger det søknad om overføring av kr. 7.460’. Behandlingen av  søknadene vil bli gjort i forbindelse med 
kommunestyrets behandling av årsregnskapet. 
 
 
Budsjettområdet sentraladministrasjonen 
(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 25 705 27 516 -1 811 
Driftsinntekter -7 336 -6 170 -1 160 
Driftsresultat 18 370 21 346 -2 976 
 
Budsjettområdet består av: 
• Folkevalgte organer 
• Kontrollutvalg og revisjon 
• Rådmann m/stabsenhetene økonomi- og personalkontoret og servicekontoret 
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• Fellestjenester og EDB-utgifter 
• Overformynderi 
• Ansvar 1601-Diverse, m/momskomp. fra investeringsregnskapet, div. vedr.  pensjon KLP og 

reserveposter lønnsoppgjør mv. 
 
I budsjettet for 2011 ble det lagt inn følgende tiltak: 
• Forpliktende interkommunalt samarbeid - Orkdalsregionen. kr   40 000 
• Gjeninnføring  av kommunale plasser ved Skaun produkter. kr 185 000 
• Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid/HMS. kr   70 000 
• Informasjonssikkerhetsplan. kr 250 000 
• Leder- og ledelsesutvikling kr 100 000 
• Politiske møter på dagtid kr 100 000 
• Støtte politiske partier i valgår kr   70 000 
• Vi – arrangement kr 200 000 
• K-valg 2011 kr 300 000 
 
Avvik og forbruk 2011 

Ansvarnr. Navn på ansvar Regnskap Budsjett  Avvik Forbruk i % 
1001 Formannskap/Kommunestyre 2 659 2 714 -55 98,0 
1004 Valgutgifter 284 300 -16 94,6 
1101 Kontrollutvalg og revisjon 833 900 -67 92,5 
1201 Rådmann/ass.rådmann 2 692 2 755 -63 97,7 
1202 Servicekontor 2 497 2 644 -147 94,4 
1203 Økonomikontor 5 556 5 678 -122 97,9 
1304 Div.fellesutgifter 6 167 6 541 -374 94,3 
1305 EDB - utgifter 4 639 4 926 -287 94,2 
1402 Overformynderiet 84 126 -42 66,5 
Sum  

 
25 411 26 583 -1 173 95,6 

1601 Diverse -7 041 -5 238 -1 802 
 Sum totalt 

 
18 370 21 346 -2 976 86,1 

 
Av tabellen over framgår både resultatet ekskl. 
ansvar 1601, og inkl. ansvaret 1601. Forbruket 
ekskl. ansvar 1601, viser ei innsparing på kr. 
1.173’, som gir et forbruk på 95,6 %. Resultatet 
inkl. ansvar 1601 viser et positivt avvik på kr. 
2.976’. 
 
Av mindreforbruket på sentraladministrasjonen er 
kr. 1.802’ knytta til ansvar 1601. Her føres pre-
mieavvik for pensjonsordningene og bruk av pre-
miefond KLP, avsetninger til lønnsoppgjør samt 
momskompensasjon påløpt i investeringsregnska-
pet. Mindreforbruket  knytta til pensjonen er om 
lag kr. 204’, ubenyttet lønnsreserve kr. 1.256’, og 
økt momskompensasjon fra investeringsregnska-
pet  kr. 342’. 
 

De øvrige ansvar under sentraladministrasjonen 
har et samla mindreforbruk på kr. 1.143’, som gir 
et forbruk på  95,7%, eller et budsjettavvik på – 
4,3%. 
 
Mindreforbruket skyldes i stor grad innsparing på 
lønnsbudsjettet og høyere sjukepengerefusjoner 
enn utgifter til vikarer, med et mindreforbruk på 
om lag kr. 402’, mindre bruk av konsulent på 
EDB – tjenestene med kr. 226’ vedr. informa-
sjonssikkerhetsplan, samt innsparing på kjøp av 
varer og tjenester på fellesutgiftene med om lag 
kr. 317’. 
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Budsjettområdet skoler inkl. SFO 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 69 822 68 920 902 
Driftsinntekter -9 511 -6 367 -3 144 
Driftsresultat 60 310 62 552 -2 242 
 
I budsjettet for 2011 ble det lagt inn følgende tiltak: 
 
• Reduksjon i stillingsprosent, Buvik SFO  kr. 515 732 
• Styrking skole     kr. 751 125 
 
Budsjettavviket for driftsenhetene innen skole/oppvekstsenter: 
 
Enheter skole/SFO og oppvekstsenter Regnskap Regulert bud-

sjett 
Avvik Forbruk i 

% 
Buvik skole/SFO 13 798 14 959 -1 161 92,2 
Børsa skole/SFO 9 278 9 683 -405 95,8 
Viggja oppv.senter (inkl.barnehage)* 6 549 6 575 -26 99,6 
Venn oppv.senter  (inkl.barnehage)* 10 272 10 648 -376 96,5 
Jåren-Råbygda oppv.senter (inkl.barnehage)* 5 685 5 757 -72 98,8 
Skaun ungdomsskole 18 103 18 306 -203 98,9 

*tallene er inklusive barnehagedriften 
 
Fellesutgifter skole viste et mindre forbruk på kr.  
196’. 
 
Som det går fram av tabellen over fikk samtlige  
driftsenheter positive budsjettavvik. 
 
Mindreforbruket på Buvik skole/SFO er forklart 
med økte inntekter innen SFO, uten at det ga ut-
slag i økte lønnsutgifter, samt at sjukelønnsrefu-
sjonene ble høyere enn utgiftene til vikar. 
 
Børsa skole fikk et overskudd på kr. 405’. Årsa-
ken til overskuddet er vanskeligheten med å forut-
si refusjoner, sammen med dårlig tilgjengelighet 
på vikarer. Skolen var også uten rektor i noen 
måneder, som ga en reduksjon i lønnsutgifter. 
 
Viggja oppvekstsenter har et overskudd på kr. 26’. 
Lønnsutgiftene på SFO er redusert ved at rektor 
har fungert som SFO-leder. 
 
Regnskapet for Venn oppvekstsenter viser et 
overskudd på ca kr. 375’, der skolen bidrar med 
ca 160’, SFO med ca 100’ og barnehagen med ca 
115’. Overskuddet på skolen skyldes at det har 
vært vanskelig å skaffe vikar ved sjukefravær, slik 
at refusjonene ble større enn kostnadene til vikar. 
 
Overskuddet på SFO skyldes økte inntekter pga. 
flere barn, uten at dette har medført økt beman-

ning, dessuten innsparing på vikarpostene fordi 
sykefraværet har vært lavt. 
 
På Venn barnehage ble refusjonen på sjukepenger 
større enn utgiftene til vikarer, og dette er hoved-
årsaken til overskuddet. 
 
Jåren-Råbygda oppvekstsenter fikk samla for sko-
le og barnehage  et mindreforbruk på kr. 72’. Inn-
sparing kom som følge av refusjonsinntekter, uten 
at det ble leid inn vikarer. I tillegg hadde barneha-
gen økt inntekt og litt innsparing på innkjøp. 
 
Regnskap for Skaun ungdomsskole viste et over-
skudd på kr. 203’. Sykelønnsrefusjoner forklarer 
en stor del av overskuddet. Refusjonene ble større 
enn utgiftene til vikar og i tillegg var det proble-
mer med å skaffe vikarer ved fravær gjennom 
skoleåret. 
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Budsjettområdet barnehager

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 59 482 58 698 2 787 
Driftsinntekter -15 119 -13 193 -1 926 
Driftsresultat 44 362 45 505 -1 143 
 
Tiltak / endringer fra 2010 til 2011: 
Drift av ny 3 avd. barnehage i Buvika fra 01.08.11  kr. 2.763.000 
 
I regulert budsjett inngår tilleggsbevilgning på kr. 900’, til refusjon av utgifter til barn i private barnehager i 
andre kommuner. 
 
Budsjettavviket for driftsenhetene innen barnehagene: 
 
Enheter barnehage Regnskap Regulert budsjett Avvik Forbruk i % 
Pundslia og Ilhaugen barnehager 9 831 9 880 -49 99,5 
Oterhaugen barnehage 9 400 9 990 -590 94,1 
Børsa barnehage 9 388 9 639 -251 97,4 
 
Resultatet for driftsenhetene på barnehageområ-
det, går fram av tabellen over. Resultatet for Vig-
gja barnehage, Venn barnehage og Jåren/Råbygda 
barnehage/SFO inngår i tallene for oppveks-
sentrene, kfr. budsjettområdet skole/SFO over. 
 
Barnehagesektoren har et positivt avvik totalt på 
kr. 1.143’. Fordelinga på enhetene framgår av 
tabellen over.  
 
Børsa barnehage fikk et overskudd på kr 250’. 
Resultatet har framkommet ved at barnehagen 
ikke alltid har hatt mulighet til å sette inn vikar 
eller vikar på full tid, i sykmeldinger. Dette skyl-
des i hovedsak mangel på vikarer. 
 

Oterhaugen barnehage fikk et mindreforbruk på 
kr. 590’. Dette skyldes i hovedsak en innsparing i 
forhold til refusjoner. Vi hadde mange sykemeld-
te, og har spart på innleie av vikarer ved at det 
ikke er leid inn vikarer hver dag, eller at vikarene 
er satt inn på kortere vakter. Problemer med å 
skaffe vikar er også en årsak til innsparingen. 
 
Pundslia og Ilhaugen barnehager har et mindre-
forbruk på kr. 50’. Det skyldes bla innsparing på 
kursmidlene, ved at det er avholdt felles kurs for 
barnehagene. 
 
Det ble satt i drift 52 nye barnehageplasser fordelt 
med 26 barn på hver av de nye paviljongene i 
Børsa og Buvika.  

 
Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 10 196 8 850 1 346 
Driftsinntekter -3 681 -1 700 -1 981 
Driftsresultat 6 515 7 150 -635 
 
Budsjettområdet består av  
• Kulturskolen 
• Kulturarbeid 
• Fritidsassistenter 
• Fritidsklubben 
• Skaun Frivilligsentral 
 
Tiltak / endringer fra 2010 til 2011  
• Dekking av gebyr vedr. museumstomta 

 kr.  120 000 

• Rena – videreutviklingsmidler  
 kr.  150 000 

 
Enhetens driftsresultat for 2011 viser et underfor-
bruk på 635 500. Av dette er kr. 360 000 øremer-
kede midler som er avsatt i bundne driftsfond, og 
kr. 120 000 til dekning av behandlingsgebyr i 
byggesaker for lag og organisasjoner. Sistnevnte 
står ubenyttet, da det ikke har vært kostnader 
knyttet til dette i året som gikk. Med bakgrunn i 



  

22 
 

disse tallene, er enhetens reelle underforbruk på 
kr. 155 000,-. 
Underforbruket skyldes i all hovedsak at vi store 
deler av året ikke hadde aktivitet ved Klubb1, 
samt noe redusert bemanning i kulturadministra-
sjonen første halvår pga. studiepermisjon, noe 
som gjør at ikke all planlagt aktivitet lot seg gjen-
nomføre. 
 

Det utlagte timetallet i kulturskolen er på samme 
nivå som tidligere år. Det er fortsatt stor søkning 
til kulturskolen slik at ikke alle kan få tilbud om 
plass, og ved utgangen av 2011 er det 71 elever på 
venteliste. Omfanget på salg av tjenester til fri-
tidskulturlivet er noe større enn fjoråret. 
 
Frivilligsentralens regnskap viser at kriteriene fra 
Kulturdepartementet er innfridd, med tanke på 
lokal finansiering. 

 
 
Budsjettområdet barn, familie og sosial 

 (Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 40 281 40 278 3 
Driftsinntekter -8 870 -8 561 -309 
Driftsresultat 31 411 31 718 -307 
 
Budsjettområdet består av  
• PP-tjenesten 
• Primærhelsetjenesten 
• Rehabiliteringstjenesten 
• Helsesøstertjenesten 
• Miljøretta helsevern 
• Flyktningetjenesten 
• Sosialtjenesten 
• Barnevern 
• Psykisk helsetjeneste 

 
Tiltak / endringer fra 2010 til 2011 
• Nedskjæring NAV – sosial kr.  – 250 000 
• Redusert ramme til  

introduksjonsprogram kr.  – 300 000 
• Redusert ramme til kjøp av  

tjenester/ekstrahjelp kr.  – 207 755 
• Sampro individuell plan kr.       60 000 
• Styrking helsesøstertjenesten kr.     300 414 

• Tiltak innen ruspolitisk  
handlingsplan kr.     100 000 

 
Enheter barn, 
familie og sosial 

Regn-
skap 

Reg. 
budsjett 

Avvik Forbruk i 
% 

Barn, familie 
og helse 25 280 25 962 -682 97,4 

Nav, sosial 6 131 5 756 375 106,5 
 
I regulert budsjett inngår tilleggsbevilgning til 
barnevernet med kr. 3.128’, til økonomisk sosial-
hjelp med kr 890’ og tilskudd til krisesenteret i 
Orkdal med kr. 175’, som ga ei samla bevilgning 
til krisesenteret  kr. 229’. 
 
Driftsenheten barn, familie og sosial har et posi-
tivt avvik på kr. 682’. Årsaken er mindre kostna-
der enn forventet mht. lønn til legene, mindre 
kostnader på helsestasjonen enn forventet og 
mindre utgifter i bo- og levekostnader på flykt-
ningetjenesten.  
 
Driftsenheten NAV sosial fikk et overforbruk på 
kr. 375’. Dette skyldes  et overforbruk  på øko-
nomisk sosialhjelp. 

 
 
Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 54 072 51 698 2 374 
Driftsinntekter -12 441 -9 822 -2 619 
Driftsresultat 41 611 41 876 -265 
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Tiltak / endringer fra 2010 til 2011:
 2 lærlingeplasser innen helse og omsorg kr. 5 280 
 
I regulert budsjett inngår tilleggsbevilgning til 
ressurskrevende bruker på kr. 2.197’. Bevilgning-
en netto kom på 1.677’, derav ble kr. 600.000 
dekket opp ved bruk av disposisjonsfondet. Netto 
utgift i regnskapet kom på kr. 1.773’, og med kr. 
600.000 i dekning fra driftsfondet. 
 

Rossvollheimen kan vise til et positivt avvik på 
265’.

 
Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 36 522 35 302 1 220 
Driftsinntekter -9 153 -5 273 -3 880 
Driftsresultat 27 368 30 029 -2 661 
 
Tiltak / endringer fra 2010 til 2011  
• Håndterminaler i hjemmesykepleien    kr.  100 000 
• Nattevakt Vennatunet (i byggefasen av sprinkleranlegg)  kr.  254 721 
 
Hjemmetjenesten har totalt et underforbruk på kr 2,661’. Dette skyldes hovedsakelig kr 1, 3 mill større over-
føring på ressurskrevende brukere enn budsjettert,  ubenyttede sykerefusjonspenger (ikke innleid vikarer), 
større inntekt på egenandeler enn budsjettert og ubrukte lønnsmidler på BPA-ordningen. 
 
 
Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 6 320 8 290 -1 970 
Driftsinntekter -836 -1 761 925 
Driftsresultat 5 483 6 529 -1 046 
 
Området består av  
• Teknisk kontor 
• Beredskapskontor 
 
Tiltak / endringer fra 2010 til 2011 
• Rettslig skjønn OVF – Børsa barneskole     kr. 300 000 
• Revisjon av arealplan - delplan Buvika (Ølsholm)   kr. 200 000 
• Revisjon av arealplan - delplan Børsa og Viggja:    kr. 500 000 
• Ølsholm, sikring av friluftsområde. Reguleringsplan:   kr. 230 000 
 
Vi har et positivt avvik på vell kr. 1 mill. Dette 
kan delvis forklares med halvårsvirkning av hhv 
vakant stilling samt langtidssykemelding.  
 
Videre kan noe forklares med at det ble bevilget 
penger til tiltak som enten ikke ble påstartet eller 
ferdigstilt i 2011. Reguleringsplan for Ølsholmen 
friluftsområde ble ikke påstartet da det har tatt tid 
å bli enige med grunneiere om eiendomsgrenser 

mv. Planarbeidet forventes påstartet høsten 2012. 
Reguleringsplan for fylkesveg 802 har heller ikke 
hatt forventet tidsløp, noe som medførte at det 
gjensto ca. kr. 100.000 ved årets slutt. Arbeidet 
med planen fortsetter i 2012.  
 
Teknisk kontor og beredskapskontoret fikk et 
positivt avvik på vell kr. 1.046*. Dette kan delvis 
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forklares med halvårsvirkning av hhv vakant stil-
ling samt langtidssykemelding.  
 
Videre kan noe forklares med at det ble bevilget 
penger til tiltak som enten ikke ble påstartet eller 
ferdigstilt i 2011. Reguleringsplan for Ølsholmen 
friluftsområde ble ikke påstartet da det har tatt tid 

å bli enige med grunneiere om eiendomsgrenser 
mv. Planarbeidet forventes påstartet høsten 2012.  
 
Reguleringsplan for fylkesveg 802 har heller ikke 
hatt forventet tidsløp, noe som medførte at det 
gjensto ca. kr. 100.000 ved årets slutt. Arbeidet 
med planen fortsetter i 2012 
.

 
Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 14 305 13 683 622 
Driftsinntekter -24 889 -21 571 -3 318 
Driftsresultat -10 584 -7 888 -2 696 
 
Dette omfatter følgende tjenester: 
• Plan- og byggesaksbehandling 
• Kart og oppmåling 
• Feiing 
• Slambehandling 
• Vann 
• Avløp 
 
På dette budsjettområdet regnskapsføres drifts-
kostnader og gebyrinntekter knyttet til tjenestene 
som inngår i selvkostberegningene. Ihht. Ret-
ningslinjer for beregning av selvkost for kommu-
nale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og 

regionaldepartementet, januar 2003) skal også 
fordelte administrative kostnader og kalkulatoris-
ke kapitalkostnader (avskrivninger og rentekost-
nader) inngå i beregningsgrunnlaget. Disse kost-
nadene blir ikke fordelt regnskapsmessig. Årsaken 
til at det budsjetteres med netto overskudd på 
dette budsjettområdet er altså at disse tjenestene 
skal gi inndekning for indirekte kostnader som er 
regnskapsført på andre budsjettområder samt kal-
kulatoriske kapitalkostnader. 
 
Netto driftsresultat for de enkelte tjenester ble:

 
Ansvar Navn Regnskap Rev. budsjett Avvik 
5601 Vann -3 114 -3 399 285 
5701 Avløp -4 886 -4 246 -640 
4202 Feiing -323 -141 -182 
4411 Slam -4 -6 2 
4102 Plan- og byggesaksbehandling -948 -70 -878 
4103 Kart og oppmåling -1 267 -12 -1 255 
SUM    -2 668 

 
• Selvkostberegningene for 2011 samt en nærmere redegjørelse for prinsippene, fremgår av regnskapsnote 

nr. 13 i årsregnskapet.  
• Nedenfor angis selvkostresultatet for den enkelte tjeneste og status/endring for fondene. Negativt for-

tegn betyr overskudd/avsatte midler på fond. 

 Vann Avløp Feiing Slam Plan-
saksbeh. 

Byggesak Kart/oppm. 

Selvkostresultat -288 250 30 -3 -134 -207 -1 050 
Fond ihht. selvkostregnskapet 01.01.11 -555 -1 053 163 -84 348 291 117 
Fond ihht. selvkostregnskapet 31.12.11 -843 -803 193 -87 214 84 -933 
Balanseført fond pr. 31.12.11 -843 -803 0 -87 0 0 -933 

• Etter regnskapsreglene er det ikke anledning 
til å balanseføre negative fond. Et evt. under-

skudd som ikke kan finansieres med fonds-
midler fra tidligere år, vil belaste kommunens 
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driftsresultat. Når et selvkostområde har over-
skudd og samtidig har negativt fond, vil dette 
bidra positivt til det samlede driftsresultatet. 
For 2011 ble det positive bidraget til årets 
driftsresultat kr. 429’. Årsaken til at vi har av-
vik mellom fondssaldo ihht. selvkostregnska-
pet og balanseført fond for tjenestene feiing, 
plansaksbehandling og byggesaksbehandling 
er altså at negative fond ikke kan regnskapsfø-
res.  

• Selvkostresultat for kart og oppmåling ble et 
overskudd på kr. 1.050’. Pga av underskudd 
tidligere år ble kr. 933’ av årets overskudd av-
satt til fond. 

• Selvkostresultatet for vann ble et overskudd 
på kr. 288, og som ble avsatt til fond. 

• For avløp ble selvkostresultatet et underskudd 
på kr. 250’, og som er finansiert med bruk av 
fond.  

• Slam har et overskudd på kr. 3’ og fondsav-
setningen er økt tilsvarende. 

• Plansaksbehandling har et overskudd på kr. 
134’. Området hadde pr. 01.01.11 et negativt 
fond på kr. 347’. Det negative fondet er der-
med redusert til kr. 213’. 

• Byggesak har et overskudd på kr. 207’. Saldo 
på fondet pr. 01.01.11 var minus kr. 291’. Det 
negative fondet er redusert til kr. 84’ pr. 
31.12.11.

 
Budsjettområdet eiendomsdrift 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 35 479 33 465 2 014 
Driftsinntekter -13 681 -10 757 -2 924 
Driftsresultat 21 798 22 708 -910 
 
Tiltak / endringer fra 2010 til 2011  
• Aksjon skoleveg 2011, møteplasser  

Buvikåsen kr.    13 600 

• Energimerking kommunale bygg  kr.  500 000 

• Innmeldt HMS-tiltak og  
brannsynpålegg kr.  500 000 

• % - vis nedskjæring  
eiendomsdrift kr. 570 000 

 

I regulert budsjett inngår tilleggsbevilgning i form 
av økt ramme med kr. 778’, oppussing prestebolig 
med kr. 200’ og kjøleanlegg Rossvollheimen med 
kr. 150’. 
 
Eiendomsdrift hadde et positivt avvik på kr. 910’’. 
Overskuddet skyldes at energiprisene fikk en be-
tydelig nedgang i siste halvår, samt et tilskudd fra 
Statens vegvesen på kr. 595’ for drift av veglys og 
gang- og sykkelveg langs FV 800. Tilskuddet var 
ikke inntatt i budsjettet 
.
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Investeringsregnskapet 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett 
2011 2011 2011 

Investeringer i anleggsmidler                              30 508 40 454 57 551 
Utlån og forskutteringer, EK-innskudd KLP                                          712 708 708 
Utlån og forskutteringer, formidlingslån 9 494 10 000 10 000 
Betalte avdrag på lån til videreutlån                                          4 927 4 900 0 
Avsetning av årets salgsinntekter til ubundne 
investeringsfond 1 000 1 000 0 
Avsetning av mottatte avdrag formidlingslån 2 305 2 200 0 
Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til 
bundne investeringsfond                                                         365 0 0 
Årets finansieringsbehov 49 312 59 262 68 259 
Finansiert slik.    
Bruk av lånemidler til investeringer i anleggs-
midler 25 062 28 489 51 770 
Bruk av lånemidler til videreutlån 9 473 10 000 10 000 
Inntekter fra salg av anleggsmidler                        190 0 0 
Tilskudd til investeringer                                509 2 776 1 535 
Mottatte avdrag på utlån       4 099 4 000 0 
Mottatte refusjoner 3 018 1 309 146 
Andre inntekter -116 0 0 
Sum ekstern finansiering 42 235 46 574 63 451 
    
Overført fra driftsregnskapet                  3 232 3 232 4 100 
Bruk av disposisjonsfond 712 3 074 708 
Bruk av bundne investeringsfond 3 133 3 100 0 
Bruk av ubundne investeringsfond 0 3 282 0 
Sum intern finansiering 7 077 12 688 4 808 
Samlet finansiering 49 312 59 262 68 259 
Udisponert: 0 0 0 
 
Investeringer i anleggsmidler, kr. 30 508’, er fordelt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i årsregnskapet. Samlet 
investering i anleggsmidler i 2011 ble kr. 9 946’ lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes endret fremdrift 
av pågående prosjekter. 
 
Tabellen under viser avvik mellom regnskap og budsjett for 2011 samt om prosjektet er avsluttet eller vide-
reføres i 2012. 
Nr. Prosjekter med merforbruk 2011 Regnskap 

2011 
Rev. budsjett 

2011 Avvik Status 

642 Utsk. asbestledn.Brekka 3 840 838 2 700 000 1 140 838 2012 
723 Opprydding i Brekka 3 779 500 2 859 000 920 500 2012 
031 IKT-inv. felles 1 206 239 1 200 000 6 239 Avsluttet 
226 Omb. skjermet enhet Rossv.h. 250 831 250 000 831 Avsluttet 
328 Skaunhallen, omb.musikkrom 170 321 169 000 1 321 Avsluttet 
552 Oppgradering prestebolig i Børsa 215 857 200 000 15 857 Avsluttet 
837 Aksjon skoleveg-gatelys fv 751 153 963 146 000 7 963 Avsluttet 
839 Aksjon skoleveg-gatelys fv 776 196 078 163 000 33 078 Avsluttet 
951 Refusjon, tomter mv. 19 708   19 708 * 
  Sum merforbruk 2011     2 146 334   
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Nr. Prosjekter med merforbruk 2011 Regnskap 
2011 

Rev. budsjett 
2011 Avvik Status 

Nr. Prosjekter med mindreforbruk 
2011         

069 Grunnerverv, Børsa skole 14 354 3 282 300 -3 267 946 2012 
095 Ølsholmen friluftsområde 12 636 1 500 000 -1 487 364 2012 
438 Paviljong Børsa barnehage 5 661 758 5 860 000 -198 242 2012 
640 Tilrettel. personal Malmsjøen 44 121 150 000 -105 879 2012 
720 Oml. ledn.nett i Buvika 337 685 3 427 000 -3 089 315 2012 
727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset 1 257 416 3 824 000 -2 566 584 2012 
732 Venn renseanlegg 167 069 300 000 -132 931 2012 
834 Veglysstyring 543 932 1 120 000 -576 068 2012 
636 Ledn.tilkn. Skjetne vassverk 3 461 364 3 631 000 -169 636 2012 
032 IKT-inv. skoler 878 483 900 000 -21 517 Avsluttet 
101 Fotogrametrisk laserscanning 379 000 550 000 -171 000 Avsluttet 
232 Sprinkleranlegg Vennatunet 758 372 766 000 -7 628 Avsluttet 
327 Buvik skole omb. Kuben 194 367 198 000 -3 633 Avsluttet 
336 Børsa skole, skolepaviljong 1 017 595 1 099 000 -81 405 Avsluttet 
377 Ombygging nybygget SUS(FSK 6/11) 272 112 300 000 -27 888 Avsluttet 
439 Paviljong Oterhaugen barnehage 5 674 542 5 860 000 -185 458 Avsluttet 
  Sum mindreforbruk 2011     -12 092 496   

  Netto avvik inv.utgifter anleggsmid-
ler     -9 946 162   

* Utgifter som er ført på prosjekt 951 gjelder omkostninger i forbindelse med tomtesalg. 
 
Finansiering
Alle inntekter/tilgjengelig finansiering i investe-
ringsregnskapet er å anse som felles finansiering 
av årets utgifter. Unntaket er øremerkede midler 
fra fylkeskommunen og staten. Øremerkede mid-
ler fra andre er inntektsført på det enkelte pro-
sjekt. I 2011 gjelder dette følgende prosjekter: 
 
095 Ølsholmen friluftsområde   * 378 000  
232 Sprinkleranlegg Vennatunet 472 976 
438 Paviljong Børsa bhg. 520 000 
439 Paviljong Oterhaugen bhg 555 000 
837 Gatelys fv. 751 128 800 
839 Gatelys fv. 776 162 500 
Sum   2 217 276 
 
* Herav er kr. 365 000 avsatt til bundet investe-
ringsfond. 
 
Det er i tillegg mottatt spillemidler på kr. 131 000 
som gjelder Børsaelva tursti der utgiftene er for-
skuttert i foregående år. 
 

Bruk av lån til finansiering av anleggsmidlene 
utgjør kr. 25 062 000 (i sin helhet ubrukte låne-
midler fra tidligere år). Dette er kr. 3 427 000 
mindre enn forutsatt i budsjettet. Låneandelen av 
årets utgifter til investeringsprosjekter utgjør 
82,15 %. 
 
Overføring fra driftsregnskapet (momskompensa-
sjon vedrørende investeringer) er inntektsført i 
samsvar med budsjettet og utgjør kr. 3 232 000. 
 
Bruk av disposisjonsfond utgjør kr. 712 000 (bud-
sjett kr. 3 074 000). Regnskapsført beløp gjelder 
finansiering av egenkapitaltilskudd KLP. Det er 
ikke brukt av disposisjonsfond til å finansiere 
investeringer i andre anleggsmidler. 
 
Budsjettert bruk av ubundne investeringsfond (kr. 
3 282 000) er ikke benyttet. Dette gjelder prosjekt 
069, grunnerverv Børsa skole, som er utsatt til 
2012. 
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Balanseregnskapet 
Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter: 
 
Lånegjeld 
Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2007 til 2011.  
 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Lånegjeld (1000 kr) 395 299 400 057 425 739 306 148 302 930 
Innbyggertall pr. 31.12. 6 326 6 437 6 626 6 756 6 941 
Lånegjeld pr. innbygger i kr. 62 488 62 150 64 253 45 315 43 644 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 141 129 124 85 78 
 
Reduksjonen i lånegjeld fra 2009 til 2010 skyldes at mesteparten av inntektene fra salget av B-aksjene i 
Trønder Energi AS ble benyttet til ekstraordinære avdrag på investeringslån. Endringen fra 2010 til 2011 
fremkommer slik: 
 
Lånegjeld pr. 01.01.11 (1000 kr) 306 148 
- betalt ordinære avdrag på lån til investeringer - 8 292 
- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer 0 
- betalt ordinære avdrag på formidlingslån - 1 794 
- betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån - 3 132 
+ opptak av nytt lån til investeringer 0 
+ opptak av nytt lån til videreutlån 10 000 
Lånegjeld pr. 31.12.11  302 930 
For nærmere opplysninger om låneporteføljen henvises til note 11 i regnskapsdokumentet. 
 
Arbeidskapital 
(Tall i 1000kr) 2007 2008 2009 2010 2011 

Omløpsmidler 133 896 127 092 134 671 143 389 151 809 

- kortsiktig gjeld 46 687 49 548 53 764 52 412 61 492 
Arbeidskapital 87 209 77 544 80 907 90 977 90 317 
 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløps-
midler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kom-
munens evne til å dekke sine kortsiktige betalings-
forpliktelser. Det er vanlig å måle dette som for-
holdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Dette nøkkeltallet kalles likviditetsgrad (1 og 2) 
og bør minimum være: 
• Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig 

gjeld og bør være > 2 
• Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmid-

ler/kortsiktig gjeld og bør være >1 
(i mest likvide omløpsmidler er kun kasse, 
bank og postgiro medtatt) 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Likv.grad 1 2,8 2,6 2,5 2,7 2,5 
Likv.grad 2 1,8 1,2 1,4 1,5 1,3 
 

Likviditeten vil variere mye gjennom året, men 
nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon 
på utviklingen over tid. Tallene for 2011 viser at 
likviditeten er noe svekket i forhold til 2010, men 
den ligger fortsatt over minimumskravet. Det er 
nødvendig å ha en tilfredstillende likviditetsreser-
ve for å håndtere svingningene i inn- og utbeta-
linger gjennom året. 
 
Det er relevant å se nærmere på utviklingen av 
den likvide delen av omløpsmidlene (kontantbe-
holdningen). Denne består av kontante midler og 
kortsiktige plasseringer i markedsbaserte finansi-
elle omløpsmidler. Ved å korrigere for ubrukte 
lånemidler, investeringsfond og bundne driftsfond 
(dvs. poster som det er knyttet forpliktelser til) ser 
man hvor stor andel av kontantbeholdningen som 
kan klassifiseres som ordinære driftslikvider.  
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(Tall i 1000 kr) 2007 2008 2009 2010 2011 
Kontantbeholdningen 110 258 83 186 97 793 104 728 106 024 
- ubrukte lånemidler 49 223 43 691 37 720 34 585 10 050 
- bundne investeringsfond 5 609 4 790 3 556 3 158 2 695 
- ubundne investeringsfond 23 903 22 915 24 887 25 557 26 557 
- bundne driftsfond 10 004 7 728 6 663 4 770 6 534 
= driftslikvider 21 519 4 062 24 967 36 658 60 188 
 
Driftslikvidene er styrket fra 2010 til 2011. Dette skyldes at disposisjonsfondene er styrket med kr. 13 700’ i 
2011 samt årets regnskapsmessige mindreforbruk.  
 
Fond 
Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2007 til 2011. 
Pr. 31.12. (tall i 1000 kr) 2007 2008 2009 2010 2011 
Bundne investeringsfond 5 609 4 790 3 556 3 158 2 695 
Ubundne investeringsfond 23 903 22 915 24 887 25 557 26 557 
Bundne driftsfond 10 004 7 728 6 663 4 770 6 534 
Disposisjonsfond 5 187 2 069 3 711 17 484 31 182 
SUM 44 703 37 502 38 817 50 969 66 968 
Netto fondsavsetninger er økt med kr. 15 999’ i 2011. Av denne økningen utgjør disposisjonsfondene kr. 
13 700’. 
 
Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr): 
Bundne investeringsfond:  
Mottatte avdrag formidlingslån 2 305 
Ølsholmen friluftsområde 365 
Andre 25 
Sum bundne investeringsfond 2 695 
  
Ubundne investeringsfond:  
Tomtefondet 10 169 
Ansvarlig lån TE 16 350 
Moan grusbane 38 
Sum ubundne investeringsfond 26 557 
 
Bundne driftsfond:  
Selvkostfond 2 665 
Ubrukte øremerkede tilskudd 3 294 
Gavemidler 575 
Sum bundne driftsfond 6 534 
  

 
Disposisjonsfond:  
Næringsutviklingsfondet 1 002 
P-anlegg Børsa 4 531 
Bufferfond, finansforvaltning 3 174 
Rentereguleringsfond 6 200 
Flyktningetjenesten 1 000 
Tapsfond fordringer 200 
Inflasjonsjusteringsfond 2 569 
Til fin. av div. investeringsprosjekt 1 140 
Rossvollheimen 250 
Skoleutbyggingsfond 2 487 
Til fin. av premieavvik 548 
Driftsfondet 8 081 
Sum disposisjonsfond 31 182 
 
Den sistnevnte gruppen av fond, disposisjonsfond, 
er frie fond som kommunestyret kan disponere 
både til driftsformål og investeringsformål. Dispo-
sisjonsfond bygges opp ved avsetning av frie inn-
tekter. Hensikten er å opparbeide seg en buffer for 
å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntek-
ter med. Et annet formål er opparbeidelse av 
egenkapital til fremtidige investeringer. 
 
Bufferfond relatert til finansforvaltning (buffer-
fond finansforvaltning, rentereguleringsfond og 
inflasjonsjusteringsfond) er bygd opp i henhold til 
vedtatt nivå i finansreglementet. 
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Finansieringsanalyse 
Driftsinntekter og driftsutgifter 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sum driftsutgifter 239 240 268 375 294 289 317 013 337 523 353 048 371 414 

Sum driftsinntekter 247 212 281 860 279 739 310 436 342 228 359 817 389 012 

 
Differansen mellom inntekter og utgifter er brutto 
driftsresultat, som minimum skal være så stort at 
det dekker netto finansutgifter og nødvendige 
avsetninger. 
  
I perioden 2005-2007 var driftsinntektene høyere 
enn driftsutgiftene. I 2007 ble bildet snudd. Drifts-
inntektene i 2007 viste et lavere nivå enn normalt, 
da det ble besluttet å ikke kreve inn 2. terminen på 
kommunale avgifter, ca kr. 5.174.000,-. Men selv 

når driftsinntektene korrigeres for dette, var like-
vel driftsutgiftene over 9 mill. kr. høyere enn 
driftsinntektene. Regnskapet for 2008 viste også 
utgiftsnivået var høyere enn inntektssiden. 
 
Fra 2009 er igjen driftsinntektene blitt høyere enn 
driftsutgiftene; og dette er forsterket for 2010 og 
2011. 
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Netto renter og avdrag 10 803 9 155 19 804 17 529 10 366 -10 137 9 701 

Brutto driftsresultat(eks. avskrivninger) 17 144 25 560 1 307 11 897 21 545 25 133 36 983 

 
Grafen angir forholdet mellom brutto driftsresultat 
og netto renter og avdrag. 
 
Netto renter og avdrag er alle eksterne finansutgif-
ter minus eksterne finansinntekter og utbytte. 
 
Brutto driftsresultat skal minst være så stort at det 
dekker netto kapitalutgifter. 
 
I årene 2005 og 2006 var brutto driftsresultat høy-
ere enn netto renter og avdrag, men i 2007 var 
brutto driftsresultat 18,5 mill. kr. unna et slikt 
nivå.  I 2008 ble brutto driftsresultat 5,6 mill. kr. 

lavere enn netto kapitalutgifter. I 2009 snudde 
dette og brutto driftsresultat ble 11,2 mill. kr høy-
ere enn netto renter og avdrag. Situasjonen i 2010 
ble spesiell pga. de ekstraordinære inntektene fra 
salg av B-aksjene, som førte til at renteinntektene 
ble 10,1 mill. kr høyere enn renteutgiftene. Om vi 
korrigerer for disse ekstraordinære inntektene, 
ville vi allikevel hatt en forbedring fra 2009. Den 
positive utviklingen har fortsatt for 2011. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i forpliktelse-
ne knyttet til kommunens lånegjeld: 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Renteutgifter 7 870 17 536 26 833 13 130 9 299 9 195 
Avdragsutgifter 11 660 15 235 10 698 11 087 11 996 8 293 
Sum 19 530 32 771 37 531 24 217 21 295 17 488 

 
Tabellen viser at forpliktelsene knyttet til betje-
ning av ekstern lånegjeld var sterkt økende fra 
2005-2008. For 2009 ble forpliktelsen redusert 
med 13,3 mill. kr, som ene alene skyldes det redu-
serte rentenivået i 2009. Reduksjonen i forpliktel-
sen fortsatte i 2010, hvor effekten av innfrielse av 
gjeld begynte å få virkning på renteutgiftene. 
Denne utviklinga fortsatte i 2011, pga fortsatt lavt 
rentenivå. 
 

Kommunen betalte i 2011 ca kr. 136.000,- mer 
enn lovens minimumsavdrag. Det innebærer at 
gjelden tilbakebetales over maksimal nedbeta-
lingstid. Gjenværende gjennomsnittlig løpetid på 
lån er 31 år. 
 
Tabellen under viser netto renter og avdrag i % av 
brutto driftsinntekter, der Skaun er sammenlignet 
med egen Kostragruppe, samt fylkessnitt og 
landssnitt. Den positive utviklinga Skaun har hatt 
fra 2008 er tydelig. For 2010 er det viktig å ta 
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hensyn til de ekstra inntektene fra salget av B-
aksjene. Korrigert for denne ekstraordinære inn-
tekta, ville andelen netto renter og avdrag vært 
3,44 %. Men selv om utviklingen har vært positiv, 
lå vi både i 2009 og 2010 noe over landssnittet. I 
2010 lå fylkessnittet høyere enn Skaun. I 2011 

derimot har Skaun sin andel gått ytterligere ned, 
mens de øvrige gruppene har hatt økning, slik at 
Skaun nå ligger lavest av alle sammenlignings-
grupper. 
 

 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Skaun 4,3 3,21 7,06 5,64 3,03 -2,82 2,49 

Kostragruppe 07 3,16 3,48 4,02 4,79 3,26 3,57 3,96 

Fylkessnitt 0,78 1,36 2,37 6,1 2,45 3,59 4,95 

Landssnitt 2,24 2,3 3,41 4,71 2,32 2,96 3,71 

 
 

Resultatgrad 

 
 
Grafen over viser utviklingen i resultatgrad, som er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. I tabellene 
under framgår resultatgraden i % og i kr. 

 

år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum 

driftsinntekter) 
5,82 -6,61 -1,81 3,27 9,8 7,01 

 

år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Netto driftsresultat 

*Kr 12 752 i 2010 er korrigert for B-aksjesalg 
16 045 -18 496 -5 632 11 179 

35 269/ 

12 752* 

27 282 

 
 

Netto driftsresultat var positivt i 2006, mens det 
ble negativt i 2007 og 2008. Netto driftsresultat i 
2007 avviker markant fra årene før og kom på - 

6,6 %. Netto driftsresultat ble også negativt i 
2008, mens det i 2009 ble positivt med en resul-
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tatgrad på 3.3 %. I 2010 var resultatgraden på 
9,8 % og i 2011 på 7 %. 
 
For 2006 må momskompensasjon fra investering-
er tas i betraktning ved analyse av resultatet. Den 
utgjorde 11.748’ i 2006, som var en betydelig del 
av resultatet dette året. Momskompensasjonen fra 
investeringene fra 2008 er av betydelige mindre 
omfang, og har ligget på fra 837’ i 2008 til kr. 
3.574’ i 2011, og har betydd vesentlig mindre på 
resultatet disse årene. For 2008 må det ekstraordi-
nære utbyttet fra Trønder Energi AS på kr. 7.465’ 
også hensyntas ved vurderingen av resultatet. 
Korrigert for dette ville netto driftsresultat vært 
minus kr. 13.097’. 
 

Ca. kr. 22,5 mill kr. av salgsinntektene fra salget 
av B-aksjene ble ført i drift i 2010. Korrigert for 
dette ville netto driftsresultat vært 3,5 %.  
 
Fylkesmannen anbefaler et måltall for resultatgra-
den på 3 %, for å ha en buffer mot økte utgifter og 
som egenkapital til nye investeringer. Anvendt på 
2011 ville dette betydd et driftsresultat på kr. 
11.670’, mens det altså kom på kr. 27.282’. 
 
Resultatet i 2011 føyer seg inn i den positive ut-
viklingen som har skjedd fra 2009, og det anbefal-
te nivået er nådd i godt monn. 
 
Kostratallene for resultatgrad, der Skaun er sam-
menlignet med egen Kostragruppe, samt fylkes-
snitt og landssnitt, er satt opp i tabellen under. 

 

år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Skaun 5,79 -6,61 -1,82 3,05 9,8 7,01 

Kostragruppe 07 4,5 1,32 -0,46 2,01 2,4 2,32 

Fylkessnitt 6,41 1,61 -2,88 4,37 4,2 2,98 

Landssnitt 5,14 1,85 -0,66 2,64 2,23 1,78 

 
 

Lånegjeldsgrad 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lånegjeldsgrad (lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter) 126 139 141 129 124 85 78 
 
Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av 
sum driftsinntektene.  

 

En tommelfingerregel tilsier at lånegjelden ikke 
bør overstige 70-80 % av driftsinntektene. Utvik-
lingen i perioden viser en økning i lånegjeldsgra-
den fra 126 % i 2005 til 141 % i 2007, mens den i 
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2008 og 2009 lå på rundt 125 %. I 2010 ble låne-
gjeldsgraden redusert til 85% og ytterligere redu-
sert til 78% i 2011. 

 

Lånegjelda ble redusert med ca. 120 mill. fra 
2010, ved nedbetaling av gjeld gjennom salg av 
B-aksjene.  

 
Lånegjeld pr. innbygger 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Skaun 50 765 63 240 62 488 62 150 64 253 45 315 43 644 

Kostragruppe 07 32 587 34 901 36 398 38 847 42 032 46 442 49 459 

Fylkessnitt 42 990 45 799 50 963 56 234 60 380 64 849 64 265 

Landssnitt 33 513 35 616 39 441 43 014 46 611 50 465 53 144 

 
 

Tallene bygger på ureviderte Kostra-tall. 
Kostragruppe 7 består av 34 kommuner, og i til-
legg til Skaun, også bl.a. Ørland, Orkdal og Mal-
vik kommuner i Sør-Trøndelag. 

 
Lånegjeld målt pr. innbygger, økte kraftig fra 
2005 til 2006, for deretter å flate ut, og deretter 
reduseres den kraftig fra 2010, da salgsinntektene 
fra salg av B-aksjene ble brukt til å nedbetale 

gjeld. Reduksjon i lånegjeld pr. innbygger fortsat-
te også i 2011. 
 
Skaun har hatt høyere lånegjeld pr. innbygger enn 
sammenligningsgruppa i perioden fram til 2009. I 
2010 og 2011 lå lånegjelda pr. innbygger lavere 
enn alle sammenligningsgruppene. 
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Årsmelding 
(For nærmere informasjon om de enkelte enhetene, se Årsmelding 2011, del II.) 

Stab, sentraladministrasjonen, fellestjenester og IKT 
1. Resultatvurdering 
Økonomi 

Ansvar Ansvarsnavn Regnskap  Budsjett Avvik Avvik i % 
1001 Formannskap/kommunestyre 2 659 538 2 714 180 -54 642 -2,0 
1004 Valgutgifter 283 917 300 075 -16 158 -5,4 
1101 Kontrollutvalg og revisjon 832 488 899 601 -67 113 -7,5 
1201 Rådmann/ass.rådmann 2 691 944 2 755 016 -63 072 -2,3 
1202 Servicekontor 2 496 993 2 644 053 -147 060 -5,6 
1203 Økonomi-og personalkontor 5 555 742 5 677 894 -122 152 -2,2 
1304 Div. fellesutgifter 6 197 214 6 541 245 -344 031 -5,3 
1305 EDB - utgifter 4 638 998 4 926 066 -287 068 -5,8 
1402 Overformynderiet 83 686 125 828 -42 142 -33,5 
1601 Diverse -7 040 770 -5 238 351 -1 802 419 -34,4 

 
Sum sentraladministrasjonen 18 399 750 21 345 607 -2 945 857 -13,8 

 
Budsjettområdet sentraladministrasjonen har sam-
la et mindreforbruk på  kr. 2.945.857. Av dette 
mindreforbruket er kr. 1.802.419 knytta til  ansvar 
1601. Her føres premieavvik for pensjonsordning-
ene og bruk av premiefond KLP, avsetninger til 
lønnsoppgjør samt momskompensasjon påløpt i 
investeringsregnskapet. Mindreforbruket knytta til 
pensjonen er om lag kr. 204.000, ubenyttet lønns-
reserve kr. 1.256.000, og økt momskompensasjon 
fra investeringsregnskapet  kr. 342.000.   
 
Samla momskompensasjon fra investeringsregn-
skapet er på kr. 3.574.003. Kr. 3.232.000 er brukt  
til finansiering av investeringene. Dette er iht. 
budsjett, og utgjør om lag 90% av samla moms-
kompensasjon fra investeringsregnskapet, mens 
kravet for 2011 er minimum 40%.  
 
Momskompensasjonen utover budsjettert bruk i 
investeringsregnskapet er kr. 342.003. 
 
De øvrige ansvar under sentraladministrasjonen 
har et samla mindreforbruk på kr. 1.143.438, som 
gir et forbruk på  95,7%, eller et budsjettavvik på 
– 4,3%. 
 
Mindreforbruket skyldes i stor grad innsparing på 
lønnsbudsjettet og høyere sjukepengerefusjoner 
enn utgifter til vikarer, med et mindreforbruk på 
om lag kr. 402.000, mindre bruk av konsulent på 
EDB – tjenestene med kr. 226.00 vedr. informa-

sjonssikkerhetsplan, samt innsparing på kjøp av 
varer og tjenester på fellesutgiftene med om lag 
kr. 317.000. 
 
Sentraladministrasjonen har også ansvaret for 
fellesutgiftene for grunnskolen og barnehagene. 
Mindreforbruket er på til sammen kr. 371.000, 
kfr. tabellen under. 

Fellesutgifter Regnskap Budsjett Avvik i kr 
Avvik i 

% 

Grunnskolen 3 941 494 4 137 569 -196 075 -4,7 

Barnehagene 8 426 289 8 601 693 -175 404 -2,0 
 
Mindreforbruket på fellesutgifter grunnskolen 
kommer fra refusjoner fra andre kommuner (sko-
leplasser), og mindreforbruk på felles opplæ-
ringsmidler. Utgifter til skoleskyssen kom på 
2.795.000, en økning på ca. 211.000 fra budsjet-
tet.  
 
På fellesutgifter barnehager kom kjøp av tjenester 
fra private, herunder utgjør tilskott til private bar-
nehager den vesentligste delen, på kr.  6.718.000, 
som er kr. 11.600,- mindre enn budsjettet.  Lønns-
utgiftene til spes.ped. tiltak i barnehagene kom på  
kr. 1.776.000, som er  om lag kr. 165.000 mindre 
enn budsjettert.  
 
• Ny forskrift om likeverdig behandling ved 

tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager har ført til en ny ut-
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fordring. Kommunen må betale for barn som 
er bosatt i Skaun, men har barnehageplass i en 
privat barnehage i en annen kommune. Dette 
er uforutsigbart, da de private barnehagene 
som har barn fra andre kommuner ikke har 
noen meldeplikt til hjemkommunen. Utgifta i 
2011 til dette kom på kr. 164.000. 

 
Tjenester 
Området inneholder koordinering/samordning av 
arbeidet med økonomi, personal, rådgiverfunksjo-
ner for skoler og barnehager, IKT, samt service-
kontor. 
 
Innenfor IKT-området fortsatte arbeidet med å 
fornye utstyr og programvare: 
• Oppgradering av servere, infrastruktur, nye 

maskiner 
• Diverse investeringer i datarommet på rådhu-

set 
• Oppgradering av telefonsentral 
• Nye datamaskiner til elever og lærere 
• Nye smartboards i klasserom 
• Oppgradering av elevservere 
• Ipad til nye politikere 
 
Tjenester rådgiver skolesektor har vært engasjert 
i: 
• Fagnettverk for skolelederne 
• Pilotprosjektet ”Skriving i Skaun. Skoleledel-

se og skriveopplæring” (samarbeidsprosjekt 
med Nasjonalt senter for skriveforskning og 
skriving) 

• KS prosjektet ”Helhetlig skoleløp”  
• ”Bedre styring” – nivå 2 for skole/SFO. 
 
”Fagnettverk” for styrerne i barnehagene har hatt 
månedlige møter i 2011. Rådgiver i stab for bar-
nehager har deltatt på disse møtene. Også private 
barnehager er invitert.  
 
Noen hovedtema i 2011: 
• Ny statlig veileder for førskolebemanning i 

barnehagene.  
• Endringer i ”Særavtale for barnehager, SFO, 

skole og famiiebarnehager, SFS 2201”.  
• Gjennomgang av vedtektene og forslag til 

endringer. 
• Kompetanseutvikling.  

• Forsvarlighet/sikkerhet i forhold til beman-
ning ved sykefravær 

• ”Samordnet opptak”.  
• Håndbok for pedagogisk arbeid. Rutinebe-

skrivelser – barn med spesielle behov i barne-
hagen. 

 
Servicekontoret utfører svært mange oppgaver 
som er vanskelige å foreta målinger på, bl.a. på 
grunn av mange ad hoc-oppgaver. Det har i 2011 
blitt klart at arbeidsfordelingen internt i Service-
kontoret må gjennomgås for å sikre mindre sår-
barhet for de tre hovedfunksjonene sentral-
bord/skranke, postmottak/arkiv, og politisk sekre-
tariat. Det er planer for dette i 2012. 
 
Regnskapet for 2011 ble levert innen fristdatoen 
15.02.12. Budsjettkontroller pr. april og august ble 
lagt fram for kommunestyret, slik det er fastsett i 
økonomireglementet. 
 
Innafor tjenesteområdet er disse månedlig indika-
torene valgt: 
Indikator Resultat 2011 Mål 2011 
Flyt i regnskaps-
bilag 

87% 100% 

Riktig utbetalt 
lønn 

100% 100% 

 
Indikatoren flyt i regnskapsbilag måler graden av 
betaling av regninger ved forfall. En god del av de 
forsinka betalingene skjer med 1-2 dagers forfall, 
men mange regninger blir betalt altfor seint. Det 
er viktig å holde fokus på  denne indikatoren, for å 
få en fakturaflyt opp mot 100%. 
 
 
Organisasjon 
Økonomi- og personalkontoret inkl. rådgiverstil-
linger skole og barnehage: 9,05 årsverk. 
IKT – området:  3,0   årsverk. 
 
I tillegg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet med 
i 60% stilling og Hovedvernombud i 10% stilling 
ført under fellesutgiftene. 
 
Sjukefraværet har vært på 2,5%, hvorav 2,37% 
gjelder langtidsfravær. Det er ikke spesielle ut-
fordringer knytta til  sjukefravær. 
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelser i 
løpet av desember 2011, med følgende resultat og 
mål for de utvalgte indikatorene: 
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Indikator Resultat 

2010 
Resultat 
2011 

Mål 
2011 

Nærmeste 
leder 

3,8 3,6 4,2 

Organisering 
av arbeidet 

4,3 4,5 4,4 

 
Servicekontoret har 5,5 stillinger, fordelt på 7 
personer. Enheten har i tillegg en person på tiltak 
via NAV. I siste halvår av 2011 har Servicekonto-
ret ”lånt ut” 0,5 stilling til Økonomi- og personal-
kontoret i forbindelse med at en medarbeider der 
ble pensjonist. Kontoret fikk også ny leder, etter at 
enhetslederen fratrådte sin stilling 1. april 2011. 
 
Sykefraværet har vært på knapt 8 % i 2011. Enhe-
ten har hatt noe langtidsfravær i 2011. Fraværet er 
ikke direkte relatert arbeidsforholdene. 
 
En fast ansatt, pluss en person på tiltak fra NAV 
har gjennomført arkivskolen (selvstudier) via 
Fagakademiet, med godt resultat. 
 
2. Utfordringer 
Økonomi 
Det er særdeles viktig å sikre den økonomiske 
handlefriheten, med et netto driftsresultat på minst 
3%. Det er også viktig å ha fokus på en effektiv 
drift som kan bidra til å sikre tilstrekkelige drifts-
midler på de nye utfordringene som kommunen 
blir stilt ovenfor. 
 
Riksarkivarens pålegg om sikring av såkalt spesi-
alrom for arkiv, (det rommet hvor arkiv som ikke 
er i daglig bruk anbringes), vil medføre kostnader 
for kommunen. Dagens rom, som er tilfluktsrom-
met i rådhuset, vil ikke bli godkjent som spesial-
rom for arkiv, slik at det blir nødvendig å finne 
alternative lokaler, med de kostnader en evt tilpas-
sing av disse vil medføre. I forbindelse med flyt-
ting av arkivmateriale er det også behov for en 
opprydding og avlevering av arkivmateriale til 
IKA Trøndelag. Dette vil også medføre kostnader. 

 
Tjenester 
Nye rutiner innen økonomi- og finansforvalt-
ningsområdet skal utarbeides og iverksettes. 
 
Et interkommunalt samarbeid om IKT vil være 
med på å sikre at Skaun kommune kan oppfylle de 
krav som stilles fra overordna myndigheter i for-
hold til bl.a. e-kommune 2012 og helsereformen. I 
et slikt samarbeid er det viktig å beholde nærheten 
til brukerne. 
 
Økonomisystemet kommunen benytter skal fases 
ut. Arbeide med å utarbeide kravsspesifikasjon og 
anbudsgrunnlag for et nytt økonomisystem må 
starte opp i 2012, med siktemål om driftsstart av 
nye systemer fra 01.01.2013. 
 
Det blir viktig å holde fokus på de utvalgte indika-
torene flyt i regnskapsbilag og riktig utbetalt lønn. 
 
I 2012 tar man sikte på å oppgradere Sak- og ar-
kivsystemet, noe som vil få en del konsekvenser 
for saksbehandlingsrutinene. Det tas også sikte på 
å starte prosessen med innføring av full-
elektronisk arkiv så snart det oppgraderte saksbe-
handlingssystemet er implementert. 
 
Organisasjon 
Sikre at kompetansen i organisasjonen holdes 
oppdatert og videreutvikles. Holde fokus på de 
utvalgte indikatorene innen ledelse og organise-
ring av arbeidet. 
 
Ved Servicekontoret vil det bli iverksatt endringer 
i arbeidsfordeling for å redusere sårbarheten i de 
tre hovedfunksjonene. Dette innebærer også at det 
vil bli arbeidet med opplæring og kompetanse-
overføring internt. 
 
Det vil i løpet av 2012 bli noe utskifting i beman-
ning som følge av oppnådd aldersgrense. 
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Skoler 
1. Resultatvurdering 

Nøkkeltall basert på KOSTRA Skaun    k-gr. 07 
2011 

S-T 
2011 

Landet 
2011 2008 2009 2010 2011 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal 
og privat SFO, prosent 57,3 55,9 60,2 59,8 59,9 66,6 62,2 

Korrigerte brutto driftsutgifter til sko-
lefritidsordning (215), per komm. bru-
ker 

22 349 22 892 21654 20997 24727 25197 25336 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning (202), per elev 57 954 59 507 62565 64139 70855 74273 75273 

Andel elever i grunnskolen som får 
spesialundervisning, prosent  5,3 8,4 9,5 10,6 7,9 8,1 8,6  
Overgang til videregående skole 97,85 100 96,5 97,7 97,2 97,1 96,6 
 
Skaun kommune bruker noe mindre pr barn i SFO 
enn landet for øvrig. Det har også vært en prosent-
vis nedgang i forhold til 2010.  Sammenlignet med 
kommunegruppe 7, og gjennomsnitt for landet, er 
det færre barn i Skaun som benytter seg av SFO. 
 
Utgiftene til SFO er redusert fra 2010 til 2011. 
Skaun kommune bruker forholdsvis mye mindre pr 
SFO-bruker enn gjennomsnittet både for kommu-
negr. 7, Sør-Trøndelag fylke og landet. 
 
Når det gjelder kostnader til grunnskoleundervis-
ning, viser sammenligningstallene at Skaun har 
relativt lave kostnader pr. elev, selv om kostnadene 
har økt noe fra 2010 til 2011.  
 
Bruken av spesialundervisning er forholdsvis stor i 
Skaun, sammenlignet både med Fylket, kommune-
gruppe 7, og gjennomsnitt for landet. Økningen i 
bruk av spesialundervisning har vært betydelig, og 
høyere enn i landet. Fra 2009 til 2010 har den pro-
sentvise andelen i Skaun steget med 1,1%, og fra 
2010 til 2011 med ytterligere 1,1 prosent.Dette er 
en utvikling som ikke er ønskelig, og som det bør 
ses nærmere på. 
 
Tjenester 
Resultatene på elevundersøkelsen i Skaun ligger på 
samme nivå som Sør-Trøndelag fylke, og landet for 
øvrig.  
 
På nasjonale prøver ligger resultatene fra Skaun litt 
under fylket, men likt med landet for øvrig i norsk 
lesing på 5.trinn. For 8. trinn er resultatet både i 
norsk lesing og engelsk lesing lavere enn både 
gjennomsnitt for fylket, og for landet., I regning er 
resultatet for Skaun på 5. trinn som fylket og landet 
for øvrig, mens det på 8. trinn ligger noe under 
resultatene i fylket og på landsbasis. Resultatene på 

eksamen viser at med unntak av mattematikk, som 
skårer noe lavere i 2011 enn i 2010, er karakterene 
noe bedre i 2011 enn i 2010. Totalt sett gjør av-
gangselevene i skaun det noe bedre i 2011 enn i 
2010, og ligger i snitt over resultatet for Sør-
Trøndelag, men fortsatt under resultatet for landet. 
 
Fokusområder 
Skolene i Skaun har skoleåret 2011/2012 fortsatt 
fokus på områdene vurdering og skriving. 
 

 
 
Våren 2012 avsluttes en toårig avtale med Nasjo-
nalt senter for skriveopplæring og skriveforskning 
som har betydd kompetanseheving for alle lærere i 
kommunen når det gjelder skriveopplæring. ”Skri-
ving og lesing hånd i hånd” er en naturlig fortset-
telse etter år der skolene har hatt en betydelig inn-
sats mot lesing og leseopplæring. 
 
Sammen med de andre kommunene i Orkdal/Øy 
regionen har lærerne og skolelederne deltatt i et 
toårig prosjekt ledet av BRO der temaet har vært 
”Vurdering for læring”. Kunnskapsløftet og for-
skrift om vurdering stiller nye og høye krav til vur-
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dering av elevenes læringsutbytte. Gjennom en 
toårig satsing har skoleeier ønsket å gi skolen økt 
kompetanse på området. 
 
Ellers følger skolene opp sentrale føringer om økt 
fysisk aktivitet for elevene, gjennom å etablere 
ulike ordninger for å sikre at elevene er fysisk akti-
ve i løpet av skoledagen.  
 
Ungdomsskolen har arbeidet spesielt med vedlike-
hold og videreutvikling av bruk av IKT i undervis-
ninga. 
 
Sosial handlingsplan , samarbeid med foreldrene, 
og tidlig innsats rettet mot lesing og skriving har 
vært i forkus på alle barneskolene.  
 
Skolene arbeider etter prinsippene fra Nylund-
modellen, i tillegg benytter fortsatt Jåren-Råbygda 
skule LP-modellen. 
 
 Ved Jåren-Råbygda skule har de som et ledd i 
samarbeidet mellom skole og heim et opplegg med 
åpen kafé for hele bygda flere ganger i året – ”Kafé 
Jåra” 
 
Brukerundersøkelsene på SFO viser jevnt over 
gode resultater for alle skolene.  
 
Organisasjon 
Kompetansehevning for lærerne har vært knyttet til 
deltakelse i oppleggene med lese-/skriveopplæring 
og vurdering.  
 
Medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeiderne i 
skolene er relativt fornøyd med sin arbeidsplass. 
De fleste skolene skårer på eller over landsgjen-
nomsnittet. 
 
Sykefraværet generelt ligger rundt målsettingen for 
kommunen, men med store variasjoner.  
 

2. Utfordringer 
Tjenester 
• Elevundersøkelsen gir lav skåre på fysisk ar-

beidsmiljø på skolene. Uteområdene er i dårlig 
forfatning. Manglende vedlikehold og utbed-
ring gjennom flere år, har satt sitt preg. Gene-
relt vedlikehold på bygningsmassen er påkrevd 
(viser til revisjonsoppdrag fra revisjon Midt – 
Norge) 

• Skolene registrerer flere elever med store hjel-
pebehov både av faglig og atferdsmessig karak-
ter. Barnevernet melder om økende mengde 
bekymringsmeldinger. Skolene spør seg om 
veiledning og krav til foreldrene bør få større 
fokus.  
 

• Skaun ungdomsskole innfører valgfag og ar-
beidslivsfag fra høsten 2012. Dette vil gi sko-
len større mulighet for å gi elevene mer variert 
og praksisrettet tilbud. 

 
Organisasjon 
Skolene ser klart et behov for større lærertetthet for 
å kunne øke kvaliteten på opplæringen og bidra til 
bedre læring for elevene. 
 
De fleste skolene i kommunen har søkt om å få 
delta i LP-modellen fra høsten 2012. Innsatsen på 
kompetanseheving vil derfor være avhengig 
av/knyttet til en eventuell deltakelse i dette pro-
grammet.  
 
Ved oppvekstsentrene vil arbeidet med å utvikle 
rutiner og former for samhandling mellom de ulike 
faggruppene fortsette. 
 
Brukermedvirkning og samarbeid hjem-skole vil 
fortsatt stå i fokus. 
 
Det vil fortsatt bli arbeidet med nærvær og oppføl-
ging av sykmeldte i henhold til IA-avtalen. 
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Barnehager 
1. Resultatvurdering  

Nøkkeltall basert på KOSTRA 
Skaun 

K-gr. 07 
2011 

S-T 
2011 

Landet 
2011 

2009 2010 2011 
   Andel barn 1-5 år med barnehage-

plass, prosent 91,2 89,3 89,5 89,6 93,1 89,6 

Andel ansatte med førskolelærerut-
danning, prosent 44,6 39,7 38,4 30,4 39,6 32,4 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kro-
ner per barn i kommunal barnehage 109 453 124 666 115 037 142 253 149 006 149 928 

 
 
Andel barn i barnehage i Skaun ligger omtrent 
som for kostragruppe 7 og landet, men noe under 
gjennomsnittet for Sør-Trøndelag fylke.  
 
Til tross for en nedgang i voksentetthet fra 2010 
til 2011, ligger Skaun kommune fortsatt over 
gjennomsnittet. Dekningen av førskolelærere er 
god. 
 
Skaun kommune er kostnadseffektiv i drift av 
barnehager, og har betydelig lavere utgifter til 
barnehagene enn landsgjennomsnittet. 
 

 
 
Tjenester 
Alle barnehagene arbeider i henhold til ramme-
planen og de fagområdene som er angitt der, selv 
om barnehagene har noe ulik vektlegging av fag-
områdene. 
 
Sosial kompetanse og brukermedvirkning står 
gjerne sentralt, men ellers er temaer som doku-
mentasjon, språk, kultur og miljø aktuelle fokus-
områder for barnehagene. Flere av barnehagene 
har fokusert spesielt på fysisk miljø, helse og be-
vegelse.   
 
Brukerundersøkelsene for barnehagene viser i 
hovedsak gode resultater. Barnehagene har brukt 
brukerundersøkelsene som grunnlag for videre 
arbeid, og har bl.a. fokusert på brukermedvirkning 
og informasjon til foreldrene. Ilhaugen og Pund-
slia barnehager benytter nå kun e-post som infor-

masjonskanal, noe som både er effektivt og miljø-
vennlig. 
 
Litt spesielt ved Jåren-Råbygda barnehage er det 
at Storbarnsavdelingen har fungert som SFO. Det-
te gir oppvekstsenteret noen utfordringer i å gi et 
godt tilbud til SFO-brukerne. 
 
Organisasjon 
Barnehagene deltar i regionalt samarbeid (Ork-
dal/øy-regionen) når det gjelder kompetansehe-
ving. I tillegg har flere barnehager gjennomført 
interne opplæringstiltak, eller benyttet ulike eks-
terne tilbud. 
 
Sykefraværet på barnehagene varierer ganske 
mye, men er generelt sett forholdsvis høyt. Det 
arbeides generelt med å redusere sykefraværet i 
barnehagene, som i den øvrige organisasjonen. 
NAV har vært en god samarbeidspartner i arbeidet 
med å redusere sykefraværet. 
 
Fra august 2011 ble det åpnet en paviljong ved 
Oterhaugen barnehage. 2 avdelinger fra Børsa 
barnehage flyttet da inn, i påvente av å få ferdig-
stilt egne lokaler. Fra 1. desember 2011 tok Børsa 
barnehage i bruk egen paviljong ved Lyngstua. 
  
2. Utfordringer 
Tjenester 
Alle barnehagene ser det som en viktig utfordring 
å drive med pedagogisk utviklingsarbeid for sta-
dig å forbedre tilbudet til barnehagebarna. Dette 
arbeidet fortsetter også i 2012. 
 
Avvikling av sommerferien er en utfordring, ikke 
minst økonomisk, da det krever en god del innleie 
av vikarer. 
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Pundslia barnehage påpeker utfordringene med 
relativt gammelt og nedslitt bygningsmasse som 
trenger store oppgraderinger. 
 
Noen av barnehagene peker på behovet for lite 
utstyr, både mht leker, og stelleutstyr på grunn av 
mange små barn i barnehagen.  
 
Organisasjon 
For oppvekstsentrene vil arbeidet med å videreut-
vikle samhandling mellom barnehage og skole 
være et viktig arbeidsområde. 

 
Fokus på nærvær, og redusert sykefravær er en 
viktig oppgave for de fleste barnehagene.  
 
Oterhaugen vil få ny styrer i 2012. 
 
Lite tid til administrasjon er en utfordring for de 
minste oppvekstsentrene, spesielt med tanke på 
samhandlingen mellom skole, barnehage og SFO.. 
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Kultur, fritid og frivillighet 
 
1. Resultatvurdering – hvilke resultat er 
oppnådd i løpet av året 
Økonomi 
Enhetens driftsresultat for 2011 viser et underfor-
bruk på 635 500. Av dette er kr. 360 000 øremer-
kede midler som er avsatt i bundne driftsfond, og 
kr. 120 000 til dekning av behandlingsgebyr i byg-
gesaker for lag og organisasjoner. Sistnevnte står 
ubenyttet, da det ikke har vært kostnader knyttet til 
dette i året som gikk. Med bakgrunn i disse tallene, 
er enhetens reelle underforbruk på kr. 155 000,-. 
Underforbruket skyldes i all hovedsak at vi store 
deler av året ikke hadde aktivitet ved Klubb1, samt 
noe redusert bemanning i kulturadministrasjonen 
første halvår pga. studiepermisjon, noe som gjør at 
ikke all planlagt aktivitet lot seg gjennomføre. 
 
Det utlagte timetallet i kulturskolen er på samme 
nivå som tidligere år. Det er fortsatt stor søkning til 
kulturskolen slik at ikke alle kan få tilbud om 
plass, og ved utgangen av 2011 er det 71 elever på 
venteliste. Omfanget på salg av tjenester til fritids-
kulturlivet er noe større enn fjoråret. 
 
Frivilligsentralens regnskap viser at kriteriene fra 
Kulturdepartementet er innfridd, med tanke på 
lokal finansiering. 
 
Tjenester 
Kulturskolen har i 2011 tilbudt undervisning in-
nenfor de samme disiplinene som de siste årene. 
Dans og drama/teater har vært stilt i bero pga. uav-
klart lærersituasjon. Denne situasjonen er nå mer 
avklart, og det vil være naturlig å gjøre en jobb for 
igjen å kunne tilby disse disiplinene. Vi har stor 
overvekt av elever og søkere på de ulike musikkdi-
siplinene som tilbys, og flere av elevene søker seg 
til videregående skole med musikklinje. 
 
Biblioteket fortsetter sin gode utvikling, nådde 
utlånsrekord med 30 604 utlån, og gjennomførte 
brukerundersøkelse med snittresultat på 4,7. Bibli-
oteket har i tillegg til utlån av ulike medier, også 
deltatt i ulike samarbeidsporsjekt. 
 
Kulturadministrasjonen fikk i 2010 en noe klarere 
avgrensning på prioritering av oppgaver innenfor 
gjeldende rammer. Det brukes en god del tid knyt-
tet til arbeid opp mot lag og organisasjoner, i til-
legg til fritidstilbudet for utviklingshemmede og 
Klubb1. Lederansvaret for Klubb1 ligger nå hos en 
kulturkonsulent. 
 

Frivilligsentralen arbeider fortsatt aktivt med å 
bygge opp og utvide sin base med frivillige. Ved 
utgangen av året består denne av ca. 40 personer, 
som dessverre er en liten nedgang fra i fjor. 
 
Organisasjon 
Enheten består p.t. av ca. 9,9 årsverk, når kultur-
skolens salg av tjenester til fritidskulturlivet er 
holdt utenom. Enheten har et nærvær på 95 %. 
Dette er en oppgang på 1,4 prosentpoeng fra fore-
gående år, men vi ligger noe under målsettingene. 
Hovedforklaringen på sykefraværet ligger i lang-
tidssykmeldinger som strekker seg over store deler 
av året. 
 
Enheten holder absolutt på å finne sin form, og 
samarbeidet på tvers av tidligere organisering er 
mer og mer framtredende i det daglige arbeidet. 
 
2. Utfordringer – hva må til for å nå 
langsiktige mål/hva må vi prioritere 
innen de ulike områdene fremover 
Økonomi 
- Arbeide med å gjøre budsjettering og økono-

mistyring enda bedre og sikrere i alle ledd. 

- Midler til faglig utvikling må prioriteres/økes, 
slik at alle ansatte på enheten er i stand til å le-
vere tjenester av best mulig kvalitet. 

- Kunne jobbe mot å nå den nasjonale målset-
tinga om at 30 % av elevene i grunnskolen skal 
ha et tilbud i kulturskolen.1

- Vedlikehold og utvikling av bibliotekets bok-
stamme og andre medier i forhold til forventet 
utlånsvekst. 

 

 
Tjenester 
- Opprettholde fokuset på hvilke kjerneoppgaver 

som skal prioriteres, i dialog med politikerne. 

- Opprettholde og utvikle kvaliteten på tjeneste-
ne som leveres av enheten. 

- Fortsatt videreutvikle og styrke det helhetlige 
og tverrfaglige kulturarbeidet i kommunen. 

- Forberede gjennomføring av brukerundersø-
kelser neste år. 

 
Organisasjon 
- Finne best mulig arbeidsmodeller/-former for å 
                                                      
 
1 Dekningsgraden er nå på knapt 20 %. Modell for be-
regning er kvalitetssikret med Norsk kulturskoleråd 
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få enheten til å fortsette utviklingen i felles ret-
ning. 

- Fortsette jobben med å få enhetens tilsatte til å 
se på seg selv som en naturlig og viktig del av 
organisasjonen Skaun kommune. 

- Kontinuerlig innsats for å holde nærværet 
oppe. 

 
Spesielle prosjekter – kort presentasjon 
Vinterkulturuka 2011 
- Første gangs gjennomføring i februar. 

- Ble initiert etter at det ble reist spørsmål om 
det kunne komme på plass noe mer aktivitet i 
forbindelse med UKM. 

- Kultur, fritid og frivillighet jobbet hovedsake-
lig med koordinering av arrangement. 

- Lag og organisasjoner ble invitert/oppfordret 
til å bidra med aktivitet, og fylte uka med et 
rikholdig program. 

- Som førstegangsarrangement, ble dette en stor 
suksess med mange gode tilbakemeldinger. 

- Bidro bl.a. til nye samarbeidskonstellasjoner, 
bruk av ”nye” arenaer og til å synliggjøre at 
det er stor kulturell aktivitet i kommunen. 

- Vedtatt gjennomført på nytt i 2012. 
 

Fløttardag 
- Et informasjons- og integreringsprosjekt for 

nye innbyggere. 

- Startet som et prosjekt med eneansvar på vår 
enhet, men har senere utviklet seg til å bli et 
tiltak hvor flere enheter jobber sammen mot 
felles mål. 

- Har høstet mange gode tilbakemeldinger, og 
har bidratt positivt i omdømmebygginga for 
kommunen. 
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Barn, familie og helse  
Barn, familie og helse består av fagkontorene 
PPT, Flyktningetjenesten, Helsestasjonen, Psykisk 
helse, Fysio- og ergoterapiavd., Legekontoret, 
samt Interkommunalt barnevern. 
 
1. Resultatvurdering 
Økonomi 
Vi har brukt 413 989 mindre enn forventet mht 
budsjettet for 2011. Årsaken er mindre kostnader 
enn forventet mht. lønn til legene, mindre kostna-
der på helsestasjonen enn forventet og mindre 
utgifter i bo- og levekostnader på flyktningetje-
nesten.  
 
Barn, familie og helse har mottatt kriseskjønn 
(200 000) ifm. 22. juli-11. Videre har vi fått til-
sagn på skjønnstilskudd på prosjekt Styrking av 
helsestasjonen (250 000) som viser seg i flere 
faste dager ute på skolene. I tillegg har vi fått til-
sagn på prosjekt Rusforebygging i helsestasjonen 
(191 000).  
 
BFH har hatt de største belastningene i denne 
saken mht overtid, redusert tid til andre arbeids-
oppgaver og personlige belastninger ifm arbeidet. 
Vi skal fortsatt ha oppfølging av personer og bl.a. 
delta på Utøyadagen 17. mars-12.  Det hadde i 
tillegg vært ønskelig å kunne kjøpe utstyr til Kri-
seteamet, samt å gi deltakerne i teamet et kurs i 
krisehåndtering. 
  
Tjenester 
Brukerundersøkelser er gjennomført på tjenestene 
ved Helsestasjonen, Fysio- og ergoterapiavd. , 
Psykisk helse og Interkommunalt barnevern. Fan-
tastiske resultat på alle brukerundersøkelsene.  
 
Fokusområder for 2011 har vært: Informasjon, 
Resultat for bruker, Kapasitet, Flere gruppetilbud, 
Tilgjengelighet, Organisering av arbeidet, Nær-
meste leder, Samarbeid og trivsel med kollegene 
og Nærvær.  
 
Tiltak: Gi informasjon i møte med bruker, for-
ventningsavklaringer, være orientert om ventelis-
ter, opprette flere gruppetilbud, telefontid, bruke 
sms/mail, legge igjen og ta imot beskjed, sosial-
plan, turplan, fokus på det gode arbeidsmiljøet, 
fortsette rutinene vi opparbeidet etter kurset ”ef-
fektiv tidsstyring”. 
 
Ved forrige brukerundersøkelse og dialogmøte ble 
det uttrykt ønske om flere gruppetilbud. Det har vi 
prøvd å imøtekomme og har disse nye gruppetil-

budene: 
• Gruppe Aktive barn,  
• ekstra trimgruppe på Rossvollheimen,  
• barselgruppe,  
• treningsgruppe to ganger i uka på fysioterapi-

avdelingen. 
 
Skaun kommune har fått FamilY-koordinator for 
overvekt, vi har kjørt prosjekt Tverrfaglig ressurs-
uke på Buvik skole, Uke sex på alle skolene, del-
tatt i prosjekt Enklere liv i egen bolig med utar-
beidelse av en film med Hjemmetjenesten. 
 
Organisasjon 
Vi har 22,06 stillinger i BFH, fordelt på 29 perso-
ner i faste stillinger, i tillegg kommer vikarene, 
prosjektstillingene (2 personer) og interkommu-
nalt barnevern (3,8 stilling +1,0 stilling).  
Nærværprosenten : Har gått opp i 2011, til ca.95 
%. Vi ser det som et resultat av systematisk jobb-
bing mht. sosialplan, turkalender, IA-samtaler og 
medarbeidere med ansvar og omsorg. Vi har som 
mål å ha en nærværsprosent på 95 % hele 2012.  
 
Gjennomførte medarbeidersamtaler: 29 av 30, 
samt 6 IA-oppfølginger, 1 sv-perm. 
Master og hovedfag:  5,16 
Høyskole: 15,50 (+ 4,3) 
Fagarbeider: 1,0 
Stillinger uten særskilt krav: 0,4(+0,5) 
 
Utvikling av kompetanse: En har tatt eksamen i 
rådgivning, en annen er ferdig med psykisk helse 
hos barn og unge, og en tredje med sexologi.  En 
fjerde går på videreutdanning i psykisk helse hos 
barn og unge og blir ferdig våren 2012. 19 har 
deltatt på Motiverende intervju, 1 har deltatt på 
Demensomsorgens ABC (2-årig undervisnings-
opplegg). Alle faglederne har gjennomført grunn-
kurs i HMS-opplæring og deltatt på utvidet leder-
samlinger. 
 
BFH opplever kapasitetsproblemer på flere fag-
områder, for å utnytte kapasiteten har vi gjennom-
ført ”Effektiv tidsstyring – opplæring” til alle 
ansatte vår og høst 2011. Neste skritt for 2012 er å 
kurse våre fagledere og leder i ”Samhandling i 
prestasjonsgrupper”.  
 
2. Utfordringer 
Økonomi 
Hvis vi får pålegg om å ta imot legeturnus i 2012 
vil vi få en økonomisk utfordring, da den ikke er 
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budsjettert inn.  
 
Vi vet at behov innen barnevern er økende. For 
budsjett 2012 la vi inn resultat av 2011. Det hadde 
vært ønskelig og mer realistisk å legge inn et bud-
sjett med noe økning.  
 
Tjenester 
Samhandlingsreformen med sitt fokus på fore-
byggende arbeid er klart en utfordring for de fleste 
tjenestene innen BFH mht lovpålagte oppgaver. 
Prioritering av oppgavene mellom forebygging og 
behandling/utredning sees på som den største 
oppgaven.  
 
Ventelister: Fysio-ergoavd.  38 personer (19 %) i 
1,5 til 3 mnd. Psykisk helse har venteliste på 13. 
voksne og 2 barn i ca. 2 mnd.  
Størst press har vi i dag på PPT, der ventelisten er 
på 18 personer i 7-8 mndr.  
Legekontoret har i dag et listetak på fastlegeliste-
ne på 6290, antall innbyggere er snart 7 000.  
 
Vi har brukere (2-3) med behov for tettere oppføl-
ging / bolig med tilsyn. Det er et tilbud vi ikke har 
i dag. Utfordringen er å gi disse brukerne et godt 
nok tjenestetilbud. Rus er et område Skaun kom-
mune bør sette fokus på.  
Andel elever som får spesialundervisning er 9,5, 
gjennomsnitt i Sør-Trøndelag 7,4 og landsgjen-
nomsnittet er 8,2. Dekningsgrad av fysioterapeu-
ter i Skaun er 6,6, gjennomsnitt i Sør-Trøndelag 
8,1 og landsgjennomsnittet 8,6. 
Lavterskeltilbud – vi bør opprette et lavterskeltil-
bud til ungdom. 

Samhandlingsreformen – fokus på fedme, alkohol, 
aktivitet, forebyggende arbeid. Vi ønsker å sette 
fokus på forebyggende arbeid. Vi ser behov for 
nettverksarbeid på tvers av kommuner.  
 
Organisasjon 
Bruk av bil i tjenesten er en utfordring, leasing en 
løsning. Mangler boliger for bosetting. Drøftinger 
vedr. interkommunalt PPT. 
 
Oppstart av familiesenter i 2012, et lavterskeltil-
bud som har som mål tidlig å identifisere fysiske, 
psykiske og sosiale utfordringer hos barn, unge, 
voksne og deres familier.  
 
Implementering av Sampro skal skje i 2012. 
Sampro er et dataverktøy til Individuell plan som 
tjenestemottakere, tjenesteytere og pårørende kan 
gjøre seg nytte av. Det er web-basert og dermed 
tilgjengelig overalt der man har nettilgang. 
Skjønnstilskudd er søkt og mottatt. 
 
Redusering av venteliste i PPT. Vi har søkt 
skjønnstilskudd og laget en plan for hvordan redu-
sere ventelisten. Videre søker vi om å få overføre 
driftsoverskuddet til 2012 og bruke deler av det til 
å øke bemanningen på PPT en periode.  
 
FYSAK-kommune – vi ønsker at Skaun skal bli 
en FYSAK-kommune i 2012. Å være FYSAK-
kommune vil være helt i tråd med retningslinjene i 
Samhandlingsreformen. Fysisk aktivitet på alle 
områder og nivå er god forebygging. 
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Nav sosial 
1. Resultatvurdering
Økonomi 
Drift, overforbruk  kr.166.860. 
Hovedårsak til avvik skyldes reduserte driftsinn-
tekter kr.137.713. Årsaken er reduserte inntekter 
refusjon kvalifiseringsstønaden og individstønad. 
Utfordringen er å ha en realistisk ramme for 2012 
på refusjon kvalifiseringsprogrammet. 
 
Økonomisk hjelp - overforbruk kr.357.425. 
Overforbruk er begrunnet i flere forhold. Lengere 
sykefravær og stort arbeidspress pga. lav beman-
ning har medført at oppfølginga av brukerne har 
blitt begrenset, slik at flere har mottatt passive 
stønader. Kommunen er en vekstkommune og økt 
tilstrømning av brukere med store og langvarige 
behov for bistand, samt høgere kostnader på bla. 
Husleie, har medført økt omfang på søknader. 
Kommunen bruker i snitt kun 50% av fylkessnittet 
på sosiale tjenester pr. innbygger jfr. kommune-
bilde for Skaun kommune. Det er økende sosial-
hjelpsutgifter i regionen. 
 
Tiltak for rusmiddelbrukere-underforbruk kr. 
146.560 
Må sees i sammenheng med drift av sosialtjenes-
tene.. Kontering av fastlønn kunne i større grad 
vært kontert på rusmidler. 
Midler til tiltak kr.10000 har ikke blitt iverksatt 
pga. lav bemanning og sykefravær. De øremerke-
de midlene var satt av til tiltak og ikke lønnsmid-
ler. Salgsinntekter er høgere enn budsjettert. 
 
Tjenester 
Lavterskeltilbud-arbeidsgruppe 
Utsatt inntil videre pga.manglende tid og ressurser 
til å få ferdigstilt arbeidet i arbeidsgruppa. 
 
Ruspolitisk handlingsplan 
Vedtatt i  K-styret i febr. 2012 og følges videre 
opp.  
 
Russtilling 
Det ble innleid i 50% på russtilling ved Nav 
Skaun samt 60/80% ved Helsesøstertjenesten ihht. 
bevilgning fra Fylkesmannen.Midler fra Fylkes-

mannen ble bevilget i juli 2011 og det var derfor 
vanskelig å få benyttet midlene på såpass kort tid. 
Innleie ble gjennomført i september 2011 og mid-
lene var bevilget ut 2011. 
 
KVP 
Produksjon i hht. måltall dvs. snitt på 6 bruker i 
2011. 
 
Gjeldsrådgivning 
Lang ventetid på saker som skal opp til Nams-
mannen pga. stramme ressurser. 
 
Organisasjon 
Betydelige opplæringstiltak. En ansatt hatt permi-
sjon for å ta pedagogisk seminar, en ansatt gjen-
nomført høgskolestudium i motiverende intervju. 
Omfattende intern opplæring. 
 
Sykefravær kommunalt del 6.5%. HKI –
undersøkelser er gjennomført med alle ansatte 
samt medarbeidersamtaler. 2 ansatte sluttet i 
2011-kun vikariater. Brukerundersøkelse er gjen-
nomført via Nav i mottaket samt egen undersøkel-
se blant brukere av sosialtjenesten. God fremgang 
på resultater. 
Nav-leder har deltatt på ledersamlinger i regi av 
kommunen. 
 
2.Utfordringer 
Økonomi  
Tett oppfølging av regnskapet. Aktiv bruk av 
rusmidler fra fylkesmannen. 
Tett oppfølging av brukere - flere i aktivitet - kan 
redusere behovet for sosiale stønader  
 
Tjenester 
Sikre god kompetanse i oppfølgingsarbeidet samt 
jobbe på tvers. 
 
Organisasjon 
Gjennomføre medarbeidersamtaler og følge opp 
IA-arbeidet. 
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Rossvollheimen 
1. Resultatvurdering  

 
Skaun Skaun Skaun Skaun 

kommu-
ne-

gruppe 
07 

Sør-
Trønde-

lag 

alle 
kommu-

ner 
Nøkkeltall basert på Kostra 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 
Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på institusjon 18,5 17,3 

 
15,2 17,1 12,7 16,4 14,1 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass 760 859 834 898 

 
866 678 936 678 849 004 873 048 878 707 

 
Tjenester 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter tilbyr 
institusjonsbaserte helse og omsorgstjenester for 
kommunens innbyggere. Dette innebærer tjenester 
som dagopphold for hjemmeboende, korttidsopp-
hold, avlastningsopphold og langtidsopphold. I 
tillegg tilbereder kjøkkenet ved Rossvollheimen 
varmmat til mellom 20 og 40 hjemmeboende 5 
dager pr uke.  
 
Helse- og omsorgssenteret har 12 korttidsplasser, 
10 skjermede plasser for demente og 37 somatiske 
langtidsplasser. Det ble etablert en egen forsterket 
skjermet enhet våren 2011 som følge av en res-
surskrevende bruker med et spesielt behov for 
skjerming. Fra 01.01.12 ble det i tillegg etablert 1 
observasjonsplass for å kunne ivareta utskriv-
ningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten fra 
1. dag. Ved Rossvollheimen gis det også dagopp-
hold til 12- 15 hjemmeboende 4 dager pr uke. 
 

 
I 2011 ble det gjennomført brukerundersøkelser 
for både beboere og pårørende. Begge undersø-
kelsene gir en samlet god tilbakemelding, med 3,8 
av 4 i snitt for beboere og 3,5 av 4 for pårørende. 
Begge undersøkelsene lå over landssnittet i til-
fredshet. Selv om resultatet for enheten som hel-
het er god, er det flere elementer i undersøkelsen 
hvor det er mulighet for forbedringer. Som en 
direkte følge av undersøkelsen har enheten valgt å 

rette et spesielt fokus på aktivisering av beboere i 
2011 og 2012, med et opplæringstiltak for et ut-
valg medarbeidere.  
 
Organisasjon 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter er kom-
munens største enhet med 130 medarbeidere for-
delt på 72 årsverk. Etableringen av Forsterket 
skjermet enhet våren 2011  medførte en økning på 
6 åsverk. Enheten er inndelt i 8 avdelinger med 
egne avdelingsledere, og hadde et samlet sykefra-
vær på 9,3 % i 2011. Dette innebærer en økning i 
nærvær på omlag 18 % fra 2010. Det har vært 
rettet fokus på nærværsskapende tiltak gjennom 
året og enheten innførte faste månedlige HMS-
møter mellom verneombud, tillitsvalgt og leder 
høsten 2011. Det ble også utarbeidet en nærværs-
plan for Rossvollheimen frem til 2015, hvor det er 
satt egne mål for arbeidet med nærværsskapende 
tiltak ved enheten.  
 
Følgende opplærings- og utviklingstiltak er igang-
satt: 
• Demensomsorgens ABC: 90 ansatte fra 

Rossvollheimen gjennomfører et 2-årig opp-
læringsprogram innen demens i regi av Kom-
petansesenter for Aldring og helse. Avsluttes 
sommeren 2012. 

• Fysisk aktivitet og kulturarbeid: 9 hjelpepleie-
re fra Rossvollheimen gjennomfører videreut-
danning i Fysisk aktivitet og kulturarbeid. Ut-
danningen ivaretas av Lukas fagskole og fore-
går på Rossvollheimen helse- og omsorgssen-
ter. Avsluttes til jul 2012. 

• Etisk kompetansehving: skal innføres som 
metode på alle avdelinger i løpet av 2012. 

• Pårørendeskole i demens: startet høsten 2011 
og videreføres i 2012. 
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I tillegg fullførte en avdelingsleder sin videreut-
danning i Kommunehelsetjeneste våren 2011. 

 
Økonomi 
Enheten fikk ekstrabevilgninger som følge av en 
ressurskrevende bruker og etableringen av For-
sterket skjermet enhet. Som en følge av dette har 
enheten et positivt resultat på 200.000.  
 
2. Utfordringer 
Tjenester 
Gjennom innføringen av Samhandlingsreformen 
fra 01.01.12 har kommunene en plikt til å ivareta 
utskrivningsklare pasienter fra 1. dag, samt et 
medfinansieringsansvar ved innleggelse i sykehus 
(med visse unntak). Korttidsavdelingen ved 
Rossvollheimen har 12 +1 plasser og vil som føl-
ge av reformen vri mye av innsatsen sin over mot 
etterbehandling av pasienter etter sykehusinnleg-
gelser. Dette er ressurskrevende pasienter med 
behov for en annen type bemanning og legeopp-
følging enn tradisjonelle sykehjemspasienter. 
 
Enheten vil i løpet av 2012 etablere et eget dagtil-
bud for personer med demens. Dette skjer gjen-
nom omgjøring av eksisterende plasser og krever 

noe ombygging av fellesarealer før oppstart. Det 
er planlagt åpning av dagtilbudet fra 01.06.12, og 
det er mottatt kr 180.000 i tilskudd fra Helsedirek-
toratet for etablering av nye dagtilbudplasser.  
 
Organisasjon 
Flere medarbeidere ved Rossvollheimen helse- og 
omsorgssenter har fått en innføring i Lean som 
arbeidsmetode og verktøy for kontinuerlige for-
bedringer, gjennom en pilotprosess mellom Kort-
tidsavdelingen og Hjemmesykepleien våren 2011.  
I enhetens nærværsplan er det planlagt en årlig 
leanprosess for hver avdeling, og to avdelinger 
starter med dette i løpet av våren 2012. Målet med 
Lean er å innføre en metode for kontinuerlige 
medarbeiderdrevne forbedringer i organisasjonen.  
 
Økonomi 
Etableringen av 1 observasjonsrom og oppsetting 
av en vegg ved inngangspartiet ved Korttidsavde-
lingen, er gjennomført innenfor enhetens egne 
budsjettrammer. Utgiftene knyttet til dette må sees 
opp imot mindre betaling for utskrivningsklare 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten, som utgjør 
kr 4000. pr pasient pr dag. 
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Hjemmetjenesten 
1. Resultatvurdering
Tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede gir et stadig 
større tilbud til avlastning for barn og unge. Det 
oppleves som et problem at enheten ikke har 
drivs-og budsjettansvar for avlastningen for denne 
gruppen. 
 
Vi har i dag 3 ungdommer som har søkt på be-
mannet boligtilbud  i løpet av de 2 neste årene, og 
det er tatt kontakt med Husbanken for å utrede 
kommunens mulighet for å få bygget nye botil-
bud. I dag har vi 17 brukere hvorav 3 bor i fami-
liesituasjon. 
 
Hjemmesykepleien hadde fokus på indikatorene 
brukermedvirkning, informasjon, gjennom bl.a. 
bedre kartleggingsmøter med bruker og pårøren-
de, både i hjemmet og ved utskrivningssamtaler 
fra korttidsavdelingen. Tross et merforbruk i tid 
mener vi denne samarbeidsformen er avgjørende 
for å yte gode tjenester. Tjenesten nådde her mål-
settingen for indikatorene. 
Avdelingen har arbeidet ut arbeidsmetoder for å 
kvalitetssikre tjenestene rundt bruker da disse pr i 
dag er preget av høy kompleksitet, og stor turn-
over av pasienter.  
Håndterminaler ble ikke som planlagt tatt i bruk, 
men prosessen er godt i gang, og disse vil være i 
bruk før sommeren 2012. 
 
Prosjektet ”Et enklere liv i egen bolig” ble startet, 
med målsetting om å gi opplysning om muligheter 
for å tilrettelegge i eget hjem, og med fokus på 
egenmestring. Som informasjonsverktøy ble det 
laget en film om temaet. 
 
Det ble holdt 4 informasjonskvelder med fysio-og 
ergoterapeut, samt ansatte fra hjemmetjenesten. 
Prosjektet vil fortsette i 2012. 
 
Endring av nattevaktsressurs (reduksjon av 1,89% 
st.)medførte negativ opplevd tjenestekvalitet fra 
beboerne, og det har vært jobbet mye med dette.  
 
Organisasjon 

Avdeling Årsverk 
Hjemmesykepleien, (inkl. Vennatunet, 
Tangentunet,hjemmehjelp, BPA) 

24.61 

Meieribakken 12.40 
Gullhaugtun   5.44 
Klippen 10.33 
Dagsentret   1.80 
Totalt 54.58 

I 2011 fullførte en ansatt videreutdanning i kom-
munal helsetjeneste, 2 tok helsefagarbeiderutdan-
ning. 
 
Etisk kompetanseverktøy ble innført som arbeids-
form gjennom et pågående KS-prosjekt, samt 
Lean som arbeidsmetode. Ansatte er fortsatt under 
utdanning i Demensomsorgens ABC, som avslut-
tes i 2012. To ansatte er med å drifter prosjektet 
kreftomsorg. 
 
Enheten har hatt arbeidstidsordninger og organise-
ring som fokusområder, og målsettingene har vært 
nådd. 
Enheten avsluttet et storarbeid (fra 1972) med 
arkivering, og har nå gode rutiner på alle avde-
linger. 
 
Målet om nærværsprosent på 91,5% ble ikke 
nådd. Dette skyldes fortrinnsvis svært vanskelige 
arbeidsforhold på en avdeling, samt at Dagsentret 
hadde 50%av ansatte sykemeldt i en periode.  
 
Det er innenfor tjenesten for funksjonshemmede 
innført nye arbeidsordninger for å redusere belast-
ningen med ofte helgearbeid. 
 
Gjennomsnittsalderen er høy, og enheten vil i 
løpet av en 5 årsperiode ha 21 ansatte over 60 år. 
Det er fortrinnsvis helsefagarbeidere som skal 
erstattes. 
Flere deltidsansatte har fått økt sin stillingsandel 
gjennom det siste året, og det er et mål at alle 
ansatte skal ha minst 50% stilling. 
 
Økonomi 
Hjemmetjenesten har totalt et underforbruk på kr 
2,661 144. Dette skyldes hovedsakelig kr 1, 3 mill 
større overføring på ressurskrevende brukere enn 
budsjettert, resten skyldes ubenyttede sykere-
fusjonspenger (ikke innleid vikarer), samt rest på 
investeringsposter, større inntekt på egenandeler 
enn budsjettert, ubrukte lønnsmidler på BPA-
ordningen. Avsatte midler til PDA ble ikke benyt-
tet. 
 
Hjemmesykepleien oppsumerer 2011 med et lave-
re tempo enn normalt, og det har igjen gitt utslag 
på mindre behov for innleie ved fravær, samt i 
perioder vanskelig med tilgang på vikarer. 
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2. Utfordringer 
Tjenester 
• Sikre et godt pasientforløp med utgangspunkt 

i Samhandlingsreformen, HPH (Helhetig Pa-
sientforløp i Hjemmet) 

• Fokus på helseforebyggende tiltak 
• Implementere nytt lovverk 
• Oppretteholde resultat fra brukerundersøkel-

sen på 5.2 
• Ungdom med store bistandsbehov 
 

Organisasjon 
• Samle saksbehandling innen helse,omsorg, 

barn, familie, helse 
• Utvikle samarbeidet med korttidsavdelingen 
• Rekruttering av god kompetanse 
• Redusere deltidsstillinger 
 
Økonomi 
• Utarbeide gode styringsdata for utskrivnings-

klare pasienter 
• Holde budsjettet i balanse 
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Teknisk kontor og beredskapskontoret 
Teknisk kontor, eksklusivt gebyr:
Omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av 
investeringsprosjekt, landbruks- og viltforvalt-
ning, samferdsel, Husbank- og boligtjenesten, 
eiendomsutvikling samt brann- og redningstjenes-
ten. 
 
1. Resultatvurdering 
Økonomi 
Vi har et positivt avvik på vel kr. 1 mill. Dette kan 
delvis forklares med halvårsvirkning av hhv va-
kant stilling samt langtidssykemelding.  
 
Videre kan noe forklares med at det ble bevilget 
penger til tiltak som enten ikke ble påstartet, eller 
ferdigstilt, i 2011. Reguleringsplan for Ølsholmen 
friluftsområde ble ikke påstartet da det har tatt tid 
å bli enige med grunneiere om eiendomsgrenser 
mv. Planarbeidet forventes påstartet høsten 2012. 
Reguleringsplan for fylkesveg 802 har heller ikke 
hatt forventet tidsløp, noe som medførte at det 
gjensto ca. kr. 100.000 ved årets slutt. Arbeidet 
med planen fortsetter i 2012.  
 
Nevnte tiltak er tenkt gjennomført, men vi har 
ytterligere overskudd som vi ønsker å benytte.  
 I flere år har Teknisk kontor forsøkt å få på plass 
et digitalt planregister men har ikke lyktes i å 
sluttføre dette bla pga ressursmangel. Et godt 
kartgrunnlag er selve fundamentet for kommunens 
samfunnsplanlegging. I plan- og bygningsloven 
stilles det nå krav om at kommunen skal ha et 
digitalt  planregister. Etableringen av planregister 
forutsetter både ressurser i form av personell i 
kommunen samt kjøp av konsulenttjenester. For å 
hjelpe kommunene i gang har nå Statens kartverk, 
fylkesmannen og fylkeskommunen gjennom pro-
sjektet ”kysten er klar” gått inn med noe tilskudd 
og tilbudt flere ytre kystkommuner veiledning 
underveis i prosessen. I tillegg er Skaun kommune 
invitert med. Et digitalt planregister ville gjøre det 
daglige arbeidet lettere for oss ansatte, men også 
bedre servicen for kommunens innbyggere og 
andre som måtte ha behov for oppslag og utskrift 
av kart og reguleringsplaner. Per dags dato er det 
usikkert hvor mye dette vil koste.  
 
Tjenester 
Tiltak innen vann og avløp: 
Bygg og drift av vann- og avløpsprosjekt dekkes 
av abonnentene via gebyr. Lokal bestemmelse om 
bruk av vannmåler ble vedtatt i 2011 og likeså 

vedtak om bruk av KS sin ”Standard abonne-
mentsvilkår for vann og avløp”. 
 
Også i år har hovedfokuset på prosjekt vært på 
vann og avløp. Nye avløpsrenseanlegg i Børsa og 
Buvika sto ferdige og ble satt i drift første halvår 
2010. Vi er i ferd med å lage nye transportsystem 
for avløp fra Buvik sentrum og Lykkjneset til nye 
Buvika renseanlegg.  Overføringsledningene var 
ferdige i 2010, mens rehabilitering og omkobling 
av Gluggbekken og Hammerdalen pumpestasjo-
ner, samt bygging av pumpestasjon på Lykkjneset 
ble gjennomført i 2011. Oppstart av disse 3 siste 
pumpestasjonen ble startet i slutten av 2011 og vil 
stå ferdige våren i 2012. 
 
Utskiftning av vannledninger i asbestsement og 
oppgradering/separering av avløpsledningsnett i 
Brekka ble påstartet i 2009.  I 2011 ble prosjektet 
Brekka II ferdigstilt Dette er i realiteten 3. bygge-
trinn og arbeid vil fortsette i flere trinn i ca. 3 år 
fremover. 
 
Prosjektet tilkobling Skjetne vassverk ble i hoved-
sak ferdigstilt høsten 2011. Der ble det bygd 1,6 
km vannledning for å tilknytte det private vass-
verket til kommunalt vann. Kun oppgrusing av 
vegen gjenstår. 
 
Prosjektet ”Tilbygg til Malmsjøen vannrensean-
legg” ble påstartet i 2011 og tilbygget vil stå fer-
dig våren 2012.   
 
Tiltak på  bygg mv: 
Kommunen har bygd følgende anlegg, bygg og 
installasjoner som ble tatt i bruk i 2011: 
• Sprinkleranlegg på Vennatunet  
• Paviljonger på Børsa skole, Børsa barnehage 

og Oterhaugen barnehage  
• Støyskjerm ved trapperom på Skaun ung-

domsskole 
 
Videre er det foretatt kvikkleirekartlegging i om-
rådet Møllebakken med tanke på bygging av ny 
barnehage. Fortsatt gjenstår omregulering, kjøp av 
tomt, sikringstiltak mot kvikkleire m.m. før tomta 
er byggeklar for ny barnehage i Buvika. 
 
Gjennom hele året har man vært i forhandlinger 
med Grunnarbeid AS og NCC vedrørende lekka-
sjer i parkeringsanlegget i Børsa. Dette medførte 
bla at man måtte si opp alle leieavtalene med leie-
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takerne i underetasjen. Reparasjoner blir foretatt 
våren 2012. 
 
Annet: 
Arbeidet med reguleringsplan for Fv 802 ble på-
startet i 2010. Det viste seg underveis at det var 
uklart hvilken standard vegen skulle prosjekteres 
etter, og dette har ført til flere utsettelser med 
planarbeidet. Dette ble avklart i mai 2011 og 
grunnundersøkelser ble gjort i august/september. 
Forslaget til reguleringplan var ferdig til jul, men 
Statens vegvesen hadde en del merknader som 
krevde endringer i planen. Planen blir lagt ut på 1. 
gangs høring i løpet av våren 2012.  
 
Kommunen har nå inngått en avtale med grunnei-
er Eldar Husby hvor Skaun kommune ervervet 
museumstomta og Husby overtok deler av Rena. 
Museumstomta skal brukes til fortsatt drift av 
Skaun bygdemuseum, og Eldar Husby skal drive 
kornproduksjon på Rena. Arbeidet forutsettes 
avsluttet i 2012. 
 
Etter lengre tids forhandlinger med 
Opplysningsvesnets fond kom vi til enighet om 
kjøp av arealet til Børsa skole. Sluttføring med 
oppmåling og utbetaling gjennomføres våren 
2012.  
 
Vi har så vidt påstartet to utbyggingsavtaler i år, 
og videreført to inngåtte avtaler til ny utbygger. 
Vi ser at oppfølgingen av gamle avtaler er langt 
mer utfordrende og tidkrevende enn hva man fo-
rutsatte da avtalene ble inngått. 
 
Startlån er en nytting låneordning som fungerer 
godt her i kommunen. I 2011 lånte vi ut kr 9,5 
mill. i startlån. Dette er en oppgang fra 2010 på ca 
kr 2 mill. Dette skyldes i hovedsak flere toppfi-
nansieringer pga strammere utlånsregler fra priva-
te banker. Ved årets slutt hadde vi i overkant av kr 
10 mill. i forhåndsgodkjente tilsagn. Dette skyldes 
i stor grad at det er få rimelige boliger til salgs 
som egner seg for eldre og enslige med barn. 
 
Husleia i kommunale boliger justeres stadig etter 
prinsippet ”gjengs leie” for nye leietakere, i sam-
svar med kommunestyrets vedtak i 2008. Fortsatt 
gjenstår det ca. 60 stk.  
 
I 2011 hadde vi ved siste termin 109 statlig bo-
støttemottakere. Skaun har ligget rundt dette an-
tallet over flere år og vil trolig ikke endres vesent-
lig før regelverket endres.  
 

Under årets jakt ble det felt 89 elg, 109 hjort og 21 
rådyr.  Elgstammen ser det ut for at vi har noen-
lunde kontroll med, mens hjortebestand øker for 
hvert år.  Fortsatt er det utfordringer knyttet til elg 
som oppholder seg i og ved tettbebyggelse, spesi-
elt på Ilhaugen og omkring Lunda. Tallet på vilt-
påkjørsler har gått ned. Fortsatt er det flest rådyr 
som blir påkjørt, og da spesielt i tilknytning strek-
ningen Fv 800 Lund – Mærke på Viggja.  
 
Det ble utbetalt Nærings- og miljøtilskudd i skog-
bruket med vel kr 300.000.  Det ble utført ung-
skogpleien på 1037 dekar, som planlagt. Det ble 
avvirket noe mer tømmer i år enn tidligere, totalt 
20.000 m3. Arbeidet med ny Hovedplan for 
skogsveg nærmer seg slutten. Det ble bygd 3 km 
med ny skogsvei i Meistadgrenda, Meimyra 
skogsbilvei. Veien ferdigstilles i 2012. Skaun 
ligger på topp tre i fylket når det gjelder aktivi-
tetsnivået.   
 
På jordbrukssida er det fortsatt nedgang på de 
fleste områdene, kanskje med unntak for kylling 
og gris. Spesielt på gris ser vi en viss interesse for 
nyetableringer. Det har vært en nedgang fra 29 til 
25 henteplasser for mjølk. Noen kjøper kvote, 
men det er fortsatt en netto nedgang i kvotesyste-
met innen kommunen. I BU- systemet var det en 
godkjenning av nytt ammekufjøs, samt en ny BU- 
søknad på nytt grisfjøs og to søknader innen til-
leggsnæringer.  
 
Kornarealet er stabilt på mellom 14 og 15 tusen 
dekar. Gjennomsnittsbrukeren har nå 152 dekar 
korn. Ca halvparten av dette arealet ligger upløyd 
over vinteren. Her vil det snart komme et nytt 
tilskuddsreglement basert på nytt jordklassifise-
ringsarbeidet. Jordklassifiseringsarbeidet pågår nå 
og kartene er ferdige for Buvika og deler av Bør-
sa.  
 
Det ble utbetalt ca 22 millioner i produksjonstil-
legg for 2011. Søkerantallet er synkende; 145 
søkte ved omgangen per 20. august. Det meste av 
jordbruksarealene i Skaun er fortsatt i drift, men 
en vil nok se litt mer gjengroing framover. Jord-
leiearealet er stigende og ca 1/3 av jordbruksarea-
lene i kommunen er på leie. I 2009 ble driveplikta 
på jord endret fra 5 år til varig. Dette innebærer at 
all jordleie nå skal avtales i skriftlige 10 års jord-
leieavtaler med så gode arronderingsmessige løs-
ninger som mulig. Ønskes det kortere leietid, skal 
det søkes kommunen om dispensasjon. Her er det 
store mangler som det bør gjøres noe med. 
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Arbeidet med gårdskart i Skog og landskapssys-
temet er en fortløpende prosess der det ble langt 
mer etterarbeid enn først antatt, og vil fortsette i 
2012. 
 
Beredskapskontoret har også i år vært organisert 
slik at administrasjon og faglig ledelse av tjenes-
ten kjøpes av Orkdal kommune. Dette gjelder 
brannsjef og faglig ledelse av forebyggende og 
beredskap.  
 
Det er til sammen gjennomført 31 tilsyn på sær-
skilte brannobjekter i Skaun. De fleste tilsyn gått 
fra august og utover. 
 

 
 
Brannvesenet har hatt 60 utrykninger i 2011. Det-
te er en nedgang på 7 fra 2010. Det har vært en 
generell nedgang i antall utrykninger over hele 
landet i 2011. Det er uvisst hva som er årsaken til 
denne nedgangen, men vi håper og tror at både 
tilsyn av særskilte brannobjekter og feiernes tilsyn 
av boliger har virket forebyggende og dermed 
bidratt til denne nedgangen. 
 
Ellers hadde brannvesenet åpen dag i september 
med svært godt besøk! Totalt var ca 300 personer 
innom brannstasjonen og fikk se hva vi holder på 
med.  
 
Organisasjon 
Tjenesteområdet Teknisk kontor eksklusivt gebyr-
relaterte tjenester har lønnsmidler til 7 årsverk. 
Flere av medarbeiderne har arbeidsoppgaver både 
i og utenfor gebyrområdene. Vi har siden slutten 
av 2007 hatt noe lavere bemanningen enn hva det 
er budsjettert med. Det siste året er årsaken en 
kombinasjon av langtidssykefravær og manglende 
saksbehandler på eiendomsutvikling. Resultatet er 
at vi ikke rekker over alle arbeidsoppgavene. 
 
Sykefraværet i 2011 var 3,6 %, hvor 2,6 % av 
dette skyldes langtidssykmelding. Sykefraværet er 

ikke relatert til arbeidsoppgavene. Fortsatt er vi i 
den heldige situasjonen at vi har god fordeling 
både kjønn- og aldersmessig og i tillegg brei fag-
lig kompetanse. 
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse på 
slutten av året. Mest negativ er medarbeiderne på 
at det ikke er noen adgangskontroll på rådhuset. 
Fortsatt er det flere som synes det er utfordrende å 
få tid nok til å gjennomføre arbeidsoppgavene 
sine, men også det at man er alene på sitt fagfelt. 
Som oppfølging av forrige medarbeiderundersø-
kelsen har vi fortsatt med intern opplæring men 
ser at denne blir nedprioritert pga tidsmangel. 
Våre mål for 2012 vil derfor fortsatt være å ha 
fokus på faglig og personlig utvikling samt fysis-
ke arbeidsforhold. 
 
En medarbeider har sluttet i løpet av året og en 
annen har begynt hos oss. Utenom internopplæ-
ring er det gjennomført opplæring i regi av fyl-
kesmannen samt deltakelse i nettverk. 
 
2. Utfordringer 
Økonomi 
Den er fortsatt en utfordring å etablere bedre sam-
svar mellom forventninger som stilles til de opp-
gaver som skal løses og de ressursene vi har dis-
ponible. Spesielt ser vi at det er behov for konsu-
lentbistand i en del saker hvor dette i utgangs-
punktet ikke er forutsatt, gjerne fordi dette er 
gamle saker som andre bringer fram. 
 
Tjenester 
Et viktig samfunnsstrategisk spørsmål er kommu-
nens rolle som tilrettelegger og aktiv pådriver i 
næringsutvikling. Dette gjelder både arealplanleg-
ging, veiledning og økonomisk støtte til etablerere 
av ny næringsvirksomhet. Vi ser at manglende 
ressurser på disse områdene gjør det utfordrende å 
planlegge langsiktig og gi gode råd. 
 
Fortsatt utredes muligheten for interkommunalt 
samarbeid innen brann, redning og feiing, oppmå-
ling og byggesak, inkludert tilsyn og ulovlighets-
oppfølgning. 
 
Største utfordringen på boligsiden er ungdom med 
nedsatt funksjonsevne og ”Klippen”.  Her jobbes 
det tverrfaglig med å se på mulige nye prosjekt 
som vil passe for denne gruppen.  
 
Statlige krav og forventninger kommer stadig opp 
som tema. Her nevnes kort følgende: 
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• Kartlegging av biologisk mangfold for å iva-
retar prinsippene i naturmangfoldloven. En 
forutsetning for vedtak etter  plan- og byg-
ningslov, jord- og skoglov. Kommunen fikk 
tilskudd fra Fylkesmannen på tampen av året 
men mangler nødvendig egenfinansiering. 

• Vannressursplan, hvor formålet er å rydde opp 
i offentlige avløp og spredt avløp fra landbru-
ket. Det vil komme krav iht EØS-reglene i lø-
pet av få år. 

• Adresser til alle eiendommer har vært et gjen-
tagende tema i media og det vil trolig komme 
krav om dette i løpet av noen år. 

 
Organisasjon 
Medarbeiderundersøkelsen viser at vi fortsatt kan 
ha nytte av å ha fokus på egenopplæring men også 
ha økt fokus på interkommunalt samarbeid på 
flere tjenesteområder. Medarbeiderne opplever at 
både våre brukere og offentlige myndigheter sta-
dig stiller større krav til tjenestene vi leverer og 
med et bredt fagfelt og begrensede ressurser er 
dette til tider en utfordring. Et eksempel er innen 
samferdel hvor vi har hatt tidskrevende saker, men 
også flere vanskelige saker som tar tid.   
 
Teknisk kontor, gebyrbelagte tje-
nester 
Plan-, bygge- og fradelingssaker, kart- og oppmå-
ling, feiing og branntilsyn, slambehandling. 
 
1. Resultatvurdering 
Økonomi 
De såkalte selvkostområdene finansieres ved å ta 
gebyrer for tjenestene som ytes. Over- og under-
skudd holdes adskilt i egne bundne fond for hvert 
enkelt gebyrområde.  
 
For plansaker hadde vi et overskudd som går til 
dekning av det negative fondet fra i fjor. Selvkost-
balansen er fortsatt negativt, nå ca. kr. - 200.000.  
På byggesak hadde vi i 2010 et negativt fond som 
nå er positivt.  Netto driftsresultat er nå ca. kr. 
80.000.  
 
For kart og oppmåling har vi nå et positivt netto 
driftsresultat på ca. kr. 930.000. Dette kan forkla-
res med at flere større fradelingssaker som ble 
inntektsført i 2011, mens arbeidet i hovedsak ble 
utført delvis i 2010, delvis skal sluttføres i 2012. 
Arbeidsmengden har vært usedvanlig stor, men vi 
har hatt begrenset mulighet til å sette inn ekstra 

bemanning. Dette har ført til stort arbeidspress og 
hard prioritering av oppgaver.  
 
Vi har også i år hatt negativt netto driftsresultat på 
feiretjenester med ca. 30.000. Dette bidrar til at 
fondet er ca. kr. -190.000. 
 
Selvkostområdet slam omfatter hovedsakelig ad-
ministrative kostnader for kommunen. Netto 
driftsresultat er ca. 80.000. Overskuddet er plan-
lagt brukt til delfinansiering av vannressursplan. 
 
Tjenester 
Det ble mottatt 2 nye reguleringsplaner til behand-
ling i løpet av året, samt at vi har jobbet med og 
sluttført tidligere innleverte planforslag. Dette 
medførte at ressursbruk på behandling av private 
planforslag var relativt lik foregående år. I 2011 
ble det behandlet 319 bygge- og fradelingssaker. 
Dette er en oppgang på 80 saker fra foregående år. 
Det er også i år gjennomført brukerundersøkelse 
på byggesak. Vi er godt fornøyd med resultatet 
men vil også i 2012 fokusere på bedre informa-
sjon og tilgjengelighet.  
 
Generelt er det en økende mengde klagesaker som 
medfører ekstra tidsbruk og lengre saksbehand-
lingstiden på de ordinære plan- og byggesaker. 
Dette er nok en trend som har utviklet seg over 
tid. Tilsyn og ulovlighetsoppfølging krevde store 
ressurser i 2011. Man kan ikke kreve ekstra gebyr 
verken for klagesaksbehandling eller ulovlighets-
oppfølging. 
  
Det ble opprettet 104 nye matrikkelenheter. Vi har 
videre hatt 24 husutsett, dette er 7 færre enn året 
før, men pga av mange andre oppdrag har vi måt-
tet fått andre til å ta mange. For øvrig er det blitt 
jobbet mye med samarbeid mellom kommunene i 
Orkdalsregionen.  
 
Feiervesenet er en del av Beredskapskontoret, og 
er bemannet med to årsverk, hvorav ½ stilling er 
forbeholdt tilsyn. Det er innført behovsprøvd fei-
ing, d.v.s. at det er ulike feieintervaller avhengig 
av fyringsmønster. Feieintervallene varierer fra to 
ganger pr. år til en gang hvert fjerde år. Dette har 
vist seg å gi en langt bedre kvalitet på feiingen, 
antall pipebranner er tydelig redusert etter innfø-
ring av behovsprøvd feiing. Videre har en kommet 
skikkelig i gang med tilsyn av ildsted i boliger, og 
for ettertiden skal alle ildsteder i kommunen kont-
rolleres hvert fjerde år. 
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Det er registrert 2.499 skorsteiner i kommunen, og 
av disse er 1.380 feid i år. Det er gjennomført 
tilsyn med fyringsanlegget i 535 boliger. Det er 
også utført røyktester, tetthetskontroller, befaring-
er av skorsteiner og ildsteder og tilsyn. I tillegg er 
det utført informasjonstiltak for eldre og innvand-
rere, samt slokkeøvelser for lærere.  
 
Organisasjon 
Tjenesteområdet har 5,6 årsverk. Brann, redning 
og feiing kommer i tillegg.  
 
Opplæringstiltak har i hovedsak vært innen mat-
rikkellov og ny plan- og bygningslov, men også 
kursing knyttet til prosjektledelse. Leder på enhe-
ten har tatt viderutdanning i planrett. Det vises til 
eks. gebyr for ytterligere beskrivelse av organisa-
sjonen. 
 
2. Utfordringer 
Økonomi 
For tjenesteområdene byggesaksbehandling, kart 
og oppmåling snudde fondene seg fra negative 
resultat i 2010 til positive resultat for 2011. Fort-

satt har vi negative fon på plan og feiing. Det er 
markedet som styrer etterspørselen etter disse 
tjenestene og det er svært krevende å justere res-
sursinnsats og dermed kostnadene i takt med kon-
junktursvingningene. Innenfor hvert enkelt gebyr-
område kreves det særkompetanse med flere års 
utdannelse. 
For alle gebyrrelaterte tjenester er utfordringen å 
levere rimeligst mulig tjenester innefor et avklart 
kvantitets- og kvalitetsnivå.  
 
Tjenester 
Innen plan- og byggesaksbehandlingen er det 
viktig å kunne handtere ny matrikkelov og ny plan 
og bygningslov. Videre må en fortsatt legge vekt 
på god utforming og gjennomføring av rekkeføl-
gebestemmelser i areal- og reguleringsplaner. 
 
Organisasjon 
Innen alle tjenesteområdene er det viktig å vedli-
keholde og høyne kompetansen. Vi valgte å ha 
ekstra fokus på tilsyn og kontroll i byggesaker i 
2011. Dette er kompliserte, langtekkelige og ar-
beidskrevende saker som fortsetter også i 2012. 
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Driftskontoret 
Driftskontoret er organisert slik:  
- Vaktmestertjenesten og reinholdstjenesten 

som tar seg av eiendomsdrift 
- Uteseksjonen som tar seg av veg, vann og 

avløp 
- Stab tar seg av ledelse, kundebehandling og 

kommunale avgifter 
 
1. Resultatvurdering 
Økonomi 
Eiendomsdrift – Avvik  kr. 417.600 i overskudd. 
Overskuddet skyldes at energiprisene fikk en be-
tydelig nedgang i siste halvår. 
Vi fikk 2 ekstrabevilgninger på budsjettet, hver på 
kr. 500.000. 
• Energimerking kommunale bygg – forbruk kr. 

262.315,-, altså betydelig under budsjett. 
• HMS-tiltak og brannsynpålegg – forbruk kr. 

586.056. Her fikk vi et merforbruk. I tillegg 
ble en del pålegg belastet ordinært vedlike-
holdsbudsjett. 

 
Vann og avløp – Avvik: 
Vann –  kr. 283.000 i overskudd 
Avløp – kr. 250.000 i underskudd 
Når det gjelder avløp så var det budsjettert med et 
større underskudd for å bruke opp gamle fond 
(femårsregelen). 
  
Veg – Avvik: Kr. 435.000 i overskudd. 
Dette skyldes en uventet refusjon fra Statens veg-
vesen for drift av veglys og gang- og sykkelveg 
langs FV 800. Tilskuddet var på kr. 595.000. 
 
Tjenester 
Eiendomsdrift.   
Oppgavene er drift og vedlikehold (vaktmester og 
renhold) av kommunale bygg og eiendommer.  
Vi har nå reinholdt i henhold til INSTA 800 i over 
et år og vi må innrømme at vi har hatt noen prob-
lemer, både blant brukere og reinholdere. Det 
store problemet er manglende rydding, noe som er 
brukernes ansvar. 
Vaktmesteroppgavene er som før.  
Ingen brukerundersøkelse på dette området. 
 
Vann og avløp:  
Vi har hatt en del innkjøringsproblem på de nye 
avløpsrenseanleggene våre, men det meste er nå 
løst. Anleggene er svært attraktive visningsobjekt. 
Vi har hatt besøk både fra inn- og utland. 
På vannsiden har vi fokusert på å redusere kimtal-
let i vannet og nå ser det ut til at vi har funnet 

løsningen. I tillegg har vi jobbet mye med tetting 
av lekkasjer, noe som har gitt en betydelig ned-
gang i totalt vannforbruk. 
Det er gjennomført brukerundersøkelse for tjenes-
tene. Resultatet ble litt dårligere enn i fjor og ned-
gangen skyldes betydelig dårligere score på ”ser-
vice og tilgjenglighet”. Totalt så ligger vi på 
landsgjennomsnittet. 
 
Veg:  
Drift og vedlikehold av kommunal veg og veglys.  
Vi har slitt litt med redusert bemanning men med 
stor ”dugnadsinnsats” fra andre i Uteseksjonen så 
har det gått bra. 
Det har ikke vært brukerundersøkelser for områ-
det. 
 
Organisasjon 
Renhold: 15,4 årsverk, 17,1 % sykefravær 
Vaktmester: 8,4 årsverk, 5 % sykefravær 
Uteseksjonen og Stab: 9,3 årsverk, 4,4 % sykefra-
vær 
 
Flere har vært med på en del mindre kurs. 
 
2. Utfordringer 
Økonomi 
Eiendomsdrift:   
Med bakgrunn i langtidsbudsjettet fram til 2015 
har vi to store utfordringer: 
• Bemanningsreduksjon / konkurranseutsetting 

av vaktmester- og reinholdstjenesten. Innen 
2015 skal dette gi en årlig besparelse på 4 
mill. 

• Årlig innsparing på 1 mill. som følge av årets 
enøk-bevilgning på kr. 500.000. 

 
Disse punktene anses for uoppnåelig uten en dras-
tisk nedskjæring av tjenestetilbudet og tilsvarende 
senking av innetemperatur. 

 
Det blir også en utfordring å prioritere pålagt inn-
sparing på kr. 551.000 i årets budsjett.  
 
Reinhold har stort behov for å fornye teknisk ut-
styr. 
 
Vann og avløp:  
Her vil vi ha fokus på optimal drift av våre an-
legg. Vi vil fortsette lekkasjesøkingen på vann-
ledningsnettet samt redusere inntrenging av over-
vann på avløpsnettet. 
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Veg:  
Dagens ressurser gir oss ingen mulighet til å ved-
likeholde vegkapitalen på en tilfredsstillende 
måte. Midlene må brukes til det som er absolutt 
nødvendig. Vi har flere asfaltveger som holder på 
å gå i oppløsning og de tre store grusvegene vi 
oppgraderte for noen år siden har også behov for 
årlig påfyll av grus dersom standarden skal opp-
rettholdes. Meistadvegen skulle også hatt en bety-
delig ansiktsløfting. 
 
Organisasjon 
Reinhold:  
INSTA 800 – Det er fremdeles behov for informa-
sjon om konsekvensene av at vi utfører renhold i 
henhold til denne standarden, både blant brukere 
og reinholdere. Vi må prøve å få forståelse for at 

rydding er nødvendig hvis reinholderne skal få 
gjort jobben sin. 
Sykefravær – Vi sliter fremdeles med høgt syke-
fravær.  
 
Vaktmester:  
For å etterkomme anbefalingene i revisjonsrap-
porten om eiendomsdrift (2011) er det behov for 
økt bemanning på planleggingssiden. 
Vi må øke fokuset / opplæringa når det gjelder 
energistyring. 
 
Uteseksjonen:  
Håper å få ansatt driftsleder for vann- og avløp i 
løpet av året noe som vil effektivisere driften på 
dette området. 
 
 

 
  



 

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rådhuset 
7353 Børsa 

 
Telefon 72 86 72 00 
Telefaks 72 86 72 01 

 
E-post 

postmottak@skaun.kommune.no 
 

Hjemmeside 
www.skaun.kommune.no 

 
Foto 

Skaun kommune 
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