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Rådmannens kommentar  
Årsmeldingen og årsregnskapet med beretningen 
skal gi en beskrivelse av hvordan Skaun kommu-
nes tjenesteproduksjon og aktiviteter i 2012 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 2012. 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. 
 
Formålet med et helhetlig styringssystem er blant 
annet å sikre at de tjenester vi leverer oppfyller de 
krav til omfang og kvalitet som er fastsatt gjen-
nom kommunestyrets vedtak. Styringssystemet 
skal bidra til en bedre styringsdialog gjennom 
systematisk bruk av tilgjengelig styringsinforma-
sjon, bruker- og innbyggerundersøkelser, dialog- 
og strategikonferanser – mellom innbyggerne, 
politikerne, ledere,  medarbeidere og tillitsvalgte – 
og dette vil igjen i sin tur bidra til en positiv utvik-
ling og tilpasning av kommunes tjenester.  
 
Siden arbeidet startet i 2009 ser vi positiv utvik-
ling på flere områder. Tilbakemeldingene fra bru-
kerundersøkelser og dialogkonferanser er i hoved-
sak gode – og indikerer at vi er på rett vei. Dette 
arbeidet må fortsatt ha høy prioritet, og vil bli 
ytterligere viktig i årene fremover. 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 tje-
nester.  
 
I månedsskifte april/mai passerte vi 7.000 innbyg-
gere, og med en folketallsvekst på 202 nye skau-
ninger i 2012 er vi ved inngangen til 2013 nå 
7.143 innbyggere. For 2012 gir dette en folke-
tallsvekst på 2,9 %. De siste årene viser denne 
folketallsutviklingen:  
 
 
Folkemengde pr. 1.1. Skaun kommune:  
2009 2010 2011 2012 2013 
6.437 6.626 6.756 6.941 7.143 
 
 Prosentvis befolkningsendring ila. året:  

2008 2009 2010 2011 2012 
1,8% 2,9% 2,0% 2,7% 2,9% 
 
 
Med den sterke veksten følger både muligheter og 
utfordringer, og viktigste forutsetning for å hånd-
tere dette er at vi har orden på økonomien. God 
økonomistyring gir forutsigbarhet for innbyggere 
og medarbeidere, og sikrer at vi får mest mulig ut 
av de ressursene vi har til rådighet. 
 
Som for de tre foregående årene gikk Skaun 
kommune i pluss også for 2012, med 8,2 millio-
ner. Langt det meste av resultatet er engangsinn-
tekter knyttet økte skatteinntekter, inntektsført 
positivt premieavvik (reell kostnad vil utgiftsføres 
i kommende 10-årsperiode, så her skyves pen-
sjonskostnader foran oss), samt et lite mindre-
forbruk på driften. 
 
Vi ser imidlertid at med folketallsveksten står vi 
foran betydelige investeringsløft fremover, med 
bl.a. ny Børsa skole, ny 6-avdelings barnehage i 
Buvika, utvidelse av Buvik skole, utvidelse av 
Skaun ungdomsskole og infrastrukturinvesteringer 
i vei, vann og avløp mv. I tillegg til investerings-
tiltakene blir det også svært viktig å ha fokus på 
løpende drift og tilpasning av tjenestetilbudet i 
takt med folketallsendringene. Dersom vi ikke er 
påpasselige og prioriterer strengt kan vi på kort tid 
risikere å komme i samme situasjon som vi var i 
2008 - der svært høyt lånenivå medførte at en stor 
andel av inntektene måtte benyttes til å betjene 
store rente- og avdragskostnader. For årene frem-
over bør vi innrette driftsnivået slik at vi får satt 
av fondsmidler til egenandel til de nødvendige 
fremtidige investeringer.   
 
Vekst i folketall er positivt og viktig for kommu-
nen; nye innbyggere bringer med seg ressurser og 
deltar i samfunnsliv- og utvikling. Vi er godt i 
gang med rullering av kommuneplanen, der vi i 
løpet av 2012 og 2013 skal vi rullere både sam-
funnsplanen og arealplanen. Dette er et spennende 
arbeide, med en viktig målsetting om vi gjennom 
bredt engasjement i fellesskap blir enige om hvil-
ke mål vi har for utviklingen av kommunen vår i 
minimum neste 12-årsperiode.  Vi ser at selv om 
veksten er krevende å håndtere, er det inspireren-
de og givende utfordringer å arbeide med!  
 
Pleie-, omsorg og mestring har også i 2012 arbei-
det mye med samhandlingsreformen både i orga-
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nisasjonen og gjennom SiO (Samhandlingsrefor-
men i Orkdalsregionen). Reformen ble innført fra 
01.01.12, og vil i de kommende årene kreve bety-
delig innsats, omstillingsevne mot nye og endrede 
behov og krav og en evne og vilje til å arbeide 
helsefremmende innen alle sektorer. Det er fort-
satt betydelig usikkerhet knyttet til finansiering av 
reformen, særlig siden den så langt ikke har tatt 
inn finansiering knyttet til forebygging.    
 
Det å være leder, enten en nå er politiker eller 
administrator og medarbeider i en kommune i 
vekst, gir mange muligheter og utfordringer. Det 
oppleves som et privilegium 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 også for 2012 få takke alle 
medarbeidere for helhjertet og god innsats – dere 
viser evne, vilje og mot til hver dag å stå på for 
kommunes innbyggere. En stor takk også til det 
politiske miljøet, for et svært konstruktivt samar-
beide om de felles utfordringer vi står overfor og 
arbeider med hver dag – til beste for kommunens 
innbyggere.   
 
 
Katrine Lereggen 
rådmann 
 

 
 
 
 
 
 

 
Boligbygging og folketallsvekst - nye boligområder i Buvika høsten 2012  
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Kommunens organisering 

Politisk 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 

2012 
S-T 

2012 
Landet 

2012 2010 2011 2012 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Poli-
tisk styring, i kr. pr. innb.  Enhet : Kroner 363 428 391 318 363 351 

 
 
Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene 
Utvalg Antall møter Ant. saker til behandling 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Kommunestyret 7 10 9 88 76 99 
Formannskap 8 8 9 45 29 41 
Plan- og miljøutvalget 7 7 8 50 47 43 
Helse- oppvekst og kulturutvalget 8 7 6 40 27 34 
Arbeidsmiljøutvalget 3 4 3 19 29 21 
Administrasjonsutvalget 3 3 3 5 6 6 
Kontrollutvalget 6 6 6 42 40 41 
Eldrerådet 3 5 4 7 10 7 
Råd for funksjonshemmede 3 2 3 5 5 5 
Skaun ungdomsråd 1 0 0 4 0 0 
Navnekomiteen 1 1 0 1 1 0 
Valgstyret  1   8 0 
 
De politiske representantene fikk høsten 2011 delt 
ut iPad til mottak og lesing av dokumenter. Alle 
sakspapirer, til de fleste utvalgene, har i 2012 blitt 
sendt ut elektronisk. Det synes som om dette har 

fungert svært bra, til tross for noen tekniske prob-
lemer i kommunens dokumentproduksjon. De 
politiske representantene skal ha ros for tålmodig-

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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het, og rask tilpasning til omleggingen til fullt ut 
elektronisk utsending av sakspapirer. 
 
Det er gjennomført 2 opplæringsdager for kom-
munestyrets medlemmer i 2012. 
 
Det er avholdt to Strategikonferanser, en i juni 
og en i oktober, begge gangene med deltakelse av 
kommunestyrerepresentantene, enhetslederne og 
representanter fra fagforeningene. 
 
Det er gitt flere orienteringer til Kommunesty-
ret i 2012: 
• Kreftprosjektet i SiO Helseregion 

v/kreftsykepleierne Liv Ågot Hågensen og 
Randi Kjøren 

• Prosjektet tjenestesamarbeid i Orkdalsregio-
nen v/prosjektleder Sivert Dombu 

• Kristin på Husaby v/ Per Tharaldsen og Siri 
Grøttjord. 

• Beredskap v/fylkesberedskapssjef Dag Otto 
Skar 

• Ressursfordeling i Skaunskolen v/rådgiver 
Hege Røttereng. 

• Norconsults rapport om kapasitetsutbygging i 
barnehager og skoler, v/Terje Gregersen fra 
Norconsult 

• Kommunekompasset, v/KS-konsulent Håvard 
Moe 

• Kommunens forsikrings og pensjonsordninger 
v/Kathrine Andersen fra KLP 

• Bedriften Kapto AS, v/daglig leder Ola Hal-
gunset 

• Interkommunalt barnevern v/Karin Røttereng  
 
Vennskapskommunetreff i Keuruu, Finland, 
juni 2012.  
4 representanter + 2 fra Foreningen Norden i 
Skaun deltok på vennskapskommunetreff mellom 
kommunene Tingsryd, Sverige, Keuruu, Finland 
og Skaun. 
 
Eldres dag  
3. oktober ble Eldres dag arrangert i Børsa sam-
funnshus i regi av Skaun eldreråd med god hjelp 
av Skaun musikkorps – et vellykket arrangement 
med godt program.  
 
 

 
 
Eggkleiva mannskor med sin mangeårige dirigent Stein 
Nilsen gjorde en svært god jobb med å bidra til god stemning 
på Eldres dag 2012
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Administrativ organisering 

 
 
Organisasjonen. 
Det er ikke gjort endringer i den administrative 
strukturen i 2012. I løpet av året startet 3 nye en-
hetsledere: 

Oterhaugen Barnehage: Grete Anita Lefstad 
Rossvollheimen: Line Kirksæther 
NAV-leder: Carl–Tore Ellingsen Ness 
 

 
 
 

 
Kommunale medarbeidere samlet til vår første felles Folkehelsedag, 
med foredrag ved Yngvar Andersen og Karen Espelund
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Årsberetning

Organisasjon 
Medarbeidere
Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert 
timelønte, ekstrahjelp og vikarer): 
 2009 2010 2011 2012 
Stillinger i alt (an-
tall ansatte)  

591 581 597 632 

Stillingshjemler 
(antall årsverk) 

424 414 428 442 

Deltidsansatte (an-
tall personer) 

355 340 336 308 

 
Økningen i antall ansatte og årsverk skyldes bl.a. 
utvidet(e) skjermet(e) omsorgstiltak, økt beman-
ning i skole/SFO og flere prosjekt; først og fremst 
innen Barn, familie og helse, i Hjemmetjenesten 
og ved Rossvollheimen Samtidig er antall deltids-
tilsatte redusert pga. aktiv innsats for nettopp re-
duksjon av uønsket deltid. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 3 møter og 
behandlet 21 saker, herunder tiltak innenfor ”Ink-
luderende arbeidsliv” (IA), om verne-
/helsepersonell, -undersøkelser og -tiltak, om opp-
læring av betydning for arbeidslivet, om velferds-
tiltak, og om kommunens budsjett/ budsjettfor-
slag. 
 
Administrasjonsutvalget har hatt 3 møter og be-
handlet 6 saker, bl.a. om leder- og ledelsesutvik-
ling, om velferdstiltak og om kommunens bud-
sjett/budsjettforslag. 
 
Likestillingsarbeid 
Kvinneandelen av ansatte er 82 %, - som utfører 
81 % av samlet arbeidsmengde (årsverk). 
Kvinneandelen av ansatte i ledende stillinger er, 
som i 2011, 68 % (menn 32%). 
 
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 2012 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 er 
det ikke behandlet egen sak om temaet. Enhetsle-
dermøtet i sept. 2011 hadde nytt besøk av KUN, 
med ny gjennomgang av det kommunale ansvaret 
i likestillingsarbeidet; aktivitets- og rapporterings-
plikten. 
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. 



  

9 
 

 
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-
miljøloven - gjennomgås årlig ved hver enhet, 
som så rapporterer om dette i den faste egenrap-
porteringen pr. 30.06, om HMS-arbeidet siste år, 
til rådmannen. Slik intern rapport er mottatt fra 
alle enheter også i 2012. 
 
Lønnsforhandlinger 
Det sentrale tariffoppgjøret 2012 var et ”hoved-
oppgjør” . Gjennom frivillig mekling og etter 
meklingsbrudd og påfølgende streik med alle for-
handlingssammenslutningene, ble oppgjøret full-
ført og vedtatt med resultat som innebar:  
- generelt lønnstillegg på 2,7% pr. 06.06.12 for 
alle stillinger i HTA kap.4, 
- justering av minstelønnssatsene pr. 06.06.12 i 
HTA kap.4, 
- lørdags- og søndagstillegget er hevet til minst 
50 kr med virkning fom. 06.06.12. 
- ”pott” på  1,2 % av lønnsmassen avsatt til lokale 
forhandlinger etter HTA kap. 4.A.1, virkningsdato 
01.08.12. 
 
Lokale forhandlinger etter kap.4 (med 9 org.) ble, 
sammen med ordinære (årlige) tarifforhandlinger 
etter kap.3 for enhetslederne (8 org.) og etter 
kap.5 for andre stillinger som forhandler all lønns-
regulering lokalt (10 org.), fullført uten brudd. I 
tillegg ble behandlet søknader fra 6 uorganiserte 
arbeidstakere i kap.4, én i kap.5. Virkning 
01.05.12 for kap.3 og kap.5.  
 
Årskostnad 
kap.4: 

Kr   1 607 400  (291 kvinner/  
47 menn) 

Årskostnad 
kap.5.2: 

Kr.     678 087  (18 kvinner/  
17 menn) 

Årskostnad-
kap.3.4.2: 

Kr.     495 000  (13 kvinner/ 
5 menn) 

Årskostnad 
alle kap. 

Kr. 2 780 000  (322 kvinner/ 
 69 menn) 

 
Samlete/anslåtte lønnskostnader i 2012, sentralt 
oppgjør og lokale forhandlinger (ekskl. pensjon, 
arb.giveravgift og feriepengeavsetning):             
Kr. 5 535 000. 
 
De budsjetterte midlene 2012 til lønnsoppgjøret 
og til lokale forhandlinger dekket dette. 
 
Sykefravær 
Totalt sykefravær i prosent: 2012: 8,5 %  
 

For sammenligning var sykefraværet i: 
2011: 9,5 % 
2010: 9,8 % 
2009: 9,3 % 
2008: 9,7 % 

 
Tilsvarende tall for kommunesektoren samlet: 
2012: 9,5 % 
2011: 9,1 % 
2010: 8,9 % 
2009: 9,6 % 
2008: 9,4 % 
 
Med et samlet fravær på 8,5% nærmer vi oss den 
vedtatte del-målsettingen vår i IA-avtalen 2010-
2013, med et samlet sykefravær (legemeldt og 
egenmeldt) på under 8,4%. Selv om sykefraværet 
vårt fortsatt er høyere enn ønskelig, i forhold til 
andre vuiliker å sammenligne oss med, konstate-
rer vi en positiv og gledelig utvikling. 
 
Vi har ikke særskilt registrering av sykdommer 
med antatt årsak i arbeidet eller forhold på ar-
beidsplassen og kan heller ikke angi noe antall 
registreringer av slike sykdommer. 
AMU har jevnlig fulgt utviklingen i sykefraværet. 
Renhold, barnehagene, og omsorgsyrkene, har 
hatt skjerpet oppmerksomhet de siste årene. Dette 
videreføres  i 2013. 
 
Det er ikke registrert arbeidsuhell/-ulykker som er 
rapportert til vernetjenesten, NAV og/eller KLP 
forsikring. Ingen rapportert til Arbeidstilsynet. 
 
I mars 2003 undertegnet kommunen Samarbeids-
avtale om et mer inkluderende arbeidsliv og ble 
inkluderende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift. Avta-
len er senere videreført, sist i februar 2010 ved ny 
Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeids-
liv, 1.mars 2010 - 31.desember 2013 (IA-avtalen). 
Denne viderefører delmålene fra den gamle avta-
len: 
1. Redusere sykefraværet med 20% i forhold til 

nivået i 2. Kvartal 2001 
2. Øke sysselsettingen for personer med redusert 

funksjonsevne 
3. 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). 
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Mål 1. om å redusere sykefraværet ble konkreti-
sert til under 8,4 % i 2011. Dette ble ikke nådd 
fullt ut. 
Mål 2. om økt sysselsetting er mer enn oppfylt, 
mens mål 3. om økt pensjoneringsalder ikke er 
beregnet/kontrollert. 
 
En partssammensatt arbeidsgruppe er nedsatt for å 
rullere Rådmannens plan for nærvær og inklude-
rende arbeidsliv i Skaun kommune og evt. foreslå 
justeringer. Gjennomgangen er ikke fullført. 
 
Samarbeidet med NAV, lokalt og med Arbeids-
livstjenesten, er nært og har blitt styrket. I 2012 
ble det mottatt tilsagn om Tilretteleggingstilskudd 
på til sammen 1 108 127 kr; for grupper og/eller 
enkeltpersoner, til hhv. hjelpemidler (individrettet, 
”flerbruk” og grupper) og tilrettelegging. 
 
Samlet har dette gitt forsterket fokus på sykefra-
vær (”nærværs-arbeid”) og på den gjennomsnittli-
ge avgangsalderen (”seniorpolitikk”/ ”livsfasepo-
litikk”). 
 
Bedriftshelsetjeneste 
Tjenesteleverandør har, siden høsten 2004, vært 
Hjelp24 BHT, som i 2012 gikk inn i en landsdek-
kende helse- og treningskjede: Stamina HOT 
Bedriftshelsetjeneste. 
 
De pliktmessige oppgavene, målrettet helseopp-
følging, har i 2012 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: 
14 samlinger (hele og halve temadager) er avholdt 
med/mellom rådmannen og de 18 enhetslederne. I 
dette inngår 2 arbeidsmøter (strategikonferanser) 

med kommunestyret om budsjett, samt to 1-dags 
samlinger i prosjektet Lederutvikling i Skaun 
kommune, hvor alle enhetslederne, samt 3 rådgi-
vere, 3 folkevalgte og 4 hovedtillitsvalgte har 
deltatt. Tema: Økonomikurs for utvidet ledergrup-
pe og Endringsledelse i Skaun kommune med 
fokus på kontinuerlig forbedring - Lean. Mål-
gruppen har i 2012 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 - Enga-
sjert) har vært lagt til grunn. 
 

 
Fra aktivt arbeid med Lean under utvidet ledersamling 
 
Orienteringer-/drøftinger med arbeidstakerorga-
nisasjonene: 
4 møter av ulik lengde er avholdt med/mellom 
rådmannen og alle organisasjonene samlet, bl.a. 
eget IA-møte hvor IA er eneste tema. I tillegg 
kommer lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og 
formelle forhandlingsmøter. 
 
• Deltakelse på brukermøter/temadager for 

EDB-systemene  og 
• Kurs i forbindelse med oppgradering av saks-

behandler- og fagsystemene på EDB: 
For vedlikehold/ oppdatering av kunnskap/ fer-
digheter i å betjene EDB-baserte hjelpemidler 
(”verktøy”), som kommunen har gjort seg avheng-
ig av i sin drift (eks. post-/ saksbehandling, lønn/ 
refusjoner, økonomi/regnskap, 
kart/oppmåling/bygninger og vann/avløp osv.), 
har ansatte jevnlig deltatt i kurs, brukerkonferan-
ser, tema-dager mv. Nytt økonomi-/lønnssystem 
fom. 01.01.13 har medført økt kursbehov og -
aktivitet, som vil vedvare i 2013. 
 
• Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 

timer-kurs HMS) 
Full  Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid 
(HMS), for alle ledere, enhetsledere, verneombud 



  

11 
 

og medlemmer i AMU (AML §§ 3-5,  6-5, 1.ledd 
og 7-4), ble gjennomført vår/høst 2010. Alle 
avd.ledere/ fagledere/ avdelingsledere/ styrerass. 
/inspektører osv. i kommunen, ble gitt tilsv. tilbud 
i løpet av våren 2011. Seinere har det skjedd per-
sonutskiftinger.  Ny internopplæring ble ikke 
gjennomført i 2012 og planlegges heller ikke 
2013. De aktuelle personene vil derfor få delta på 
relevante eksterne kurs-/opplæringstilbud. 
 
• Brannvernlederkurs 
Tilbudet har vært gitt enhetslederne og verneom-
budene i 2004, 2007, 2010 og 2011. Nytt kurs 
planlegges i 2013. 
 
• Førstehjelpskurs  
Internt ved skoler og barnehager. 
 
Leder-(ledelses-)utvikling samt opplæringstiltak 
mot EDB/IKT og nytt økonomi-/lønnssystem 
samt post/arkiv videreføres i 2013. Utfordring: 
Styrket kompetanse (opplæring) i Kommunal 
forvaltning, Saksbehandling, Innkjøp, Videreut-
vikling av enhetlig og helhetlig resultatorientert 
ledelse. 
 
Velferdstiltak 
Vi-arrangement, med undervisningsseminaret 
”Konge i eget liv” v/Ingvar Wilhelmsen, ble 
gjennomført i Skaunhallen den 28.09.12, etter 
samme mønster som Vi-arrangementet 2011; gra-
tis for alle medarbeidere i kommunen. En arbeids-
gruppe på 12 ansatte fra ulike enhe-
ter/tjenesteområder - i tillegg til rådmannen selv 
og sekr. for AMU - sto for planleggingen og gjen-
nomføringen. Som i fjor ble det etablert ”VI-
korps” og ”VI-kor” som opptrådte og bidro i un-
derholdningen. Evalueringene viser svært positiv 
respons blant de ansatte og nytt tilsvarende VI-
arrangement planlegges også i 2013. 
 

I november arrangert kommunen gratis Folkehel-
sedag i Børsa samfunnshus: Sammen om det gode 
liv, som ½-dag for alle ansatte (2 grupper), med 
tema Helsefremmende kommuner v/Karen Espe-
lund og Gode valg - Sprekt liv v/Yngvar Ander-
sen. Alle tilbakemelinger har vært positive. 
 
Kommunen har videreført avtalene om trenings-
muligheter for sine ansatte, med hhv. 3T på Ork-
anger, MaxGym i Buvika og Fredly Folkehøgsko-
le i Børsa. 
 
Lærlinger 
Avlagte prøver i 2012: 4 (3 i helsefag, 1 i barne- 
og ungdomsarbeiderfag) 
 
Inngåtte kontrakter i 2012: 6 (3 i helsefag, 2 i 
barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 kokkefag)  
 
Brutt(e) kontrakt(er) i 2012: Ingen. 
 
Løpende kontrakter 31.12.12: 9 (5 i helsefag, 3 i 
barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 kokkefag) 
 
Intensjonsavtalen vår om lærlinginntak ble inngått 
i forbindelse med Reform -94; om årlig inntak av 
én lærling pr. 1000 innbyggere. Det skulle da tilsi 
7 nye lærlinger pr. år,  dvs. 14 løpende kontrakter. 
Vi tar fortsatt inn betydelig færre lærlinger enn det 
avtalen tilsier. 
 
Sysselsettingsengasjement 
Ved årsskiftet har vi løpende avtaler med NAV og 
hhv. 4 personer om VTA (varig tilrettelagt arbeid 
i off. virksomhet) og 2 personer om ordinær ar-
beidspraksis. 
 
I tillegg har 15 personer hatt tilbud om arbeids-
plass m/ lønnstilskudd gjennom NAV, eller ar-
beidspraksis, uten at antall og årsverk er registrert 
systematisk (uten utgift for kommunen, avtaler 
inngått direkte ml. NAV arbeid, praksiskandidaten 
og resp. driftsenhet).
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Statlige styringssignaler og rammebetingelser 
Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en reell 
vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 
om lag 5 mrd. kroner i 2012, tilsvarende 1,4 pst. 
Av veksten i de samlede inntektene kom 3,75 
mrd. som frie inntekter. Av veksten i de frie inn-
tektene var nærmere 2,5 mrd. kroner forutsatt å 
dekke merkostnadene som følge av befolknings-
utviklingen.  
 
For Skaun kommune var veksten i de frie inntek-
tene anslått til 12,6 mill. kr, noe som var en nomi-
nell vekst på 4,4 %.  
 
Den kommunale deflatoren ble anslått til 3,25 %. 
De kommunale skattørene ble økt fra 11,3 % i 
2011 til 11,6 i 2012. Denne økningen må ses i 
sammenheng med at skatteinntektenes andel av 
kommunenes samlede inntekter skal være om lag  
40 pst. 
 
Regjeringens anslag for gebyrinntektene var en 
økning på 3,8 prosent fra 2011 til 2012.  
 
Endringer i inntektssystemet fra og med 2012: 
 
• Utgiftsutjevning: Noen mindre tekniske juste-

ringer av de ulike delkostnadsnøklene, grun-
net diverse saker i statsbudsjettet som påvir-
ker vektingen mellom de ulike sektorene. 

• Ny delkostnadsnøkkel: I forbindelse med at 
midler til kommunal medfinansiering og ut-
skrivingsklare pasienter (samhandlingsrefor-
men) ble lagt inn i rammetilskuddet, er det ut-
arbeidet en helt ny delkostnadsnøkkel. Denne 
har også effekt for de eksisterende delkost-
nadsnøklene i utgiftsutjevningen. 

 
Konkrete bevilgninger i statsbud-
sjettet 
Barn og unge. 
- Private barnehager skal minst ha 92 % kom-

pensasjon tilsvarende det som kommunale 
barnehager får i offentlig støtte 

- Makspris beholdt på samme nominelle nivå, 
kr. 2.330 pr. mnd.  

- Kontantstøtteordningen for 2-åringer avvikles 
fra 1. august, mens det innføres aldersdiffe-
rensierte satser for 1-åringer. Rammetilskud-
det økes for å kompensere for forventet økt 
barnehageetterspørsel 

 
Grunnskole. 
- Det bevilges i alt 66,8 mill. kr til innføring av 

valgfag på ungdomstrinnet fra høsten 2012. 
Tilbudet utvides kommende år. 

 
Helse- og omsorg. 
- 150 mill. kr til et øremerket stimuleringstil-

skudd for dagaktivitetstilbud for demente 
- Investeringstilskudd til 1 500 nye heldøgns 

omsorgsplasser  
 

Barnevern. 
- Styrking av det kommunale barnevernet med 

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

brukes til nye stillinger 
 
Ressurskrevende tjenester. 

- Kompensasjonsgraden er 80 pst. i 2012. 
- Innslagspunktet økt fra 895.000 i 2011 til 

kr. 935.000 i 2012. 
 
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 2,2 %. 
 
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 2,25 %. 
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Driftsresultatet 

(Tall i hele 1000 kr) Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett 
 2012 2012 2012 

Driftsinntekter -416 765 -384 470 -378 408 
Driftsutgifter 412 036 372 502 360 548 
    
Brutto driftsresultat -4 729 -11 968 -17 860 
    
Sum eksterne finansinntekter -10 428 -7 998 -7 998 
Sum eksterne finansutgifter 19 534 16 829 20 743 
Netto eksterne finansutgifter 9 106 8 831 12 745 
Motpost avskrivninger -19 291 -1 345 -1 345 
    
Netto driftsresultat -14 913 -4 482 -6 460 
    
Sum bruk av avsetninger -26 161 -26 838 -6 619 
Sum avsetninger, inkl. overføring invest.regn. 32 844 31 320 13 079 
Netto avsetninger 6 683 4 482 6 460 
    
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd): -8 230 0 0 
 
Oppsummering. 
Regnskapet for 2012 kom ut med et mindre-
forbruk, eller overskudd, på kr. 8.230’. De tre 
foregående årene, 2009-2011 har regnskapene vist 
et overskudd på til sammen kr. 35.345’. Til sam-
men for de 4 siste årene gir dette et samla over-
skudd på 43,6 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, hvor store investeringer innen skole og 
barnehage står for tur. Overskuddene de siste åre-
ne  gir oss muligheten til å øke egenkapitalen og 
bygge opp disposisjonsfondene raskere enn tenkt. 
 
Sammenlignet med budsjettet, økte driftsinntekte-
ne med kr. 32.295’, mens driftsutgiftene økte med  
kr. 39.543’. 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. 
19.210’ og kr. 1.345’, dvs. en forskjell på kr. 
17.865. Veksten i driftsutgiftene, korrigert for 
avskrivningene, ble da kr. 21.678’ 
 
Inntektsveksten på kr. 30.826’ fordeler seg på 
hovedinntektsartene slik: 
 
- økte salgs og leieinntekter kr.       290’ 
- økte refusjonsinntekter kr.  25.193’ 

- økte overføringer som rammetilskudd, skatt, 
andre statstilskudd  kr.     5.343’ 

 
Salgs –og  leieinntektene kom ut med små avvik 
fra budsjettet. 
 
I økte refusjonsinntektene inngår div. statstil-
skudd,  sjukelønnsrefusjoner, momskomp., div. 
andre refusjoner og tilskudd. mv. Div statstilskudd  
økte med 6.622’,  sjukelønnsrefusjonene økte med 
kr. 12.352’ ’, momskomp. kr. 3.172 ’, og div. 
andre refusjoner med kr. 3.052’.  Økningen i til-
skudd til ressurskrevende brukere på kr. 3.500’, 
og tilskudd til div. prosjekter på Rossvollheimen 
på kr. 1.601’, utgjør den vesentlige del av økning-
en på div. statstilskudd. 
 
Under andre refusjoner er ført innbetalingene fra 
andre kommuner vedr. felles innkjøp av nytt øko-
nomisystem. Skaun kommune har betalt alle reg-
ninger, og viderefaktureringa til samarbeidskom-
munene, i alt kr. 1.383’, er inntektsført under div. 
andre refusjoner. 
 
Momskompensasjonen har en tilsvarende økning 
på utgiftssida. 
 
Utgiftsveksten, korrigert for avskrivningene, på 
kr. 21.678’, har kommet på lønnsutgiftene med kr. 
14.615’, innkjøpspostene med kr. 2.734’ og over-
føringspostene med kr. 4.329’.   
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Av de økte lønnsutgiftene, har 10.386’ kommet på 
vikarpostene for langtidssjukmeldte og svang-
erskapsvikariat, kr. 2.300’ på ekstrahjelp, og om 
lag 1.000’ på div. lønn. Økningen i overførings-
postene gjaldt momsutgift kr. 3.200’ og refusjon 
til fylkeskommunen med kr. 1.000’. Overførings-
posten til fylket er knytta til forsterking av fylkes-
veg, hvor fylkeskommunen har fakturert kommu-
nen med kr. 1.000’, for forsterkingsarbeider på 
fylkesvei 754: Skålvollen til Aunbygda. Kravet er 
utgiftsført, men ikke betalt. Det vil bli avholdt 
møtet om saken for å få en skikkelig gjennomgang 
av kravet. 
 
Brutto driftsresultat kom på kr. 4.729’, mot kr. 
11.968 i budsjettet. Brutto driftsresultat innehol-
der avskrivningene. Avskrivningene har ikke re-
sultateffekt, og ved å korrigere for de, ble resulta-
tet hhv. kr. 24.019 og kr. 13.314’, som betyr en 
bedring på kr. 10.705’ sammenlignet med budsjet-
tet.  
 
Brutto driftsresultat skal minst være så høyt at det 
tilsvarer  netto, eksterne finansieringstransaksjo-
ner. De kom på kr. 9.106’, og oppfylte således 
minimumskravet i godt monn.  
 
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. 
14.913’, som utgjør 3,6 % av driftsinntektene. 
Tilsvarende tall i budsjettet, var et netto driftsre-
sultat på kr. 4.482’, eller 1,2 %.  
 
Isolert sett kom netto driftsresultat på noe over 
anbefalt nivå . I resultatet inngår premieav-
vik/amortisering av tidligere års premieavvik og 
momskompensasjon fra investeringene, med hhv. 
9.076’ og kr. 946’.  
 
Premieavvik er en fiktiv inntekt, og skal utgiftsfø-
res igjen de neste 10 årene. Med det omfanget 
premieavviket hadde i 2012, utgjorde det 60% av 
årets netto driftsresultat. Premieavviket skal ut-
giftsføres de neste 10 årene, noe som øker utgifts-
nivået, og vil gjøre det vanskeligere å få balanse i 
budsjettene framover.  
 
Netto driftsresultat, korrigert for premieavvik og 
momskompensasjon fra investeringer, kom da på 
kr. 4.892’, og en resultatgrad på 1,2%. Dette kor-
rigerte nivået gir et mer realistisk bilde av resulta-
tet i 2012, og nivået lå klart under måltallet på 
3%. 
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Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett. 
 
  Regnskap Rev.budsjett Avvik Avvik 
  2012 2012 i kr i % 
Skatt på formue og inntekt -124 135 -119 921 -4 214 3,5 
Ordinært rammetilskudd -184 575 -184 803 228 -0,1 
Skatt på eiendom, verk og bruk -900 -900 0 0,0 
Skatt på eiendom, bolig 0 0 0  
Andre generelle statstilskudd -1 931 -2 100 169 -8,0 
Sum frie disponible inntekter -311 541 -307 724 -3 817 1,2 
Renteinntekter og utbytte -8 326 -6 698 -1 628 24,3 
Gevinst finansielle instrumenter -2 063 -1 300 -763 58,7 
Mottatte avdrag sosiallån -38 0 -38  
Sum eksterne finansinntekter -10 428 -7 998 -2 430 30,4 
Renteutgifter, provisjoner oa finansutg. 9 011 8 329 682 8,2 
Tap finansielle instrumenter 0 0 0  
Avdrag på lån 10 455 8 500 1 955 23,0 
Sosiale utlån 68 0 68  
Sum eksterne finansutgifter 19 534 16 829 2 705 16,1 
Resultat eksterne finanstransaksjoner 9 106 8 831 275 3,1 
Til dekn. tidl. års. regnskapsm. merforbruk 0 0 0  
Til ubundne avsetninger 30 371 30 371 0 0,0 
Til bundne avsetninger 1 523 0 1 523  
Sum avsetninger  31 894 30 371 1 523 5,0 
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -17 383 -17 383 0 0,0 
Bruk av ubundne avsetninger -6 904 -6 904 0 0,0 
Bruk av bundne avsetninger -1 874 -2 551 677 -26,5 
Sum bruk av avsetninger -26 161 -26 838 677 -2,5 
Netto avsetninger 5 733 3 533 2 201 62,3 
Overført til investeringsregnskapet 950 950 0 0,0 
Til fordeling drift -295 752 -294 410 -1 342 0,5 
Sum netto drift totalt (fra skjema 1b) 287 522 294 410 -6 889 76,4 
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -8 230 0 -8 230 1,8 
 
 
De frie inntektene ble kr. 3.817’ høyere enn bud-
sjettert. Skatteinntekter og rammetilskudd økte 
med kr. 3.986’ , mens andre generelle statstil-
skudd kom ut kr. 169’ lavere enn budsjettet. 
 
De eksterne finansinntektene består av renteinn-
tekter, utbytte fra Trønderenergi og gevinst fi-
nansplasseringer.  Sum eksterne finansinntekter 
ble kr. 2.430 ’ høyere enn budsjettet.  Den største 
inntektsveksten fikk vi på renter av bankinnskudd 
med  kr.1.034’, finansplasseringer med kr. 763’ 
og utbytte Trønderenergi med kr. 425’.  

Utbytte Trønderenergi kom på  kr. 4.070’ og ge-
vinst finansplasseringer kr. 2.063’.  
 
I tråd med handlingsregelen i finansreglementet, 
ble det budsjettert med en gevinst på ca. 5%, til-
svarende kr. 1.300’. Denne ble avsatt til styrking 
av bufferfondene, mens det i til driftsformål ble 
disponert kr. 650.000 av tidligere års gevinst. 
Regnskapet er ført i samsvar med dette, og me-
ravkastninga på kr. 763’, har gitt en tilsvarende 
økning i de disponible rammene. 
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Sum eksterne finansutgifter på kr. ’ kom ut kr. 
2.705 ’ mer enn budsjettet, og resultatet for eks-
terne finanstransaksjoner  ei merutgift på kr. 275’.  
De økte finansinntektene er gått med til å øke 
takten i nedbetaling av gjeld. Det ble betalt mer i 
avdrag enn nivået for minste avdrag. 
 
Netto avsetninger til fond viste en økning på 
kr.’2.201’’, som skyldes økt  avsetning til bundne 
fond på kr. 1.523’ , og redusert bruk av bundne 
avsetninger på kr.677’. De økte avsetningene til 
bundne fond gjelder hovedsakelig avsetning av 
gavemidler under sentraladministrasjonen, og 
øremerka tilskudd under kultur, fritid og frivillig-
het, som ikke ble brukt i 2012. 
 
Avsetning til ubundne fond (disposisjonsfond) kr. 
30.371’, og  bruk av ubundne avsetninger og bruk 
av tidligere års mindreforbruk, kr. 24.287’, er ført 
i samsvar med kommunestyrets vedtak. 
 

Overføringsposten fra driftsregnskapet til investe-
ringsregnskapet gjelder momskompensasjonen fra 
investeringene, og er ført i råd med budsjettet med 
kr. 950’. All moms fra investeringsregnskapet er 
ført til finansiering av investeringer Kravet for 
2012 er at minimum 60 % skal overføres til inves-
teringsregnskapet. 
 
Budsjettområdene fikk et mindreforbruk på kr. 
6.889’. Forklaringen til avvikene framgår av be-
skrivelsene av budsjettområdene. 
 
Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige 
mindreforbruket slik: 
Frie disponible inntekter, økt inntekt -3 817 
Eksterne finanstransaksjoner, økt utgift 275 
Netto avsetninger, økt utgift 2 200 
Overføring til investeringsregnskapet 0 
Til fordeling drift, økt ramme  -1 342 
Netto mindreforbruk budsjettområdene. -6 889 
Regnskapsmessig mindreforbruk 
totalt 

-8 231 
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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 Regulert Opprinnelig Budsjett- 

 budsjett budsjett endring 
Sum frie disponible inntekter -307 724 -302 857 -4 867 
Sum eksterne finansinntekter -7 998 -7 998 0 
Sum eksterne finansutgifter 16 829 20 743 -3 914 
Sum avsetninger 30 371 9 179 21 191 
Sum bruk av avsetninger -26 838 -6 619 -20 219 
Sum overført til investeringsbudsjettet 950 3 900 -2 950 
Til fordeling drift 294 410 283 651 10 759 
 
 
Økt sum stilt disponibelt til drift på kr. 10.759’ ’ er fordelt til budsjettområdene iht. tabellen under: 
 
Budsjettområde Regulert Opprinnelig Budsjett- 

budsjett  budsjett endring 
Sentraladministrasjonen 18 057 19 319 -1 262 
Skoler inkl. SFO 66 886 64 140 2 746 
Barnehager 53 834 51 740 2 094 
Kultur, fritid og frivillighet 7 995 7 581 414 
Barn, familie og sosial 44 036 40 744 3 293 
Institusjonsbaserte tjenester 43 831 42 737 1 094 
Hjemmebaserte tjenester 33 704 32 370 1 334 
Plan, ekskl. gebyr 6 771 7 158 -387 
Plan, gebyrbelagte tjenester * -6 338 -6 598 260 
Eiendomsdrift 25 635 24 462 1 173 
Sum netto drift totalt 294 410 283 651 10 759 
 
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. ’ lavere enn i opprinnelig 
budsjett. Budsjettendringene på til sammen kr. 
10.759’ ble finansiert slik 
 

Økte frie inntekter -4 867 
Reduserte renteutgifter -3 914 
Økt avsetning til fond 972 
Reduserte overføringer til 
investeringsbudsjettet 

-2 950 

Økt ramme til fordeling 
drift 

-10 759 

 
 
Budsjettet for sentraladministrasjonen er regulert 
ned med kr. 1.262’. I denne reguleringen inngår 
momskompensasjon fra investeringene, premie-
avvik/tilbakeføring overskudd pensjon KLP, for-
deling av lønnsreserven til driftsenhetene som  
kompensasjon for økte utgifter ved de sentrale og 
lokale lønnsoppgjør.
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I forbindelse med økonomirapportene ble det også 
gjort bevilgninger til enkelttiltak. Oversikt over 

disse går fram av tabellen under: 

 
Bevilgninger nye driftstiltak Beløp Dekning 
LEAN – arbeidet i Skaun 400.000 Tilskudd KLP kr. 200.000, 

overskuddsfond kr. 200.000 
Skjønnsmidler barn, familie og helse 705.000 Økt rammetilskudd 
Skjønnsmidler sentraladministrasjonen 350.000 Økt rammetilskudd 
Skjønnsmidler teknisk kontor 130.000 Økt rammetilskudd 
Næringshagen i Orkdalsregionen 233.000 Økt rammetilskudd 
Krisesenteret i Orkdalsregoinen 279.000 Økt rammetilskudd 
Barnevern-tilleggsbevilgning 1.500.000 Økt rammetilskudd 
Oppsetting av Skottet 2013 200.000 Bruk av disp.fond. 
Skoleskyss – tilleggsbevilgning 200.000 Økt rammetilskudd 
Tilskudd private barnehager-tilleggsbevilgning 300.000 Økt rammetilskudd 
Økonomisk sosialhjelp-tilleggsbevilgning 250.000 Økt rammetilskudd 
Tilleggsbev. ekstraordinære reparasjoner og 
vedlikehold skolebygg 

300.000 Økt rammetilskudd 

Valgfag Skaun ungdomsskole-tilleggsbevilgning 70.000 Økt rammetilskudd 
Klassedeling Buvik skole-tilleggsbevilgning 200.000 Økt rammetilskudd 
Klassedeling Børsa skole – tilleggsbevilgning 150.000 Økt rammetilskudd 
Reguleringsplan Fv 802-tilleggsbevilgning 200.000 Økt rammetilskudd 
Huskestaiv Pundslia Barnehage 40.000 Redusert avsetning disp.fond 

Sum 5.188.000  
 
Overskuddsoverføring  
Overskuddsoverføring enhetene 2.480.000 
Bruk av overskudd til enkelttiltak 2.250.000 
 
Budsjettendring eksterne finanstransaksjoner   
Innspart renteutgift 3.914.000 Avsatt disposisjonsfond 
 
 
Rådmannen fikk fullmakt til å fordele kompensasjonen for lønnsoppgjørene i 2012 på budsjettområdene, og 
den går fram av tabellen under: 
 
Budsjettområde Kompensasjon lønnsoppgjør 
Sentraladministrasjonen 317 000 
Skoler inkl. SFO 1 414 000 
Barnehager 1 279 000 
Barn, familie og helse 405 000 
Kultur, fritid og frivillighet 124 000 
Institusjonsbaserte tjenester 1 094 000 
Hjemmebaserte tjenester 734 000 
Plan ekskl. gebyr 131 000 
Gebyrbelagte tjenester 196 000 
Eiendomsdrift 323 000 
Sum 6 017 000 
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Resultat budsjettområdene. 
 
Budsjettområde Regnskap  Regulert Avvik Forbruk 

 budsjett budsjett  i % 
Sentraladministrasjonen 13 502 18 057 -4 554 74,8 
Skoler inkl. SFO 66 346 66 886 -540 99,2 
Barnehager 54 653 53 834 819 101,5 
Kultur, fritid og frivillighet 7 323 7 995 -671 91,6 
Barn, familie og sosial 41 836 44 036 -2 201 95,0 
Institusjonsbaserte tjenester 44 834 43 831 1 003 102,3 
Hjemmebaserte tjenester 31 959 33 704 -1 745 94,8 
Plan, ekskl. gebyr 7 068 6 771 297 104,4 
Plan, gebyrbelagte tjenester * -6 578 -6 338 -241 96,3 
Eiendomsdrift 26 579 25 635 944 103,7 
Sum netto drift totalt 287 522 294 410 -6 889 97,7 
 
Fra regnskapsåret 2011 trådte reglementet for 
overføring av over- og underskudd i kraft.  I for-
bindelse med disponeringa av mindreforbruket for 
regnskapet 2011, ble det i alt kr. 4.730’ disponert, 
derav kr. 2.480’ til enhetene og kr. 2.250’til ulike 
enkelttiltak. 

For 2012 foreligger det fra  enhetene søknad om 
overføring av overskudd på kr. 4.019’. Søknadene 
om disponering av overskudd og dekninga av 
underskudd, vil bli gjort i forbindelse med kom-
munestyrets behandling av årsregnskapet.

 
 
Budsjettområdet sentraladministrasjonen 
(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik i kr  Avvik i % 
Driftsutgifter 20 669 21 365 -696 -3,3 
Driftsinntekter -7 166 -3 308 -3 858 -116,6 
Driftsresultat 13 502 18 057 -4 554 -25,2 
 
Budsjettområdet består av: 
Folkevalgte organer, kontrollutvalg og revisjon, 
rådmann m/stabsenhetene økonomi- og personal-
kontoret og servicekontoret, fellestjenester og 

EDB-utgifter, overformynderi, samt ansvar 1601-
Diverse, m/momskomp. fra investeringsregnska-
pet, premieavvik mv. pensjon KLP og reservepos-
ter lønnsoppgjør . 

 
Tiltak opprinnelig budsjett 2012 Beløp 
Prosentvis nedskjæring -540.380 
Utarbeidelse av planstrategi i kommuneplanens samfunnsdel 200.000 
Sum -340.380 
 
Nye og økte bevilgninger  Beløp 
Næringshagen i Orkdalsregionen 233.000 
Skjønnsmidler til elektronisk styringsverktøy i den helhetlig styring 350.000 
LEAN-arbeidet 400.000 
Breibånd Vassbygda (overskudd 2011) 80.000 
Vennskapskommunetreff  (overskudd 2011) 50.000 
Promotering Skaun kommune (overskudd 2011) 120.000 
Overskuddsoverføring sentraladministrasjonen 455.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør 317.000 
SUM 2.005.000 
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Budsjettområde sentraladministrasjonen fikk et driftsresultat med et mindreforbruk på kr. 4.554’.  Avviket i 
kr.  og forbruket i % på de ulike ansvarsområdene,  framgår av tabellen under. 
 
Ansvarnr. Navn på ansvar Regnskap Budsjett  Avvik Forbruk i % 
1001 Formannskap/Kommunestyre 2 098 2 778 -680 75,5 
1101 Kontrollutvalg og revisjon 862 900 -38 95,8 
1201 Rådmann/ass.rådmann 2 519 2 714 -195 92,8 
1202 Servicekontor 3 155 3 024 131 104,3 
1203 Økonomikontor 6 801 6 793 8 100,1 
1304 Div.fellesutgifter 6 336 6 944 -608 91,2 
1305 EDB - utgifter 4 826 5 157 -331 93,6 
1402 Overformynderiet 64 59 5 109,0 
Sum  

 
26 661 28 368 -1 707 94,0 

1601 Diverse -13 158 -10 311 -2 847 -127,6 
Sum totalt 

 
13 502 18 057 -4 554 74,8 

 
Som tabellen viser, ga premieavvik/premiefond 
mv. vedr. pensjonsordningene,  et positivt avvik  
på kr. 2.847’.  Her inngår også en ubenyttet lønns-
reserve på kr.  483’. Drifta for øvrig på sentralad-
ministrasjonen ga et mindreforbruk på kr. 1.707’. 
 
Det positive avviket på formann-
skap/kommunestyre skyldes  økt inntekt i form av 
gavemidler på kr. 806’ (Bjarne Espaas dødsbo). 
Midlene er i regnskapet avsatt til et bundet drifts-
fond. I realiteten viser resultatet på formann-
skap/kommunestyret  et merforbruk på kr. 126’, 
som har kommet på lønnsposter og møtegodtgjø-
ring. Kontingent og kjøp av tjenester til nærings-
hagen i Orkdalsregionen kom på kr. 233’, som er 
iht. budsjettet. 
 
Mindreforbruket på kontrollutvalg og revisjon 
skyldes reduserte utgifter på kontrollutvalgets 
virksomhet. Til revisjonstjenester og sekretariats-
tjenestene fra Konsek er det brukt kr. 831’. 
 
Rådmann/ass.rådmann fikk ei mindreutgift på kr. 
195’, som skyldes at tiltredelsen av ny rådgiver 
helse skjedde seinere enn forutsatt i budsjettet. 
 
Servicekontoret fikk et overforbruk for 2012 på 
kr. 131’. Dette skyldes følgende forhold: 
• Utskifting av kjøleskap og oppvaskmaskin på 

kantina/Rådhuskaféen er kostnadsført Ser-
vicekontoret, 

• Ekstra kostnader i forbindelse med fratreden 
(2 medarbeidere gikk av med pensjon), og til-
setting av medarbeider(-e) 

• For lavt budsjetterte kostnader til IKA 
• Noe overtid som følge av oppgraderingen av 

EDB Sak og arkiv 

Økonomikontoret  fikk et overforbruk på kr. 8’. 
Kjøp av interkommunale tjenester er belastet med 
kr. 750’, hhv. kr. 218’ til arbeidsgiverkontroll og 
kr. 532’  til skattesamarbeidet. 
 
Mindreforbruket på div. fellesutgifter ble kr. 608’. 
Innsparingene  har kommet på ulike driftsposter 
som  kurs, telefon, kommunal servering, div. leide 
tjenester og leasing av kopimaskiner.  
 
Vi-samlinga kom på kr. 137’, og NAV  bidro med 
kr. 30’ i  tilretteleggingsmidler. Budsjettet var på 
kr. 200’. 
 
Lean - arbeidet fikk ei utgift på kr. 547’  (ekskl. 
mva.), herav kr. 241’ i lønnsutgifter, kr. 130’ i 
innkjøp av møbler til kursrommet”Venn”, kr. 94’ 
til div. inventar og utstyr , og kr. 82’ til  div. mate-
riell/rekvisita og konsulent. Finansieringa av tilta-
ket med eksterne tilskudd hhv. kr. 200’ fra KLP, 
og kr. 35’ i tilretteleggingstilskudd fra NAV.  
Resten ble dekket av overskudd 2011 med kr. 
200’ ,- og ellers innafor bevilget ramme. 
 
Tilleggsbevilgningen til promotering av Skaun 
kommune ble ikke benyttet fullt ut. Arbeidet ble 
påbegynt i 2012, men hovedsatsingen,  produk-
sjon av  en film, blir sluttført i 2013. 
 
EDB-utgiftene viste et mindreforbruk på kr. 331’. 
Innsparingene har kommet på 
lønn/sjukerefusjoner med om lag kr. 100’, og re-
duserte utgifter til konsulentkjøp, service- og 
driftsavtaler.  
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Bevilgningen til breibåndsutbygging til Vassbyg-
da på kr. 80’ ble spart inn, da fylkeskommunen 

dekket opp vår andel.  

 
 
Budsjettområdet skoler inkl. SFO 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik i kr  Avvik i % 
Driftsutgifter 76 985 72 956 4 029 5,5 
Driftsinntekter -10 639 -6 070 -4 569 -75,3 
Driftsresultat 66 346 66 886 -540 -0,8 
 
I budsjettet for 2012 ble det  ikke vedtatt særskilte tiltak på budsjettområdet. 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Skoleskyss – tilleggsbevilgning 200.000 
Valgfag Skaun ungdomsskole-tilleggsbevilgning 70.000 
Klassedeling Buvik skole-tilleggsbevilgning 200.000 
Klassedeling Børsa skole – tilleggsbevilgning 150.000 
Overskuddsoverføring  Buvik skole 400.000 
Overskuddsoverføring  Børsa skole 50.000 
Overskudds overføring  Viggja skole 25.000 
Overskuddsoverføring Venn oppvekstsenter 55.000 
Overskuddsoverføring Jåren/Råbygda skole 70.000 
Overskuddsoverføring Skaun ungdomsskole 100.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør 1.414.000 
Sum 2.734.000 
 
 
Budsjettavviket for fellesutgifter grunnskolen og driftsenhetene innen skole/oppvekstsenter: 
 
Enheter skole/SFO og oppvekstsenter Regnskap Regulert budsjett Avvik Forbruk i % 
Fellesutgifter skole 4 755 4 050 705 117,4 
Buvik skole/SFO 15 224 15 831 -607 96,2 
Børsa skole/SFO 10 519 10 252 267 102,6 
Viggja oppv.senter (inkl.barnehage)* 7 101 7 323 -222 97,0 
Venn oppv.senter  (inkl.barnehage)* 11 682 11 971 -290 97,6 
Jåren-Råbygda oppv.senter 
(inkl.barnehage)* 6 257 6 216 41 100,7 
Skaun ungdomsskole 19 276 19 665 -389 98,0 
*tallene er inklusive barnehagedriften 
 
Driftsresultatet for budsjettområde skoler inkl. 
SFO viste totalt et overskudd på kr. 540’. Som det 
framgår av tabellen har Børsa skole og Jå-
ren/Råbygda oppvekstsenter overskudd, mens de 
øvrige enhetene fikk et underskudd. 
 
Underskuddet  på fellesutgifter grunnskole på kr. 
705’,  skyldes hovedsaklig  økt utgift til skole-
skyss, og gjesteelever i andre kommuner. 
 
Et økende antall elever i grunnskolen i Skaun, får 
følger for utgifter til ordinær skoleskyss. Kommu-
nen har også en kostnad i forbindelse med skyss-
rettighet til gjesteelev i annen kommune, som ikke 

har samsvart med budsjettet.  Budsjettet til skole-
skyss ble forøvrig økt med kr. 200’ i forbindelse 
med økonomirapport 2/12, men skoleskyssen kom 
ut med en ytterligere en økning på om lag kr. 
100’.  Skoleskyssen utgjør nå om lag kr. 3.130’, 
og refundert skoleskyss om lag kr. 163’,  dvs. ei 
netto utgift på i underkant av kr. 3.000’. 
 
Antall gjesteelever i andre elever et en forholdsvis 
uforutsigbar utgiftspost. Skaun kommune har i 
2012 vært nødt til å kjøpe tjenester fra andre 
kommuner i større omfang enn budsjettert, også 
her er andel av overforbruket knyttet til elev som 
får et tilpasset opplæringstilbud i annen kommu-
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ne. I tillegg har salg av undervisningstjenester til 
andre kommuner sviktet med kr. 115’. Til sam-
men har dette gitt en svikt på om lag kr. 450’. 
 
Buvik skole/SFO fikk et overskudd på kr. 607’. 
Dette skyldes at sjukelønnsrefusjonene ble høyere 
enn utgiftene til vikar, netto om lag kr. 320’, ikke 
budsjettert  refusjonsinntekt fra andre kommuner 
på om lag kr. 150’, og en høyere kontingentinn-
tekt til SFO enn budsjettert, om lag kr. 325’.  
 
Børsa skole/SFO kom ut med et undeskudd på kr. 
267’, hvorav skole utgjorde kr. 96’ og SFO kr. 
171’. Underskuddet er forklart med utgifter enhe-
ten har hatt rundt ressurskrevende brukere, som 
har vært nødvendig for å gi et forsvarlig skoletil-
bud. 
 
Viggja oppvekstsenter fikk et overskudd på kr. 
222’, hvorav kr. 43’ på skoledelen, 134’ på SFO 
og kr. 45’ på barnehagedelen. Overskuddet på 
SFO  skyldes hovedsakelig innsparing på drifts-
postene til lønn og innkjøp. Overskuddet på skole 
kom av økte refusjonsinntekter fra staten, men 
overskuddet på barnehage kom på lønnspostene 
og refusjoninntekter fra staten. 
 

 
 
Venn oppvekstsenter kom ut med et overskudd på 
290’, hhv. kr. 89’ på skole, kr. 85’ på SFO og kr. 
116’ på barnehage. Overskuddet på skole skyldes 
at sjukelønnsrefusjonene ble høyere enn økningen 
på lønnsutgiftene, samt økt tilretteleggingstil-
skudd fra NAV. Overskuddet på SFO kom av økt 
kontigentinntekt kr. 56’ og lærlingetilskudd kr. 
23’. Overskuddet på Venn barnehage kom av 
innsparing på lønnsposten med kr. 97’, og økte 
kontigentinntekter/kostpenger på kr. 49’. 
 
Jåren/Råbygda oppvekstsenter fikk et underskudd 
på kr. 41’. Skole bidrog med et overskudd på kr. 
165’, mens barnehage/SFO fikk et underskudd på 
kr. 206’. Overskuddet på skole skyldes høyere 
sjukelønnsrefusjoner enn utgifter til vikar, og inn-
sparing på øvrige driftsposter. 
 
Skaun ungdomsskole kom ut med et overskudd på 
kr. 389’. Overskuddet skyldes hovedsakelig refu-
sjonsinntekter for elev fra annen kommune med 
kr. 194’ som ikke var budsjettert, samt økte salgs-
inntekter og økte refusjonsinntekter fra ansatte og 
arbeidstakerorganisasjoner. 
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Budsjettområdet barnehager 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 70 618 66 968 3 650 5,5 
Driftsinntekter -15 965 -13 134 -2 831 -21,6 
Driftsresultat 54 653 53 834 819 1,5 
 
 
Tiltak opprinnelig budsjett Beløp 
Innarbeide lærling i turnus i 
barnehagene 

-300.000 

Innsparing Oterhaugen barnehage -550.000 
Innsparing Børsa barnehage -650.000 
Innsparing barnehagene -500.000 
Sum -2.000.000 
 
 
 
 

 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Tilskudd private barnehager 300.000 
Overskuddsoverføring Ilhaugen bar-
nehage 

25.000 

Overskuddsoverføring Oterhaugen 
barnehage 

200.000 

Overskuddsoverføring Børsa barne-
hage 

250.000 

Huskestativ Pundslia barnehage 40.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør 1.279.000 
Sum 2.094.000 

 
 
Budsjettavviket for driftsenhetene innen barnehagene: 
 
Enheter barnehage Regnskap Regulert budsjett Avvik Forbruk i % 
Fellesutgifter barnehage 9 148 8 386 762 109,1 
Pundslia og Ilhaugen barnehager 11 177 11 502 -325 97,2 
Oterhaugen barnehage 12 911 12 881 29 100,2 
Børsa barnehage 12 950 12 641 309 102,4 

 
Driftsresultatet for barnehageområdet kom ut med 
et underskudd på kr. 819’. Resultatet for fellesut-
giftene og driftsenhetene på barnehageområdet 
går fram av tabellen under. Resultatet for Viggja 
barnehage, Venn barnehage og Jåren/Råbygda 
barnehage/SFO inngår i tallene for oppvekstsent-
rene, kfr. budsjettområdet skole/SFO over. 
 
Underskuddet på fellesutgifter barnehagene, kr. 
762' skyldes  at det ikke var mulig å gjennomføre 
den generelle innsparingen på kr. 500’. Innspa-
ringen ble budsjettert på fellesutgiftene, men ikke 
fordelt budsjettmessig. De øvrige tiltakene i opp-
rinnelig budsjett ble lagt inn i budsjettene på de 
respektive enhetene.  

  

 
I tillegg har kjøp av barnehageplasser i private 
barnehager i andre kommuner økt utover budsjet-
tet med kr. 345’. Samla utgjør utgiftene til slike  
kjøp kr. 1.568’, hhv. kr. 620’ til Melhus og kr. 
948’ til Trondheim.  
 
Pundslia og Ilhaugen barnehager har et overskudd 
på kr. 325’, hhv.kr. 165’ på Pundslia barnehage, 
og kr. 160’ Ilhaugen barnehage. Overskuddet på 
Pundslia barnehage skyldes både et mindreforbruk 
på utgiftssida og økte sjukelønnsutgifter. Styrer 
har trekt fram felles kursing på de to barnehagene 
som en måte å effektivisere bruken av kursmidler 
på. 
 
Overskuddet på Ilhaugen skyldes økte kontingent-
inntekter og økte sjukelønnsrefusjoner. Driftsut-
giftene har holdt seg så si innenfor budsjettet. 
 
Oterhaugen barnehage kom ut med et underskudd 
på kr. 29’. Dette ga et overforbruk på 0,2%. Styrer 
har forklart at det største avviket kom på vikarut-
giftene. Inkludert i tallene er en svikt i kontingent-
inntektene med kr. 300’. 
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Børsa barnehage fikk et underskudd på kr. 309’. 
Barnehagen har hatt et høyt sjukefravær, og 
mange langtidssjukmeldte. Sjukelønnsrefusjonen 
utgjorde kr. 1.597’, mens innleie av vikarer for 
sjukmeldte beløp seg til kr. 1.764’. Dette har ut-

løst økte pensjonskostnader, og er vel den viktigs-
te forklaringen på barnehagen kom ut med et un-
derskudd. Inkludert i tallene er en svikt i konting-
entinntektene med kr. 299’. 

 
 
Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 10 747 10 726 22 0,2 
Driftsinntekter -3 424 -2 731 -693 -25,4 
Driftsresultat 7 323 7 995 -671 -8,4 
 
Budsjettområdet består av : 
Kulturskolen, kulturarbeid, fritidsassistenter, fritidsklubben, bibliotek Skaun Frivilligsentral

I budsjettet for 2012 ble det lagt inn følgende til-
tak: 
 
Tiltak opprinnelig budsjett Beløp 
Gjenoppstart av MOT 100.000 
Gratis garderobe og toalett 55.000 
Sum 155.000 

 
 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Oppsetting av Skottet i 2013 200.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør 124.000 
Sum 324.000 

 
Av netto driftsresultat er ca. kr. 300’,- øremerkede 
midler som er avsatt i bundne driftsfond. Dette 
gjør at enhetens reelle underforbruk er på ca. kr. 
370’. 
 
Underforbruket skyldes i all hovedsak følgende: 
 
• Ubenyttede lønnsmidler ved kulturskolen, da 

vi deler av året har hatt vakant stilling pga.  
manglende aktivitet på dans/drama. 

• For lite utbetalt vikarlønn ved sykdom. Timer 
er avlyst og tas igjen våren 2013. 

• Innkjøpsmidler ved kulturskolen, pga. at be-
stilte varer ikke ble levert som avtalt innen ut-
gangen av året. 

• Mindre bruk av konsulenttjenester enn bud-
sjettert. 

• Mindre utbetaling av tilskudd enn budsjettert 
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Budsjettområdet barn, familie og sosial 
 (Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 50 009 50 709 -700 -1,4 
Driftsinntekter -8 173 -6 673 -1 501 -22,5 
Driftsresultat 41 836 44 036 -2 201 -5,0 
 
 
 
Budsjettområdet består av  
Samhandlingsreformen, og driftsenheten barn, 
familie og helse, og driftsenheten NAV sosial. 
 
Driftenheten barn, familie og helse inneholder: 
 

 
 
PP-tjenesten, primærhelsetjenesten, rehabilite-
ringstjenesten, helsesøstertjenesten, miljøretta 
helsevern, flyktningetjenesten, psykisk helsetje-
neste og interkommunalt barnevern. 
 
Driftsenheten NAV inneholder sosialtjenesten.

 
 
I opprinnelig budsjett for 2012 ble det ikke lagt inn særskilte tiltak på budsjettområdet.: 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Skjønnsmidler (individuell plan, opprettelse av fami-
liesenter, reduksjon ventetid PPT) 

705.000 

Interkommunalt barnevern 1.500.000 
Økonomisk sosialhjelp 250.000 
Tilskudd krisenter i Orkdal 279.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør 405.000 
Sum 2.860.000 
 
Enheter barn, familie og sosial Regnskap Regulert budsjett Avvik i kr Forbruk i % 
Samhandlingsreformen 6 339 7 139 -800 88,8 
Barn, familie og helse 28 816 30 697 -1 881 93,9 
Nav, sosial 6 681 6 201 481 107,8 
 
Budsjettområdet fikk et overskudd på kr. 2.201’. 
Samhandlingsreformen kom ut med et resultat kr. 
800’ lavere enn budsjettet, barn, familie og helse 
et overskudd på kr. 1.881’, mens NAV sosial fikk 
et underskudd på kr. 481’. 
 
Det ble budsjettert med kr. 7.139’ til samhand-

lingsreformen, hvorav 6.421 til medfinansiering, 
kr. 551’ til utskrivningsklare pasienter og kr. 167’ 
til Skaun kommunes andel i SiO.  Medfinansie-
ring kom ut med kr. 6.172’, som ble kr. 249’ lave-
re enn budsjettet, og Skaun ble ikke belastet med 
utgifter vedr. utskrivningsklare pasienter.

 
Tjenestene under barn familie og helse fikk føl-
gende resultat: 
 
PP-tjenesten 171’ 
Primærheksetjenesten -756’ 
Rehabiliteringstjenesten -218’ 
Helsesøstertjenesten -32’ 
Miljøretta helsevern -253’ 
Flyktningetjenesten -639’ 
Barnevern 198’ 
Psykisk helsetjeneste -351’ 

 
NAV sosial sitt underskudd skyldes økte lønnsut-
gifter økning på posten for økonomisk sosialhjelp. 
I løpet av 1. kvartal ble det stopp i tiltakene på 
grunn av at NAV i Sør-Trøndelag hadde et over-
forbruk av midler. Tidligere år er dette løst gjen-
nom tilførsel av midler fra fylker med underfor-
bruk. I 2012 kom imidlertid også de andre fylkene 
opp på et nivå som lukket dette handlingsrommet.  
 
Med færre tiltaksplasser øker behovet for alterna-
tive løsninger, som for noen av brukerne betyr 
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økonomisk sosialhjelp.   
 
På lønnsområdet konstateres det at det er benyttet 
vikarer ut over budsjett. Dette begrunnes med 

hyppige lederskifter. Ny NAV leder ble tilsatt 1. 
november 2012 og har ikke hatt mulighet til å 
lukke dette avviket.

 
 

 
 
Mange tok seg tid i førjulsstria til å delta på årets Grøtfest, et populært og nettverksbyggende tiltak for ny-
bakte foreldre og deres små   
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Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 61 496 52 282 9 214 17,6 
Driftsinntekter -16 662 -8 451 -8 211 -97,2 
Driftsresultat 44 834 43 831 1 003 2,3 
 
 
Tiltak i opprinnelig budsjett Beløp 
Omstilling Rossvollheimen -500.003 
Prosentvis nedskjæring -1.104.488 
Sum -1.604.448 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Kompensasjon lønnsoppgjør 1.094.000 
Sum 1.094.000 
 
Avviket på kr. 1.094’ skyldes i hovedsak ombyg-
ging, innkjøp og reiseutgifter knyttet til innføring-
en av Samhandlingsreformen 01.01.12. Dette 
skriver seg fra etableringen av en observasjons-
plass og ny inngang til Korttidsavdelingen for å 
kunne ta imot utskrivningsklare pasienter fra førs-
te dag. I tillegg ble en langtidsavdeling bygd om 
for å etablere Dagtilbud for personer med demens. 
Disse ombyggingene samt innkjøp av diverse 
inventar utgjør hovedvekten av avviket. I tillegg 
er det et negativt avvik på 200’ knyttet til trans-
port av dagpasienter og korttidspasienter. Avviket 
må ses opp imot tilskuddet som Skaun kommune 
har fått for utskrivningsklare pasienter for 2012. 
 
Skaun kommune har i 2012 betalt for svært få 

utskrivningsklare pasienter, og andelen utskrives i 
større grad til institusjon enn nabokommunene. 
Dette avlaster Hjemmetjenesten. 
 
Det ser også ut til at det er noe overforbruk i for-
hold til antall årsverk enheten har. 
 
 
 

 
 
Kjent og kjært ”lille-hus” fra Rossvollheimens sansehage

 
 
 
 
Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 41 296 38 998 2 298 5,9 
Driftsinntekter -9 337 -5 294 -4 044 -76,4 
Driftsresultat 31 959 33 704 -1 745 -5,2 
 
 
I budsjettet for 2012 ble det ikke lagt inn særskilte tiltak på budsjettområde. 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Overskuddsoverføring enheten 400.000 
Hage Vennatunet (overskudd 2011). 100.000 
Innbytte Leasingbiler (overskudd 2011). 100.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør 734.000 
Sum 1.334.000 
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Driftsresultate tviste et overskudd  på kr. 1.745’.  
 
Det meste av overskuddet skyldes økt inntekt 
ressurskrevende brukere utover budsjettet med kr. 
1.350’, ubenyttede midler på brukerstyret person-
lig assistanse, og at sjukelønnsrefusjonene ble 
høyere enn utgiftene til vikarer. 

Det ble bevilget kr 100’ til aktivitetshage ved 
Vennatunet. Arbeidet ble påbegynt i november, og 
hele beløpet ble derfor ikke benyttet.  
 
Området er nå planert, og det gjenstår beplantning 
og innkjøp av møbler til våren. 
 

 

 
 
Aktive og engasjerte medarbeidere i Hjemmetjenesten klar for oppdrag rundt om i kommunen 
 
 
 
Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr 
(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 7 752 8 533 -782 -9,2 
Driftsinntekter -684 -1 762 1 078 61,2 
Driftsresultat 7 068 6 771 297 4,4 
Området består av teknisk kontor, beredskapskontor (brannvesenet). 
 
I budsjettet for 2012 ble det lagt inn følgende tiltak: 
Tiltak i opprinnelig budsjett Beløp 
Prosentvis nedskjæring -116 382 
Prosjektering ny Børsa skole 2.400.000 
Sum 2.283.618 
 
 
Nye og økte bevilgninger Overført 2013 Budsjett 2012 
Planlegging Børsa skole 1.780.000 620.000 
Grunnundersøkelser Børsa 260.000 40.000 
Reguleringsplan Ølsholm 170.000 30.000 
Møllebakken, div. arbeider barnehagetomt 130.000 170.000 
Reg.plan Fv 802 30.000 570.000 
Naturtypekartlegging  50.000 
Skjønnsmidler, forebygge og hindre ras  130.000 
Kompensasjon lønnsoppgjør  131.000 
Sum 2.370.000 1.291.000 
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Budsjettområdet kom ut totalt med underskudd på 
kr. 297’, derav fikk teknisk kontor et overskudd 
på kr. 354’, og brannvesenet et underskudd på kr. 
643’. Innsparingen på teknisk kontor har først og 
fremst kommet på kjøp av konsulenttjenester.  
 
Bevilgning for driftstiltak i 2012 som ikke er 
gjennomført/sluttført i løpet av året, er flyttet til 

2013, tilsammen kr. 2.370’, kfr. tabellen over. 
Dette gjelder planlegging Børsa skole, regule-
ringsplan Ølsholm, grunnundersøkelser Børsa, og 
div. arbeider barnehagetomt Møllebakken.  
 
Underskuddet på brann- og redning skyldes lønnbud-
sjettet, som viser en sprekk på kr. 612’. I tillegg ble  
det noe overforbruk på andre driftsposter.

 
 
 
 
Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester 
(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 15 300 14 585 714 4,9 
Driftsinntekter -21 878 -20 923 -955 -4,6 
Driftsresultat -6 578 -6 338 -241 -3,8 
 
Dette omfatter følgende tjenester: 
Plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, feiing, slambehandling, vann og avløp. 
 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Kompensasjon lønnsoppgjør 196.000 
Sum 196.000 
 
Netto driftsresultat for de enkelte tjenester ble: 
Navn Regnskap Rev. budsjett Avvik 
Vann -2 371 -2 145 -227 
Avløp -4 401 -4 294 -107 
Feiing -69 17 -86 
Slam -1 78 -79 
Plan- og byggesaksbehandling 368 -153 -521 
Kart og oppmåling -104 159 -262 

SUM -6 578 -6 338 -1 282 
 
• Selvkostberegningene for 2012 samt en nær-

mere redegjørelse for prinsippene, fremgår av 
regnskapsnote nr. 13 i årsregnskapet.  

• Nedenfor angis selvkostresultatet for den 
enkelte tjeneste og status/endring for fondene. 
Negativt fortegn betyr underskudd.

 
(Tall i 1000 kr) Vann Avløp Feiing Slam Plansaksbeh Byggesak Kart/oppm 
Selvkostresultat -662 -486 11 -8 58 -725 -21 
Fond ihht. 
selvkostregnskapet 
01.01.12 

843 802 -188 86 -235 -131 933 

Fond ihht. 
selvkostregnskapet 
31.12.12 

181 317 -177 78 -177 -857 912 

Balanseført fond 
pr. 31.12.12 

181 317 0 78 0 0 912 
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• 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 
driftsresultat. Når et selvkostområde har over-
skudd og samtidig har negativt fond, vil dette 
bidra positivt til det samlede driftsresultatet. 
For 2012 bidro selvkostområdene med et ne-
gativt bidrag til årets driftsresultat på kr. 677’.  

• Årsaken til at vi har avvik mellom fondssaldo 
ihht. selvkostregnskapet og balanseført fond 
for tjenestene feiing, plansaksbehandling og 
byggesaksbehandling er altså at negative fond 
ikke kan regnskapsføres.  

• Selvkostresultat for kart og oppmåling ble et 
underskudd på kr.21 ’, som ble finansiert ved 
bruk av fond. 

• Selvkostresultatet for vann ble et underskudd 
på kr. 662’, og  er finansiert ved bruk av fond. 

• For avløp ble selvkostresultatet et underskudd 
på kr. 486’, og  er finansiert med bruk av 
fond.  

• Slam har et underskudd på kr. 8’, og er finan-
siert ved bruk av fond.. 

• Plansaksbehandling har et overskudd på kr. 
58’. Området hadde pr. 01.01.12 et negativt 
fond på kr. 235’. Det negative fondet er der-
med redusert til kr. 177’. 

• Byggesak fikk et underskudd på kr. 725’. 
Fondet hadde pr. 01.01.12 en negativ saldo på 
kr. 131’. Det negative fondet er økt til kr. 857’ 
pr. 31.12.12. 

 
 

 
 

 
Høydebasseng på Solstadåsen 
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Budsjettområdet eiendomsdrift 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  Avvik i % 
Driftsutgifter 38 115 35 745 2 369 6,6 
Driftsinntekter -11 536 -10 111 -1 425 -14,1 
Driftsresultat 26 579 25 635 944 3,7 
 
 
 
Tiltak i opprinnelig budsjett Beløp 
Drift av paviljong Børsa barnehage 275.000 
Drift av paviljong Oterhaugen 
barnehage 

275.000 

ENØK – tiltak 500.000 
%-vis nedskjæring -551.000 
  
P-anlegg Børsa, 
underskuddsdekning 

1.746.643 

Renovering av trygdeboliger 500.000 
Sum 2.745.643 

 
 
Nye og økte bevilgninger Beløp 
Trafikksikkerhetstiltak (overskudd 
2011) 

100.000 

Brannsynspålegg (overskudd 2011) 450.000 
Skolebygg, ekstraordinært vedlike-
hold (overskudd 2011) 

300.000 

Kompensasjon lønnsoppgjør 323.000 
Sum 1.173.000 
 

 
Totalt fikk Eiendomsdrift et merforbruk på knapt 
kr. 944’.  
 
Vaktmester / renhold fikk et meget positivt resul-
tat. Dette skyldes først og fremst lavere energi-
kostnader enn budsjettert. 
 
Vegbudsjettet har et meget stort overforbruk. Det 
skyldes at krav fra Fylkeskommunen på 1 mill. er  

 
lagt inn i regnskapet (krav fra 2005 i forbindelse 
med fylkesvegpakken). Vi har heller ikke mottatt 
refusjon fra Statens vegvesen for drift av veglys 
og gangveg langs FV 800. I fjor var dette beløpet 
ca. kr. 600.000. 
 
P-anlegget fikk et pent overskudd som skyldes 
tilskuddet på kr. 250.000 fra Statens vegvesen for 
Park and Ride. Dette var ikke budsjettert. 

 
 

 

Fra Venn oppvekstsenter  
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Investeringsregnskapet 
 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett 
 2012 2012 2012 
Investeringer i anleggsmidler                              26 775 35 898 58 785 
Utlån og forskutteringer, EK-innskudd KLP                                          786 788 708 
Utlån og forskutteringer, formidlingslån 11 101  0 0 
Betalte avdrag på lån til videreutlån                                          4 394 0 0 
Avsetning av årets salgsinntekter til ubundne 
investeringsfond 0 0 0 
Avsetning av mottatte avdrag formidlingslån 1 173 0 0 
Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til 
bundne investeringsfond                                                         0 0 0 
Årets finansieringsbehov 44 229 36 686 59 493 
Finansiert slik.    
Bruk av lånemidler til investeringer i anleggs-
midler -24 463 -25 348 -46 550 
Bruk av lånemidler til videreutlån -11 042 0 0 
Inntekter fra salg av anleggsmidler                        -400 0 0 
Tilskudd til investeringer                                -1 647 -4 052 -2 135 
Mottatte avdrag på utlån       -3 262 0 0 
Mottatte refusjoner -80 0 0 
Andre inntekter 0 0 0 
Sum ekstern finansiering -40 893 -29 400 -46 685 
Overført fra driftsregnskapet                  -950 -950 -3 900 
Bruk av disposisjonsfond 0 -4 836 -1 408 
Bruk av bundne investeringsfond -2 385 0 0 
Bruk av ubundne investeringsfond 0 -1 500 -5 500 
Sum intern finansiering -3 335 -7 286 -10 808 
Samlet finansiering -44 229 -36 686 -57 493 
Udisponert: 0 0 0 
 
Investeringer i anleggsmidler, kr. 26 775’, er for-
delt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i årsregn-
skapet. Samlet investering i anleggsmidler i 2012 
ble kr. 9 123’ lavere enn revidert budsjett. Dette 
skyldes endret fremdrift av pågående prosjekter. 

 
Tabellen under viser avvik mellom regnskap og 
budsjett for 2012 samt om prosjektet er avsluttet 
eller videreføres i 2013.

 
Tabellen under viser sammenligning (avvik) mellom regnskap og budsjett for året 2012: 

Nr. Prosjekter med merforbruk 2012 Regnskap 
2012 

Rev. budsjett 
2012 Avvik Status 

073 Fjellhaugveien 31 0 31 * 
227 Ombygging, dagtilbud demente 330 300 30 Avsluttet 
439 Paviljong Oterhaugen barnehage 177 170 7 Avsluttet 
713 Renseanlegg Elistranda 1 024 750 274 Avsluttet 
831 Asfaltering Fredlyveien 1 105 1 100 5 Avsluttet 
837 Aksjon skoleveg-gatelys FV 751 7 0 7 Avsluttet 
839 Aksjon skoleveg-gatelys fv 776 8 0 8 Avsluttet 
  Sum merforbruk 2012     362   
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Nr. Prosjekter med mindreforbruk 2012 Regnskap 

2012  
Rev. budsjett 

2012 Avvik Status 

033 IKT investeringer felles 2012 2 255 3 000 -745 2013 
034 IKT investeringer skolene 2012 967 1 000 -33 2013 
069 Erverv av tomt Børsa skole 3 316 3 318 -2 Avsluttet 
095 Ølsholmen friluftsområde 376 1 500 -1 124 2013 
135 Kjøp av boliger 4 333 5 135 -802 Avsluttet 
360 Venn oppv.senter, nærmiljøanlegg 318 350 -32 Avsluttet 
438 Paviljong Børsa barnehage 346 368 -22 Avsluttet 
631 Ledning Gammelgarden-E39 116 350 -234 2013 
636 Ledn.tilkn. Skjetne vassverk 88 170 -82 2013 
640 Tilrettel. pers. Malmsjøen 606 650 -44 Avsluttet 
642 Utsk. asbestledning Brekka 683 1 000 -317 2013 
643 Utsk. asbestledning Buvik s.-Brekka 0 600 -600 2013 
719 Renseanlegg i Buvika 716 750 -34 2013 
720 Omlegging ledningsnett, Buvika 3 683 4 500 -817 2013 
723 Opprydding i Brekka 1 415 2 782 -1 367 2013 
727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset 927 2 000 -1 073 2013 
732 Venn renseanlegg rehab. 3 902 5 500 -1 598 2013 
834 Veglysstyring 18 576 -558 Avsluttet 
  Sum mindreforbruk 2012     -9 484   
  Netto avvik inv.utgifter anleggsmidler     -9 123   

* Utgiftene gjelder omkostninger i forbindelse med tomtesalg. 
 
 
Da mange av prosjektene går over flere år, henvi-
ses det til note 21 i regnskapet, som gir oversikt 
over kostnadsramme og påløpt regnskap for pro-
sjektene pr. utgangen av 2012. 
 
Låneandelen av årets utgifter til investeringspro-
sjekter utgjør 91,37 %. 
 
De øvrige postene på utgiftssiden i investerings-
regnskapet gjelder egenkapitaltilskudd KLP og 

formidlingslån. Egenkapitalinnskuddet utgjør kr. 
786’. 
 
Når det gjelder formidlingslån, ble det i opprinne-
lig budsjett (K-sak 76/11, pkt. 7.4) vedtatt låne-
opptak til videre utlån med kr. 10 000’. Dette er 
ikke blitt satt inn i budsjettskjemaet for 2012.  
 
Oversikten under viser regnskapspostene vedrø-
rende formidlingslån (både utgiftssiden og hvor-
dan dette er finansiert):

 
 
Utlån 11 101 Nye utlån i 2012 
Betalte avdrag 4 394 Ordinære avdrag kr. 2 089’ og 

ekstraordinært avdrag kr. 2 305’. 
Avsetning av mottatte avdrag formidlingslån 1 173 Mottatte avdrag minus ordinære 

avdrag; avsatt og må benyttes til 
nedbetaling av lån i 2013. 

Mottatte avdrag på utlån -3 262 Avdragsinnbetalinger fra lånta-
kere 

Bruk av lånemidler til videreutlån -11 042 Årets låneopptak utgjør 
kr.10 000’. 

Bruk av bundne investeringsfond -2 305 Avsetning fra 2011 som finansie-
rer ekstraordinært avdrag. 

Sum finansiert med frie inntekter i inv.regnskapet -59  
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Finansiering: 
 
Alle inntekter/tilgjengelig finansiering i investe-
ringsregnskapet er å anse som felles finansiering 

av årets utgifter. Unntaket er øremerkede midler 
fra fylkeskommunen, staten eller private som inn-
tektsføres på det enkelte prosjekt. I 2012 gjelder 
dette følgende prosjekter:

 
095 Ølsholmen friluftsområde kr. 295’ (i tillegg er det brukt kr. 81’ av avsatte midler 

fra 2011 for å finansiere årets utgift) 
135 Kjøp av boliger kr. 860’  
227 Omb., dagtilbud demente kr. 182’  
360 Venn oppv.s., nærmiljøanl. kr. 230’  
831 Asfaltering Fredlyveien kr. 80’  
Sum kr. 1 647’  
 
I tillegg til øremerkede midler, må bruk av bundne 
fond (avsetninger fra tidligere år) benyttes til ak-
tuelt formål. For 2012 gjelder dette som nevnt 
ovenfor prosjekt 095 samt formidlingslånene. 
 
I K-sak 97/12 ble følgende finansieringsrekkeføl-
ge vedtatt: 
 

1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og 
salg av anleggsmidler m.m.) 

2. Bruk av bundet investeringsfond 
3. Overføring fra driftsregnskapet til investe-

ringsregnskapet 

4. Bruk av lånemidler 
5. Bruk av ubundet investeringsfond 
6. Bruk av disposisjonsfond direkte i inves-

teringsregnskapet 
 
(Kommunestyret bestemmer rekkefølgen for 
punktene 3-6). I henhold til regnskapsbestemmel-
sene skal ikke disse postene inntektsføres med 
mer enn det som er nødvendig i investeringsregn-
skapet. Da samlet finansieringsbehov ble kr. 
9 123’ mindre enn budsjettert, ble derfor følgende 
finansieringskilder benyttet:

 
 
1. Årets investeringsinntekter 5 389 
2. Bruk av bundne investeringsfond 2 385 
3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 950 
4. Bruk av lånemidler 35 505 
Sum: 44 229 
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Balanseregnskapet 
Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter. 
 
Lånegjeld. 
Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2008 til 2012.  
 2008 2009 2010 2011 2012 
Lånegjeld (1000 kr) 400 057 425 739 306 148 302 930 319 509 
Innbyggertall pr. 31.12. 6 437 6 626 6 756 6 941 7 143 
Lånegjeld pr. innbygger i kr. 62 150 64 253 45 315 43 644 44 730 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 129 124 85 78 77 
 
 
Reduksjonen i lånegjeld fra 2009 til 2010 skyldes 
at mesteparten av inntektene fra salget av B-
aksjene i Trønder Energi AS ble benyttet til ekst-

raordinære avdrag på investeringslån. Endringen 
fra 2011 til 2012 fremkommer slik:

 
Lånegjeld pr. 01.01.12 (1000 kr) 302 930 
- betalt ordinære avdrag på lån til investeringer -10 455 
- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer 0 
- betalt ordinære avdrag på formidlingslån -2 089 
- betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån -2 305 
+ opptak av nytt lån til investeringer 21 428 
+ opptak av nytt lån til videreutlån 10 000 
Lånegjeld pr. 31.12.12  319 509 
 
For nærmere opplysninger om låneporteføljen henvises til note 11 i regnskapsdokumentet. 
 
 
Arbeidskapital. 
 
(Tall i 1000kr) 2008 2009 2010 2011 2012 

Omløpsmidler 127 092 134 671 143 389 151 809 166 688 

- kortsiktig gjeld 49 548 53 764 52 412 61 492 67 697 
Arbeidskapital 77 544 80 907 90 977 90 317 98 991 
 
 
Tabellen viser at arbeidskapitalen er økt med kr. 
8 674’ i 2012. Det er imidlertid nødvendig å kor-
rigere tallene for premieavvik da dette er inkludert 
i både omløpsmidler og kortsiktig gjeld.  
 
Netto premieavvik er økt med kr. 9 076’. Denne 
netto fordringen er ikke en reell fordring som vil 
tilføre likvider men derimot en regnskapsstørrelse 
som må utgiftsføres de neste 10 årene. Når vi 
korrigerer for netto premieavvik, ser vi at likvidi-
teten egentlig er svekket med kr. 402’. Dette 
kommer også til uttrykk ved at likviditetsgrad 2 er 
redusert (se tabellen nedenfor). 
 

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 = omløpsmid-
ler/kortsiktig gjeld og bør være > 2 

• Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløps-
midler/kortsiktig gjeld og bør være >1 
(i mest likvide omløpsmidler er kun kasse, 
bank og postgiro medtatt). 
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 2008 2009 2010 2011 2012 
Likv.grad 1 2,6 2,5 2,7 2,5 2,5 
Likv.grad 2 1,2 1,4 1,5 1,3 1,2 
 
Likviditeten vil variere mye gjennom året, men 
nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon 
på utviklingen over tid. Tallene for 2012 viser at 
likviditetsgrad 1 er uendret i forhold til 2011 mens 
likviditetsgrad 2 er redusert fra 1,3 til 1,2.  Det er 
nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsre-

serve 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.

 
 
(Tall i 1000 kr) 2008 2009 2010 2011 2012 
Kontantbeholdningen 83 186 97 793 104 728 106 024 109 740 
- ubrukte lånemidler 43 691 37 720 34 585 10 050 5 973 
- bundne investeringsfond 4 790 3 556 3 158 2 695 1 482 
- ubundne investeringsfond 22 915 24 887 25 557 26 557 26 557 
- bundne driftsfond 7 728 6 663 4 770 6 534 6 183 
= driftslikvider 4 062 24 967 36 658 60 188 69 545 
 
Driftslikvidene er styrket fra 2011 til 2012. 
 
Fond. 
Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2008 til 2012. 
 
Pr. 31.12. (tall i 1000 kr) 2008 2009 2010 2011 2012 
Bundne investeringsfond 4 790 3 556 3 158 2 695 1 482 
Ubundne investeringsfond 22 915 24 887 25 557 26 557 26 557 
Bundne driftsfond 7 728 6 663 4 770 6 534 6 183 
Disposisjonsfond 2 069 3 711 17 484 31 182 54 649 
SUM 37 502 38 817 50 969 66 968 88 871 
 
 
Netto fondsavsetninger er økt med kr. 21 903’ i 
2012. Bundne fond er redusert med kr. 1 564’ 
mens disposisjonsfond er økt med kr. 23 467’.  
 
Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr): 
 
 
Bundne investeringsfond:  
Mottatte avdrag formidlingslån 1 173 
Ølsholmen friluftsområde 285 
Andre 25 
Sum bundne investeringsfond 1 483 
 
 
 
Ubundne investeringsfond:  
Tomtefondet 10 207 
Ansvarlig lån TE 16 350 
Sum ubundne investeringsfond 26 557 

 
Bundne driftsfond:  
Selvkostfond 1 489 
Ubrukte øremerkede tilskudd 3 184 
Gavemidler 1 510 
Sum bundne driftsfond 6 183 
 
 
 
Disposisjonsfond:  
Næringsutviklingsfondet 1 002 
P-anlegg Børsa 2 785 
Bufferfond, finansforvaltning 3 824 
Rentereguleringsfond 6 200 
Flyktningetjenesten 1 000 
Tapsfond fordringer 200 
Inflasjonsjusteringsfond 3 219 
Til fin. av div. investeringspro-
sjekt 

1 140 

Rossvollheimen 250 
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Skoleutbyggingsfond 1 867 
Til fin. av premieavvik 548 
Overskuddsfond 413 
Driftsfondet 32 201 
Sum disposisjonsfond 54 649 
 
 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sum driftsinntekter 279 739 310 436 342 228 359 817 389 012 416 765 

Sum driftsutgifter 294 289 317 013 337 523 353 048 371 414 412 036 

 
 

Differansen mellom inntekter og utgifter er 
brutto driftsresultat, som minimum skal være 
så stort at det dekker netto finansutgifter og 
nødvendige avsetninger. 
  
I 2007 og 2008 var driftsinntektene høyere enn 
driftsutgiftene. Driftsinntektene i 2007 viste et 
lavere nivå enn normalt, da det ble besluttet å 
ikke kreve inn 2. terminen på kommunale av-
gifter, ca kr. 5.174.000,-. Men selv når drifts-

inntektene korrigeres for dette, var likevel 
driftsutgiftene over 9 mill. kr. høyere enn 
driftsinntektene. I regnskapet for 2008 var også 
utgiftssiden høyere enn inntektssiden. 
 
Fra 2009  har driftsinntektene igjen blitt høyere  
enn driftsutgiftene, som viser at kommunen har 
kommet over i en sunnere økonomisk utvik-
ling. 
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter 

 

 
 

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Netto renter og avdrag 19 804 17 529 10 366 -10 137 9 701 9 106 

Brutto driftsresultat(eks. avskrivninger) 1 307 11 897 21 545 25 133 36 983 24 020 

 
Grafen angir forholdet mellom brutto driftsre-
sultat og netto renter og avdrag. 
 
Netto renter og avdrag er alle eksterne finans-
utgifter minus eksterne finansinntekter og ut-
bytte. 
 
Brutto driftsresultat skal minst være så stort at 
det dekker netto kapitalutgifter. 
 
I årene 2007 og 2008 var netto renter og av-
drag vesentlig høyere enn brutto driftsresultat.  
I 2009 snudde dette og brutto driftsresultat ble 
11,2 mill. kr høyere enn netto renter og av-

drag. 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, 
fikk vi allikevel en forbedring i 2010 sammen-
ligna med 2009. 2011 var på mange måter et 
ekstraordinært år med et svært godt resultat, 
mens 2012 kom ut på linje med årene 2009, 
og 2010. 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i forplik-
telsene knyttet til kommunens lånegjeld: 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Renteutgifter 17 536 26 833 13 130 9 299 9 195 9 011 
Avdragsutgifter 15 235 10 698 11 087 11 996 8 293 10 455 
Sum 32 771 37 531 24 217 21 295 17 488 19 466 

 
Tabellen viser at forpliktelsene knyttet til be-
tjening av ekstern lånegjeld var sterkt økende 
fra 2007-2008. For 2009 ble forpliktelsen re-
dusert med 13,3 mill. kr, som ene alene skyl-
des det reduserte rentenivået i 2009. Reduk-
sjonen i forpliktelsen fortsatte i 2010, hvor ef-
fekten av innfrielse av gjeld begynte å få virk-

ning på renteutgiftene. Denne utviklinga fort-
satte i 2011, pga fortsatt lavt rentenivå. Øk-
ningen fra 2011 til 2012 skyldes høyere innbe-
taling av avdrag. 
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Kommunen betalte i 2012 ca kr. 2.471’ mer i 
avdrag enn lovens minimumsavdrag. Gjenvæ-
rende 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 utvik-
linga Skaun har hatt fra 2007 og 2008 er tyde-
lig. For 2010 er det viktig å ta hensyn til de 

ekstra inntektene fra salget av B-aksjene. Kor-
rigert for denne ekstraordinære inntekta, 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 sammen-
ligningsgrupper. Dette har fortsatt i 2012. 

 
 

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skaun 7,06 5,64 3,03 -2,82 2,49 2,17 

Kostragruppe 07 4,02 4,79 3,26 3,57 4,09 4,04 

Fylkessnitt 2,37 6,1 2,45 3,59 4,94 3,29 

Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,96 3,73 3,28 
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Resultatgrad 

 

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

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum 

driftsinntekter) 
-6,61 -1,81 3,27 9,8 7,01 3,58 

 

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Netto driftsresultat 

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

35 269/ 

12 752* 
27 282 14 914 

 
 
Netto driftsresultat var  negativt i 2007 og 
2008 hhv. – 6,6% og -1,8%. Netto driftsresul-
tat har vært positivt fra 2009, og ligget over 
resultatmålet på 3%. 2010 og 2011 ga solide 
resultat med et netto driftsresultat på hhv. 
9,8% og 7,0%, mens resultatet i 2012 kom på 
3,6%. 
 

 
For 2006 må momskompensasjon fra investe-
ringer tas i betraktning ved analyse av resulta-
tet. Den utgjorde 11.748’ i 2006, som var en 
betydelig del av resultatet dette året. Moms-
kompensasjonen 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 be-
tydd vesentlig mindre på resultatet disse årene. 

For 2008 må det ekstraordinære utbyttet fra 
Trønder Energi AS på kr. 7.465’ også hensyn-
tas ved vurderingen av resultatet. Korrigert for 
dette ville netto driftsresultat vært minus kr. 
13.097’. 
 
Ca. kr. 22,5 mill kr. av salgsinntektene fra sal-
get av B-aksjene ble ført i drift i 2010. Korri-
gert for dette ville netto driftsresultat vært 
3,5 %.  
 
Resultatet i 2011 føyer seg inn i den positive 
utviklingen som har skjedd fra 2009, og det 
anbefalte nivået med et netto driftsresultat på 
3% er nådd i godt monn. 
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Premieavviket pensjon var spesielt høyt i 
2012, rundt 9 mill. kr, og momskompensasjo-
nen med utgjotrde kr. 950’ av resultatet. Kor-
rigert for dette ville driftsresultatet i 2012, lig-
get på 1,2%.  
 
Kostratallene for resultatgrad, der Skaun er 
sammenlignet med egen Kostragruppe, samt 

fylkessnitt og landssnitt, er satt opp i tabellen 
under. Tabellen viser at Skaun har kommet 
godt ut i forhold til sammenligningsgruppene, 
i alle årene fra 2009. Forholdet med et svært 
høyt positivt premieavvik i 2012, gjelder for 
svært mange kommuner vi sammenlignes 
med. 

 

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skaun -6,61 -1,82 3,05 9,8 7,01 3,58 

Kostragruppe 07 1,32 -0,46 2,01 2,4 2,21 2,51 

Fylkessnitt 1,61 -2,88 4,37 4,2 2,99 4,38 

Landssnitt 1,85 -0,66 2,64 2,23 1,8 2,57 
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Lånegjeldsgrad 

 

 
 

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lånegjeldsgrad (lånegjeld i prosent av sum 

driftsinntekter) 
141 129 124 85 78 77 

 
 

Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av 
sum driftsinntektene.  
 
En tommelfingerregel tilsier at lånegjelden 
ikke bør overstige 70-80 % av driftsinntekte-
ne. Utviklingen i perioden viser en synkende 
tendens fra 141% i 2007 til 124% i 2009, I 

2010 ble lånegjeldsgraden redusert til 85%, 
ved salg av B-aksjene, og ytterligere redusert 
til 78% i 2011, og om lag det samme nivået 
også i 2012. Reduksjonen av lånegjeldsgraden 
fra 2010 skyldes at driftsinntektene har økt re-
lativt sett mer enn økningen i lånegjelda. 
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Lånegjeld pr. innbygger 

 

 
 

år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Skaun 63 240 62 488 62 150 64 253 45 315 43 644 44 730 

Kostragruppe 07 34 901 36 398 38 847 42 032 46 442 51 019 53 703 

Fylkessnitt 45 799 50 963 56 234 60 380 64 849 65 893 71 108 

Landssnitt 35 761 39 447 43 050 46 611 50 651 53 862 56 116 

 
 
 
Tallene bygger på ureviderte Kostra-
tall. Kostragruppe 7 består av 34 kom-
muner, og i tillegg til Skaun, også bl.a. 
Ørland, Orkdal og Malvik kommuner i 
Sør-Trøndelag. 
 
Lånegjeld målt pr. innbygger,lå på om-
llag 62.000-64.000 i perioden 2006 til 
2009, og ble redusert kraftig fra 2010, 
da salgsinntektene fra salg av B-aksjene 

ble brukt til å nedbetale gjeld. Låne-
gjelda har ligget på omtrent det samme 
nivået fra 2010. 
 
Skaun har hatt høyere lånegjeld pr. inn-
bygger enn sammenligningsgruppa i pe-
rioden fram til 2009. Fra 2010 har låne-
gjelda pr. innbygger i Skaun vært lavere 
enn alle sammenligningsgruppene. 

 



  

45 
 

Årsmelding 

Stab, sentraladministrasjonen, fellestjenester og IKT 
1. Resultatvurdering. 
 
Økonomi. 

 
Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Formannskap/kommunestyre 2 097 791 2 777 511 -679 720 -24,5 
Kontrollutvalg og revisjon 861 981 899 601 -37 620 -4,2 
Rådmann/ass.rådmann 2 519 494 2 714 493 -194 999 -7,2 
Servicekontoret 3 155 233 3 023 869 131 364 4,3 
Økonomikontor 6 800 580 6 792 871 7 709 0,1 
Div.fellesutgifter 6 335 751 6 943 743 -607 992 -8,8 
EDB-utgifter 4 825 736 5 156 789 -331 053 -6,4 
Overformynderiet 63 946 58 692 5 254 9,0 
Sum stab og fellesutgifter, IKT mv.: 26 660 511 28 367 569 -1 707 058 -7,3 
Premieavvik, premiefond, mv. -13 158 040 -10 311 000 -2 847 040 -27,6 
Budsjettområde sentraladministrasjonen 13 502 471 18 056 569 -4 554 098 -25,2 
 
Budsjettområde sentraladministrasjonen fikk et 
driftsresultat med et mindreforbruk på kr. 4.554’. 
Som tabellen viser, ga premieavvik/premiefond 
mv. vedr. pensjonsordningene,  et positivt avvik  
på kr. 2.847’. Her inngår også en ubenyttet lønns-
reserve på kr.  483’. Drifta for øvrig på sentralad-
ministrasjonen ga et mindreforbruk på kr. 1.707’.  
 
Det positive avviket på formann-
skap/kommunestyre skyldes  økt inntekt i form av 
gavemidler på kr. 806’ (Bjarne Espaas dødsbo). 
Midlene er i regnskapet avsatt til et bundet drifts-
fond. I realiteten ble driftsresultatet på formann-
skap/kommunestyret  et merforbruk på kr. 126’, 
som har kommet på lønnsposter og møtegodtgjø-
ring. Kontingent og kjøp av tjenester til nærings-
hagen i Orkdalsregionen kom på kr. 233’, som er 
iht. budsjettet. 
 
Mindreforbruket på kontrollutvalg og revisjon 
skyldes reduserte utgifter på kontrollutvalgets 
virksomhet. Til revisjonstjenester og sekretariats-
tjenestene fra Konsek er det brukt kr. 831’. 
 
Rådmann/ass.rådmann fikk ei mindreutgift på kr. 
195’, som skyldes at tiltredelsen av ny rådgiver 
helse skjedde seinere enn forutsatt i budsjettet. 
 
Servicekontoret fikk et overforbruk på kr. 
131.364,-. Forklaring på avviket er gitt under års-
meldinga fra servicekontoret. 
 
Økonomikontoret  fikk et overforbruk på kr. 8’,-. 
Kjøp av interkommunale tjenester er belastet med 

kr. 750’, hhv. kr. 218’ til arbeidsgiverkontroll og 
kr. 532’ til skattesamarbeidet. 
 
Mindreforbruket på div. fellesutgifter ble kr. 607’. 
Innsparingene  har kommet på ulike driftsposter 
som  kurs, telefon, kommunal servering, div. leide 
tjenester og leasing av kopimaskiner.  
 
EDB-utgiftene viste et mindreforbruk på kr. 331’. 
Innsparingene har kommet på 
lønn/sjukerefusjoner med om lag kr. 100’, og re-
duserte utgifter til konsulentkjøp, service- og 
driftsavtaler. Bevilgningen til breibåndsutbygging 
til Vassbygda på kr. 80’ ble spart inn, da fylkes-
kommunen dekket opp vår andel.  
 
Tjenester økonomi og personalkontoret. 
Området inneholder koordinering/samordning av 
arbeidet med budsjett/økonomiplan, føring av 
kommuneregnskapet, koordinering kommunal 
fakturering og innfordring, lønnsfunksjonen, refu-
sjoner sjukepenger opp i mot NAV, personalar-
beid, IKT-tjenester, samt rådgiverstillinger på 
skole- og barnehageområdet. 
 
Visma ble valgt som ny hovedleverandør for IKT-
løsninger  innen økonomi, lønn og personal. Inn-
kjøpet skjedde i samarbeid med 5 andre kommu-
ner i Orkdalsregionen. Kontrakt ble inngått i ok-
tober 2012, og systemet var operativt fra første 
lønnskjøring i januar 2013. Innkjøpsprosessen og 
samarbeidet med de andre var en krevende opp-
gave, men likevel en positiv opplevelse, som ga 
oss et godt resultat og gode IKT-løsninger.
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Resultatindikatorer for økonomi- og personalkontoret: 
 
 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 
Flyt i regnskapsbilag  87% 80% 95% 
Riktig utbetalt lønn 100% 100% 100% 100% 
 
Indikatoren ”Flyt i regnskapsbilag” måler andelen 
faktura betalt til rett tid. Stikkprøvemålinger i 
2012, viser at 80% av fakturaene blir betalt til rett 
tid. En vesentlig del av de fakturaene som ble 
betalt etter fristen, ble betalt 1-2 dager for seint. 
Indikatoren viser at enhetene har et forbedringspo-
tensiale  på fakturabehandlingen. 
 
Det er ikke registrert målbare uregelmessigheter 
ved lønnsutbetalingene. 
 

• Oppgradering av nettverk alle enheter, nye 
servere, datamaskiner og lisenser. 

Innenfor IKT-området fortsatte arbeidet med 
å fornye utstyr og programvare: 

• Omfattende arbeid med e-meldinger (Sam-
handlingsreformen) 
• Oppgradering av ESA (sak og arkivsystem), 
og innføring av nytt økonomisystem. 
• Nye datamaskiner til elever og lærere, opp-
gradering av elevservere og smartboard i klas-
serom. 
 
Tjenester rådgiver grunnskole har vært engasjert i: 
• Leder for fagnettverk for skoleledere 
• Regionssamarbeid for skoleleder i Ork-
dal/Øy 
• Kommunal LP-koordinator for skole og for 
pilotprosjektet LP i barnehagen 
• KS Effektivitets nettverk; ”Utsatte barn og 
unge” 

• Nettverk Folkehelse i Skaun. 
 
Noen hovedtema for 2012: 
• LP-modellen i skole og barnehage 
• Lokale læreplaner 
• Skolebasert vurdering 
 
”Fagnettverk” for styrerne i barnehagene har hatt 
månedlige møter i 2012. Rådgiver i stab for bar-
nehagene har deltatt på disse møtene. Også private 
barnehager er invitert. 
 
Noen hovedtema i 2012: 
• Innføring av LP-modellen i de barnehagene 
som er tilknyttet oppvekstsentrene. 
• Særavtale for barnehager (SFS 2201), vedr. 
bruken av den ubundne tiden til førskolelæ-
rerne.  
• Samarbeid med PPT ang. rutiner for spesial-
pedagogiske midler og tidlig innsats. 
• Utsatte barn og unge. Styrerne delaktig i 
utarbeidelse av plan. 
• Kompetanseutvikling i samarbeid med Ork-
dal/øyregionen. 
• ”Samordnet opptak” . Felles opptak kom-
munale og private barnehager. 
• Overgang barnehage - skole.
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Tjenester servicekontoret. 
 
Fra innbyggerundersøkelsen* 

Resultat 
2009 Mål 2012 Resultat 

2012 

Hvor fornøyd var du med Servicetorget? 4,4 4,6 4,8 
Hvilket innstykk har du av Servicetorget? 3,9 4,2 4,3 
Hvor fornøyd var du med de internettbaserte tjenestene? 3,3 4,1 4,2 
Hvilket inntrykk har du av de internettbaserte tjenestene? 3,6 3,9 3,9 
*Undersøkelsen gjennomføres ikke hvert år 
 
Resultatet for 2012 viser at målene for året er 
nådd. 
 
I og med at denne undersøkelsen ikke gjennomfø-
res hvert år, og at det fra og med 2013 er etablert 
en ny brukerundersøkelse for interne tjenester, vil 
det være naturlig å ta i bruk denne undersøkelsen 
for kommende år. 
 
Prosjekter: 
• Oppgradering av Edb Sak og Arkiv (ESA) 
• Etablering av arkivplan ble gjennomført høsten 
2012. 

• Oppstart av arbeidet med fullelektronisk arkiv. 
 
Organisasjon-økonomi og personalkontoret 
Bemanningen utgjør 11,75 årsverk, økonomi- og 
personal 8,0 årsverk, rådgiverstillinger skole og 
barnehage 1,75årsverk, og IKT 3,0 årsverk. 
 
Det ble foretatt tilsettinger i stillingen som rådgi-
ver skole 01.03.12 , i ny-opprettet stilling som 
controller/økonomirådgiver 07.03.12, samt i ny-
oppretta stilling som rådgiver helse 01.11.12 
 
1 arbeidstaker gikk av med pensjon.

 
Indikatorer som har hatt særskilt fokus: 
 
 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 
Faglig og personlig utvikling 4,3 4,2 5,0 5,0 
Fysiske arbeidsforhold  4,5 4,8 4,9 5,0 
Organisering av arbeidet 4,3 4,5 4,5 4,5 
Nærmeste leder  3,8 3,6 4,4 4,5 
Nærvær 93,5% 96,5% 90,3% 96% 
 
Resultatet indikatorene i tabellene, med unntak av 
fraværsindikatoren, er hentet fra medarbeiderkart-
leggingene som ble gjennomført både i 2010, 
2011 og 2012.  Samtlige indikatorer  har ei positiv 
utvikling  3 års-perioden sett under ett. 
 
Nærværet ligger i 2012 på 90,3%, dvs. et sjuke-
fravær på nesten 10%. Dette skyldes at flere ar-
beidstakere har vært langtidssjukemeldt i 2012.  
Fråværet er i liten grad arbeidsrelatert. 

 
Organisasjon-servicekontoret 
Servicekontoret har 5,5 årsverk, hvorav 0,5 års-
verk har stått vakant i 2012. Enheten har i tillegg 
en person på tiltak via NAV. I 2012 gikk to med-
arbeidere av med pensjon. En medarbeider som 
hadde deltidsstilling, fikk, som følge av dette, 
utvidet stilling til 100%. I tillegg ble det tilsatt en 
ny medarbeider i 100% stilling

 Resultat 
2010 

Resultat 
2011 

Mål 
2012 

Resultat 
2012 Fra medarbeiderundersøkelsen/BS: 

I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon 
til å gjøre en god jobb? 3,3 3,8 4,5 5,4 

I hvilken grad løser dere felles arbeidsoppga-
ver på din arbeidsplass? 4,0 4,7 4,8 5,4 

Overordnet ledelse 3,3 3,6 4,0 4,6 
Nærvær   92% 95,7% 
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2. Utfordringer. 
Økonomi. 

- Oppfylle økonomiplanen for 2013-16. Det 
er særdeles viktig å sikre den økonomiske 
handlefriheten, med et netto driftsresultat 
på minst 3%. 

- Ha fokus på en effektiv drift ved bruk av 
LEAN, som kan bidra til å sikre tilstrek-
kelige driftsmidler på de nye utfordringe-
ne som kommunen blir stilt ovenfor. 

 
Tjenester og organisasjon. 
Økonomi- og personal: 

- Fullføre implementeringen av nytt øko-
nomisystem, og erstatte manuelle rutiner 
med elektronisk registrering. 

- Sikre god opplæring til  brukerne av de 
nye økonomiløsningene. 

- Dokumentere og iverksette nye rutiner in-
nen økonomi/lønn og personalområdet.. 

- Rullere delegeringsreglementet og etiske 
retningslinjer. 

- Rydde i personalarkivet, forberede over-
gangen til et elektronisk personalarkiv. 

- Gjennomgang av tjenesteindikatorene på 
enheten. 

 
IKT: 

- Ha spesielt fokus på de krav som stilles 
fra overordna myndigheter i forhold til 
bl.a. e-kommune, der vi får på plass en 
oppdatert IKT-strategi for kommunen vår. 

- Innføre VISMA flyt skole, med integra-
sjon til VISMA HRM. 

 
Servicekontoret: 

- Økte ressurser til kompetanseheving. 
- Arbeidet med full-elektronisk arkiv, med 

sikte på full innføring i løpet av 1. halvår 
2014. 

- Vurdering av bemanning ved Servicekon-
toret, når medarbeider på tiltak via NAV 
tar fagbrev årskiftet 2013/14.
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Grunnskolen 
1. Resultatvurdering. 
 
Nøkkeltall basert på KOSTRA 

Skaun k-gr. 07 
2012 

S-T 
2012 

Landet 
2012 2009 2010 2011 2012 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 
privat SFO, prosent 55,9 60,2 59,8 64,7 59,9 67,6 62,7 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefri-
tidsordning (215), per komm. bruker 22 892 21654 20997 24869 25637 25728 25282 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn-
skoleundervisning (202), per elev 59 507 62565 64139 67846 75077 78436 79991 

Andel elever i grunnskolen som får spesi-
alundervisning, prosent 8,4 9,5 10,6 10,4 7,8 8,3 8,5  
Andel elever i grunnskolen som får spesi-
alundervisning, prosent 1-4.trinn 5,0 3,2 4,7 5,2 5,0 5,1 5,6  
Andel elever i grunnskolen som får spesi-
alundervisning, prosent 5.-7.trinn 12,9 14,3 12,9 11,6 9,0 9,4 9,8  
Andel elever i grunnskolen som får spesi-
alundervisning, prosent 8.-10.trinn 8,5 13,3 16,4 17,0 10,4 11,5 11,1  
Overgang til videregående skole 100 96,5 97,7 100,0 98,1 98,6 97,8 
Gj.snittlig gruppestr, 1. – 4.trinn 13,4 14,8 15,7 17,1 14,2 13,4 13,3 
Gj.snittlig gruppestr, 5. – 7.trinn 13,9 14,0 13,6 14,5 13,9 13,6 13,0 
Gj.snittlig gruppestr, 8. – 10.trinn 16,2 17,5 17,3 16,7 16,3 15,3 14,7 
 
Andel elever som får spesialundervisning på ung-
domsskolen fortsetter å øke, mens man ser at an-
delen totalt er tilnærmet lik forrige år. Det er klare 
utfordringer i forhold til tidlig innsats og forebyg-
ging av spesialundervisning når man ser den sti-
gende gruppestørrelsen på 1.-4.trinn. 
 
Nasjonale prøver; 
Høsten 2012 ble det gjennomført nasjonale prøver 
i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn, og 
på 9. trinn i lesing og regning. Resultatet fra de 
nasjonale prøvene vises i form av en gjen-
nonsnittsscore. For 5. trinn framstår resultatene på 
en skala fra 1 – 3, mens på 8. og 9.trinn framstår 
resultatene på en skala fra 1 – 5. 
 

 
 
5.trinn år Skaun Sør-Tr.lag Landet 
Lesing 2011 2,0 2,1 2,0 
 2012 1,9 2,0 2,0 
Regning 2011 1,9 2,0 2,0 
 2012 1,8 2,0 2,0 
Eng 2011 x x x 
 2012 1,9 2,0 2,0 

 
8.trinn år Skaun Sør-Tr.lag Landet 
Lesing 2011 2,9 3,1 3,1 
 2012 2,9 2,9 3,0 
Regning 2011 2,9 3,1 3,1 
 2012 2,8 3,1 3,1 
Eng 2011 2,8 3,0 3,0 
 2012 2,9 2,9 3,0 

 
9.trinn år Skaun Sør-Tr.lag Landet 
Lesing 2011 3,3 3,5 3,5 
 2012 3,4 3,5 3,5 
Regning 2011 3,2 3,4 3,4 
 2012 3,3 3,4 3,4 

 
Resultatene på barneskolen er noe svakere enn 
fjorårets, mens ungdomsskolen kan vise til noe 
framgang i gjennomsnittsscoren.  Regning er den 
ferdigheten som får lavest score på alle trinn. 
Resultatene er gjennomgått og drøftet på skolene, 
samt i fagnettverk for skoleledere. Alle enheter 
har utarbeidet tiltak på individ og systemnivå. 
Resultatene er behandlet i Helse-, oppvekst- og 
kulturutvalget. 
 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng: 

År Skaun Sør-Tr.lag Landet 
2010 37,7 39,7 39,8 
2011 39,6 39,5 39,8 
2012 39,7 39,7 39,9 

 
Skolepoeng er summen av alle karakterer som 
føres på vitnemålet delt på antall karakterer multi-
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plisert med 10. Resultatet for Skaun i 2012 ligger 
på samme nivå som resultatet i Sør – Trøndelag, 
og tett under landet for øvrig. 
 
Elevundersøkelsen 

7.trinn Skaun Sør-Tr.lag Landet 
Mobbing  1,3 1,4 1,4 
Motivasjon 4,1 4,2 4,2 
Faglig veiledning 3,1 3,4 3,4 
10.trinn    
Mobbing  1,3 1,4 1,4 
Motivasjon 3,7 3,7 3,8 
Faglig veiledning 3,2 3,0 3,1 

 
Skolene i Skaun kommune gjennomfører Utdan-
ningsdirektoratets elevundersøkelse. Resultatene 
viser en gjennomsnittlig score på en skala fra 1 – 
5, der 5 er best for spørsmålene om motivasjon og 
faglig veiledning. For spørsmål om mobbing er 1 
beste score. Sammenlignet med tidligere år er det 
en bedre score på spørsmål om mobbing, mens 
score spørsmålet om elevene opplever å få til-
strekkelig faglig veiledning er noe lavere. 
 
Fokusområder: 
Våren 2012 ble to prosjekt i forhold til kompetan-
seheving for lærere avsluttet. Det ene var ”Vurde-
ring for læring”. Fokus på vurderingsarbeidet har 
vært gjennomgående for hele året. Prosjektet 
”Skriving i alle fag”, i samarbeid med Skrivesen-
teret, ble også avsluttet. 
Arbeidet med lokale læreplaner for skolene i 
Skaun ble påbegynt. Det samme ble en revidering 
av skoleeiers system for skolebasert vurdering. 
 
Skolene i Skaun har i 2012 startet en treårig im-
plementering av LP-modellen. Dette med mål om 
å utvikle et læringsmiljø som fremmer elevenes 
læringsutbytte, samt gi elevene en hensiktsmessig 
sosial kompetanse. 
 

2. Utfordringer: 
Den digitale ferdigheten integreres i stadig større 
grad undervisningen i grunnskolen. Man opplever 
et økende behov for digitale verktøy. Dette både i 
den daglige undervisningen, men også i forhold til 
å få gjennomført pålagte nasjonale prøver og ek-
samener. 
 
Fra nasjonalt hold er det en styrt satsning på ung-
domstrinnet. Det er tydelige forventinger om at 
undervisningen på ungdomsskolen skal gjøres mer 
praktisk og variert. Dette utfordrer både lærernes 
kompetanse og rammer i forhold til utstyr. 
 
Systematisering av arbeidet med elevenes grunn-
leggende ferdigheter må fortsette, da skolene i 
Skaun har som mål å få færre elever på laveste 
mestringsnivå på de ulike kartleggingsprøvene. 
Ferdigstilling av felles lokal læreplan vil være til 
hjelp i kvalitetssikring av arbeidet, men i tillegg er 
det behov for at lærere får ta del i Statens strategi 
for etter – og videreutdanning. Dette har det ikke 
vært rom for i de foregående år, men det er ønske-
lig at dette prioriteres i 2013/2014. Dette gjelder 
spesielt i forhold til regning som grunnleggende 
ferdighet, da man kan lese ut fra kartleggingsprø-
ver og nasjonale prøver at det er her utfordringene 
er størst.  
 
Man kan vise til at gruppestørrelsen på de laveste 
trinnene blir større. Dette byr på utfordringer i 
forhold til tidlig innsats, samt ønsket om å reduse-
re andel elever som har behov for spesialunder-
visning. Likevel vil tidlig innsats, godt vurde-
ringsarbeid, et solid læringsmiljø og tilpasset opp-
læring være virkemidler for å få ned den økende 
spesialundervisningen. Skolene i Skaun ser at 
denne utfordringen må prioriteres høyt i de kom-
mende år. 
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Barnehager 
1. Resultatvurdering 
 

Nøkkeltall basert på KOSTRA Skaun k-gr. 07 
2012 

S-T 
2012 

Landet 
2012 2009 2010 2011 2012 

Andel innbyggere 1-5 år med barnehage-
plass % 91,2 89,3 89,5 89,5 90,6 93,8 90,1 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning, 
prosent 44,6 39,7 38,4 38,0 31,6 40,8 33,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. pr. barn 
i kommunal barnehage 109 453 124 666 115 037 138 968 150 983 156 013 157 297 

 
Andel innbyggere 1-5 år med barnehageplass har 
ligget noe i underkant av 90% de siste 3 årene. 
Denne andelen ligger omtrent som for kostragrup-
pe 7 og landet, men noe under gjennomsnittet for 
Sør-Trøndelag fylke. 
 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning har 
gått ned fra 2009, men sammenligna med landet 
er dekninga fortsatt god. Sør-Trøndelag har noe 
høyere andel førkolelærere enn Skaun i 2012. 
 
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. Fysisk miljø, informasjon, brukermed-
virking og respektfull behandling er viktige 
tjeensteområder. 
 
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. 
 
Etter åpningen en paviljong med 2 avdelinger ved 
Oterhaugen barnehage i august 2011, og en pavil-
jong med 2 avd. ved Lyngstua under Børsa barne-
hage i desember 2011, så hadde Skaun full barne-
hagedekning fra august 2012. 
 
2. Utfordringer 
 
Økonomi 
Den største utfordringa for 2013 er å skaffe til-
strekkelig antall barnehageplasser inntil Mølle-
bakken barnehage er ferdigstilt, samt å sikre til-
fredsstillende dekning av førskolelærere.  
 
Mange av barnehagene begynner å merke slitasje 
på både uteområder/lekeapparat samt leker og 
utstyr, som det etter hvert blir viktig å få oppgra-
dert og fornya. 
 
Tjenester 
Alle barnehagene ser det som en viktig utfordring 
å drive med pedagogisk utviklingsarbeid for sta-
dig å forbedre tilbudet til barnehagebarna, som 
barns medvirkning, brukermedvirkning og innfø-
ring av LP-modellen på oppvekstsentrene. 
 
Avvikling av ferie trekkes fram som ei utfordring, 
ikke minst økonomisk, da det krever en god del 
innleie av vikarer. 
 
Organisasjon 
For oppvekstsentrene vil arbeidet med å videreut-
vikle samhandling mellom barnehage og skole 
være et viktig arbeidsområde. 
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Fokus på nærvær, og redusert sykefravær er en 
viktig oppgave for de fleste barnehagene.  
 

Lite tid til administrasjon er en utfordring for de 
minste oppvekstsentrene, spesielt med tanke på 
samhandlingen mellom skole, barnehage og SFO 
og innføring av LP-modellen.
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Kultur, fritid og frivillighet
1. Resultatvurdering
Økonomi 
 Regnskap Rev.  

Budsjett 
Avvik i 
kr. 

Avvik i 
% 

Utgift 10 747 245 10 725 604 21 641 0,2 
Inntekt -3 423 759 -2 731 057 -692 702 25,4 
Netto 7 323 487 7 994 547 -671 060 -8,4 
 
Av netto driftsresultat er ca. kr. 300 000,- øremer-
kede midler som er avsatt i bundne driftsfond. 
Dette gjør at enhetens reelle underforbruk er på 
ca. kr. 370 000,-. 
Underforbruket skyldes i all hovedsak følgende: 
• Ubenyttede lønnsmidler ved kulturskolen, da 

vi deler av året har hatt vakant stilling pga. 
manglende aktivitet på dans/drama. 

• For lite utbetalt vikarlønn ved sykdom. Timer 
er avlyst og tas igjen våren 2013. 

• Innkjøpsmidler ved kulturskolen, pga. at be-
stilte varer ikke ble levert som avtalt innen ut-
gangen av året. 

• Mindre bruk av konsulenttjenester enn bud-
sjettert. 

• Mindre utbetaling av tilskudd enn budsjettert 
 

Det utlagte timetallet i kulturskolen er på samme 
nivå som tidligere år. Vi opplever fortsatt stor 
søkning slik at ikke alle kan få tilbud om plass, og 
ved utgangen av 2012 er det 98 elever på ventelis-
te. Frivilligsentralens regnskap viser at kriteriene 
fra Kulturdepartementet er innfridd med tanke på 
lokal finansiering. 
 
Tjenester 
Kulturskolen har i 2012 hatt det samme undervis-
ningstilbudet som de siste årene. Det ble gjennom-
ført brukerundersøkelser for elever fra 8. trinn til 
voksne og for foresatte. Kun undersøkelsen for 
voksne, med snittresultat på 4,7, fikk stor nok 
deltakelse til å kunne benyttes i det videre arbei-
det. 
Biblioteket har en liten nedgang i utlånstall sam-
menlignet med 2011. Det ble gjennomført bruker-
undersøkelse med snittresultat på 5,1. 
Innenfor kulturadministrasjonen brukes det en god 
del tid knyttet til arbeid opp mot lag og organisa-
sjoner, i tillegg til å inneha hovedansvaret for 
fritidstilbudet for psykisk utviklingshemmede og 
Klubb1. En del tid brukes også på kulturtilbudet i 
grunnskolen, både generelt og gjennom Den kul-
turelle skolesekken (DKS). Klubb1 har i løpet av 
året fått permanent drift, med fast åpningstid hver 

uke og stabil bemanning. I løpet av høsten er 
MOT gjeninnført, med hovedfokus på arbeid i 
ungdomsskolen. 
Frivilligsentralens base med frivillige har hatt en 
liten økning fra i fjor og består nå av 45 aktive 
personer. 
 
Organisasjon 
Enheten består p.t. av ca. 10,5 årsverk. Nærværet 
er på 92,7 %, noe som er en nedgang på 2,3 pro-
sentpoeng fra foregående år. Hovedforklaringen 
på sykefraværet ligger i langtidssykmeldinger, 
men det er ingen tilbakemeldinger på at det er 
sammenheng mellom sykefraværet og forhold på 
arbeidsplassen. 
 
 
2. Utfordringer 
Økonomi 
• Arbeide med å gjøre budsjettering og økono-

mistyring best mulig i alle ledd 
• Midler til faglig utvikling må prioriteres, slik 

at alle på enheten er i stand til å levere tjenes-
ter av best mulig kvalitet. 

• Kunne jobbe mot å nå den nasjonale målset-
tinga om at 30 % av elevene i grunnskolen 
skal få et tilbud i kulturskolen. Dekningsgra-
den er nå på 17,5 %. 

• Vedlikehold og utvikling av bibliotekets me-
diestamme i forhold til forventet utlånsvekst 

• Økonomiske rammer til å gjøre større innsats 
innenfor ungdomsarbeidet. 

 
Tjenester 
• Opprettholde fokuset på hvilke kjerneoppga-

ver som skal prioriteres, i dialog med politi-
kerne. 

• Opprettholde og utvikle kvaliteten på tjenes-
tene som leveres av enheten. 

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

• Vurdere og evt. forberede gjennomføring av 
brukerundersøkelser neste år. 

 
Organisasjon 
• Finne best mulig arbeidsmodeller/-former for 

å få enheten til å fortsette utviklingen i felles 
retning. 

• Fortsette jobben med å få enhetens tilsatte til å 
se på seg selv som en naturlig del av organisa-
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sjonen Skaun kommune 
• Leder må være like tilgjengelig for alle tilsatte 

på enheten, uavhengig av den enkeltes fysiske 
plassering. 

• Kontinuerlig innsats for å holde nærværet 
oppe. 

 
Spesielle prosjekter – kort presentasjon 
Vinterkulturuka 2012 
• Andre gangs gjennomføring i februar 
• Kultur, fritid og frivillighet hadde ansvar for 

den overordnede koordineringen 
• Lag og organisasjoner fylte uka med et rik-

holdig program 
• Arrangementet hadde fin utvikling fra året før 
• Bidro bl.a. til nye samarbeidskonstellasjoner, 

bruk av ”nye” arenaer og til å synliggjøre stor 
kulturell aktivitet i kommunen 

• Vedtatt gjennomført på nytt i 2013 
 
Revyprosjekt i samarbeid mellom kulturskole og 
ungdomsskole 
• Ei uke avsatt til intenst arbeid med produksjon 

av revy på 10. trinn, med forutgående skrive-
prosess i alle klasser. 

• Revyorkester bestående av elever og lærere 
ved kulturskolen 

• Innleie av profesjonelle krefter 
• Støttet av UDIR 
 
UKM 
• Skaun kommune var (sannsynligvis for første 

gang) representert på UKM landsfinale 
 

Filmbussen 
• Sommertilbud til ungdom 
• Produksjon av kortfilm med profesjonelle 

instruktører og profesjonelt utstyr 
 

Fløttardag 
• Etter hvert et veletablert informasjons- og 

integreringsprosjekt 
• Et vellykket tiltak hvor flere enheter jobber 

sammen mot felles mål 
• Har høstet mange gode tilbakemeldinger og 

har bidratt positivt i omdømmebygginga for 
kommunen 

 
Ungdomskulturhelga 
• Som ledd i utvikling av UKM, i samarbeid 

med Melhus kommune 
• Forsøk på å få økt rekruttering til UKM og 

kulturskole, i disipliner som tradisjonelt har li-
ten deltakelse 
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Helse, mestring og omsorg 
Helse, mestring og omsorg er en fellesbenevnelse 
for de fire enhetene Barn, familie og helse, 

Hjemmetjenesten, NAV sosial, og Rossvollhei-
men helse- og omsorgssenter. 

 
1. Resultatvurdering 
Økonomi 
Ansvar Ansvarsnavn Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 

Fl ansv Barn, familie og helse 28 816 045 30 696 869 - 1 880 824 - 6,1 
3201 Hjemmetjenesten 31 958 884 33 704 072 - 1 745 188 -5,2 
3502 NAV sosial 6 681 155 6 200 611 480 554 7,8 
3101 Rossvollheimen  44 833 898 43 831 009 1 002 889 2,3 

 
Sum Helse, mestring og omsorg 112 289 982 114 432 561 - 2 142 569 - 1,9 

  
Rammeområdet Helse, mestring og omsorg har et 
samlet mindreforbruk på kr. 2.142.569. Mindre-
forbruket skyldes i hovedsak økte inntekter knyt-
tet til ressurskrevende brukere og noe lavere for-
bruk enn budsjettert i fht lønnsutgifter. Barn, fa-
milie og helse har hatt lavere lønnsutgifter til lege-
tjenesten og innenfor avdelingen Psykisk helse. I 
tillegg har enheten hatt mer inntekter enn utgifter 
på Flyktningetjenesten.  
 
Mindreforbruket på Hjemmetjenesten skyldes i all 
hovedsak at inntekter knyttet til ressurskrevende 
brukere har vært noe lavt budsjettert, og dette har 
gitt en merinntekt i fht budsjetterte inntekter. 
Overforbruk på NAV sosial skriver seg merutgif-
ter til lønn og økonomisk sosialhjelp.   
 
Overforbruk på Rossvollheimen helse- og om-
sorgssenter er knyttet til ombygging og innkjøp i 
forbindelse med innføringen av Samhandlingsre-
formen fra 01.01.12. Dette gjelder etablering av 
nytt inngangsparti til Korttidsavdelingen for å 
lette ambulansetransport av pasienter som skrives 
inn og ut av sykehus, etablering av 1 observa-
sjonsplass for å ta imot utskrivningsklare pasienter 
fra sykehus raskere og opprettelsen av et dagtil-
bud for personer med demens. Overforbruket må 
sees i sammenheng med tilskuddet Skaun kom-
mune har mottatt for utskrivningsklare pasienter. 
 
Fra 01.01.12 trådte Forskrift om kommunal medfi-
nansiering av spesialisthelsetjenesten og kommu-
nal betaling for utskrivningsklare pasienter i 
kraft. Forskriften regulerer kommunens medfinan-
sieringsansvar for egne innbyggeres behandling 
innen somatikk i spesialisthelsetjenesten, og beta-
ling for utskrivningsklare pasienter som blir lig-
gende på sykehus i påvente av et kommunalt til-
bud. Betaling for utskrivningsklare pasienter ble  

gjort gjeldende fra første dag fra 01.01.12 og sat-
sen ble økt til kr 4.000. Kommunens medfinansie-
ringsansvar for behandlingen av kommunens pa-
sienter i spesialisthelsetjenesten utgjør 20% av de 
totale kostnadene. 
 

Ansvarsnavn 
Regn-
skap 

Bud-
sjett Avvik 

For-
bruk i 

% 
Samhandlings-
reformen 6 339 7 139 - 800 88,8 

 
Skaun kommunes andel gjennom rammetilskuddet 
som er knyttet til Samhandlingsreformen er kr. 
7.139.000. i 2012. Av dette utgjør medfinansie-
ring av spesialisthelsetjenesten kr. 6.421.000, 
mens utgifter knyttet til utskrivningsklare pasien-
ter er beregnet til å utgjøre kr. 718.000.  
 
Skaun betalte totalt kr. 6.172.000. og hadde en 
kostnad på kr. 882 per innbygger i 2012 i medfi-
nansiering av somatiske sykehustjenester. Dette 
viser et positivt avvik på kr 249.000, som avsettes 
i årsregnskapet som en kortsiktig fordring i hht 
anbefalninger fra Helsedirektoratet. 
 
Når det gjelder utskrivningsklare pasienter, har 
Skaun kommune ikke hatt utgifter knyttet til dette 
i 2012. Av de kr 718.000. som ble beregnet i ut-
gifter til utskrivningsklare pasienter, har kr. 
167.000. gått til finansiering av Skaun kommunes 
andel i SiO. Dette gir et positivt avvik på kr. 
551.000, som skriver seg fra økt og fleksibel bruk 
av kommunens 13 korttidsplasser ved Rossvoll-
heimen helse- og omsorgssenter. I tilegg har 
Hjemmetjenesten i perioder hatt økt trykk på sine 
tjenester. Tallene viser at kommunen har hatt fo-
kus på å unngå å betale døgnpris for utskrivnings-
klare pasienter, ved å omlegge egne tjenester og 
bygge opp antall korttidsplasser. Økonomisk har 
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dette gitt seg utslag i at det ikke er betalt for noen 
døgn i 2012 

 

 
Tjenester 
Rammeområdet inneholder de fire enhetene Barn, familie og helse, Hjemmetjenesten, NAV sosial og 
Rossvollheimen helse- og omsorgssenter. 
 
Pleie og omsorgstjenesten 

 
Skaun Skaun Skaun 

kommu-
ne-gruppe 

07 
Sør-

Trøndelag 
alle kom-

muner 
Nøkkeltall basert på Kostra 2010 2011 2012 2012 2012 2012 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 34,7 28,5 27,7 28,5 29,6 30,3 
Institusjoner – andel av netto drifts-
utgifter til pleie og omsorg 57 59 55 45 50 46 
Tjenester til hjemmeboende – andel 
av netto driftsutgifter til plo 38 36 39 50 45 48 
Aktivisering, støttetjenester – andel 
av netto driftsutgifter til plo 5 5 6 5 6 5 

 
Pleie og omsorgstjenesten består av hjemmebaser-
te og institusjonsbaserte tjenester, som i Skaun 
tilsvarer Hjemmetjenesten og Rossvollheimen. 
Tabellen viser at pleie- og omsorgstjenestenes del 
av kommunens totale driftsutgifter har gått ned de 

siste tre årene, selv om den fortsatt utgjør en bety-
delig andel. Innenfor pleie- og omsorgstjenesten 
bruker Skaun kommune mer av sine driftsutgifter 
til institusjon enn til hjemmeboende, og andelen 
til aktivisering/støttetjenester har økt noe.  

 
Kommunehelsetjenesten 

 
Skaun Skaun Skaun 

kommu-
ne-gruppe 

07 
Sør-

Trøndelag 
alle kom-

muner 
Nøkkeltall basert på Kostra 2010 2011 2012 2012 2012 2012 
Netto driftsutgifter kommunehelse i 
prosent av samlede netto driftsutgif-
ter 5,2 4,3 4,5 4,2 4,7 4,2 
Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr. innbygger 397 404 542 149 113 145 
Netto driftsutgifter til forebygging, 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
pr. innbygger 0 -20 år 1 231 1 448 1 853 1 667 2 229 1 861 
Netto driftsutgifter til diagnose, be-
handling og rehabilitering pr. inn-
bygger 928 872 860 1 245 1 473 1 418 

 
Kommunehelsetjenesten består av helsestasjons- 
og skolehelsetjeneste, fysio og ergoterapitjeneste 
og kommunal legetjeneste. Disse tjenestene er 
organisert under enheten Barn, familie og helse, 
sammen med Flyktningetjenesten, Psykisk helse 
og PPT.  Tabellen viser at Skaun kommune ligger 
noe over landssnittet i netto driftsutgifter til kom-

munehelse i prosent av kommunens samlede 
driftsutgifter, mens netto driftsutgifter til diagno-
se, behandling og rehabilitering pr. innbygger er 
vesentlig lavere enn landssnittet. Tabellen viser 
også at Skaun bruker relativt mye til forebyggen-
de arbeid, som blant annet omfatter miljørettet 
helsevern. 
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Sosialtjenesten og barnevern 

 
Skaun Skaun Skaun 

kommu-
ne-gruppe 

07 
Sør-

Trøndelag 
alle kom-

muner 
Nøkkeltall basert på Kostra 2010 2011 2011 2012 2012 2012 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
i prosent av samlede netto driftsut-
gifter 2,4 2,4 2,3 3,1 3,6 3,8 
Andel netto driftsutgifter i prosent til 
økonomisk sosialhjelp 57,2 57,6 54,6 46,2 40,7 44,4 
Andel netto driftsutgifter i prosent til 
tilbud til personer med rusproblemer -0,3 2,3 4,1 11,0 17,9 16,6 
Netto driftsutgifter i kroner til bar-
nevern pr. innbygger 0-17 år 5 556 5 157 5 534 6 761 7 261 6 874 

 
Sosialtjenesten består av NAV sosial og har an-
svar for økonomisk sosialhjelp, generell rådgiv-
ning, gjeldsrådgivning og rusoppfølging i Skaun. 
Tabellen viser at netto driftsutgifter i prosent av 
kommunens samlede utgifter er noe lavere enn 
både kommunegruppen, fylket og landet. Andel 
driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp er høyere 
enn sammenligningsgrunnlaget, mens driftsutgif-

ter til personer med rusproblemer er vesentlig 
lavere.  Skaun er med i samarbeid om interkom-
munalt barnevern, med Orkdal som vertskommu-
ne. Tallene viser at Skaun bruker noe mindre til 
barnevern i kroner pr. innbygger 0 – 17 år enn de 
øvrige i kommunegruppen, Sør-Trøndelag og 
landet. 
 

 
Organisasjon 

Enhet 
Sum ant 
årsverk  

Nærvær i % 
2010 

Nærvær i % 
2011 

Mål i % 
2012 

Nærvær i % 
2012 

Barn, familie og helse 22,1 89,2  95,3  95  91,6  
Hjemmetjenesten 52,2 89,3  89  91,5  90,5  
NAV sosial 4,3 92,9  90,6  94  97,7  
Rossvollheimen 68,6 87,4  90,5  92,5  90,9  
Sum Helse, mestring og omsorg 147,2 89,7  91,4  93,3  92,7  

 
Nærværet for de fire enhetene har steget de siste 3 
årene, og det er iverksatt flere tiltak for å forebyg-
ge fravær og tilrettelegge for arbeidsnærvær. Sys-
tematisk arbeid med langsiktig planlegging og 
kjennskap til virkemidlene som finnes gjennom 
IA-avtalen kan ha bidratt til å underbygge den 
positive utviklingen. Enhetene har også hatt en 
bevisst satsning på utvikling og kompetansehe-
ving, ved å legge til rette for videreutdanning på 
både fag- og høgskolenivå. 115 medarbeidere 
avsluttet et 2- årig opplæringsprogram i Demens-
omsorgens ABC i 2012, mens 10 hjelpepleie-
re/aktivitører gjennomførte videreutdanning i 
Fysisk aktivitet og kulturarbeid. Flere høgskoleut-
dannede er i gang med videreutdanning innenfor 
relevante fagområder som blant annet aktivitet og 
bevegelse, psykososialt arbeid blant barn og unge, 
samt samhandling og nyskaping. 
 
 

2. Utfordringer 
Økonomi 
Samhandlingsreformen er en retningsreform og 
innebærer at kommunen skal endre fokus fra be-
handling til forebygging. De økonomiske incenti-
vene til dette er innføringen av plikten til medfi-
nansiering av somatiske sykehusinnleggelser og 
reduksjon i antall liggedøgn i sykehus, ved beta-
ling for utskrivningsklare pasienter fra første dag. 
Kommunal medfinansiering av somatiske syke-
hustjenester gjennomføres ved at kommunen beta-
ler et a` konto-beløp hver måned, som avregnes 
året etter. Det utredes for tiden lignende modeller 
knyttet til psykisk helse og rusbehandling, og 
dette er det knyttet en del usikkerhet rundt. Kom-
munen har ikke mottatt egne overføringer til å 
styrke arbeidet med forebygging, da dette er forut-
satt løst gjennom eksisterende rammer. 
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Tjenester 
Skaun kommune deltar i SiO (Samhandlingsenhe-
ten i Orkdalsregionen) som er et samarbeid mel-
lom 12 kommuner i nedslagsfeltet til Orkdal sju-
kehus, med Orkdal kommune som vertskommune. 
Den 31.12.12 åpnet Øyeblikkelig hjelp sengepost 
ved Orkdal sjukehus med 7 planlagte senger. 
Skaun kommune mottok kr. 672.000. til disse 
sengene i 2012 og det er forventet tilsvarende 
beløp i 2013. Tilskuddet går inn i SiO til drift av 
sengeposten og er en inntekts-utgiftspost. Skaun 
kommune vil følge bruken av de kommunale 
sengeeplassene nøye, for å kunne vurdere behovet 
for en slik sengepost som et supplement til de 
kommunale korttidsplassene. 
 

Organisasjon 
For å kunne forebygge mer og behandle mindre, 
kreves det at organisasjonen endrer sitt fokus. 
Hjemmetjenesten har nylig startet et prosjekt in-
nen Hverdagsrehabilitering, som handler om å 
kunne sette brukergruppen i stand til å mestre mer 
av hverdagsaktivitetene selv. Dette krever ny 
kompetanse blant de som jobber med disse bru-
kerne, og vi ser behovet for å øke ergoterapires-
sursene. Barn, familie og helse har flere tiltak som 
retter seg mot tidlig innsats overfor barn og unge, 
og spesielt barn som allerede er i eller er utsatt for 
å havne i en risikogruppe. I tillegg er koordine-
ringen av arbeidet med psykisk helse og rus satt 
på dagsorden, og dette er noe det vil jobbes med i 
de kommende årene. Målet er å avklare roller og 
ansvarsområder, slik at brukerne oppfatter tjenes-
tene som helhetlige og koordinerte.
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Teknisk kontor og beredskapskontoret 
Indikatorer for Teknisk kontor 
Organisasjon: 

INDIKATOR: 2010 2011 2012 Mål 
2013 

Faglig/ 
personlig  
utvikling 

4,4 4,6 5,0 5,1 

Fysiske  
arbeidsforhold 

4,3 4,0 4,1 4,3 

Medarbeider-
samtale 

 100 100 100 

Nærvær 0,95 0,96 0,93 0,94 
 
Byggesaksundersøkelse: 

INDIKATOR: 2010 2011 2012 Mål 
2013 

Informasjon 4,4 4,4 4,6 4,7 
Tilgjengelighet 4,5 4,6 4,6 4,7 

Dette skal også være fokusområder for resten 
av Teknisk kontor. 
 
Kontoret omfatter samfunns- og tekniske planer, 
ledelse av drift- og investeringsprosjekt, land-
bruks- og viltforvaltning, samferdsel, Husbank- 
og boligtjenesten, eiendomsutvikling samt brann- 
og redningstjenesten. 
 
Resultatvurdering 
Økonomi: 
For Teknisk kontor (administrativt) har vi et posi-
tivt avvik på beskjedne kr 50.000. Dette henger 
bl.a. sammen med”fordelte kostnader” (lønn til 
prosjektingeniørene) og refusjon på sykepenger. 
 
Bevilgning for driftstiltak i 2012 som ikke er 
gjennomført/sluttført i løpet av året, er flyttet til 
2013. Dette gjelder ny Børsa skole, regulerings-
plan Ølsholm, grunnundersøkelser Børsa og Bu-
vika, reguleringsplan Fv 802 og naturtypekartleg-
ging. Videre er det påløpt kostnader på tiltak som 
ikke har egne bevilgninger.  
 
Brann og redning har et negativt avvik på brann 
og redning som i hovedsak skyldes underbudsjet-
tering på lønn. 
 
Overskuddet, hvis man ser bort i fra underbudsjette-
ringa på brann og redning, vil ikke betegnes som 
egenskapt og ikke bedt om å videreføres i 2013.  
 
 

Tjenester: 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel ble star-
tet opp i 2012 ved at det ble vedtatt planprogram 
og avholdt folkemøter for samfunnsplanen som 
også omfattet arealplan.  
 
Det er gjennomført følgende tiltak på bygg og 
anlegg i 2012: 
• Ombygging på Rossvollheimen i forbindelse 

med etablering av dagtilbud til personer med 
demens 

• Asfaltering av Fredlyvegen, Børsa 
• Utomhusanlegg på Lyngstua og Oterhaugen 

barnehager 
 
I september 2012 vedtok kommunestyret å bygge 
ny barneskole i Børsa.  
 
Ny trafikksikkerhetsplan ble vedtatt for 2012 og 
kommende 4-årsperiode. Arbeidet med ferdigstil-
lelsen av reguleringsplan for Fv 802 ble fullført 
rett før årets slutt og endelig vedtak gjort tidlig i 
2013. 
 

 
På eiendomssida kan spesielt nevnes arbeid med  
• erverv av grunn til renseanleggene i Børsa og 

Buvika som nå nesten avsluttet etter at det ble 
gjennomført rettslig skjønn i vår.  

• erververv av friområdet Ølsholm, 
• ”Saltnessandsaken”, som bl.a. omfatter byg-

ging av veg 11og erverv av veggrunnen. Sa-
ken fortsetter også inn i 2013.  

• eiendomsgrense-sak på Ilhaugen, hvor flere 
grunneiere, deriblant kommunen, er stevnet 
for jordskifteretten. 

•  avtale om erverv av grunn til bruk for Skaun 
bygdemuseum blir oppmålingen snart slutt-
ført. 

 
Skaun kommune har i 2012 lagt ut tre eiendom-
mer for salg, og to av disse ble solgt.  
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Det har i 2012 vært et press på avklaring av øko-
nomisk og arbeidsmessig fordeling av ansvar for 
infrastrukturtiltak ved utbygging i Skaun kommu-
ne. Dette gjelder spesielt for Børsa og Viggja. 
Årsaken er rekkefølgekrav som utbyggerne synes 
det er utfordrende å innfri og politikerne har bedt 
rådmann om å se på mulige løsninger.  
 
Parkeringshuset ble høsten 2012 igjen klart for 
utleie. Ca 60 % av parkeringshuset utleid pr. nå.  
 
Vi hadde en økning i antall søknader på startlån 
fra 42 i 2011 til 54 i 2012. I 2012 lånte vi ut i 
overkant av 11 millioner. Vi opplever at det nå er 
flere som sliter med gjeld og som søker om refi-
nansiering for å kunne beholde boligen. 
 
Kommunen har stort belegg i de kommunale lei-
lighetene, og de står tomme i svært kort tid ved ut 
og innflytt. Mangelen på kommunale boliger øker 
i kommunen. I 2012 kjøpte vi to nybygde flykt-
ningeboliger i Møllebakken i Buvika.  
 
I 2012 hadde vi i gjennomsnitt ca 105 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 94 elg, 105 hjort og 24 
rådyr, som er på samme nivå som 2011.  
 
I 2012 hadde vi en klar økning i aktiviteten innen 
skogbruk.  Det ble avviket totalt 19.500 m3 tøm-
mer, plantet 155.000 skogplanter og foretatt ung-
skogpleie på 630 dekar. Det ble holdt to skogda-
ger med rundt 40 oppmøtte på hvert arr. og en 
skoleskogdag for vel 90 elever fra 8.trinnet ved 
Skaun ungdomsskole.  
Dette ble utført i samarbeid med Skaun skogeier-
lag og Orkla skogforum. Disse samarbeidene er 
positive og populære!  
 
Med en kombinasjon av kommunal bevilgning og 
tilskudd fra fylkesmannen ble det gjennomføret 
naturtypekartlegging. Rapporten forventes i 2013. 
 
På jordbrukssida er det fortsatt en liten nedgang i 
antall foretak som søker produksjonstillegg. Men 
tilskuddssummen er ganske stabil da det totale 
arealgrunnlaget er stort sett det samme.  
 
I Mattilsynets floghavreliste er det registrert 24 
bruk i Skaun med floghavre. Her er for øvrig 
Melhus registrert med 85, Trondheim med 123 og 
Orkdal/Meldal med ett bruk. 
 

Det var 8 konsesjonssaker i 2011. Arbeidet med 
oppdatering av gårdskart tar fortsatt mye tid. 
Grunnlaget for ny oppdatering i 2013 ble lagt 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 30 
tilsyn på særskilte brannobjekter i Skaun.  
 
Organisasjon: 
Tjenesteområdet Teknisk kontor eksklusivt gebyr-
relaterte tjenester har lønnsmidler til 7 årsverk, 
fordelt på 10 personer. Flere av medarbeiderne har 
arbeidsoppgaver både i og utenfor gebyrområde-
ne. Siste halvdel av året ble vi fulltallige men 
fortsatt har vi noe langtidssykefravær.  
 
Sykefraværet i 2012 var 7,2 %, noe som er en 
dobling siden forrige år. Hovedårsaken til dette er 
to langtidssykmeldinger. Sykefraværet er ikke 
relatert til arbeidsoppgavene. Forøvrig er vi i den 
heldige situasjonen at vi har god fordeling både 
kjønns- og aldersmessig. 
 
Også i år ble det gjennomført medarbeiderunder-
søkelse på slutten av året. De største utfordringene 
er å få tid nok til å gjennomføre alle arbeidsopp-
gavene, at man har ansvaret for flere fagfelt og at 
man er alene på disse. Det trekkes også frem at 
det er dårlig inneklima i lokalene. Som oppfølging 
av forrige medarbeiderundersøkelsen har vi fort-
satt med både felles og individuell opplæring, noe 
overskuddet fra i fjor har gitt oss muligheten til. 
Dette er positivt mottatt!  
 
I løpet av året gikk en medarbeider over i en an-
nen stilling i kommunen og en annen sluttet. Vi 
fikk 3 nye medarbeidere, hvorav en vikar for en 
kortere periode.  
 
Flere har gjennomført fordypnings- og oppdate-
ringskurs innen fagfeltene sine. 3 medarbeider har 
tatt videreutdanning innen hhv. prosjektledelse og 
grunnerverv. 
 
 
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 og personal- og øko-
nomi-ressursene vi har til disposisjon. Det er et 
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økende behov for å leie inn konsulentbistand både 
pga. kompliserte saker men også fordi det er snev-
re fagfelt hvor vi ikke har kompetansen i egne 
rekker.  
 
Tjenester: 
Fortsatt utredes muligheten for interkommunalt 
samarbeid innen brann, redning og feiing, oppmå-
ling og byggesak, inkludert tilsyn og ulovlighets-
oppfølgning. Det er behov for et større faglig 
nettverk. 
 
Man møter til stadighet på spørsmålet om eien-
domsforholdet knyttet til veg og veggrunn. Årsa-
ken er at mange kommunale veger fortsatt ligger 
på privat grunn og ikke er ervervet og fradelt. Skal 
dette gjennomføres vil det bli behov for midler til 
erverv og fradeling/oppmåling.  
 

Statlige/sentrale krav og forventninger kommer 
stadig opp som tema. Her nevnes kort følgende: 
• Ønske om vegadresser til alle eiendommer . 

Kostnaden for kommunen vil være opp i mot 
2 mill. 

• Vannressursplan som vil være basert på ka-
rakterisering av vannforekomstene og mål for 
disse.  

 
Organisasjon: 
Medarbeiderundersøkelsen viser at vi fortsatt kan 
ha nytte av å ha fokus på egenopplæring, og inter-
kommunalt samarbeid på flere tjenesteområder. 
Det er fortsatt utfordrende å få tid til å gjøre ar-
beidsoppgavene. Dette gir seg utslag i bl.a. lang 
saksbehandlingstid. 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. 
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Teknisk kontor, gebyrbelagte tjenester: 
Omfatter private plansaker, bygge- og fradelings-
saker, ledelse av drift- og investeringsprosjekt 
innen VA, forvaltning innen VA, oppmåling, fei-
ing og slambehandling. 
 
 
1. Resultatvurdering 
Økonomi: 
Selvkostområdene finansieres ved å ta gebyrer for 
tjenestene som ytes. Over- og underskudd holdes 
adskilt i egne bundne fond for hvert enkelt gebyr-
område.  
 
På plan- og byggesaker har i et underskudd som 
skyldes merforbruk lønn og inntektsvikt.   
 
For kart og oppmåling har vi også i år et positivt 
netto driftsresultat, noe som skyldes høyere inn-
tekter og lavere utgifter til varer og tjenester enn 
budsjettert med. På feiing har man et mindre-
forbruk på lønn og kjøp av tjenester. 
 
Fra før har vi et negativt fond på ca. kr. 190.000. 
 
Selvkostområdet slam omfatter hovedsakelig ad-
ministrative kostnader for kommunen. Netto 
driftsresultat er ca. kr 80 000, noe det også var i 
fjor. Overskuddet er planlagt brukt til delfinansie-
ring av vannressursplan. 
 
Også i år ble det mottatt 2 nye reguleringsplaner 
til behandling 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 
tillegg har vi behandlet to egne reguleringsplaner. 
 
I 2012 ble det behandlet 234 bygge- og frade-
lingssaker. Dette er en nedgang på 85 saker fra 
rekordåret 2011, men det samme antallet som i 
2010. Det er også i år gjennomført brukerunder-
søkelse på byggesak. Vi ser at brukerne av denne 
tjenesten er godt fornøyd med de tjenestene vi 
leverer.  
Generelt er det en økende mengde klagesaker som 
medfører ekstra tidsbruk og lengre saksbehand-
lingstiden på de ordinære plan- og byggesaker.  
Det ble produsert totalt 57 målebrev, noe som 
tilsvarer 15 flere enn foregående år. Vi har videre 
hatt 9 husutsett, noe som er en reduksjon på 22 
siden året før. Årsaken er at vi ikke har hatt tid til 
å gjennomføre disse og utbygger kan bruke priva-
te konsulenter i stedet.   

 
Vannbruksplanen for perioden 2013-16 ble vedtatt 
i juni 2012. Den har et noe lavere aktivitet på til-
taks-siden enn den forrige perioden, som var pre-
get av høy aktivitet og store investeringer spesielt 
avløp-siden.  
 
På vannsida sluttførte man prosjektet med å til-
koble det private vassverket Skjetne vassverk til 
det kommunale vassverket.  
Utskifting asbestsementledninger og separering 
avløp i Brekka (Brekka II) var i hovedsak utført i 
2011, men asfaltering og ferdigstillelse av det 
siste strekket ble gjort i 2012. Videre ble det ut-
skiftet ett strekk med asbestsement-vannledning 
ved Gammelgarden. Tilbygg for personalrom for 
Malmsjøen sto også ferdig i 2012, og sørger for at 
arbeidsmiljø og hygiene for personell er betydelig 
forbedret og i samsvar med dagens krav.  
 
På avløpssida er det lagt ny overføringsledning for 
avløp fra Venn til Eggkleiva renseanlegg, med 
pumpestasjon i Buskosen og pumpeledning gjen-
nom Laugen. 3 nye avløpspumpestasjoner i Buvi-
ka ble sluttført i år og satt i drift og pumper nå 
avløpsvannet fra Brekka, Buvik sentrum og 
Lykkjneset til renseanlegget på Ølsholm. Tidlige-
re gikk dette urenset ut i fjorden. 
 
Feiervesenet er en del av Beredskapskontoret, og 
er bemannet med to årsverk, hvorav 60 %-stilling 
er forbeholdt tilsyn (eks. gebyr). Det er innført 
behovsprøvd feiing, d.v.s. at det er ulike feieinter-
valler avhengig av fyringsmønster. Dette har vist 
seg å gi en langt bedre kvalitet på feiingen, antall 
pipebranner er tydelig redusert etter innføring av 
behovsprøvd feiing.  
Vi har nå gjennomført tilsyn av ildsted i alle boli-
gene i kommunen, og framover nå skal alle ildste-
der i kommunen kontrolleres hvert fjerde år. I år 
er det gjennomført omtrent 1600 feiinger og fore-
tatt ca. 550 tilsyn.  
 
Organisasjon: 
Tjenesteområdet har 5,6 årsverk. Brann, redning 
og feiing kommer i tillegg.  
 
 
2. Utfordringer 
Økonomi: 
For alle gebyrrelaterte tjenester er utfordringen å 
levere rimeligst mulig tjenester innefor et avklart 
kvantitets- og kvalitetsnivå. 
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Tjenester: 
Både på vann- og avløpssida må det jobbes videre 
med å få på plass rutiner for internkontroll. Også 
andre private vassverk i kommunen har ytret øns-
ke om tilkobling til kommunalt vassverk, og det 
ble på denne bakgrunn vedtatt å starte en prosess 
for å kartlegge og vurdere dette.  Dette er en ut-
vikling man også ser i andre kommuner. 
Vi har store utfordringen med å tilby tjenester som 
skal være 100 % selvfinansiert på disse områdene. 
Sakene vi får til behandling ofte er komplekse, det 
klages mer, noe som igjen fører til mange møter, 
brev og saksframlegg for politisk behandling og 
påfølgende klagebehandling. Dette er tidkrevende 

og stiller ekstra krav til kompetanse, som vi stadig 
oftere må innhente utenifra. En annen trend er 
også tips og meldinger om tiltak som ikke er byg-
gesøkt og som krever tilsyn med påfølgende be-
handling. 
 
Organisasjon: 
Innen alle tjenesteområdene er det viktig å vedli-
keholde og høyne kompetansen. Samtidig er det 
en utfordring å tilpasse antall ansatte til saks-
mengden.  For liten kapasitet fører til lang saks-
behandlingstid og tilbakebetaling av gebyrer mens 
for høy kapasitet igjen fører til økonomiske over-
skridelser. 
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Driftskontoret 
1. Resultatvurdering. 
Økonomi 
Totalt har Eiendomsdrift et merforbruk på knapt 
kr. 950 tusen.  
 
Vaktmester / renhold fikk et meget positivt resul-
tat. Dette skyldes først og fremst lavere energi-
kostnader enn budsjettert. 
 
Vegbudsjettet har et meget stort overforbruk. Det 
skyldes at krav fra Fylkeskommunen på 1 mill. er 
lagt inn i regnskapet (krav fra 2005 i forbindelse 
med fylkesvegpakken). Vi har heller ikke mottatt 
refusjon fra Statens vegvesen for drift av veglys 
og gangveg langs FV 800. I fjor var dette beløpet 
ca. kr. 600.000. 
 
P-anlegget fikk et pent overskudd som skyldes 
tilskuddet på kr. 250.000 fra Statens vegvesen for 
Park and Ride. Dette var ikke budsjettert. 
 
Selvkostområdet vann og avløp gikk litt i pluss i 
forhold til budsjett. Årsak, eiendomsavgiftene var 
for lavt budsjettert. 
 
Tjenester. 
 Resultat 

2010 
Resultat 

2011 
Mål  
2012 

Resultat 
2012 

Service og 
tilgjengelighet 

4.2 4.9 5.0 3.2 

Informasjon 4.2 4.0 4.5 4.1 
Et dårlig resultat når det gjelder service og til-
gjengelighet. Vi kjenner en del av årsaken til re-
sultatet, og vil ha sterkt fokus på dette punktet 
framover.  
 
Organisasjon 
 Resutat 

2010 
Resul-

tat 2011 
Mål 
2012 

Resul-
tat 2012 

Faglig og per-
sonlig utvikling 

2.8 5.0 5.0 4.4 

Innhold i job-
ben 

4.7 4.9 4.9 5.0 

Nærmeste leder 4.3 5.0 5.0 4.9 
Nærværsmål   0.9 0.9 
Dårlig resultat når det gjelder faglig og personlig 
utvikling. Vi vil fortsatt sette punktet på dagsor-
den.  
Nærværsmålet er nådd  men vi vil jobbe videre 
med punktet med mål om enda bedre resultat. 

 
2. Utfordringer 
Økonomi og tjenester: 
Både renhold og vaktmester har stort behov for 
fornying av teknisk utstyr og maskiner. Dette 
fordi mye er utslitt samt at nytt utstyr vil gjøre oss 
betydelig mer effektiv. 
 
Det vil også være behov for avklaring av arbeids-
oppgaver mellom vaktm. / renhold og brukere. 
Dette er under arbeid. 
 
Energieffektivisering er et område som må priori-
teres også her er arbeid i gang som forhåpentligvis 
vil gi positive resultater. 
 
Nødvendig med fokus på optimal drift av våre 
anlegg innen vann og avløp.. Vi vil fortsette lek-
kasjesøkingen på vannledningsnettet samt reduse-
re inntrenging av overvann på avløpsnettet. 
 
Dagens ressurser til veg gir oss ingen mulighet til 
å vedlikeholde vegkapitalen på en tilfredsstillende 
måte. Midlene vi har tilrådighet rekker kun til det 
som er absolutt nødvendig, og da er vi avhengig 
av en ”snill” vinter.  
 
Organisasjon: 
Mange renholdere har deltidsstillinger, flere 
av disse har ønske om heltid, noe vi prøver å 
etterkomme så langt som praktisk mulig. 
 
Vi mangler fremdeles en person som kan ta 
seg av planlegging av vedlikeholdsoppgaver 
og ikke minst oppfølging av vedlikeholds-
plan, derfor faller mye av planleggingsarbei-
det på den enkelte vaktmester. Dette går selv-
sagt på bekostning av praktisk oppgaveløs-
ning. (jf også revisjonsrapport om eiendoms-
drift fra 2011.) 
 
Uteseksjonen fikk på plass driftsleder i 2012, 
noe som er svært positivt for arbeidsmiljøet 
og effektiviteten. Målet må være å gjøre enhe-
ten enda mer fleksibel når det gjelder forde-
ling av arbeidsoppgaver.
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