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Rådmannens kommentar  

Årsmeldingen og årsregnskapet med beret-

ningen skal gi en beskrivelse av hvordan 

Skaun kommunes tjenesteproduksjon og akti-

viteter i 2013 har vært. Formålet med årsmel-

dingen er å rapportere tilbake til kommune-

styret hva vi har oppnådd i forhold til de mål 

vi satte oss, og hvordan vi har brukt ressurse-

ne. Gjennom å samle årsmelding og årsberet-

ning i et dokument vil det forhåpentligvis 

kunne gi et mer helhetlig og overordnet bilde 

av den kommunale virksomheten i 2013. 

Årsmeldingen skal også søke å avspeile vikti-

ge utviklingstrekk og dermed kunne danne 

grunnlag for videre utvikling, prioritering og 

styring av kommunen i neste årsbudsjett- og 

økonomiplan, og er et av fundamentene i 

kommunens helhetlige styringssystem. 

 

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 gjennom kommunestyrets vedtak. 

Styringssystemet skal bidra til en bedre sty-

ringsdialog gjennom systematisk bruk av til-

gjengelig styringsinformasjon, bruker- og 

innbyggerundersøkelser, dialog- og strategi-

konferanser – mellom innbyggerne, politiker-

ne, ledere,  medarbeidere og tillitsvalgte – og 

dette vil igjen i sin tur bidra til en positiv ut-

vikling og tilpasning av kommunes tjenester.  

 

Vi har siden 2009 arbeidet med å utvikle sty-

ringssystemet, og selv om vi fortsatt har en 

vei å gå ser vi positiv utvikling på flere områ-

der. Tilbakemeldingene fra brukerundersøkel-

ser og dialogkonferanser er i hovedsak gode – 

og indikerer at vi er på rett vei. Dette arbeidet 

må fortsatt ha høy prioritet, og vil bli ytterli-

gere viktig i årene fremover. Det arbeides 

godt blant kommunens ledere og medarbeide-

re for at det gode liv kan leves i Skaun kom-

mune, og for at innbyggerne skal få gode og 

tilstrekkelige tjenester.  

 

I mars fikk vi vedtatt ny kommuneplanens 

samfunnsdel, og selv om vi fortsatt beholder 

verdiene trygghet, trivsel og tilhørighet ved-

tok kommunestyret i Skaun ny visjon - aktiv 

og attraktiv, og det gjenspeiler den nye ret-

ningen vi er inne i; en god og attraktiv 

bokommune der vi ønsker at våre innbyggere 

aktivt skal delta i samfunnsliv- og utvikling. 

En god del aktivitet i 2013 har vært knyttet 

opp til arbeidet med kommuneplanens areal-

del, som vi hadde som målsetting å få ferdig-

stilt før jul. Dette arbeidet er av ulike årsaker 

forsinket, men har høy prioritet i 2014. Vi 

startet også arbeidet med områdeplaner for 

Børsa, Buvika og Venn, også dette arbeidet 

videreføres i 2014.  

 

Året har også vært preget av oppstart og plan-

legging av den nye skolen i Børsa, med ny 

idrettshall, samt ny 8-avdelings barnehage i 

Buvika. I tillegg startet vi planlegging av ut-

videlse av Buvik skole, og dette har vært 

svært krevende for organisasjonen - men også 

svært spennende!    

 

I 2013 opplevde vi den frem til nå høyeste 

veksten i Skaun kommune. Folketallsveksten 

var på hele 249 innbyggere, og dette gir en 

folketallsvekst på 3,5 %. De siste årene viser 

denne folketallsutviklingen:  

 

Folkemengde pr. 1.1. Skaun kommune:  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6.437 6.626 6.756 6.941 7.143 7.392 

 

 Prosentvis befolkningsendring ila. året:  

2008 2009 2010 2011 2012 2014 

1,8% 2,9% 2,0% 2,7% 2,9% 3.5% 

 

 

Med den sterke veksten følger både mulighe-

ter og utfordringer, og viktigste forutsetning 

for å håndtere dette er at vi har orden på øko-

nomien. God økonomistyring gir forutsigbar-

het for innbyggere og medarbeidere, og sikrer 

at vi får mest mulig ut av de ressursene vi har 

til rådighet. Som for de fire foregående årene 

gikk Skaun kommune i pluss også for 2013, 

med hele 26 millioner.  

 

Et mindreforbruk, eller overskudd, er ikke et 

mål i seg selv, men i den situasjonen vi nå er 

i, med sterk vekst og store investeringer knyt-

tet til skoler, ny idrettshall, barnehage, botil-
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bud og infrastrukturinvesteringer i vei, vann 

og avløp mv., er det en stor styrke i forhold til 

fremtidig gjeldsbyrde at vi sørger for økt 

egenkapital i de mange store prosjektene.  Vi 

må ha fokus på løpende drift og tilpasning av 

tjenestetilbudet i takt med endringene, slik at 

vi ikke risikerer 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 avdrags-

kostnader. Vi må fortsatt innrette driftsnivået 

slik at vi får satt av fondsmidler til egenandel 

til de nødvendige fremtidige investeringer.  

 

Å få aktivt være en del av Skaun kommunes 

arbeidslag oppleves som et privilegium.  

Kommunens mange kompetente og dyktige 

medarbeidere sørger for gode kommunale 

tjenester, samtidig som de også aktivt deltar i 

nødvendig omstillingsarbeide. Igjen - tusen 

takk til alle medarbeidere for den gode innsat-

sen - med evne, vilje og mot står dere på for 

våre innbyggere!  En stor takk også til det 

politiske miljøet, for et svært konstruktivt 

samarbeide om de felles utfordringer vi står 

overfor og arbeider med hver dag – til beste 

for kommunens innbyggere.   

 

 

Katrine Lereggen 

rådmann 
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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 

2013 

S-T 

2013 

Landet 

2013 2011 2012 2013 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Poli-

tisk styring, i kr. pr. innb.  Enhet : Kroner 
428 391 408 338 411 384 

 

 

Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene 

Utvalg 
2011 2012 2013 

Møter Saker Møter Saker Møter Saker 

Kommunestyret 10 76 9 99 9 88 

Formannskap 8 29 9 41 10 40 

Forhandlingsutvalget for fast eiendom 2 2 1 2 7 11 

Klagenemnd 1 1 2 3 1 1 

Plan- og miljøutvalget 7 47 8 43 11 34 

Helse- oppvekst og kulturutvalget 7 27 6 34 9 45 

Arbeidsmiljøutvalget 4 29 3 21 4 25 

Administrasjonsutvalget 3 6 3 6 4 7 

Kontrollutvalget 6 40 6 41 6 36 

Eldrerådet 5 10 4 7 5 5 

Råd for funksjonshemmede 2 5 3 5 3 4 

Skaun ungdomsråd 0 0 0 0 0 0 

Valgstyret 1 8 0 0 1 6 

 

Alle sakspapirer, til de fleste utvalgene, har i 2013 

blitt sendt ut elektronisk. Dette fungerer svært bra, 

og reduserer kommunens tidsbruk mht håndtering 

av dokumenter til de politiske utvalgene. Det kan 

Formannskap
7 representanter

Forhandlingsutv./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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imidlertid se ut som om forenklingen av doku-

mentutsendelse medfører økning av dokument-

mengden til de politiske utvalgene er stadig øken-

de, noe som kan by på utfordringer for utvalgs-

medlemmene. 

 

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/presentasjoner 

for Kommunestyret i 2013: 

 Ny lensmann i Skaun, Tor Kristian Haugan, 

presenterte seg, og orienterte om situasjonen 

i Skaun, sett fra politiets side.  

 Næringshagen i Orkdalsregionen ble pre-

sentert av daglig leder Anja Tjelflaat  

 Skottet i Buvika – orientering om status og 

framdrift v/styreleder Lars Arne Pedersen  

 Frivillighet i kommunen – mer enn en lokal 

trivselsfaktor, v/Siri Grøttjord  

 Situasjonen rundt drift av Ungdomsrådet  

 Sør-Trøndelag fylkeskommune ble presen-

tert av fylkesrådmann Odd Inge Mjøen  

 Rosenvik AS ble presentert av daglig leder 

Sidsel Rian og styreleder Ove J. Snuruås. 

 Trønder-Sveis AS fra Buvika ble tildelt 

diplom som sertifisert Miljøfyrtårnbedrift 

 Borghild Løvset ble hedret for sine idretts-

prestasjoner, bl.a. seier i Birkebeinerrittet. 

 Rapporten ”Boligbehovsanalyse for pleie- 

og omsorgssektoren” ble presentert. 

 Profileringsfilmen for Skaun ble presentert.
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Administrativ organisering 

 

 
 

Organisasjonen  
Vi-samling ble gjennomført høsten 2013, med 

foredrag av Per Fugelli. 

 

Det er gjennomført 3 ledersamlinger i 2013. På 

disse samlingene har spesielt Kommunikasjons-

strategi og utviklingsstrategi stått i fokus. Begge 

deler er vedtatt av kommunestyret i 2013. 

 

Det er gjennomført flere større prosjekter i organi-

sasjonen, Demensomsorgens ABC, og Etisk re-

fleksjon. 

 

 

Kommunen har deltatt i KS-nettverket Internkon-

troll. 

 

Det er foretatt innkjøp av elektronisk kvalitetssys-

tem. 

 

Kommunen tok i bruk nytt økonomisystem.  
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Årsberetning

Organisasjon 

ÅRSMELDING 2013 FOR SKAUN KOMMUNE. – PERSONAL 

Medarbeidere

Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert 

timelønte, ekstrahjelp og vikarer): 

 2010 2011 2012 2013 

Stillinger i alt (an-

tall ansatte)  
581 597 632 625 

Stillingshjemler 

(antall årsverk) 
414 428 442 431 

Deltidsansatte (an-

tall personer) 
340 336 308 362 

 
Endringen i antall deltidstilsatte skyldes først og 

fremst at ved innføringen av nytt økonomi- og 

lønnssystem i 2013, ble flere helstillinger med 

lønn fordelt på ulike funksjoner i regnskapet (jfr. 

kostra), registrert som tilsvarende delstillinger. 

Dette gjelder særlig stillinger innen Barn, familie 

og helse, Teknisk kontor og Driftskontoret, og har 

ikke latt seg korrigere av rapportsystemet. Del-

tidsbruken er samtidig redusert noe; i Hjemmetje-

nesten og på Rossvollheimen, pga. aktiv innsats 

for nettopp reduksjon av uønsket deltid. 

 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 4 møter og 

behandlet 25 saker, herunder tiltak innenfor ”Ink-

luderende arbeidsliv” (IA), om verne-

/helsepersonell, -undersøkelser og -tiltak, etikk og 

etiske retningslinjer, opplæring av betydning for 

arbeidslivet, velferdstiltak, og kommunens bud-

sjett/ budsjettforslag. 

 
Administrasjonsutvalget har hatt 2 møter og be-

handlet 7 saker, bl.a. om etikk og etiske retnings-

linjer, tilsettingsbestemmelsene i Personalregle-

mentet, og budsjett/budsjettforslag. 

 

Likestillingsarbeid 

Kvinneandelen av ansatte er 82,5 %, - som utfører 

82 % av samlet arbeidsmengde (årsverk). 

Kvinneandelen av ansatte i ledende stillinger er, 

som i 2012, 68 % (menn 32%). 

 

Til rådmannens lokale lønnspolitiske drøftingsmø-

te med arbeidstakerorganisasjonene, før lokale 

forhandlinger 2013 (Hovedtariffavtalen kap.3, 

pkt.3.2.1), ble det lagt fram tallmateriale og sta-

tistikk som viste lønnsnivå og lønnsutvikling for-

delt 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 2013 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 ikke benyttet kjønnskvotering i forbindelse 

med tilsettingsprosesser. 

 

Etikk 

Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske 

retningslinjer - Skaun kommune  i 2006, og råd-

mannen ga skriftlige tilbakemelding, tok Kon-

trollutvalget rådmannens redegjørelse til oriente-

ring, og noterte samtidig (sitat): 

” .. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt for å 

bevisstgjøre politikere og administrasjonen om 

nødvendigheten av at Skaun kommune opptrer i 

hht gjeldende etiske standarder. 

Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kommunen 

til et senere møte, for å bli oppdatert om kommu-

nens 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. 
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Temaet barnearbeid ble vurdert medtatt i ret-

ningslinjene. Konklusjonen ble imidlertid at de 

generelle formuleringene også dekker dette spesi-

elle temaet. Skal tema barnearbeid nevnes sær-

skilt noe sted, er kanskje kommunens innkjøps-

reglement mest naturlig. 

 

De nye retningslinjene ble vedtatt av kommune-

styret den 25.03.09, sak 23/09. De skal - på sam-

me måte som varslingsbestemmelsene i Arbeids-

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 2013. 

 

Med bakgrunn i en særskilt hendelse vinteren 

2013, som utløste oppslag i media og skriftlige 

spørsmål fra hhv. kommunestyrerepr. og kontroll-

utvalget, har de etiske retningslinjene hatt særskilt 

oppmerksomhet i 2013, både med spørsmål om å 

kjenne og følge dem – og med spørsmål om rulle-

ring. Temaene har vært behandlet som egne saker 

i hhv. Kontrollutvalget, AMU, Administrasjons-

utvalget og kommunestyret. I møte 13.12.13 stad-

festet kommunestyret de gjeldende retningslinjene 

og vedtok rullering av kommunestyret én gang 

hver valgperiode. 

 

Lønnsforhandlinger 

Det sentrale tariffoppgjøret 2013 var et ”mellom-

oppgjør”. Det ble fullført og vedtatt med resultat 

som innebar:  

- generelt lønnstillegg på 0,75 % pr. 01.05.13 

for alle stillinger i HTA kap.4, 

- justering av minstelønnssatsene pr. 01.05.13 i 

HTA kap.4, 

- ingen avsatt ”pott” til lokale forhandlinger 

etter HTA kap. 4.A.1. 

 
Lokale forhandlinger etter kap.4 (med 5 org.) ble, 

sammen med ordinære (årlige) tarifforhandlinger 

etter kap.3 for enhetslederne (7 org.) og etter 

kap.5 for andre stillinger som forhandler all lønns-

regulering lokalt (8 org.), fullført uten brudd. I 

tillegg ble behandlet søknader fra to uorganiserte 

arbeidstakere i kap.4, tre i kap.5. Virkning 

01.05.13. 
Årskostnad kap.4: Kr     14 000  Endring   0,0% 

Årskostnad kap.5.2: Kr.  358 418  Endring 2,46% 

Årskostnadkap.3.4.2: Kr.  271 330  Endring 2,76% 

Årskostnad alle kap. Kr. 643 748   

 
Samlet/anslått økning av lønnskostnadene 

(m/arb.giveravgift) 2013, sentralt oppgjør og loka-

le forhandlinger (ekskl. pensjon og feriepengeav-

setning): kr 1 308 000 kr. De budsjetterte midlene 

2013 til lønnsoppgjøret og til lokale forhandlinger 

dekket dette. 

 

Sykefravær 

Totalt sykefravær i prosent:   

2013: 7,8  %  

For sammenligning var sykefraværet i: 

2012: 8,5 % 

2011: 9,5 % 

2010: 9,8 % 

2009: 9,3 % 

 

Tilsvarende tall for kommunesektoren samlet: 

2013: 9,4 % 

2012: 9,5 % 

2011: 9,1 % 

2010: 8,9 % 

2009: 9,6 % 

 
Et samlet fravær på 7,8% i 2013 er over den 

vedtatte del-målsettingen vår i IA-avtalen 2010-

2013, dvs. med et samlet sykefravær (legemeldt 

og egenmeldt) på under 7,7%. 

Selv om fraværet fortsatt er høyere enn vi ønsker, 

bør fraværs-/nærværsutviklingen vår kunne karak-

teriseres som svært tilfredsstillende. 

 

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 2014. 

 
Det er registrert 2 arbeidsuhell/-ulykker, men 

ingen nesten-ulykke og ingen tilmelding til 

AKAN-kontakten eller 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. 
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Med bakgrunn i dette utarbeidet og vedtok AMU 

egne nye kommunale delmål – inkluderende ar-

beidsliv 2010–2013 for Skaun kommune (sak 

7/11). 

Mål 1. om å redusere sykefraværet til under 7,7 % 

i 2013 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-

livssenteret, er nært og har blitt styrket. I 2013 ble 

det mottatt tilsagn om Tilretteleggingstilskudd på 

til sammen 373 150 kr; for grupper og/eller en-

keltpersoner, 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 Be-

driftshelsetjeneste, som i løpet av 2013 endret 

navn til Stamina Helse bedriftshelsetjeneste. 

 

De pliktmessige oppgavene, målrettet helseopp-

følging, har i 2013 blitt dekket først og fremst ved 

førstehjelpsopplæring og audiometri for ansatte i 

barnehage, SFO og skole, ved oppfølging av for-

skrift om biologiske faktorer, kjemikalieforskrif-

ten (Rossvollheimen) og ved IA-arbeid/aktivt 

bruk av tilretteleggingstilskudd gjennom NAV. 

 

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 bedriftshelstjenesten. 

 

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: 

10 samlinger (hele og halve temadager) er avholdt 

med/mellom rådmannen og de 18 enhetslederne, i 

tillegg til 2 arbeidsmøter (strategikonferanser) 

med kommunestyret om budsjett, - og to 2-dags 

samlinger i prosjektet Lederutvikling i Skaun 

kommune, hvor alle enhetslederne samt 3 rådgive-

re, 3 folkevalgte og 4 hovedtillitsvalgte har deltatt. 

Tema: Utviklingsstrategi – Samfunnsplan og 

Kommunikasjonsstrategi og Kommunikasjonsstra-

tegi. 

 

Utvidet ledergruppe, som også omfatter avde-

lingslederne/faglederne ved de resp. enhetene (ca. 

60 personer i alt) har hatt 1 dagsamling med fo-

kus: Kommunikasjonsstrategi for Skaun kommu-

ne. Vår egen Lederplattform for Skaun kommune, 

med uttalt Visjon for ledelse og 3 fokuserte Ver-

dier (Tydelig - Raus - Engasjert) har vært lagt til 

grunn. 

 

Orienteringer-/drøftinger med arbeidstakerorga-

nisasjonene: 

2 møter av ulik lengde er avholdt med/mellom 

rådmannen og alle organisasjonene samlet, bl.a. 

eget IA-møte hvor IA er eneste tema, og prinsip-

pene for bruk av hhv. deltidsstillinger (HTA 

pkt.2.3.1) og oppdragstakere, innleid arbeidskraft 

og midl. tilsettinger (HTA pkt.2.3.2) har blitt drøf-

tet. I tillegg kommer lokalt lønnspolitisk drøf-

tingsmøte og formelle forhandlingsmøter. 

 

Deltakelse på brukermøter/temadager for EDB-

systemene  og 

Kurs i forbindelse med oppgradering av saksbe-

handler- 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/opp-

måling/bygninger og vann/avløp osv.), har ansatte 

jevnlig deltatt i kurs, brukerkonferanser, tema-

dager mv. Nytt økonomi-/lønnssystem fom. 

01.01.13 har medført økt kursbehov og -aktivitet, 

som vil vedvare i 2014. 

 

Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 timer-

kurs HMS) 

Full Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid 

(HMS), for alle ledere, enhetsledere, verneombud 

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 
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i løpet av våren 2011. Seinere har det skjedd per-

sonutskiftinger.  Ny internopplæring er ikke gjen-

nomført og planlegges heller ikke 2014. De aktu-

elle personene vil derfor få delta på relevante eks-

terne kurs-/opplæringstilbud. 

 

Brannvernlederkurs 

Tilbudet har vært gitt enhetslederne og verneom-

budene i 2004, 2007, 2010, 2011, og nå sist i 2013 

(med 18 deltakere). 

 

Førstehjelpskurs  

Internt ved skoler og barnehager. 

 

Internkontroll. 

Fom. 2013 er Skaun kommune med i KS-

nettverksarbeidet ”Rådmannens internkontroll” 

og har kjøpt Kommuneforlagets elektronisk kvali-

tetssystem KF Kvalitet. Som del av dette har vi 

startet oppbyggingen og bruken av vårt eget Kva-

litetssystemet i Skaun, med vår egen hhv.:  

Kvalitetshåndbok, HMS-håndbok, System for å 

melde avvik, Behandle avvik, Risikostyring osv. 

Informasjonssikkerhet inngår i systemet. Avviks-

systemet er tatt i bruk av enkelte enheter høsten 

2013, og det er utarbeidet tidsplan for å bygge ut 

og starte bruken av de ulike delene av systemet 

forøvrig, herunder opplæring, i løpet av 2014.  

 

Leder-(ledelses-)utvikling samt opplæringstiltak 

mot EDB/IKT og nytt økonomi-/lønnssystem 

videreføres i 2014. 

 

Velferdstiltak 

Vi-arrangement, med undervisningsseminaret 

”Livslyst og arbeidslyst” v/Per Fugelli, ble gjen-

nomført i Skaunhallen den 27.09.13, etter samme 

mønster som Vi-arrangementene 2011 (”Frisk 

nok for livet” v/Jørgen Skavland) og 2012 

(”Konge i eget liv” v/Ingvar Wilhelmsen); gratis 

for alle medarbeidere i kommunen. En arbeids-

gruppe på 11 ansatte fra ulike enhe-

ter/tjenesteområder - i tillegg til rådmannen selv 

og sekr. for AMU - sto for planleggingen og gjen-

nomføringen.”Kor-i-Skaun” opptrådte og bidro i 

underholdningen. Evalueringene viser svært posi-

tiv respons blant de ansatte, og nytt tilsvarende 

VI-arrangement planlegges også i 2014. 

 

Kommunen har videreført avtalene om trenings-

muligheter for sine ansatte, med hhv. 3T på Or-

kanger, MaxGym i Buvika og Fredly Folkehøg-

skole i Børsa.  

 

Lærlinger 

Avlagte prøver i 2013: 2 (1 i helsefag, 1 i barne- 

og ungdomsarbeiderfag) 

Inngåtte kontrakter i 2013: 3 (2 i helsefag, 1 i 

barne- og ungdomsarbeiderfag)  

Brutt(e) kontrakt(er) i 2013: Ingen. 

Løpende kontrakter 31.12.13: 10 (6 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 

3 personer om VTA (varig tilrettelagt arbeid i off. 

virksomhet). 

 
I tillegg har mer enn 15 personer hatt tilbud om 

arbeidsplass m/ lønnstilskudd gjennom NAV, eller 

arbeidspraksis/-trening, uten at antall og årsverk 

er registrert systematisk (uten utgift for kommu-

nen, avtaler inngått direkte ml. NAV arbeid, prak-

siskandidaten 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 6,8 mrd. kroner i 201, tilsvarende 1,8 pst. 

Av veksten i de samlede inntektene kom 5,0 mrd. 

som frie inntekter. Av veksten i de frie inntektene 

var nærmere 3,3 mrd. kroner forutsatt å dekke 

merkostnadene som følge av befolkningsutvik-

lingen.  

 

For Skaun kommune var veksten i de frie inntek-

tene anslått til 18,7 mill. kr, noe som var en nomi-

nell vekst på 6,1 %.  

 

Den kommunale deflatoren ble anslått til 3,3 %. 

De kommunale skattørene ble holdt uendret på 

11,6 % fra 2012 til 2013. Den kommunale skatte-

øren må ses i sammenheng med at skatteinntekte-

nes andel av kommunenes samlede inntekter skal 

være om lag  40 pst. 

 

Regjeringens anslag for gebyrinntektene var en 

økning på 3,9 prosent fra 2012 til 2013.  

 

 

Konkrete bevilgninger i statsbud-

sjettet 

Barn og unge. 

- Private barnehager skal minst ha 94 % kom-

pensasjon tilsvarende det som kommunale 

barnehager får i offentlig støtte 

- Makspris beholdt på samme nominelle nivå, 

kr. 2.330 pr. mnd.  

 

Grunnskole. 

- Rammetilskuddet økes med 66 mill. kr for å 

kompensere for kommunenes merutgifter for 

ytterligere opptrapping av valgfag i ungdoms-

skolen. Tilbudet økes gradvis over tre år. 

- Det ble bevilget 157 mill. kr til etablering av 

en fireårig tilskuddsordning som et forsøk 

med styrket lærertetthet i ungdomsskolen. 

 

Helse- og omsorg. 

- Det øremerkede tilskuddet til kommunalt 

rusarbeid ble innlemmet i rammetilskuddet 

- 150 mill. kr til et øremerket stimuleringstil-

skudd for dagaktivitetstilbud for demente ble 

bevilget i statsbudsjettet for 2012. Dette til-

skuddet ble styrket med ytterligere 100 mill. 

kr i 2013 

- Investeringstilskudd til 1 750 nye heldøgns 

omsorgsplasser  

 

Barnevern. 

- Ytterligere styrking av det kommunale barne-

vernet med 205 mill. kr. 

- Styrkingen av barnevernet skal i hovedsak 

brukes til nye stillinger 

 

Ressurskrevende tjenester. 

- Kompensasjonsgraden er 80 pst. i 2013. 

- Innslagspunktet økt fra 935.000 i 2012 til 

kr. 975.000 i 2013. 
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Driftsresultatet 

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

 2013 2013 2013 

Driftsinntekter -450 493 -416 189 -415 933 

Driftsutgifter 436 158 404 179 393 753 

    

Brutto driftsresultat -14 335 -12 010 -22 180 

    

Sum eksterne finansinntekter -11 717 -8 657 -6 595 

Sum eksterne finansutgifter 17 939 22 990  22 990 

Netto eksterne finansutgifter 6 222 14 333 16 395 

Motpost avskrivninger -19 586 -1 345 -1 345 

    

Netto driftsresultat -27 699 977 -7 130 

    

Sum bruk av avsetninger -21 861 -22 791 -8 662 

Sum avsetninger, inkl. overføring invest.regn. 23 458 21 814 15 793 

Netto avsetninger 1 597 -977 7 130 

    

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd): -26 102 0 0 

 

Oppsummering. 

Regnskapet for 2013 kom ut med et mindrefor-

bruk, eller overskudd, på kr. 26 102’. De fire fo-

regående årene, 2009-2012 har regnskapene vist 

et overskudd på til sammen 43,6 mill. kr. Til 

sammen for de 5 siste årene gir dette et samla 

mindreforbruk på 69,7 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. 34.304’, mens driftsutgiftene økte med  

kr. 31.979’. 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. 

19.586’ og kr. 1.345’, dvs. en forskjell på kr. 

18.241. Veksten i driftsutgiftene, korrigert for 

avskrivningene, ble da kr. 13.738’ 

 

Inntektsveksten på kr. 34.304’ fordeler seg på 

hovedinntektsartene slik: 

 

- økte salgs- og leieinntekter kr.       3 380’ 

- økte refusjonsinntekter kr.  26.262’ 

- økte overføringer som rammetilskudd, skatt, 

andre statstilskudd  kr.     4.657’ 

 

I økte refusjonsinntekter inngår refunderte syke-

penger. Videre er det under denne posten ført 

innbetalingene fra andre kommuner vedr. felles 

innkjøp av nytt økonomisystem. Skaun kommune 

har betalt alle regninger, og viderefaktureringa til 

samarbeidskommunene. 

 

Utgiftsveksten, korrigert for avskrivningene, på 

kr. 13.738’, har hovedsaklig kommet på lønnsut-

giftene med kr. 13.214’. 

 

Brutto driftsresultat kom på kr. 14.335’, mot kr. 

12.010 i budsjettet. Brutto driftsresultat innehol-

der avskrivningene. Avskrivningene har ikke re-

sultateffekt, og ved å korrigere for de, ble resulta-

tet hhv. kr. 33.921 og kr. 13.355’, som betyr en 

bedring på kr. 20.566’ sammenlignet med budsjet-

tet.  

 

Brutto driftsresultat skal minst være så høyt at det 

minimum skal dekke netto eksterne finansierings-

transaksjoner. De kom på kr. 6 222’, og oppfylte 

således minimumskravet i godt monn.  

 

Brutto driftresultat, fratrukket netto finansutgifter 

og motpost avskrivninger, gir netto driftsresultat.  
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Netto driftsresultat er det måltallet som hyppigst 

blir brukt for å beskrive den økonomiske sunnhet-

stilstanden. Fylkesmannen anbefaler et netto 

driftsresultat på 3 % av driftsinntektene for å ha 

en reserve til nye tiltak og for å bygge opp egen-

kapital til nye investeringer. 

 

Netto driftresultat i regnskapet, kom på kr. 

27.698’, som utgjør 6,1 % av driftsinntektene. 

Tilsvarende tall i budsjettet, var et netto driftsre-

sultat på minus kr. 977’, eller -0,2 %.  

Korrigert for premieavvik (pensjon) og moms-

kompensasjon fra investeringer, blir netto driftsre-

sultat på kr 25.755’, noe som utgjør 5,7 % av de 

totale driftsinntektene. 
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Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett. 

 
 

De frie inntektene ble kr. 1.860’ høyere enn bud-

sjettert. Skatteinntekter og rammetilskudd økte 

med kr. 2.024’ , mens andre generelle statstil-

skudd kom ut kr. 162’ lavere enn budsjettet. 

 

De eksterne finansinntektene består av renteinn-

tekter, utbytte fra Trønderenergi og gevinst fi-

nansplasseringer.  Sum eksterne finansinntekter 

ble kr. 3.044’ høyere enn budsjettet.   

 

Utbytte Trønderenergi kom på  kr. 4.102’ og ge-

vinst finansplasseringer kr. 2.851’.  

 

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 mer-

avkastninga på kr. 1.551’, har gitt en tilsvarende 

økning i de disponible rammene. 

 

Sum eksterne finansutgifter kom ut kr. 5.389’ 

bedre enn budsjettet. 

 

Avsetning til ubundne fond (disposisjonsfond) kr. 

20.664, og  bruk av ubundne avsetninger og bruk 

av tidligere års mindreforbruk, kr. 20.478’, er ført 

i samsvar med kommunestyrets vedtak. 

 

Overføringsposten fra driftsregnskapet til investe-

ringsregnskapet gjelder moms-kompensasjonen 

fra investeringene. I 2013 er 80% av investe-

ringsmomsen tilbakeført til investeringsregnska-

pet. 

 

Budsjettområdene fikk et mindreforbruk på kr. 

18.585’. Forklaringen til avvikene framgår av 

beskrivelsene av budsjettområdene. 

 

Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige 

mindreforbruket slik: 

Frie disponible inntekter, økt inntekt -1 860 

Netto finansutgifter -8 229 

Netto avsetninger, økt utgift 2 183 

Overføring til investeringsregnskapet 390 

Til fordeling drift, økt ramme  -7 516 

Netto mindreforbruk budsjettområdene. -18585 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

totalt 

-26101 

 

Regnskap Rev. Budsjett Avvik Avvik

2013 2013 i kr i %

Skatt på inntekt og formue 137 892 316       130 131 000       7 761 316            6 %

Ordinært rammetilskudd 194 553 979       200 291 000       -5 737 021          -3 %

Skatt på eiendom 1 347 780            1 350 000            -2 220                  0 %

Andre direkte eller indirekte skatter -                        -                        -                        

Andre generelle statstilskudd 1 838 054            2 000 000            -161 946              -8 %

Sum frie disponible inntekter 335 632 129       333 772 000       1 860 129            1 %

Renteinntekter og utbytte 8 849 759            7 357 000            1 492 759            20 %

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 850 962            1 300 000            1 550 962            119 %

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 302 174            13 590 126          -5 287 952          -39 %

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                        -                        -                        

Avdrag på lån 9 502 076            9 400 000            102 076               1 %

Netto finansinnt./utg. -6 103 529          -14 333 126        8 229 597            -57 %

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -                        -                        -                        

Til ubundne avsetninger 20 663 590          20 663 590          -                        0 %

Til bundne avsetninger 1 504 720            250 810               1 253 910            500 %

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 8 230 369            8 230 369            0                            0 %

Bruk av ubundne avsetninger 12 248 043          12 248 043          -                        0 %

Bruk av bundne avsetninger 1 383 329            2 313 286            -929 957              -40 %

Netto avsetninger -306 569              1 877 298            -2 183 867          -116 %

Overført til investeringsregnskapet 1 290 195            900 000               390 195               43 %

Til fordeling drift 327 931 835       320 416 172       7 515 663            2 %

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 301 830 174       320 416 172       -18 585 998        -6 %

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 26 101 661          -                        26 101 661          
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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. 

 

 
 

Økt sum stilt disponibelt til drift på kr. 12.926’ er fordelt til budsjettområdene iht. tabellen under: 

 
 

 

 

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. 12.926’ høyere enn i opprin-

nelig budsjett. Budsjettendringene på til sammen 

kr. 12.926’ ble finansiert slik 

 

 

Økte frie inntekter -2 756 

Økte renteinnt/utbytte -2 062 

Økt avsetning til fond -4 228 

Reduserte overføringer til 

investeringsbudsjettet 

-3 880 

Økt ramme til fordeling 

drift 

-12 926 

 

I forbindelse med økonomirapportene ble det også 

gjort bevilgninger til enkelttiltak. Oversikt over 

disse går fram av tabellen under: 

 

 

 

Regulert Opprinnelig Budsjett-

 budsjett budsjett endring

Sum frie disponible inntekter         -333 772         -331 016          -2 756 

Sum eksterne finansinntekter            -8 657            -6 595          -2 062 

Sum eksterne finansutgifter            22 990            22 990                -   

Sum avsetninger            20 913            11 012           9 901 

Sum bruk av avsetninger          -22 791            -8 662        -14 129 

Sum overført til investeringsbudsjettet                900             4 780          -3 880 

Til fordeling drift       -320 417       -307 491       -12 926 

Skjema 1A

Regulert Opprinnelig Budsjett-

budsjett  budsjett endring

Fellesutgifter            -5 594            -5 565               -29 

Sentraladministrasjonen            32 185            30 619           1 566 

Skoler inkl. SFO            75 689            73 534           2 155 

Barnehager            58 884            56 556           2 328 

Kultur, fritid og frivillighet             9 156             8 176              980 

Barn, familie og sosial            46 021            44 407           1 614 

Institusjonsbaserte tjenester            38 909            38 866                43 

Hjemmebaserte tjenester            33 038            32 189              849 

Plan, ekskl. gebyr            12 317             9 862           2 455 

Plan, gebyrbelagte tjenester *            -6 604            -7 081              477 

Eiendomsdrift            26 412            25 924              488 

Sum netto drift totalt        320 413        307 487        12 926 

Budsjettområde
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Bevilgninger nye driftstiltak Beløp Dekning 

Økt utbytte Trønderenergi-avsetning til driftsfon-

det 

1.537.000  

Revisjonstjenester/sekretariatstjenester 87.000 Økt skatteinntekt 

Støttet til næringsforeninga  i Skaun 75.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Eldres dag-økt bevilgning 8.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Tilleggsbevilgning til klassedelinger 540.000 Økt skatteinntekt 

Fordeling  spes.ped tiltak i barnehagene 842.900 Omfordeling av bevilgning. 

Utvidelse barnehageplasser, Oterhaugen og Børsa 

barnehager 

937.000 Økt skatteinntekt 304.000, tilskott 

barnehager kr. 633.000. 

Skaun motorsenter-prosjekteringsstøtte 75.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Skaun samfunnshus-kompensasjon 32.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Områdeplaner-korrigert bevilgning 250.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Grunnundersøkelser ved Buvik skole 300.000 Bruk av disposisjonsfond 

Gressutstyr driftsavdelingen 60.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Grønneset friluftsområde (renhold/rydding) 25.000 Økt utbytte Trønderenergi 

Samhandlingsreformen-økt bevilgning til medfi-

nansiering 

800.000 Økt skatteinntekt 

Tilskudd til private barnehager i andre kommuner. 1.025.000 Økt skatteinntekt 

Jordskiftesak – Bøgseth 300.000 Bruk av driftsfond 

Juridisk bistand/saksomkostninger 550.000 Bruk av driftsfond 

Grunnundersøkelser ved Buvik skole 373.000 Bruk av driftsfond 

Grunnundersøkelser Børsa 300.000 Bruk av driftsfond 

Arealplan 162.000 Bruk av driftsfond 

Garantiarbeider paviljong Lyngstua 50.000 Bruk av driftsfond 

Garantiarbeider paviljong Oterhaugen 30.000 Bruk av driftsfond 

Lettvegger og tak flyktningeboliger Svingen 4 og 

6 

70.000 Bruk av driftsfond 

Utskifting av ventiler fyrrom Skaun rådhus 50.000 Bruk av driftsfond 

Sum 8 478 900  

 

 

Overskuddsoverføring  

Overskuddsoverføring enhetene 3 375 000 

Underskuddsoverføring enhetene 500 000 

Bruk av overskudd til enkelttiltak 500 000 
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Resultat budsjettområdene. 

Budsjettområde Regnskap Regulert Avvik Forbruk  

budsjett budsjett i % 

Fellesutgifter       -4 616       -5 594               978  83 % 

Sentraladministrasjonen       28 605      32 185           -3 580  89 % 

Skoler inkl. SFO       74 114      75 689           -1 575  98 % 

Barnehager       55 311      58 884           -3 573  94 % 

Kultur, fritid og frivillighet         8 232        9 156              -924  90 % 

Barn, familie og sosial       41 625      46 021           -4 396  90 % 

Institusjonsbaserte tjenester       39 800      38 909               891  102 % 

Hjemmebaserte tjenester       30 378      33 038           -2 660  92 % 

Plan, ekskl. gebyr         9 591      12 317           -2 726  78 % 

Plan, gebyrbelagte tjenester        -6 802       -6 604              -198  103 % 

Eiendomsdrift       25 588      26 412              -824  97 % 

Sum netto drift totalt    301 826   320 413        -18 587  94 % 

 

 

Budsjettområdet sentraladministrasjonen 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 32 289 34 302 -2 013 -5,9 % 

Driftsinntekter -3 683 -2 117 -1 566 74,0 % 

Driftsresultat 28 606 32 185 -3 579 -11,1 % 

 

Budsjettområdet består av: 

Folkevalgte organer, kontrollutvalg og revisjon, 

rådmann m/stabsenhetene økonomi- og personal-

kontoret og servicekontoret, fellestjenester, EDB-

utgifter og overformynderi. 

 

Nye tiltak/tilleggsbevilgninger Beløp 

Arkiv – rydding og deponering av gammelt arkivmateriale 630 000 

Norconsult 2: Kapasitetesutredning skoler og barnehager 100 000 

Strandsikring ved Husbytangen 1 100 000 

Nye gardiner rådhus/oppgradering av arbeidsplasser 400 000 

Profileringsfilm/-artikler mv. 250.000 

Breibånd Lereggen 320 000 

Økt bevilgning medfinansiering 800 000 

Økt bevilgning til tilskudd private barnehager i andre kommuner 1 025 000 

Revisjonstjenester/sekratariatstjenester 87 000 

Støtte til næringsforeninga i Skaun 75 000 

Eldres dag – økt bevilgning 8 000 

 

Noe av det positive avviket skyldes et øremerka 

tilskudd på 0,5 mill. kr til prosjektet aktive eldre, 

som ble innvilget av helsedirektoratet på slutten 

av året. Midlene vil først bli brukt i 2014. Videre 

er det en stor innsparing på fellesutgifter som 

konsulentbruk, forsikringsutgifter, kontingenter, 

opplæring kurs mv.  

 

Servicekontoret har et mindreforbruk på i over-

kant av 0,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig at 

prosjektet ”Ordning av arkiv” ikke er gjennomført 

som forutsatt i 2013, men at prosjektet blir slutt-

ført i 2014. Videre har kontoret hatt en stilling i 

vakanse.  

 

Området politikk har et mindreforbruk på rundt 

0,2 mill. kr, noe som skyldes at utgiftene til gjen-

nomføring av stortingsvalget ble lavere enn bud-

sjettert. 
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Budsjettområdet skoler inkl. SFO 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 87 139 82 863 4 276 5,2 % 

Driftsinntekter -13 025 -7 175 -5 850 81,5 % 

Driftsresultat 74 114 75 688 -1 574 -2,1 % 

 

 

Nye og økte bevilgninger Beløp 

Klassedelinger 1 278 000 

Trivselslederprogram 158 000 

Økt lærertetthet ungdomsskolen 958 000 

SFO-ordning Jåren/Råbygda oppvekstsenter 337 000 

Tilleggsbevilgning klassedeling 540 000 

 

Totalt sett kom budsjettområdet ut med et mindre-

forbruk på 1,6 mill. kr.  

 

Skoleskyssen ble omlag 200 000 kroner dyrere 

enn budsjettert i 2013, mens kjøp av skoleplasser i 

andre kommuner/private skoler ble 300 000 kro-

ner lavere enn budsjettert. 

 

Buvik skole har et mindreforbruk på rundt 0,5 

mill. kr, noe som skyldes et etterslep fra over-

skuddsoverføringer fra tidligere år. Dette forven-

tes å bli tatt inn igjen i løpet av 2014. Den ordinæ-

re skoledriften er omlag i balanse. Buvik SFO har 

et mindreforbruk på 120 000 kroner, noe som 

hovedsaklig skyldes et høyere antall barn i ord-

ningen enn forutsatt, og derfor høyere inntekter. 

 

Børsa skole/SFO har et mindreforbruk på 0,1 mill. 

kr, noe som hovedsaklig skyldes høyere syke-

lønnsrefusjoner enn vikarutgifter. Enheten fikk i 

2013 et innsparingskrav tilsvarende underskuddet 

i 2012. Dette er gjennomført. 

 

Jåren-Råbygda oppvekstsenter har et mindrefor-

bruk på 277 000 kroner. Dette skyldes lavere 

lønnsutgifter og høyere inntekter på SFO enn bud-

sjettert. SFO ble etablert som en egen ordning ved 

oppvekstsenteret fra 1. august 2013. Drifa forøv-

rig er i balanse. 

 

Skoledelen ved Viggja oppvekstsenter er i balan-

se, mens SFO har et mindreforbruk på 124 000 

kroner. Dette skyldes lavere lønnsutgifter og høy-

ere inntekter enn budsjettert. 

 

Venn oppvekstsenter har et mindreforbruk på SFO 

knyttet til lavere lønnsutgifter enn budsjettert, 

mens skoldedelen viser et lite overforbruk. Her er 

det belastet utgifter til opparbeidelse av uteområ-

det før spillemidler er mottatt. Korrigert for dette 

har skolen et lite mindreforbruk. 

 

Skaun ungdomsskole har et mindreforbruk på 

177 000 kroner knyttet til et etterslep fra tidligere 

års overskuddsoverføringer. Den ordinære drifta 

er i balanse.

 

Budsjettområdet barnehager 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 72 688 71 502 1 186 1,7 % 

Driftsinntekter -17 376 -12 618 -4 758 37,7 % 

Driftsresultat 55 312 58 884 -3 572 -6,1 % 

 

 

Nye og økte bevilgninger Beløp 

Utvidelse barnehageplasser Oterhaugen og Børsa 937 000 

Tilskudd til private barnehager i andre kommuner 1 025 000 
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Totalt sett har budsjettområdet et mindreforbruk 

på 3,6 mill. kr. Av dette skyldes 1,0 mill. kr lavere 

tilskudd til private barnehager i andre kommuner 

enn budsjettert. Etter at regnskapet for 2013 er 

avlagt har vi mottatt faktura fra Trondheim kom-

mune på 720 000 kroner vedr. barn bosatt i Skaun, 

som har plass i private barnehager i Trondheim. 

Dette beløpet vil bli belastet regnskapet for 2014.  

 

Den ordinære barnehagedriften går med et relativt 

stort mindreforbruk. Dette begrunnes hovedsaklig 

med vanskeligheter med å skaffe til veie vikarer 

ved lengre sykefravær. Videre har barnehagene 

høyere inntekter enn budsjettert. Børsa og Oter-

haugen barnehager fikk i 2013 en tilleggsbevilg-

ning knyttet til flere plasser på grunn av avvikling 

av en privat barnehage, noe som også har bidratt 

til det regnskapsmessige mindreforbruket. 

 

Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 12 481 11 029 1 452 13,2 % 

Driftsinntekter -4 249 -1 873 -2 376 126,9 % 

Driftsresultat 8 232 9 156 -924 -10,1 % 

 

Budsjettområdet består av : 

Kulturskolen, kulturarbeid, fritidsassistenter, fritidsklubben, bibliotek og Skaun Frivilligsentral

Nye og økte bevilgninger Beløp 

Oppsetting av Skottet i 2013 300 000 

Anleggsbidrag Ramsjøen 500 000 

Skaun motorsportsenter – prosjekteringsstøtte 75 000 

Skaun samfunnshus – kompensasjon 32 000 

Totalt sett går budsjettområdet med et mindrefor-

bruk på 0,9 mill. kr. Av dette er i overkant av 0,3 

mill. kr ubrukte øremerkede midler som er over-

ført til 2014. For øvrig skyldes resultatet ubrukte 

lønnsmidler ved kulturskolen og frivillighetssen-

tralen.

 

 

Budsjettområdet barn, familie og sosial 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 50 467 52 483 -2 016 -3,8 % 

Driftsinntekter -8 842 -6 462 -2 380 36,8 % 

Driftsresultat 41 625 46 021 -4 396 -9,6 % 

 

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. 

 

Totalt har budsjettområdet et stort mindreforbruk 

på 4,4 mill. kr. Mesteparten av mindreforbruket er 

knyttet til lavere utgifter til den interkommunale 

barneverntjenesten. Videre er det en del øremer-

kede prosjektmidler som ikke fullt ut er brukt opp, 

samt større tilskudd fra Helfo enn forventet. 

Flyktningetjenesten går også med et mindrefor-

bruk. Økonomisk sosialhjelp er større enn budsjet-

tert, men dette blir veid opp av lavere lønnsutgif-

ter og lavere utgifter til kvalifiseringsstønad. 
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Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 53 725 49 724 4 001 8,0 % 

Driftsinntekter -13 925 -10 815 -3 110 28,8 % 

Driftsresultat 39 800 38 909 891 2,3 % 

 

Rossvollheimen har et overforbruk på 891 000 

kroner. Det ble tidlig på året (ØR1) klart at områ-

det så ut til å gå med et merforbruk i 2013. Det ble 

satt i verk en del tiltak. Blant annet er området 

redusert med ca 5,5 årsverk i 2013, men dette 

tiltaket får først helårseffekt i 2014. I tillegg hadde 

området et innsparingskrav på 400 000 kroner 

knyttet til et underskudd i 2012.

 

 

Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 42 100 39 463 2 637 6,7 % 

Driftsinntekter -11 721 -6 424 -5 297 82,5 % 

Driftsresultat 30 379 33 039 -2 660 -8,1 % 

 

Totalt sett har budsjettområdet et mindreforbruk 

på over 2,6 mill. kr. Litt over 1,0 mill. kr av dette 

overskuddet skyldes ubrukte prosjektmid-

ler/øremerkede tilskudd som overføres til 2014. 

Halvparten av overskuddet skyldes merinntekter 

knyttet til ressurskrevende tjenester.

 

 

Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 11 247 13 633 -2 386 -17,5 % 

Driftsinntekter -1 655 -1 315 -340 25,9 % 

Driftsresultat 9 592 12 318 -2 726 -22,1 % 

Området består av teknisk kontor, beredskapskontor (brannvesenet). 

 

Nye og økte bevilgninger Beløp 

Arealplan  462 000 

Områdeplan Børsa 634 000 

Områdeplaner – korrigert bevilgning 250 000 

Grunnundersøkelser Buvik skole 673 000 

Jordskiftesak 300 000 

Grunnundersøkelser Børsa 300 000 

 

Totalt sett har budsjettområdet et mindreforbruk 

på 2,7 mill. kr. Brann- og redningstjenester har 

imidlertid et overforbruk på 463 000 kroner, knyt-

tet til IKSet og gjennomføring av ulike avtaler. 

Hovedparten av mindreforbruket skyldes forsky-

ving av gjennomføring av ulike driftstiltak. Dette 

gjelder blant annet jordskiftesak, juridisk bistand 

til erverv av veg, arealplan, områdeplaner og 

grunnundersøkelser i Buvika og Børsa. 
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Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 17 877 17 575 302 1,7 % 

Driftsinntekter -24 680 -24 179 -501 2,1 % 

Driftsresultat -6 803 -6 604 -199 3,0 % 

 

 

Dette omfatter følgende tjenester: 

Plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmå-

ling, feiing, slambehandling, vann og avløp. 

 Selvkostberegningene for 2013 samt en nær-

mere redegjørelse for prinsippene, fremgår av 

regnskapsnote nr. 13 i årsregnskapet.  

Totalt sett går området i tilnærmet balanse.  

 

Budsjettområdet eiendomsdrift 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  

Regulert  

budsjett Avvik i kr  Avvik i % 

Driftsutgifter 39 795 36 212 3 583 9,9 % 

Driftsinntekter -14 206 -9 800 -4 406 45,0 % 

Driftsresultat 25 589 26 412 -823 -3,1 % 

 

 

Nye og økte bevilgninger Beløp 

Gressutstyr driftsavdelingen 60 000 

Grønnesset friluftsområde (ren-

hold/rydding) 

25 000 

Garantiarbeider paviljong Lyngstua 50 000 

Garantiarbeider paviljong Oterhau-

gen 

30 000 

Lettvegger og tak flyktningeboliger 

Svingen 4 og 6 

70 000 

Utskifting av ventiler fyrrom Skaun 

rådhus 

50 000 

 

Totalt fikk Eiendomsdrift et mindreforbruk på 

823 000 kroner. Hovedparten av dette skyldes 

lavere lønnsutgifter til vikarer ved sykefravær, 

samt lavere energikostnader og høyere husleieinn-

tekter enn forutsatt.  
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Investeringsregnskapet 

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

 2013 2013 2013 

Investeringer i anleggsmidler                              15 144 11 409 48 470 

Utlån og forskutteringer, EK-innskudd KLP                                          873 873 892 

Utlån og forskutteringer, startlån 11 645 12 000 0 

Ansvarlig lån (fondsobligajoner) Trønder  Energi AS 19 000 19 000 0 

Betalte avdrag på lån i Husbanken (til startlån)                                          3 552 3 600 0 

Avsetning av årets salgsinntekter til ubundne investe-

ringsfond 0 0 2 750 

Avsetning av mottatte avdrag startlån 7 278 7 073 0 

Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til bundne 

investeringsfond                                                         0 0 0 

Årets finansieringsbehov 57 491 53 955 52 112 

Finansiert slik.    

Bruk av lånemidler til investeringer i anleggsmidler -889 -1 243 -24 300 

Bruk av lånemidler til startlån -11 644 -11 646 0 

Inntekter fra salg av anleggsmidler                        -6 500 -6 500 -3 000 

Tilskudd til investeringer                                -205 -300 -740 

Mottatte avdrag på startlån       -9 657 -9 695 0 

Mottatte refusjoner -820 0 0 

Andre inntekter (ekstraordinært utbytte TE) -18 212 -18 212 0 

Sum ekstern finansiering -47 927 -47 596 -28 040 

Overført fra driftsregnskapet                  -1 290 -900 -4 780 

Bruk av disposisjonsfond 0 0 -13 292 

Bruk av bundne investeringsfond -1 173 -1 332 0 

Bruk av ubundne investeringsfond -4 127 -4 127 -6 000 

Sum intern finansiering -6 590 -6 359 -24 072 

Samlet finansiering -54 517 -53 955 -52 112 

Udekket: -2 974 0 0 

 

Investeringer i anleggsmidler, kr. 15 144’, er for-

delt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i årsregn-

skapet. Samlet investering i anleggsmidler i 2013 

ble kr. 3 735’ mer enn revidert budsjett. Dette 

skyldes endret fremdrift av pågående prosjekter. 

 

Tabellen under viser avvik mellom regnskap og 

budsjett for 2013 samt om prosjektet er avsluttet 

eller videreføres i 2014.

 

 

Tabellene under viser sammenligning (avvik) mellom regnskap og budsjett for året 2013: 

Nr. Prosjekter med merforbruk 2013 
Regnskap 

2013 

Rev. budsjett 

2013 
Avvik Status 

501 IKT investeringer skolene 1 040 1 015 25 Avsluttet 

504 Utbygging av skole i Børsa 6 411 3 496 2 915 2014 

506 Ny barnehage i Buvika 2 879 1 900 979 2014 

643 Utskift. asbestledn. Buvik S-Brekka 428 0 428 2014 

723 Opprydding i Brekka, feilsøk 462 436 26 Avsluttet 

727 
Kloakkering 

Ølsholm/Lykkjneset/Havenget 
134 0 134 2014 

732 Overføringsledning Venn-Eggkleiva 368 218 150 2014 

750 Opprydding i Brekka, avløp trinn III 309 158 151 2014 

  Sum merforbruk 2013     4 808   
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Nr. Prosjekter med mindreforbruk 2013 
Regnskap 

2013 

Rev. budsjett 

2013 
Avvik Status 

015 Nærmiljøanlegg Venn  0 300 -300 2014 

095 
Ølsholmen friluftsområde, erverv av 

grunn 
0 285 -285 2014 

500 IKT investeringer generelt 1 334 1 361 -27 Avsluttet 

505 Ombygging nybygget SUS 0 200 -200 2014 

720 Overføringsledning Buvika 270 400 -130 Avsluttet 

841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger 608 740 -132 Avsluttet 

  Sum mindreforbruk 2013     -1 074   

Nr. Prosjekter uten avvik 2013 
    

502 Salg av eiendommer 182 182 0 Avsluttet 

509 Heis Vennatunet 512 512 0 Avsluttet 

631 Ledning Gammelgarden-E39 11 11 0 Avsluttet 

636 Ledningstilknytning Skjetne vassverk 162 162 0 Avsluttet 

719 Renseanlegg i Buvika 33 33 0 Avsluttet 

  Netto avvik inv.utgifter anleggsmidler     3 735   

 

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 2013.  

 

De øvrige postene på utgiftssiden i investerings-

regnskapet gjelder egenkapitaltilskudd KLP (kr. 

873’) startlån (kr. 11 645’) og ansvarlig lån 

(fondsobligasjoner) til Trønder Energi AS (kr. 

19 000’). I 2013 foretok Trønder Energi AS en 

konvertering av deler av sin egenkapital til fonds-

obligasjoner. I praksis ble det foretatt en nedset-

telse av egenkapitalen (overkursfondet) i Trønder 

Energi AS som ble omgjort til ansvarlig lånekapi-

tal. Skaun kommunestyre vedtok i sak 19/13 å 

tegne 19 obligasjoner pålydende kr. 1 000 000. 

Regnskapsmessig er dette behandlet som to trans-

aksjoner i kommunens regnskap: Utdelingen av 

overkursfondet er inntektsført i investeringsregn-

skapet som mottatt utbytte med kr. 18 213’. Kjø-

pet av fondsobligasjonene er bokført i investe-

ringsregnskapet som utlån med kr. 19 000’. 

 

Oversikten under viser regnskapspostene vedrø-

rende formidlingslån (både utgiftssiden og hvor-

dan dette er finansiert):

 

 

Utlån 11 645 Nye utlån i 2013 

Betalte avdrag på kommunens lån i Husbanken 3 552 Ordinære avdrag kr. 2 379’ og ekstraordi-

nært avdrag kr. 1 173’. 

Avsetning av mottatte avdrag startlån 7 278 Mottatte avdrag minus ordinære avdrag; 

avsatt og må benyttes til nedbetaling av 

lån i 2014. 

Mottatte avdrag på startlån -9 657 Avdragsinnbetalinger fra låntakere 

Bruk av lånemidler til startlån -11 645 Årets låneopptak utgjør kr.10 000’. 

Bruk av bundne investeringsfond -1 173 Avsetning fra 2012 som finansierer eks-

traordinært avdrag betalt i 2013 

Sum 0  

 

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 2013 er det 

inntektsført kr. 205’ i investeringstilskudd fra 

Husbanken på prosjekt 509 Heis Vennatunet. I 

tillegg til øremerkede midler, må bruk av bundne 

fond (avsetninger fra tidligere år) benyttes til ak-

tuelt formål. Det er bokført bruk av bundne inves-

teringsfond med kr. 1 173’ vedrørende startlån (se 

tabell ovenfor). 

 

Låneandelen av årets utgifter til investeringspro-

sjekter utgjør 5,87 %. Det er ikke tatt opp nye lån 

til investeringer i anleggsmidler i 2013. Det er 

inntektsført bruk av lånemidler med kr. 889’ som 

tilsvarer rest utbrukte lånemidler (til investe-
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ringer) fra tidligere år. Budsjettert bruk av lån til 

investeringer var kr. 1 243’. 

 

Det er tatt opp kr. 10 000’ i lån (Husbanken) til 

startlån. For å finansiere nye startlån er det i til-

legg brukt kr. 1 645’ av ubrukte lånemidler fra 

tidligere år. Rest ubrukte lånemidler vedrørende 

startlån er kr. 3 440’ pr. 31.12.13. 

 

Det er overført kr. 1 290’ fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet. Beløpet tilsvarer 80 % av 

momskompensasjon fra investeringene. Moms-

kompensasjonen inntektsføres i driftsregnskapet, 

og for 2013 er det et krav om at minimum 80 % 

skal overføres til investeringsregnskapet. Budsjet-

tert beløp for overføring fra drift til investering 

var kr. 900’. 

 

Mottatte refusjoner er inntektsført med kr. 820’ 

(budsjett 0) og er benyttet til felles finansiering av 

investeringsregnskapet. 

 

På grunn av at fremdriften av noen prosjekt ble 

endret i forhold til det man antok ved revideringen 

av budsjettet for 2013, ble investeringsregnskapet 

avlagt med et udekket beløp på kr. 2 974’.

 

 

Balanseregnskapet 

Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter. 

 

Lånegjeld. 

Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2009 til 2013.  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Lånegjeld (1000 kr) 425 739 306 148 302 930 319 509 316 455 

Innbyggertall pr. 31.12. 6 626 6 756 6 941 7 143 7 392 

Lånegjeld pr. innbygger i kr. 64 253 45 315 43 644 44 730 42 810 

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 124 85 78 77 70 
 

Reduksjonen i lånegjeld fra 2009 til 2010 skyldes at mesteparten av inntektene fra salget av B-aksjene i 

Trønder Energi AS ble benyttet til ekstraordinære avdrag på investeringslån. Endringen i lånegjeld fra 2012 

til 2013 fremkommer slik: 

 

Lånegjeld pr. 01.01.13 (1000 kr) 319 509 

- betalt ordinære avdrag på lån til investeringer -9 502 

- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer 0 

- betalt ordinære avdrag på formidlingslån -2 379 

- betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån -1 173 

+ opptak av nytt lån til investeringer 0 

+ opptak av nytt lån til videreutlån 10 000 

Lånegjeld pr. 31.12.13  316 455 

For nærmere opplysninger om låneporteføljen henvises til note 11 i regnskapsdokumentet. 

 

Arbeidskapital. 

(Tall i 1000kr) 2009 2010 2011 2012 2013 

Omløpsmidler 
134 671 143 389 151 809 166 688 194 875 

- kortsiktig gjeld 53 764 52 412 61 492 67 697 73 005 

Arbeidskapital 80 907 90 977 90 317 98 991 121 870 

 

Tabellen viser at arbeidskapitalen er økt med kr. 

22 879’ i 2013.  

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: 
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 Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig 

gjeld og bør være > 2 

 Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmid-

ler/kortsiktig gjeld og bør være >1 

(i mest likvide omløpsmidler er kun kasse, 

bank og postgiro medtatt). 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Likv.grad 

1 

2,5 2,7 2,5 2,5 2,7 

Likv.grad 

2 

1,4 1,5 1,3 1,2 1,4 

 

Likviditeten vil variere mye gjennom året, men 

nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon 

på utviklingen over tid. Tallene for 2013 viser at 

likviditeten er styrket sammenlignet med 2012.  

Det er nødvendig å ha en tilfredsstillende likvidi-

tetsreserve for å håndtere svingningene i inn- og 

utbetalinger 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 benyttes til ordinær drift

 

 

(Tall i 1000 kr) 2009 2010 2011 2012 2013 

Kontantbeholdningen 97 793 104 728 106 024 109 740 132 580 

- ubrukte lånemidler 37 720 34 585 10 050 5 973 3 440 

- bundne investeringsfond 3 556 3 158 2 695 1 482 7 588 

- ubundne investeringsfond 24 887 25 557 26 557 26 557 22 430 

- bundne driftsfond 6 663 4 770 6 534 6 183 6 305 

= driftslikvider 24 967 36 658 60 188 69 545 92 817 

 

Driftslikvidene er styrket med kr. 23 272’ fra 2012 til 2013 og anses som tilfredsstillende. 

 

Fond. 

Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2009 til 2013. 

Pr. 31.12. (tall i 1000 kr) 2009 2010 2011 2012 2013 

Bundne investeringsfond 3 556 3 158 2 695 1 482 7 588 

Ubundne investeringsfond 24 887 25 557 26 557 26 557 22 430 

Bundne driftsfond 6 663 4 770 6 534 6 183 6 305 

Disposisjonsfond 3 711 17 484 31 182 54 649 63 065 

SUM 38 817 50 969 66 968 88 871 99 388 

 

Disp.fond i % av brutto driftsinn-

tekter 
1,1 4,9 8,0 13,1 14,0 

 

 

Disposisjonsfond er frie fond som kommunestyret 

kan disponere både til driftsformål og investe-

ringsformål. Hensikten er å opparbeide seg en 

buffer for å møte uforutsette utgifter eller svikten-

de inntekter. Et annet formål er opparbeidelse av 

egenkapital til fremtidige investeringer. Disposi-

sjonsfond pr. 31.12.13 utgjør 14,0 % av årets brut-

to driftsinntekter. Kommunens evne til å håndtere 

uforutsette økonomiske utfordringer samt evne til 

egenfinansiering av investeringer er betydelig 

styrket de siste årene. 

 

Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr): 

Bundne investeringsfond:  

Mottatte avdrag formidlingslån 7 278 

Ølsholmen friluftsområde 285 

Andre 25 

Sum bundne investeringsfond 7 588 

 

Ubundne investeringsfond:  

Tomtefondet 6 080 

Ansvarlig lån TE 16 350 

Sum ubundne investerings-

fond 

22 430 
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Bundne driftsfond:  

Selvkostfond 453 

Ubrukte øremerkede tilskudd 3 926 

Gavemidler 1 926 

Sum bundne driftsfond 6 305 

 

Disposisjonsfond:  

Næringsutviklingsfondet 1 002 

P-anlegg Børsa 2 785 

Bufferfond, finansforvaltning 4 474 

Rentereguleringsfond 6 200 

Flyktningetjenesten 1 000 

Tapsfond fordringer 200 

Inflasjonsjusteringsfond 3 869 

Til fin. av div. investeringspro-

sjekt 

1 140 

Rossvollheimen 250 

Skoleutbyggingsfond 1 867 

Til fin. av premieavvik 548 

Overskuddsfond 758 

Driftsfondet 38 972 

Sum disposisjonsfond 63 065 

 

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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sum driftsinntekter 310 436 342 228 359 817 389 012 416 765 450 493 

Sum driftsutgifter 317 013 337 523 353 048 371 414 412 036 436 159 

 

 

Differansen mellom inntekter og utgifter er brutto 

driftsresultat, som minimum skal være så stort at 

det dekker netto finansutgifter og nødvendige 

avsetninger. 

 

I 2008 var driftsinntektene lavere enn driftsutgif-

tene.  

 

Fra 2009  har driftsinntektene igjen blitt høyere  

enn driftsutgiftene, som viser at kommunen har 

kommet over i en sunnere økonomisk utvikling. 
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Netto renter og avdrag 17 529 10 366 -10 137 9 701 9 106 6 222 

Brutto driftsresultat(eks. avskrivninger) 11 897 21 545 25 133 36 983 24 020 33 920 

 

 

 

Grafen angir forholdet mellom brutto driftsresultat 

og netto renter og avdrag. 

 

Netto renter og avdrag er alle eksterne finansutgif-

ter minus eksterne finansinntekter og utbytte. 

 

Brutto driftsresultat skal minst være så stort at det 

dekker netto kapitalutgifter. 

 

I 2008 var netto renter og avdrag vesentlig høyere 

enn brutto driftsresultat.  I 2009 snudde dette og 

brutto driftsresultat ble 11,2 mill. kr høyere enn 

netto renter og avdrag. Situasjonen i 2010 ble 

spesiell pga. de ekstraordinære inntektene fra salg 

av B-aksjene, som førte til at renteinntektene ble 

10,1 mill. kr høyere enn renteutgiftene. Om vi 

korrigerer for disse ekstraordinære inntektene, 

fikk vi allikevel en forbedring i 2010 sammenlig-

na med 2009. 2011 var på mange måter et ekstra-

ordinært år med et svært godt resultat, mens 2012 

kom ut på linje med årene 2009 og 2010. Brutto 

driftsresultat ble i 2013 kraftig forbedret fra 2012.  

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i forpliktelse-

ne knyttet til kommunens lånegjeld: 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Renteutgifter 26 833 13 130 9 299 9 195 9 011 8 322 

Avdragsutgifter 10 698 11 087 11 996 8 293 10 455 9 502 

Sum 37 531 24 217 21 295 17 488 19 466 17 824 

 

Som tabellen viser så ble forpliktelsene knyttet til 

betjening av ekstern lånegjeld redusert med 13,3 

mill. kr fra 2008 til 2009. Dette skyldes det redu-

serte rentenivået i 2009. Reduksjonen fortsatte i 

2010, hvor effekten av innfrielse av gjeld begynte 

å få virkning. Økningen fra 2011 til 2012 skyldes 

høyere innbetaling av avdrag. 

 

Det lave rentenivået fra 2010 har fortsatt, og i 

2013 ble det heller ikke tatt opp nye lån til inves-

teringer. 
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Tabellen under viser netto renter og avdrag i % av 

brutto driftsinntekter, der Skaun er sammenlignet 

med egen Kostragruppe, samt fylkessnitt og 

landssnitt. Den positive utviklinga Skaun har hatt 

fra 2008 er tydelig, og vi har hvert år fra 2010 

brukt stadig mindre av driftsinntektene til å betje-

ne gjelda.  

 

For 2010 er det viktig å ta hensyn til de ekstra 

inntektene fra salget av B-aksjene. Korrigert for 

denne ekstraordinære inntekta, som gjorde at vi i 

2010 hadde et positivt resultat på eksterne finans-

kostnader, ville andelen netto renter og avdrag 

vært 3,44 %. 

 

Sammenligna med andre, har Skaun sin andel 

kommet vesentlig under sammenligningsgruppe-

ne, og i 2013 ligger nivået klart under alle sam-

menligningsgruppene.  

 

 

 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Skaun 5,64 3,03 -2,82 2,49 2,17 1,35 

Kostragruppe 07 4,79 3,26 3,57 4,09 4,03 3,67 

Fylkessnitt  6,1 2,45 3,59 4,94 3,31 3 

Landssnitt  4,71 2,32 2,98 3,73 3,31 3,15 
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Resultatgrad 
 

 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum driftsinn-

tekter) 
-1,81 3,27 9,8 7,01 3,58 6,15 

 

I 2008 var netto driftsresultat negativ, mens utvik-

lingen har vært positiv fra 2009, og ligget over 

resultatmålet på 3% i alle år fra da av, med spesi-

elt solide resultat i 2010, 2011 og 2013. 

 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Netto driftsresultat -5 632 11 179 35 269 27 282 14 914 27 698 

 

For 2008 må det ekstraordinære utbyttet fra Trøn-

der Energi AS på kr. 7.465’ også hensyntas ved 

vurderingen av netto driftsresultat. Korrigert for 

dette ville netto driftsresultat vært på minus kr. 

13.097’.  

 

I 2010 netto driftsresultat på kr. 35.269’. Ca. kr. 

22,5 mill kr. av salgsinntektene fra salget av B-

aksjene ble ført i drift. Korrigert for dette ville 

netto driftsresultat vært 3,5 %.  

 

Resultatet i 2011 føyer seg inn i den positive ut-

viklingen som har skjedd fra 2009, og det anbefal-

te nivået med et netto driftsresultat på 3% er nådd 

i godt monn. 

 

Premieavviket pensjon var spesielt høyt i 2012, 

rundt 9 mill. kr, og momskompensasjonen med 

utgjorde kr. 950’ av resultatet. Korrigert for pre-

mieavvik og moms, ville driftsresultatet i 2012, 

ligget på 1,2%.  

 

Av netto driftsresultat i 2013 utgjør premiavvik 

kr. 2.940’, momskompensasjon investeringer kr. 

1.613’ og sjukepengerefusjon netto om lag kr. 

3.000’. Korrigert for disse faktorene ble netto 

driftsresultat kr. 20.145’ eller 4,5%. Sammenlig-

net med 2010 og 2011 som også kunne utvise 

høye netto driftsresultat, er det i 2013 mindre av 

ekstraordinære inntekter, og også en lavere andel  

premieavvik og momskompensasjon investeringer 

i resultatet. Dette understreker  2013 som et godt 

år med et solid resultat. 
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Kostratallene for resultatgrad, der Skaun er sam-

menlignet med egen Kostragruppe, samt fylkes-

snitt og landssnitt, er satt opp i tabellen under. 

Tabellen viser at Skaun har kommet godt ut i for-

hold til sammenligningsgruppene, i alle årene fra 

2009. Forholdet med et svært høyt positivt pre-

mieavvik i 2012, gjelder for svært mange kom-

muner vi sammenlignes med.  

 

 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Skaun -1,82 3,05 9,8 7,01 3,58 6,15 

Kostragruppe 07 -0,46 2,01 2,4 2,2 2,51 2,09 

Fylkessnitt  -2,88 4,37 4,2 2,99 4,23 3,92 

Landssnitt  -0,66 2,64 2,2 1,8 2,58 2,37 
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Lånegjeldsgrad 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lånegjeldsgrad (lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter) 129 124 85 78 77 70 

 
 

Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av 

sum driftsinntektene.  

 

En tommelfingerregel sier at lånegjelden ikke bør 

overstige 70-80 % av driftsinntektene. Utvikling-

en har vist en klar synkende tendens i perioden fra 

129% i 2008 til 70% i 2013. Reduksjonen i låne-

gjeldsgraden i 2010 til 85%, kom som følge av 

salget av B-aksjene.  

 

Reduksjonen av lånegjeldsgraden fra 2010 skyl-

des at driftsinntektene har økt relativt sett mer enn 

økningen i lånegjelda.  
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Lånegjeld pr. innbygger 
 
 

 
 

år 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Skaun 62 150 64 253 45 315 43 644 44 730 42 810 

Kostragruppe 07 38 847 42 032 46 442 51 019 53 703 59 559 

Fylkessnitt  56 234 60 380 64 849 65 893 71 128 76 072 

Landssnitt  43 050 46 611 50 651 53 862 56 677 60 456 

 

 

Tallene bygger på ureviderte Kostra-tall. Kost-

ragruppe 7 består av 34 kommuner, og i tillegg til 

Skaun, også bl.a. Ørland, Orkdal og Malvik 

kommuner i Sør-Trøndelag. 

 

Lånegjeld er samla gjeld til investeringer og til 

videre utlån (startlån). 

 

Lånegjeld pr. innbygger har blitt  

 

 

 

redusert fra kr. 62.150 i 2008 til 42.810  

i 2013. Den ble kraftig redusert fra 2010, da salgs-

inntektene fra salg av B-aksjene ble brukt til å 

nedbetale gjeld. 

 

Skaun hadde høyere lånegjeld pr. innbygger enn 

sammenligningsgruppa i perioden fram i 2009. 

Fra 2010 har lånegjelda pr. innbygger i Skaun 

vært lavere enn alle sammenligningsgruppene. 
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Årsmelding 

Stab, sentraladministrasjonen, fellestjenester og IKT 

1. Resultatvurdering. 

Netto utgift enheter stab og fellesutgiftene. 

 Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr. Avvik i % 

Ansvar 110 og 120 38 615 42 053 -3 439 -8,2 

Ansvar 130 2 692 3 522 -830 -23,6 

Ansvar 140 4 201 4 420 -219 -5,0 

Sum netto 45 508 49 995 -4 488 -9,9 

 

Ansvarene 110 kommuneledelsen og 120 økono-

mi- og personalkontoret omfatter stillingene knyt-

ta til administrasjon (økonomi-og personal samt 

IKT), rådgiverstillingene innen barnehage, skole, 

helse og samfunnsplan/utbygging samt fellestil-

litsvalgt og verneombud.  

 

Videre fellesutgifter som forsikring, opplæring, 

kontingenter, leasingsutgifter til kopimaskiner, 

programvareutgifter, serviceavtaler mv., kjøp av 

tjenester fra andre på områdene 

skatt/arbeidsgiverkontroll, barnehageplasser, un-

dervisningstjenester og utgiftene knytta til sam-

handlingsreformen. 

 

Ansvar 130 omfatter servicekontoret, og ansvar 

140 folkevalgte organer, som også inkluderer 

valgutgifter, kontrollutvalg og revisjon, overfor-

mynderi og tilrettelegging/bistand for næringsli-

vet.

 

I revidert budsjett inngår følgende nye tiltak og tilleggsbevilgninger: 

Ansvarene 110 og 120: Beløp Hjemmel 

Norconsult 2: Kapasitetsutredning skoler og barnehager 100 000 Budsjett 2013 

Strandsikring ved Husbytangen 1 100 000 Budsjett 2013 

Nye gardiner rådhus/oppgradering av arbeidsplasser 400 000 Regnskap 2012 

Profileringsfilm/-artikler mv. 250.000 Regnskap 2012 

Breibånd Lereggen 320 000 Regnskap 2012 

Økt bevilgning medfinansiering 800 000 ØR 2/13 

Økt bevilgning til tilskudd private barnehager i andre kommuner 1 025 000 ØR 2/13 

Ansvar 130:   

Arkiv-rydding og deponering gammelt arkivmateriale 630 000 Budsjett 2013 

Ansvar 140:   

Revisjonstjenester 87 000 ØR 1/13 

Støtte til næringsforeninga i Skaun 75 000 ØR 1/13 

Økt bevilgning eldres dag 8 000 ØR 1/13 

Samla viser resultatet et mindreforbruk netto på kr. 4 488’, som gir et avvik på -9,9%.  

 

Innsparinger på tiltak finansiert med bruk av disposisjonsfond: 

 

Tiltak Budsjett Forbruk Ubrukt 

Strandsikring Husbytangen 1 100 000 873 000 227 000 

Norconsult 2 100 000 97 000 3 000 

Gardiner mv. rådhuset 400 000 342 000 58 000 

Profileringsfilm 250 000 225 000 25 000 

Breibånd Lereggen 320 000 0 320 000 

Arkivprosjekt 630 000 50 000 580 000 

Sum 2 800 000 1 587 000 1 213 000 
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Reglene for regnskapsføring  tilsier at forbruket 

av driftsfondet skal føres iht. vedtaket i kommu-

nestyret. Ubrukt sum for tiltakene i tabellen bi-

drog til en bedring av resultatet med kr. 1 213 

000,-. 

 

Innsparinger under ansvarene 110/120 brutt ned 

på funksjoner: 

Funksjon Avvik i kr. 

ADMINISTRASJON -944 

ANDRE FELLESUTGIFTER -1 637 

EDB-UTGIFTER -258 

SKAUN RÅDHUS -122 

DIVERSE FELLESUTGIFTER 69 

FOREBYGGENDE ARBEID -488 

PLANSAKSBEHANDLING 960 

BOLIGBYGGING OG FYSISKE 
BOMILJØTILTAK -227 

FINANSUTGIFTER/-INNTEKTER 130 

SUM -2 517 
 

Forebyggende arbeid viser et positivt avvik på kr. 

488.000,-. Dette skyldes øremerka tilskudd på kr. 

500.000,- til prosjektet aktive eldre, som ble inn-

vilget av helsedirektoratet på slutten av året, og er 

avsatt som bundet driftsfond. Midlene vil bli brukt 

i 2014. 

 

Innsparingene for øvrig, utenom øremerka statstil-

skudd og ubrukt disposisjonsfond, om lag kr. 

1.400.000,- har hovedsakelig kommet som innspa-

ringer  på funksjonen andre fellesutgifter, på kjøp 

av konsulenttjenester, forsikringsutgifter, konting-

enter, opplæring kurs mv. 

 

Servicekontoret har et mindreforbruk for 2013 på 

kr. 829 998. I 2013 hadde Servicekontoret bud-

sjettert med 630 000 kroner til prosjektet ordning 

av arkiv. Så langt er denne kontoen belastet med 

ca. 50 000, dvs at det gjenstår 580 000 til prosjek-

tet. Dette betyr at det reelle mindreforbruket for 

drift av Servicekontoret er på ca. 250 000 kroner. 

Hovedårsakene til mindreforbruket skyldes føl-

gende forhold: 

 

I løpet av 2013 har Servicekontoret hatt en med-

arbeider på tiltak fra NAV. I påvente av at denne 

medarbeideren skal avlegge fagprøve, ble en 50% 

stilling holdt vakant i hele 2013.  

I en periode høsten 2013 hadde Servicekontoret et 

lengre sykefravær. I denne perioden hadde Ser-

vicekontoret en person på arbeidspraksis, finan-

siert av NAV, noe som gjorde det mulig å ivareta 

kontorets funksjoner uten vikar for den medarbei-

deren som var sykemeldt. 

 

Ansvar 140 folkevalgte organer har ei innsparing  

på kr. 220.000 skyldes i hovedsak sparte utgifter 

til gjennomføring av stortingsvalget. 

 

Innsparing på ansvar 140, brutt ned på funksjoner: 

Funksjon Avvik i kr. 

FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE 128 

VALGUTGIFTER -262 

KONTROLLUTVALG OG REVISJON -31 

DIVERSE FELLESUTGIFTER -10 

OVERFORMYNDERIET 30 

TJENESTER UTENFOR KOMMU-
NALT ANSVARSOMR. 0 

TILRETTELEGGING OG BISTAND 
FOR NÆRINGSLIVET -76 

SUM -220 
 

Overforbruket på overformynderiet  skyldes økte 

utgifter til hjelpevergebistand, for en klient med 

stort bistandsbehov. Fra 1. juli ble overformyn-

derifunksjonen overført Fylkesmannen som ledd i 

en landsomfattende reform.  

 

Overforbruket på funksjonen formannskap og 

kommunestyre skyldes  høyere utgifter til møte-

godtgjøring. 

 

Organisasjon. 

Økonomi- og personalkontoret. 

Økonomi – og personalkontoret har 11,35 årsverk 

i faste stillinger, og 70% stilling i vikariat.  

 

I tillegg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet med 

i 60% stilling og Hovedvernombud i 10% stilling 

ført under fellesutgiftene. 

 

Det har ikke vært fratredelser eller tiltredelser i 

løpet av året. 
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Resultatindikatorer for økonomi- og personalkontoret innen organisasjon: 

 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 

Nærmeste leder 3,6 4,4 4,5 4,1 

Organisering av arbeidet 4,5 4,4 4,5 4,5 

Fysiske arbeidsforhold 4,9 4,9 4,9 4,4 

Faglig og personlig utvikling 4,2 5,0 5,0 5,0 

Nærvær 96,5 91,3 96,0 97,2 

 

Resultatene på indikatorene er hentet fra medar-

beiderkartleggingen som ble gjennomført  i de-

sember 2013. På 2 av indikatoren er det en liten 

tilbakegang, mens på de to øvrige er status quo.  

 

Nærværet har vist en klar forbedring fra 2012. 

2012 var preget av mange langtids sjukefravær, 

som vi heldigvis har vært forskånet for i 2013.  

 

Servicekontoret. 

Servicekontoret har 5,7 årsverk, hvorav 0,7 års-

verk har stått vakant i størsteparten av 2013. En-

heten har hatt en person på tiltak via NAV 

(100%), samt fra medio oktober én person i ar-

beidspraksis finansiert av NAV.  

 

Det er i 2013 gjennomført stor grad av rullering 

av arbeidsoppgaver, både for å redusere kontorets 

sårbarhet, men også for å ivareta kompetanseover-

føring/opplæring internt. Dette vil fortsette, men 

det vil bli foretatt noen justeringer mht ansvars-

fordeling på oppgaver.

 

 Resultat 

2011 

Resultat 

2012 
Mål 2013 

Resultat 

2013 Fra medarbeiderundersøkelsen/BS: 

I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon til å 

gjøre en god jobb? 
3,8 5,4 5,4 4,8 

I hvilken grad løser dere felles arbeidsoppgaver på 

din arbeidsplass? 
4,7 5,4 5,4 5,8 

Overordnet ledelse 3,6 4,6 4,6 4,8 

Nærvær  95,7% 94% 95% 

 

Resultatet på medarbeiderundersøkelsen er gene-

relt meget bra for Servicekontoret. Det er imidler-

tid fortsatt noen forhold som det kan jobbes med 

på fokusområdene. 

Nærværsprosenten er meget bra, spesielt tatt i 

betraktning at vi høsten 2013 hadde en person i 

langtidssykefravær.

 

Tjenester. 

Økonomi- og personalkontoret: 

 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 

Flyt i regnskapsbilag* 88,0 80,0 95,0 Ikke målt månedlig 

Riktig utbetalt lønn* 100,0 100,0 100,0 Ikke målt månedlig 

 

Det er ikke blitt fokusert på å foreta målinger i løpet av 2013. Fokus har vært på å sette økonomisystemet i 

drift. Målinger av resultat vil bli gjenopptatt igjen i 2014. 

 

Servicekontoret: 

 

Fra brukerundersøkelsen interne tjenester*: 
Resultat 

2012 
Mål 2013 

Resultat 

2013 

Servicetorget/sentralbordet har evne til å sette seg inn i aktuelle 

problemstillinger? 
5,0 5,0 5,2 

Servicetorget/sentralbordet tydeliggjør hvilke tjenester jeg kan 

få? 
4,2 4,5 5,2 

Arkiv/dokumentsenter har evne til å sette seg inn i aktuelle 

problemstillinger? 
4,8 5,0 5,2 

Arkiv/dokumentsenter tydeliggjør hvilke tjenester jeg kan få? 4,2 4,5 5,1 
*Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2012 som en pilotundersøkelse. Gjennomført første gang ordinært i 2014. 
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Resultatet for 2013(2014) viser at målene for året 

er nådd. 

I og med at det fra og med 2013 ble etablert en ny 

brukerundersøkelse for interne tjenester, er det 

naturlig å bruke denne undersøkelsen for kom-

mende år, på tilsvarende måte som øvrige bruker-

undersøkelser. 

 

Prosjekter: 

 Deponering av ca 100 hyllemeter med arkiv-

materiale ble gjennomført våren/forsommeren 

2013. 

 Arbeidet med å etablere arkivplan for Skaun 

kommune ble påbegynt høsten 2012, som et 

opplegg i regi av IKA. Skaun kommunes Ar-

kivplan ble ferdigstilt høsten 2013. 

 Forberedelser til arbeidet med fullelektronisk 

arkiv er påbegynt. 

 

Utfordringer. 

Økonomi: 

- Oppfylle økonomiplanen for 2014-17. Det 

er særdeles viktig å sikre den økonomiske 

handlefriheten, med et netto driftsresultat 

på minst 3%. 

- Ha fokus på en effektiv drift. 

- For å opprettholde, og videreutvikle kom-

petanse i tråd med utfordringene både på 

arkiv og saksbehandling, kan det være 

fornuftig å bruke noe mer ressurser på 

kompetanseheving. Ut over dette vil det 

ligge noen kostnader forbundet med over-

gangen til full-elektronisk arkiv 

Organisasjon: 

- Vurdering av bemanningssituasjonen ved 

Servicekontoret, både mht kompetanse og 

ressurser. 

Tjenester: 

- Fullføre implementeringen av nytt øko-

nomisystem, og erstatte manuelle rutiner 

med elektronisk arbeidsflyt. 

- Sikre god opplæring til  brukerne av de 

nye økonomiløsningene. 

- Dokumentere og iverksette nye rutiner in-

nen økonomi/lønn og personalområdet. 

- Rydde i personalarkivet, forberede over-

gangen til et elektronisk personalarkiv. 

- Gjennomgang av indikatorene i Bedre 

styring. 

- Innføring av  full-elektronisk arkiv. 
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Skoler 

1. Resultatvurdering 

Nøkkeltall basert på KOSTRA 
Skaun k-gr. 07 

2013 

S-T 

2013 

Landet 

2013 2010 2011 2012 2013 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 

privat SFO, prosent 
60,2 59,8 64,7 64,3 60,4 68,4 63,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefri-

tidsordning (215), per komm. bruker 
21654 20997 24869 27617 25816 27192 26300 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn-

skoleundervisning (202), per elev 
62565 64139 67846 71810 77093 80866 83084 

Andel elever i grunnskolen som får spe-

sialundervisning, prosent 
9,5 10,6 10,4 10,4 7,6 8,6 8,3 

 

Andel elever i grunnskolen som får spe-

sialundervisning, prosent 1-4.trinn 
3,2 4,7 5,2 5,2 4,7 5,4 5,3 

 

Andel elever i grunnskolen som får spe-

sialundervisning, prosent 5.-7.trinn 
14,3 12,9 11,6 13,7 9,0 10,1 9,7 

 

Andel elever i grunnskolen som får spe-

sialundervisning,prosent 8.-10.trinn 
13,3 16,4 17,0 15,4 10,0 11,21 10,7 

 

Overgang til videregående skole 96,5 97,7 100,0 100,0 98,3 98,2 97,8 

Gj.snittlig gruppestr, 1. – 4.trinn 14,8 15,7 17,1 15,2 14,4 13,7 13,6 

Gj.snittlig gruppestr, 5. – 7.trinn 14,0 13,6 14,5 14,4 14,0 13,2 13,1 

Gj.snittlig gruppestr, 8. – 10.trinn 17,5 17,3 16,7 15,0 15,6 14,7 14,4 

 

Sammenlignet med Kostragruppe 7, Sør-

Trøndelag og landet ser man at korrigerte 

brutto driftsutgifter til grunnskoleundervis-

ning pr elev er lav, selv om kommunen har 

prioritert en desentralisert skolestruktur.  

 

Andel elever som mottar spesialundervisning 

i ungdomsskolen har gått noe ned, selv om 

andelen totalt er lik forrige år.  

Gjennomsnittlig gruppestørrelse for småtrin-

net har gått noe ned. Dette er i tråd med inten-

sjonen i prinsippene for ressursfordeling i 

grunnskolen.

 

Tjenester 

Nasjonale prøver 

5.trinn: 

 Lesing Regning: Engelsk: 
År Skaun K07 Sør-

Tr.lag 
Landet Skaun K07 Sør- 

Tr.lag 
Landet Skaun K07 Sør-

Tr.lag 
Landet 

2011 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 x x x x 

2012 1,9 1,9 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 

2013 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

På skoleeiernivå kan man se en forbedring i resul-

tatene på nasjonale prøver for 5.trinn. Man ligger 

på landsgjennomsnittet ved alle prøver. I regning 

scorer elevene i Skaun kommune noe bedre enn 

elevene i Kostragruppe 7. Sammenlignet med 

andre fag ligger kommunen på samme nivå som 

denne gruppen

 

8.trinn: 

Lesing Regning:  Engelsk: 
År Skaun  07 S-Tr.lag Landet Skaun K07 S-r.lag Landet Skaun K 07 S-Tr.lag Landet 

2011 2,9 3,1 3,1 3,1 2,9 3,1 3,1 3,1 2,8 2,9 3,0 3,0 

2012 3,1 3,0 3,1 3,1 2,8 3,0 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 

2013 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 3,0 
Også på 8.trinn kan man, på skoleeiernivå, se en 

forbedring i resultatene i regning. Regning ble 
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valgt som fokusområde etter forrige års prøver, og 

enhetene utarbeidet tiltak på systemnivå for å 

styrke elevenes kompetanse.  

 

9.trinn: 

Lesing Regning:  
År Skaun  07 S-Tr.lag Landet Skaun K07 S-r.lag Landet 

2011 3,3 3,4 3,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,4 

2012 3,4 3,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,4 3,4 

2013 3,3 3,4 3,4 3,3 3,0 3,3 3,3 3,4 
 

For 9.trinn er det en lavere score enn tidligere år, 

spesielt for regning. Elevene fra kommunen som 

har deltatt på disse prøvene fikk en lavere snitt 

score som 8.trinnelever, slik at selv om trinnet 

sammenlignet med tidligere år viser nedgang, er 

det likevel framgang for de elevene som har utført 

testen. 

 

Grunnskolepoeng: 
År Skaun S-Tr.lag Landet 

2011 39,6 39,5 39,8 

2012 39,7 39,7 39,9 

2013 36,8 39,5 40,0 

 

Grunnskolepoeng er summen av alle karakterer 

som føres på vitemålet del på antall karakterer 

multiplisert med 10. Resultatet for Skaun kom-

mune ligger noe under Sør-Trøndelag og Landet. 

Mål for 2014 er å komme seg tilnærmet snitt i 

Sør-Trøndelag. 

 

Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen er 

gjennomført ved alle skolene høsten 2013, men 

resultatene på kommunenivå foreligger ikke pr. 

d.d. 

 

Høsten 2012 gikk alle skolene inn LP-modellen, 

med mål om å utvikle et læringsmiljø som i større 

grad fremmer læring. Denne satsningen går over 

tre år. Skolene driver etter intensjonene og innfø-

ringen vært en kompetanseheving i forhold til 

elevenes læringsbetingelser, med fokus på læ-

ringsmiljøet. Det gode arbeidet fortsetter inn i 

2014. 

 

Første del av prosessen med å få etablert kommu-

nale lokale læreplaner ble avsluttet i 2013. Skole-

ne arbeider nå med planene på enhetene. Dette 

arbeidet vil fortsette i skoleåret 2014/15. Deretter 

vil man foreta en revidering av planene, på bak-

grunn av lærernes erfaringer i bruk av disse.  

 

Helse-, miljø og kulturutvalget vedtok revidert 

årshjul av skoleeiers forsvarlige system og skole-

basert vurdering. Dette er nå implementert på 

enhetene med rutiner og prosedyrer. 

 

 

Utfordringer 

 

Det er en målsetting at elevenes grunnleggende 

ferdigheter i regning, både på barne- og ungdoms-

skolen, forbedres. Dette på bakgrunn av de evalu-

eringer enhetene har gjort i forbindelse med sko-

lebasert vurdering. Skolene har utarbeidet tiltak 

både på system – og individnivå for å imøtekom-

me utfordringene. Det er også søkt om videreut-

danning for 5 lærere ved barneskolene for å øke 

lærernes kompetanse i matematikk. Det er få res-

surser til videre- og etterutdanning, slik at man er 

avhengig av å få støtte gjennom Udirs prosjekt 

”Kompetanse for kvalitet” for å få gjennomført 

dette. 

 

Den digitale ferdigheten integreres i stadig større 

grad i undervisningen i grunnskolen. Man opple-

ver et økende behov for digitale verktøy, lisenser 

og programvarer. Utfordringer i forhold til størrel-

se på maskinpark ligger også til gjennomføring av 

nasjonale prøver og eksamener, som utføres i stor 

grad digitalt. Det stilles store krav til tilgang på 

utstyr, kompetanse, vedlikehold og oppfølging. 

 

Fra nasjonalt hold er det en omfattende, styrt sats-

ning på ungdomstrinnet. Det er tydelige forvent-

ninger om at undervisningen skal gjøres mer prak-

tisk og variert. Dette utfordrer både lærernes 

kompetanse og rammer i forhold til utstyr. 

 

Andel elever som mottar spesialundervisning er 

fremdeles for høy i Skaun kommune. Man ser en 

tendens til nedgang på ungdomsskoletrinnet, mens 

andelen faktisk øker på mellomtrinnet. Målet er å 

få benyttet ressurser, som i dag er knyttet til en-

keltelevers spesialundervisning, til i større grad å 

tilpasse undervisningen for hele elevgrupper. Det 

kreves en gjennomgang og evaluering av effekten 

av den spesialundervisningen som tilbys i dag, for 

å se om ressursene kan benyttes på en mer hen-

siktsmessig måte. Å få ned andelen elever med 

spesialundervisning er en prosess som tar tid. Man 

ser god nytte av å samarbeide med PP-tjenesten. 

Arbeidet fortsetter med full styrke inn i 2014. 
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Skolenes fysiske tilstand og utforming er en ut-

fordring. Ved de største skolene meldes det 

plassmangel, mens de minste enhetene beskriver 

gamle og slitne skolebygg, med lite tilgang til 

spesialrom. Det er etterspurt en rekkefølgebe-

stemmelse for hvordan skoleeier tenker å ruste 

opp de ulike byggene. Positivt at byggeprosessene 

både ved Buvik skole og Børsa skole er godt i 

gang, men utfordringene stopper ikke der.  

 

Elevtallprognosene fra SSB viser at vi får store 

elevkull i årene som kommer. Fram til skoleåret 

2019/2020 vil behovet for ressurs for økt klas-

setall gjøre seg gjeldene ved åtte alderstrinn i 

Skaun kommune, ut i fra de tall som er kjente pr 

01.01.14. Det gjelder tre trinn ved Buvik skole, 

to trinn ved Børsa skole, ett trinn ved Jåren-

Råbygda oppvekstsenter og to trinn ved Skaun 

ungdomsskole. I tillegg kan tilflytning øke dette 

antallet ytterligere. Det er ei utfordring å ruste 

seg for veksten og være forberedt på de utford-

ringer den krever, både når det gjelder lærerres-

surser og i forhold til skolebygg.
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Barnehager 

1. Resultatvurdering 

 
Regnskap 

Revidert 

budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Jåren-Råbygda oppvekstsenter,barnehage 3 148 3 160 -12 -0,4 

Venn oppvekstsenter, barnehage 3 270 3 388 -118 -3,5 

Viggja oppvekstsenter, barnehage 1 976 2 141 -166 -7,7 

Børsa barnehage 13 420 14 018 -598 -4,3 

Oterhaugen barnehage 13 656 14 410 -755 -5,2 

Ilhaugen barnehage 6 900 7 463 -564 -7,6 

Pundslia barnehage 5 028 5 304 -276 -5,2 

Tilskott private barnehager 6 993 8 012 -1 019 -14,6 

Styrket tilbud priv. BH. 214 200 14 7,3 

Styrket tilbud kom.BH. 1 973 1 837 136 7,4 

Tilskudd fra staten -39  -39  

Barnehagefunksjoner under ansvar 120 679 746 -67 -9,9 

Sum netto utgift 57 218 60 679 -3 461 -6,1 

 

 

Nye og økte bevilgninger Beløp 

Utvidelse barnehageplasser 

Oterhaugen og Børsa 

937 000 

Tilskudd til private barnehager i 

andre kommuner 

1 025 000 

Tabellen viser avviket  i kr og % fordelt på enhe-

tene. Resultatet ble et mindre forbruk på kr. 

3.572’. Samtlige enheter fikk positive avvik. 

Gjennomgående hadde barnehagene problemer 

med å skaffe vikarer for sjukmeldte, samtidig som 

vikarene også har lavere lønn. Dette er hovedfor-

klaringa på innsparingene på barnehagene. Noen 

av barnehagene hadde innsparinger på driftspos-

tene og økt inntekt på foreldrebetalinga. 

 

Samla søker barnehagene om å få overført over-

skudd med kr. 2.391’. 

 

Tilskudd til private barnehager fikk i økonomi-

rapport 1/13 ei tilleggsbevilgning på kr. 

1.025.000. Resultatet ble et mindreforbruk på kr. 

1.019’. Ved en inkurie kom ikke fakturaen fra 

Trondheim kommune for 2. halvår med i regnska-

pet. Regninga lød på kr. 720’, og er ført i regn-

skapet for 2014. 

 

Styrkingsmidlene viser samla et lite overforbruk. 

Tilskuddet fra staten er midler til minoritetsspråk-

lige elever.

 

Nøkkeltall basert på KOSTRA 
Skaun k-gr. 07 

2013 

S-T 

2013 

Landet 

2013 2010 2011 2012 2013 

Andel innbyggere 1-5 år med barnehage-

plass % 
89,3 89,5 89,5 86,2 89,9 93,8 90,5 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning, 

prosent 
39,7 38,4 38,0 34,3 31,9 40,0 33,7 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. pr. barn 

i kommunal barnehage 
124 666 115 037 138 986 139 196 156 034 160 653 162 972 

 

Andel innbyggere 1-5 år med barnehageplass har 

ligget noe i underkant av 90% 2010-12, mens 

andelen falt til 86,2% i 2013.. Andelen ligger om 

lag 3% alle noe under Kostragruppe 7 og lands-

snittet, og over 6% under gjennomsnittet for Sør-

Trøndelag fylke. 

 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning har 

gått ned fra 2010, men sammenligna med landet 

er dekninga fortsatt god. Sør-Trøndelag har  høye-

re andel førkolelærere enn Skaun i 2013. 

 

Skaun kommune er kostnadseffektiv i drift av 

barnehager, og har betydelig lavere utgifter til 

barnehagene enn landsgjennomsnittet. 
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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 tje-

ensteområder. 

 

”Samordnet opptak.” Felles opptak for kommuna-

le og private barnehager. Utfordring å skaffe nok 

plasser i 2013/2014. Storbarn og småbarnsavde-

lingene ved Oterhaugen og Børsa utvidet fra 20 til 

21 og fra 13 til 15. Utfordringen blir like stor om 

ikke større for barnehageåret 2014/2015. 

 

Trollhula private friluftsbarnehage la ned driften 

31.08.13. Fra 01.08.13 ble det behov for tilskudd 

til en privat barnehage i kommunen, Fredly bar-

nehage. Barna fra Trollhula fikk plass i Børsa og 

Fredly barnehager. 

 

Gjennomført tilsyn etter Barnehagelovens § 8 i 

alle barnehager i 2013. 

Fortsatt arbeid med innføring av LP-modellen i de 

barnehagene som er tilknyttet oppvekstsentrene. 

Bare positive tilbakemeldinger. 

Overgangen barnehage/skole. En gruppe er satt 

ned for å utarbeide en ny plan for overgang bar-

nehage-barneskole-ungdomsskole-vid.skole. 

Barnehagene og skolene arbeider med en fel-

les handlingsplan mot mobbing 

 

I tillegg har barn som er bosatt i Skaun gått i pri-

vate barnehager i Trondheim og Melhus. I hen-

hold til § 11 i forskrift om likeverdig behandling 

ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager har disse kommunen rett 

på refusjon for kostnader til ordinær drift fra 

kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen skal 

baseres på nasjonale gjennomsnittssatser fastsatt 

av departementet, og er tilpasset den tilskuddspro-

sent som hver enkelt barnehage mottar fra egen 

kommune. Fra høsten 2013 har private barnehager 

rett på minimum 96 % kompensasjon tilsvarende 

det som kommunale barnehager får i offentlig 

støtte. Fredly har en avtale på 100 %. 

 

Kommunene får ikke noe informasjon i forkant 

om hvor mange barn som har et barnehagetilbud i 

private barnehager i andre kommuner. 

 

Midler til styrkingstiltak refunderes til private 

barnehager etter søknad. Gjelder tilskudd til en-

keltvedtak etter opplæringsloven, og styrket tilbud 

til tidlig innsats.  

 

Midlene til kommunale barnehager har også vært 

refundert etter søknad. Gjelder tilskudd til enkelt-

vedtak etter opplæringsloven, og styrket tilbud til 

tidlig innsats. Fra 2014 er midlene fordelt og over-

ført til den enkelte kommunale barnehages bud-

sjett og disponeres av enhetsleder. Styrer sender 

rapport på hvordan midlene er disponert til admi-

nistrasjonen to ganger i året. 

 

Organisasjon 

Særavtale for barnehager (SFS 2201) Arbeidstids-

ordningene for pedagogisk personalet.  Styrerne 

rår nå over 100 % av tida til pedagogene. Den 

tidligere ubundne tida skal nå hete PLANTID. 

 

Kompetanseutvikling i samarbeid med Ork-

dal/Øyregionen. Tematiske satsingsområder fra 

Departementet blir nå de samme i regionen og i 

kommunen: 

 

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende 

organisasjon 

- Danning og kulturelt mangfold 

- Et godt språkmiljø for alle barn 

- Barn med særskilte behov 

 

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. 

 

2. Utfordringer 

Økonomi 

Den største utfordringa for 2014 er å skaffe til-

strekkelig antall barnehageplasser inntil ny barne-

hage i Buvika er ferdigstilt, samt å sikre tilfreds-

stillende dekning av førskolelærere.  

 

Mange av barnehagene begynner å merke slitasje 

på både bygninger,  uteområder/lekeapparat samt 

leker og utstyr, som det etter hvert blir viktig å få 

oppgradert og fornya. 
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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. 

 

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 12 481 731 11 029 498 1 452 232 13,17 

Inntekt -4 249 024 -1 872 933 -2 376 091 126,86 

Netto 8 232 707 9 156 565 -923 858 10,09 

 

Av netto driftsresultat er ca. kr. 313 000 i øremer-

kede midler avsatt til bundne driftsfond. 

Dette gjør at enhetens reelle underforbruk er på 

ca. kr. 611 000,-. 

Underforbruket skyldes i hovedsak: 

- Ubenyttede lønnsmidler ved kulturskolen; 

vakant stilling på dans i vårsemesteret, vakant 

stilling på visuelle kunstfag i høstsemesteret, 

lavere lønnskostnad på lærere i dans og teater 

enn lærer det ble budsjettert for, kulturskole-

timen lot seg ikke gjennomføre som opprinne-

lig planlagt – samt for stor forsiktighet i for-

hold til inntak av flere elever 

- Ubenyttede lønnsmidler ved Frivilligsentra-

len; daglig leder i studiepermisjon siste tertial 

uten at vikar var på plass 

 

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 2013 er det 87 elever på ventelis-

te. Salg av tjenester til fritidskulturlivet er på om-

trent samme nivå som fjoråret. Frivilligsentralens 

regnskap viser at kriteriene fra Kulturdepartemen-

tet er innfridd med tanke på lokal finansiering. 

 

Tjenester 

I 2013 har kulturskolen i tillegg til å ha hatt det 

samme undervisningstilbudet på musikk som de 

siste årene, greid å etablere permanente tilbud i 

dans og teater. Selv om disse tilbudene består av 

relativt store elevgrupper, er det fortsatt stor over-

vekt av elever og søkere på musikkdisiplinene, og 

innenfor disse er det noen instrumenter som peker 

seg klart ut som de mest populære. Det ble gjen-

nomført brukerundersøkelser for elever fra 8. trinn 

til voksne, og for foresatte til elever fra 7. trinn og 

ned. Begge undersøkelsene fikk for liten deltakel-

se til å kunne benyttes videre, og gjennomførings-

form for disse undersøkelsene må revurderes for 

neste år. 

 

Biblioteket holder fortsatt godt nivå på utlån, selv 

om 2013 er det svakeste året siden 2010. En litt 

ustabil personalsituasjon må sies å være noe årsa-

ken til dette. Brukerundersøkelse ble gjennomført 

med snittresultat på 5,1, som er nøyaktig samme 

resultat som året før. 

 

Innenfor kulturadministrasjonen brukes mye tid 

knyttet til arbeid opp mot lag og organisasjoner, 

til å ivareta friluftsområder (inkl. Pilegrimsleia), 

samt til fritidstilbud for brukere med spesielle 

behov og Klubb1. En del tid brukes også på kul-

turtilbud i grunnskolen, både generelt og gjennom 

Den kulturelle skolesekken (DKS). Klubb1 har 

fast åpningstid og stabil bemanning. Én ledig stil-

ling som klubbarbeider lyses tidlig i 2014. MOT 

har hatt en litt vanskeligere start enn ønsket, men 

det arbeidet som er gjennomført får gode tilbake-

meldinger. Ledig stilling som MOT-arbeider for-

ventes besatt i løpet av mars 2014. 

 

Ved utgangen av året var det omtrent 60 enkeltfri-

villige tilknyttet Skaun frivilligsentral for forskjel-

lige typer oppdrag. De har bidratt med blant annet 

handleturer, bingohjelp samt organisering og 

gjennomføring av kvinnenettverk og andre ar-

rangement. 

 

Organisasjon 

Enheten består p.t. av ca. 10,2 årsverk, når kultur-

skolens salg av tjenester til fritidskulturlivet er 

holdt utenom. Enheten har et nærvær 95,5 %, og 

gjør at vi ligger 1,5 prosentpoeng over målsetting. 

Hovedforklaringen på det gledelige resultatet er at 

to langtidssykmeldinger ble avviklet i løpet av 

året. Det er ingen tilbakemeldinger på at det som 

er av sykefravær skyldes forhold på arbeidsplas-

sen. Samarbeid og samhandling på tvers av tidli-

gere organisering utvides og utvikles stadig, og 

samarbeid med andre enheter fungerer stort sett 

bra. 

 

2. Utfordringer 

Økonomi 

- Videreføre arbeidet med å gjøre budsjettering 

og økonomistyring best mulig i alle ledd 

- Bruk av midler til faglig utvikling må priorite-

res, slik at alle på enheten er i stand til å leve-
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re tjenester av best mulig kvalitet (med hen-

syn til resultat på medarbeiderundersøkelsen) 

- Kunne jobbe mot å nå den nasjonale målset-

tinga om at 30 % av elevene i grunnskolen 

skal få et tilbud i kulturskolen 1 

- Økonomiske rammer som gjør det mulig med 

best mulig 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. 

- Avklare metode for gjennomføring av neste 

års brukerundersøkelser i så god tid som mu-

lig. 

                                                      
1 Dekningsgrad ved innsendt GSI-rapport 2013 = 20,3 
% 

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-

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.
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Helse og mestring 

Sektor helse og mestring er en fellesbenevnelse for de fire enhetene Barn, familie og helse, Hjemmetjenes-

ten, NAV sosial og Rossvollheimen 

.  

1. Resultatvurdering 

Økonomi 

Ansvar Ansvarsnavn Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 

Fl ansvar 

310 

320 

330  

Barn, familie og helse 

NAV sosial 

Rossvollheimen 

Hjemmetjenesten 

27 549 431 

  6 476 076 

39 800 164 

29 848 392 

31 953 707 

  6 756 675 

38 909 061 

32 512 896 

-4 404 276 

  -280 599 

   891 103  

-2 664.504 

-13,8 

-4,2 

  2,0  

-8,0  

 Sum helse og mestring 103 674 063 110 132 339 -6 458 275 -6,2 

 

Sektoren har et samlet et mindreforbruk på kr 6 

458 275. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig 

mindre kostnader knyttet til interkommunalt bar-

nevern og økte refusjoner til ressurskrevende bru-

kere. Barn, familie og helse har hatt lavere utgifter 

til barnevernstjenesten enn budsjettert, og mer 

inntekter enn utgifter knyttet til flyktningetjenes-

ten. NAV sosial har et lavere forbruk på lønn og 

kvalifiseringsstønad, slik at inntektene er høyere 

enn budsjettert. 

 

Mindreforbruket på Hjemmetjenesten skyldes at 

inntekter knyttet til ressurskrevende brukere har 

vært lavt budsjettert, og dette har dermed resultert 

i en merinntekt for enheten. I tillegg er det noen 

prosjektmidler som ikke har vært brukt fullt ut. 

Overforbruk på Rossvollheimen er knyttet til at 

inntekter til ressurskrevende brukere ble mindre 

enn budsjettert, samtidig som at enheten dro med 

seg overforbruket fra 2012 inn i regnskap for 

2013. Enheten igangsatte tiltak for å redusere de 

økte utgiftene, men disse fikk ikke helårsvirkning. 

 

Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012 

og de overordende målsettingene med reformen er 

å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle 

bedre. Dette innebærer en sterkere prioritering av 

folkehelse og forebyggende arbeid, samtidig som 

flere pasienter skal behandles i kommunen i stedet 

for på sykehus. Samhandlingsreformen er beskre-

vet som en retningsreform som tar sikte på å gi 

kommunene et nytt ansvar for oppfølging av bru-

kere og pasienter i langt større grad enn tidligere. 

For å nå målene i samhandlingsreformen er det 

opprettet følgende økonomiske virkemidler:  

a) Kommunal medfinansiering, som innebærer at 

kommunen betaler 20 % av DRG-kostnadene 

for somatiske pasienter fra egen kommune 

som innlegges i sykehus, med unntak av blant 

annet fødsler og kirurgiske inngrep. 

b) Betaling for utskrivningsklare pasienter, som 

går ut på at kommunen må betale en døgnpris 

for utskrivningsklare pasienter i sykehus. I 

2013 var døgnprisen på kr 4 125 pr døgn. 

c) Tilskudd til opprettelse av øyeblikkelig-

hjelptilbud, som går ut på at kommunen tar 

ansvar for innbyggere med behov for øyeblik-

kelig hjelp, men som ikke vurderes å ha behov 

for spesialisthelsestjenester. Det er varslet at 

kommunene får plikt til å tilby øyeblikkelig 

hjelptilbud fra 2016.

 

Ansvar Funksjonsnavn Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 

120 

120 

120 

Medfinansiering 

Utskr. klare pasienter 

Ø- hjelptilbud SiO 

7 088 000 

     53 625 

1 387 008 

6 800 000 

  200 000 

1 387 008 

288 000 

-146 375 

 

4 

-73,2 % 

0 

 Samhandlingsreform 8 528 633 8 387 008 141 625 1,6 % 

 

Avviket på medfinansiering viser merforbruket 

Skaun kommune har hatt i forhold til medfinan-

siering av spesialisthelsetjenester i 2013. Årsav-

regningen for 2013 gjennomføres todelt, og ende-

lig avregning skjer først i november 2014. Avvik 

mellom endelig avregning og estimatet for 2014 

vil få resultatvirkning for regnskap 2014. Når det 

gjelder utskrivningsklare pasienter, fikk Skaun 

kommune meldt 149 pasienter fra spesialisthelse-

tjenesten med behov for oppfølging i kommune-

helsetjenesten i 2013. 99 av disse mottok hjelp i 

hjemmet og 50 i institusjon. Det ble til sammen 

http://vuqorkweb001.vuq.visma.com:8500/economyreporting/reporting?3-2.ILinkListener-content-content-resultcontainer-content-treePanel-treeTable-i-0-sideColumns-1-comp-vl
http://vuqorkweb001.vuq.visma.com:8500/economyreporting/reporting?3-2.ILinkListener-content-content-resultcontainer-content-treePanel-treeTable-i-0-sideColumns-2-comp-vl
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betalt for 13 døgn knyttet til utskrivningsklare 

pasienter til helseforetaket i 2013. Dette tilsvarer 

kr 53 625,-. 

 

Skaun kommune deltar i SiO (Samhandlingsenhe-

ten i Orkdalsregionen), som er et samarbeid mel-

lom 12 kommuner. Den 31.12.12 ble det opprettet 

en øyeblikkelig hjelp sengepost med 7 senger ved 

Orkdal sjukehus. Kommunen har mottatt kr 

693 504,- tilskudd fra Helsedirektoratet og kr 

693 504,- fra Helseforetaket til drift av posten. 

Dette tilskuddet skal dekke kommunens egenan-

del inn i prosjektet. Totalt hadde øyeblikkelig 

hjelp sengeposten ved Orkdal sjukehus 499 inn-

leggelser i 2013, hvorav 80 inneliggende pasienter 

kom fra Skaun. Dette er noe under potensialet for 

bruken av posten, og det er iverksatt tiltak for å 

kunne øke bruken. 

 

Tjenester 

Sektor helse og mestring inneholder Kostra-

områdene pleie og omsorg, kommunehelse og 

sosialtjenesten.

 

Pleie og omsorg 

Nøkkeltall basert på Kostra 
Skaun 

2011 

Skaun 

2012 

Skaun 

2013 

K07 

2013 

ST 

2013 

Norge 

2013 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter 

28,6 27,9 24,2 27,8 28,2 29,7 

Institusjoner- andel av netto driftsutgifter pleie 

og omsorg 

58,9 55,3 54 45,4 50,3 45,7 

Tjenester til hjemmeboende – andel av netto 

driftsutgifter pleie og omsorg 

36,3 38,5 38,7 50 44,1 49 

 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 

år over  
23,4 21,4 20,3 17,2 20,4 18,9 

Pleie og omsorg består av hjemmebaserte og insti-

tusjonsbaserte tjenester. Tabellen over viser at 

Skaun bruker mer enn halvparten av sine netto 

driftsutgifter til institusjon, og dette er høyere enn 

både Kostragruppe, Sør-Trøndelag og landet. Til-

svarende bruker Skaun mindre av budsjettet til 

tjenester til hjemmeboende, og tabellen viser at vi 

ligger markant lavere enn Kostragruppen og lan-

det. Når det gjelder institusjonsplasser i prosent av 

innbyggere 80 +, ligger Skaun over de sammen-

lingbare kommunene i kostragruppe 7 og landet.

 

Kommunehelse 

Nøkkeltall basert på Kostra 
Skaun 

2011 

Skaun 

2012 

Skaun 

2013 

K07 

2013 

ST 

2013 

Norge 

2013 

Netto driftsutgifter kommunehelse i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

4,3 4,5 4,7 4,2 4,5 4,1 

Netto driftsutgifter i kr til forebygging, helsesta-

sjons- og skolehelsetjeneste 0-5 år 

4 497 5 682 5 399 6 218 7 428 6 833 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og 

rehabilitering pr innbygger 

872 860 1 011 1259 1530 1473 

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kom-

munehelsetjenesten 

6,3 6,2 6,5 7,9 8,3 8,9 

 

Kommunehelse består av helsestasjons- og skole-

helsetjeneste, fysio- og ergoterapitjeneste, kom-

munal legetjeneste og deler av psykisk helsetje-

neste. Tabellen over viser at Skaun kommune 

bruker litt mer enn kommunegruppa, fylket og 

landet i forhold til netto driftsutgifter til kommu-

nehelse. Samtidig bruer Skaun mindre på fore-

bygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr 

innbygger 0-5 år, og tilsvarende mindre på drifts-

utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering.
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Sosialtjeneste 

Nøkkeltall basert på Kostra 
Skaun 

2011 

Skaun 

2012 

Skaun 

2013 

K07 

2013 

ST 

2013 

Norge 

2013 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av 

samlede netto driftsutgifter 

2,4 2,3 2,1 3,3 3,6 3,9 

Netto driftsutgifter i kr pr innbygger 20 – 66 år til 

råd, veiledning og sos. foreb. arbeid 

643 676 631 977 1043 1198 

Netto driftsutgifter i kr til tilbud til personer med 

rusproblemer pr innb 20 – 66 år 

37 67 64 304 490 585 

Årsverk i sosialtjenesten pr 1000 innb. 0,36 0,84 0,45 0,71 1,06 1,15 

Sosialtjenesten består økonomisk sosialhjelp, ge-

nerell rådgivning, gjeldsrådgivning og rusoppføl-

ging. Tabellen viser at netto driftsutgifter i prosent 

av kommunens samlede utgifter er lavere enn 

både kostragruppe, fylke og land. Netto driftsut-

gifter pr innbygger i alderen 20-66 år til forebyg-

ging, råd og veiledning ligger vesentlig lavere enn 

sammenligningsgruppene, og tilsvarende gjelder 

også for tilbud til personer med rusproblemer.

 

Organisasjon 

Enhet Årsverk Nærvær i % 

2011 

Nærvær i % 

2012 

Mål i % 

2013 

Nærvær i % 

2013 

Barn, familie og helse 22,56 95,3 91,6 95 97 

NAV sosial 4 90,6 97,7 96 93 

Rossvollheimen 63,5 90,5 90,9 90,9 92,4 

Hjemmetjenesten 54,6 89 90,5 91,5 89,9 

Sum helse og mestring 144,66 91,4 92,7  93,07 

  

Nærværet for de fire enhetene har hatt en samlet 

økning og nærværet for sektoren er høyere enn for 

kommunen som helhet. Samtidig har Hjemmetje-

nesten hatt en noe negativ utvikling det siste året, 

med flere langtidssykemeldte medarbeidere. Det 

arbeides med tiltak som kan bedre denne situasjo-

nen, og det har blant annet vært gjennomført kurs 

i ”mindfullness” for de ansatte ved enheten. Det 

samlede resultatet synes å ha sin årsak i systema-

tisk arbeid med tiltaksmulighetene som finnes i 

IA-avtalen. 

 

2. Utfordringer 

Økonomi 

Samhandlingsreformen og de økonomiske virke-

midlene knyttet til medfinansiering og betaling for 

utskrivningsklare pasienter utgjør om lag 1,8 % av 

norske kommuners bruttoutgifter. For pleie og 

omsorg utgjør dette ca 5,1 % av utgiftene, hvorav 

betaling for utskrivningsklare pasienter er ca 0,5 

%. Dette står i kontrast til den oppmerksomheten 

som har vært rettet mot de utskrivningsklare pasi-

entene, både nasjonalt og lokalt. I arbeidet med 

sektorplan for helse og mestring for årene 2014 – 

2017 har vi valgt å se nærmere på hvilken profil vi 

har på egne helse- og omsorgstjenester og forslag 

til hvordan vi bør innrette tjenestene for å møte de 

utfordringene vi står overfor. Dette innebærer en 

dreining av ressurser fra institusjon til forebyg-

gende og rehabiliterende tjenester, for blant annet 

å kunne utjevne den prosentvise andelen av netto 

driftsutgifter som brukes innenfor de ulike tjenes-

teområdene. 

 

Tjenester 

Skaun kommune er en vekstkommune og har en 

ung befolkning. I årene frem mot 2030 vil kom-

munen ha vekst i alle aldersgrupper, samtidig som 

hovedvekten av befolkningen vil være i yrkesaktiv 

alder. Dagens innretning av de kommunale helse- 

og omsorgstjenestene i Skaun bærer preg av at 

hovedvekten av ressursene settes inn for sent. 

Skaun bruker over halvparten av pleie og om-

sorgsutgiftene til institusjon og har lite ressurser 

til forebyggende arbeid, samtidig som kommunen 

bruker svært lite ressurser på rehabilitering.  Dette 

kan ikke fortsette dersom vi skal ha mulighet til å 

forebygge livsstilssykdommer og økt bruk av 

sykehus- og sykehjemstjenester. Hverdagsmest-

ring innebærer en faglig omstilling av tjenestene, 

ved at den enkelte innbyggers mestringsevne vekt-

legges. Ved å jobbe etter hverdagsmestring som 

tankesett, må helsetjenestene omstilles og ressur-

ser må dreies fra institusjon til forebyggende og 

rehabiliterende tiltak.  

 

Organisasjon 

For å kunne forebygge mer og behandle mindre 

krever det at organisasjonen endrer sine holdning-
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er og sitt fokusområde. Ved å dreie hovedvekten 

av oppmerksomheten fra hjelp og bistand til mest-

ring, vil den enkelte innbygger selv i større grad ta 

ansvar for egen helse.  

 

Gjennom ulike prosjekt innen Hverdagsrehabili-

tering, Aktive eldre, Tidlig innsats for barn og 

unge og samordning av rus og psykiatri i DelTa-

prosjektet, har vi som mål å endre holdninger og 

måten vi jobber på 
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Teknisk kontor, eksklusivt gebyr: 

Omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av drift- og investeringsprosjekt, landbruks- og viltforvalt-

ning, samferdsel, Husbank- og boligtjenesten, eiendomsutvikling samt brann- og redningstjeneste 

 

1. Resultatvurdering 

Økonomi: 

Ledelse av Teknisk kontor: 

Denne delen består av 18 funksjoner og for enkel-

hetens skyld gjengis kun nettotallene.  

 

Kort oppsummert har vi totalt et mindreforbruk på 

ca. kr 2.357 mill, som i hovedsak skyldes bevilg-

ning til påstartede men uavsluttede driftstiltak. På 

funksjon brann og redning har vi et merforbruk på 

kr 463 000. Dette skyldes kostnader til IKS og 

bestemmes av avtaler. På lønn er det jevnt over 

budsjettert med for lite lønn. På de øvrige funk-

sjonene går det litt både i pluss og minus. 

 
Budsjettavvik eks. gebyr Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Netto 5 375 000 7 732 000 + 2 357 000 + 30  
  

På driftsinntekter har man inntektssvikt hhv. ut-

byggingsavtaler og brann med kr 50 000 og 10 

000, mens høyere inntekt på hhv. startlån og kon-

sesjonsgebyr med kr 50 000 og 7 000. Dette er 

alle uforutsigbare inntekter. 

 

Det ble bevilget kr 50.000 til naturtypekartlegging 

i 2012. Oppdraget ble påstartet i 2012 men faktura 

er ennå ikke mottatt. 

 

Over- og underskudd: 

Bevilgning for driftstiltak i 2013 som ikke ble 

gjennomført/sluttført i løpet av året, planlegges 

sluttført i 2014. Dette gjelder jorskiftesak, juridisk 

bistand til erverv veg 11 m.v. i Buvika, arealplan, 

områdeplaner og grunnundersøkelse Buvik skole 

og i Børsa (Langbakkan). For å sikre at disse har 

budsjett til å gjennomføres, må enten overskuddet 

overføres til 2014 eller det gis en særlig bevilg-

ning for disse tiltakene.  

 

Vi har hatt en besparelse på lønn på ca. kr 80 000 

pga. gradert sykemelding som kun delvis har blitt 

erstattet med vikar.  Dette overskuddet er egen-

skapt og vi bes om at overskuddet overføres til 

2014. 

 

Av tidligere års overskudd (2011) er det brukt ca. 

kr 65 000 til 2 dagers forvaltningskurs for Teknisk 

kontor. Dette trekkes fra det øremerkede fondet. 

 

Tjenester: 

Arealplan: 

Skaun kommune påstartet arbeid med kommune-

planens arealdel i 2012. I følge framdriftsplanen 

skulle den vedtas i desember 2013, men er nå 

forsinket på ubestemt tid grunnet innsigelser fra 

sektormyndighetene. Områdeplanene for Børsa, 

Buvika og Venn er påstartet, men forsinket pga. 

arealplanen. 

 

Tiltak på bygg og anlegg i 2013: 

2013 kan karakteriseres som et forberedelsesår til 

store investeringsprosjekter i de kommende årene. 

Det vil si at vi forventer flere store investeringer 

og spennende utbyggingsprosjekter i nær framtid! 

 

I september 2012 vedtok kommunestyret å bygge 

ny barneskole i Børsa. Skanska Norge as er etter 

anbudsrunde valgt som totalentreprenør for gjen-

nomføring av prosjektet. Den nye skolen med 

flerbrukshall har planlagt byggestart etter påske i 

2014 og er planlagt ferdig den 19.10.2015.  

 

Ny 8 avdelingers barnehage i Buvika skal etter 

planen tas i bruk høsten 2015. Kommunen har 

framført VA-anlegg til tomta samt foretatt ned-

planering for å stabilisere området.  RUTA Entre-

prenør er etter anbudsrunde valgt som totalentre-

prenør for gjennomføring av prosjektet.  

 

Geotekniske undersøkelser: 

Kommunen har utført flere grunnundersøkelser 

for bl.a. å starte ulike prosjekt; Ølsholmen fri-

luftsområde med detaljeregulering, tomta til den 

gamle barnehagen i Børsa, området rundt Buvik 

skole, ny adkomst til Buvik skole/Skaunhallen og 

Saltnessand boligfelt, Veg 11, Børsa badestrand 

ved båthavn og Møllebakken i Buvika. Vi ser at 

det stadig oftere forlanges geotekniske undersø-

kelser før tiltak kan igangsettes. Dette medfører 

forsinkelser og kostnadsøkning. 
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Samferdsel: 

Kommunens trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i 

2012. Tiltak i 2013 via ”Aksjon skoleveg” var nye 

gatelys på 2 fylkesveger.  

 

Vi har hatt en gjennomgang av rutiner for behand-

ling av samferdselsaker. Bakgrunnen er noe 

mangelfulle rutiner, økt saksmengde men også et 

behov for en tydeligere avgrensing av hvem som 

er ansvarlig etter veglova og plan- og bygningslo-

ven.  

 

Det er nå et udekt behov for flere tiltak på kom-

munale veger, men dette forutsetter en egenandel 

fra kommunen på 40 %.  

 

Eiendomsforvaltning: 

På eiendomssida er det spesielt to saker som har 

vært tidkrevende i 2013. En av dem er erverv av 

grunnen til bl.a. bygging av veg 11 i Buvika. Når 

fradeling og oppmåling av grunnen er gjennom-

ført er det bare overskjøtingen som gjenstår, og 

dette vil bli utført i løpet av 2014. Den andre er en 

tvist om eiendomsgrensene mellom vei og boliger 

på Ilhaugen. Kommunen ble stevnet for jordskif-

teretten og tapte saken. Det som gjenstår i 2014 er 

få ordnet opp i grensene. 

 

Ei utbyggingstomt på Trøan på Viggja har ligget 

ute for salg i hele 2013, men er fortsatt ikke blitt 

solgt. Derimot har vi solgt gamle Børsa barneha-

ge. 

 

Utbyggingsavtaler har det vært jobbet lite med. 

Mye av årsaken er utfordringene forbundet med 

infrastrukturen i Børsa og økonomiske konse-

kvenser dette gir for utbygger. Vi ser for oss at 

områdeplanen kan gi noen føringer på løsning her. 

 

Husbankordningene: 

Bruken av startlån fortsetter å øke og så i år. De 

siste 3 årene har vi hatt hhv. 42, 54 og nå sist 71 

søknader. Vi lånte ut i overkant av 11,5 mill i 

2013, og det ble utbetalt et tilskudd til etablering 

på kr 310.000,-. Ved årets slutt hadde vi ca 10 

mill forhåndsgodkjenninger. Det stor søknads-

mengden skyldes nok finanstilsynets retningslinjer 

om høyere ”egenandel”. Fra neste år bør man 

vurdere å øke utlånsbeløpet for å bedre tilpasse 

økt behov. 

 

Tallet på bostøttemottakere i Skaun ligger relativt 

stabilt på 100 saker pr år.   

 

Utleie av kommunale boliger: 

Kommunen har stort belegg i leilighetene og de 

står tomme i kort tid ved ut- og innflytting. 

Strengere krav om tildeling av boliger de siste 

årene har ført til at det er flere utfordringer under 

leieforholdene. Flere har vansker med å betale og 

vi mottar flere klager fra naboer på de kommunale 

boligene. I trygde- og omsorgsboligene er det 

kortere botid fordi dagens innflyttere ofte er sva-

kere når de flytter inn enn hva de var tidligere. 

 

 I 2012 kjøpte vi to nybygde flyktningeboliger i 

Buvika som ble innflyttet i 2013. 

 

Parkeringshuset: 

Det er nå et belegg på ca 90 % i underetasjen. 

 

Vilt: 

Tallet på felte hjortevilt er 95 elg, 104 hjort og 20 

rådyr. Dette er samme nivå som de siste to års 

avskytinger. Antallet henvendelser om elg i bolig-

felt og påkjørsel av hjortevilt har gått betydelig 

ned. Dette er et resultat av tidligere målrette tiltak. 

 

Skog: 

Engasjementet og aktiviteten innen skogbruket er 

fortsatt svært stort i Skaun. Samarbeidet med 

Skaun skogeierlag og Orkla skogforum er helt 

avgjørende for å opprettholde aktiviteten og fag-

miljøet. Stormen ”IVAR” skapte store utfordring-

er og har vært driftsmessig ressurskrevende. 

 

Naturtypekartlegging av sentrale viktige utbyg-

gingsområder bli gjennomført i 2012 og en fore-

løpig rapport ble framlagt i 2013.  

 

Prosjektene Forvaltningsplan og organisering av 

jakt på hjortevilt, nye Skogbruksplaner og Hoved-

plan for skogsveier er tre resurskrevende prosjek-

ter som er svært avgjørende for å opprettholde en 

aktiv skog- og viltforvaltning. 

 

Jordbruk: 

På jordbrukssida er det fortsatt en liten nedgang i 

antall foretak som søker produksjonstillegg. En 

stor mjølkekvote er solgt mens ett foretak søker 

om å starte mjølkeproduksjon. Noen overvint-

ringsskader på enga medførte 10 avlingsskade-

søknader på grovfôr. Den svært seine våren med-

førte 20 skadesøknader på korn. Det ble således et 

forholdsvis dårlig avlingsår med få unntak. Ny-

ordningen med grøftetilskudd ble populært; det 

ble mottatt 25 stk. drenerings-søknader på til 

sammen kr 411 000. Nytt av året for miljøtilskudd 

var at man skulle søke elektronisk. Dette ble en 
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prøvelse!  Man regner med at dette vil gå seg til i 

løpet av et par år.  

Oppdateringene av gårdskartene er en utfordring 

pga. ressursmangel på enheten.  

 

Brann og redning: 

Det er foretatt ca 50 befaringer på nybygg samt 5-

10 røyktester. 

 

Organisasjon: 

Kort oppsummet består Teknisk kontor totalt av 

15 personer fordelt på 14,6 stillinger. 9,5 stillinger 

finansieres av selvkost og tiltak med egne bevilg-

ninger. Flere av medarbeiderne har arbeidsoppga-

ver både i og utenfor gebyrområdene. Alle stil-

linger er nå besatt.  

 

Sykefraværet i 2013 var 11,5 %, mot 7,2 % i 

2012. Årsaken til dette er hele 3 langtidssykmel-

dinger gjennom store deler av året. Det synes ikke 

som sykefraværet er relatert til arbeidsoppgavene. 

Sykefraværet for de øvrige er rundt 1,0 %. Forøv-

rig er vi i den heldige situasjonen at vi har god 

fordeling både kjønns- og aldersmessig. 

 

Resultatet på medarbeiderundersøkelsen viser at 

fortsatt er de største utfordringene å få tid nok til å 

gjøre alle arbeidsoppgavene, at man har ansvaret 

for flere fagfelt og at man er alene på disse. Som 

et ledd i oppfølgingen av dette gjennomførte vi et 

felles forvaltningskurs på begynnelsen av året.  

I løpet av året har 1 medarbeider sluttet og 1 er ute 

i permisjon. Vi fikk 2 nye medarbeidere for disse.

INDIKATOR: 2010 2011 2012 Mål 2013 Resultat 
Faglig/personlig utvikling 4,4 4,6 5,0 5,1 5,2 
Fysiske arbeidsforhold 4,3 4,0 4,1 4,3 4,4 
Medarbeidersamtale Ikke tall 100 100 100 100 
Nærvær 0,95 0,96 0,93 0,94 88,5 

 

Flere har gjennomført fordypnings- og oppdateringskurs 

innen fagfeltene sine. To medarbeidere har tatt videreut-

danning innen hhv. prosjektledelse og byggesak. 

 

2. Utfordringer 

Generelt har man de senere årene sett at det tar 

lengre tid å behandle og avgjøre saker. Dette 

skyldes flere forhold men, noe av årsaken er øk-

ning av klager og krav til dokumentasjon/ rappor-

tering samt at det generelt stilles høyere krav til 

forvaltningen. 

 

Økonomi: 

Den er fortsatt en utfordring å etablere bedre sam-

svar mellom forventninger som stilles til de opp-

gaver som skal løses og de økonomiske og perso-

nal-ressursene vi har til disposisjon. Det vokser 

fram et stadig sterkere behov for en person med 

kartkompetanse som kan oppdatere og vedlike-

holde kartbasen vår (GIS). Dette er et stadig vikti-

gere grunnlag både for kommunal virksomhet, 

profesjonelle aktører og innbyggerne våre. 

Tjenester: 

Disse er omtalt under hvert enkelt fagområde, se 

over. 

 

Organisasjon: 

Fortsatt er det utfordrende å ha tid nok til å gjøre 

arbeidsoppgavene godt nok, samt oppdatere seg 

faglig. Medarbeiderne opplever at både våre bru-

kere og offentlige myndigheter stadig stiller større 

krav til tjenestene vi leverer og med et bredt fag-

felt og begrensede ressurser er dette til tider en 

utfordring. 
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Teknisk kontor, gebyrbelagte tjenester: 

Omfatter private plansaker, bygge- og fradelingssaker, ledelse av drift- og investeringsprosjekt innen VA, 

forvaltning innen VA, oppmåling, feiing 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 gebyrområde. Skaun kommune tilstreber å ha 100 % selvkostfinansiering

 

Plansaker  Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift 119 000 499 000 501 000  

Inntekt - 18 000 - 459 000 441 000  

Netto - 101 000 - 40 000 - 60 000 - 151 

 

På plansaker har vi dette året bare 10 % -stilling 

(leder Teknisk) da kapasitetsmangel gjør at vi har 

kjøpt tjenester. Det er en inntektssvikt på kr 

441 000, netto driftsresultat er negativt, kr 60 000. 

Dette kan forklares med er at vi jobber med flere 

saker vi ennå ikke har sendt faktura på og at vi 

leier inn ekstern bistand. Vi har her et negativt 

fond opparbeidet over flere år. Det er utfordrende 

å greie full selvkost på dette område. 

 

Byggesak Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift 1.943 000 2.392 000 449 000  

Inntekt 1.850 000 2.273 000 423 000  

Netto 93 000 119 000 - 24 000 - 21 

 

På byggesak er det totalt et merforbruk på ca. kr 

20 000. Pga. sykdom har vi et mindreforbruk på 

lønn og samtidig en inntektssvikt. Fondet er også 

her negativt.

 

Oppmåling Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift 1.207 000 1.322 000 115 000  

Inntekt - 1.489 000 - 1.480 000 - 9 000 1 

Netto - 282 000 - 158 000 - 123 000 78 

 

For kart og oppmåling er det totalt et mindrefor-

bruk på kr 123 000. Også her er det et mindrefor-

bruk på lønn grunnet sykdom, men inntekten er 

som budsjettert. Fondet er på kr 325 000. 

 

Feiing. Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift     

Inntekt 1.085 000 1.105 000 - 20 000  

Netto - 287 000 - 62 000 - 225 000  

 

 

På feiing har man et mindreforbruk på lønn og 

kjøp av tjenester som gir et positivt avvik på kr 

225 000. Årsaken er en innteksøkning på ca. kr 

20 000 og generelt lavere kostnader enn budsjet-

tert.  

 

Selvkostområdet slam omfatter hovedsakelig ad-

ministrative kostnader for kommunen. Netto 

driftsresultat er ca. kr 100 000. Overskuddet er 

planlagt brukt til delfinansiering av vannressurs-

plan som skal gjennomføres i 2014.  
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Tjenester: 

Plan- og byggesak: 

I 2013 ble det registrert 13 nye reguleringsplaner 

og endringer av reguleringsplaner til behandling, 

mot kun 2 året før. Det har vært innleid ekstern 

hjelp til behandling av plansaker. Planarbeid er et 

fagfelt som forutsetter høy kompetanse. De krever 

en grundig gjennomgang fra kommunens side og 

er meget arbeidskrevende. Godt gjennomarbeide-

de planer er grunnlaget for effektiv byggesaksbe-

handling, samt at manglefull behandling av regu-

leringsplaner kan få store konsekvenser for kom-

munen. 

 

I 2013 har vi mottatt ca. 330 bygge- og fradelings-

saker. Dette er en økning på ca. 100 saker fra året 

før. Restanse ved årsskiftet 2013/2014 var ca 110 

saker. Det har vært innleid ekstern hjelp til be-

handling av også byggesaker.  

 

For 4. år på rad gjennomførte vi også i år bruker-

undersøkelse på byggesak. Mens brukerne av 

denne tjenesten tidligere har vært godt fornøyd, 

ser vi nå en misnøye på spesielt saksbehandlings-

tid, informasjon og tilgjengelighet. Dette har na-

turlig nok en sammenheng med situasjonen den 

senere tid.

 

 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål  2013 Resultat  2013 

Informasjon 4,4 4,6 4,7 3,6 

Tilgjengelighet 4,6 4,6 4,7 3,9 
 

Vi har store utfordringen med å tilby tjenester som 

skal være 100 % selvfinansiert på disse områdene. 

Dette er saksområder som får konsekvenser når 

saksbehandlerfrister oversittes, noe som gjør at 

stor saksmengde eller vakanser gjør at man blir 

spesielt sårbare.  

 

Kort oppsummert har 2013 vært et krevende år for 

plan- og byggesak. 2 av saksbehandlerne var lang-

tidssykemeldt nesten hele året, i tillegg til at den 

siste saksbehandleren sluttet. Kombinert med stor 

saksmengde har dette ført til fristoverskridelser og 

store restanser med påfølgende bortfall av gebyr 

og misfornøyde kunder. Dette ser dessverre ut til å 

videreføres inn i 2014.  

 

 Oppmåling: 

Det ble produsert totalt 59 målebrev, noe som er 

en økning på 2 stk. fra foregående år. Vi har hatt 4 

husutsett dette året, noe som er en nedgang på 5 

stk. Med liten tid er det viktig å fokusere på kjer-

neoppgavene, og husutsett er en sakstype som 

private konsulenter kan utføre. Vi har kun en per-

son på kart og oppmåling, noe som gjør at vi blir 

svært sårbar ved fravær. Også her har vi hatt syke-

fravær nesten hele året, noe vi har avhjulpet noe 

med konsulentbistand.  

 

Kart- og oppmåling er spesielt sårbar ved va-

kanser, noe vi til fulle har fått erfare i 2013. 

En stadig større utfordring er for lite tid til bruk av 

GIS (geografiske informasjonssystemer), dvs. å 

oppdatere kommunens kart. Med en begrenset 

ressurs på kart og oppmåling, vil konsekvensen av 

at GIS prioriteres gå på bekostning av oppmå-

lingsforretninger. 

 

Vann og avløp: 

På vann og avløpsanlegg er hovedfokuset fortsatt 

opprydning i Brekka (Trinn III). Dette vil også 

fortsetter inn i 2014 og noen år fremover Videre 

er det foretatt en del etterarbeid og opprettinger på 

prosjekter vi har arbeidet med de siste årene. Da 

det kommunale nettet nå er separert, har vi fulgt 

opp dette med pålegg om separering av private 

stikkledningen til eiendommene i Brekka. Dette 

arbeidet vil også fortsette inn i 2014.  

 

Ellers er det på avløpssiden gjort en omlegging av 

hovedledningene på Børsøra, samt forlengelse av 

forsyningssystemet på Viggja. Den gamle hoved-

vannledningen mellom Buvik sentrum (den gamle 

bensinstasjonstomta) og Brekka ble også fornyet i 

2013.   

 

Det vil bli et økt behov for investeringer på vann 

og avløp i årene fremover grunnet økt utbygging, 

men også pga alderen på eksisterende installasjo-

ner og ledningsanlegg.  

 

Det også et behov for oppdimensjoneringer på 

vannledningene på grunn av brannvannsbehov, 

samt nye høydebasseng pga utbygging. 

 

Feiing: 

Feiervesenet er en del av Beredskapskontoret, og 

er bemannet med to årsverk, hvorav 60 %-stilling 

er forbeholdt tilsyn (eks. gebyr). Det er tidligere 

innført behovsprøvd feiing, d.v.s. at det er ulike 

feieintervaller avhengig av fyringsmønster. I år er 

det gjennomført omtrent 1800 feiinger og foretatt 

ca. 600 tilsyn. Videre er det foretatt befaringer i ca 

50 samt nybygg og foretatt 5-10 røyktester. 
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Organisasjon: 

Det vises til eks. gebyr for ytterligere beskrivelse 

av organisasjonen. 

 

2. Utfordringer 

Økonomi: 

For tjenesteområdene plan- og byggesaksbehand-

ling, kart og oppmåling snudde fondene seg fra 

negative resultat i 2010 til positive resultat for 

2011, mens vi nå for 2012 har negative fond på 

både plan- og byggesaker igjen. Det er markedet 

som styrer etterspørselen etter disse tjenestene og 

det er svært krevende å justere ressursinnsats og 

dermed kostnadene i takt med konjunktursving-

ningene. Innenfor hvert enkelt gebyrområde kre-

ves det særkompetanse med flere års utdannelse. 

 

For alle gebyrrelaterte tjenester er utfordringen å 

levere rimeligst mulig tjenester innefor et avklart 

kvantitets- og kvalitetsnivå, samt å tilpasse res-

sursinnsats og dermed kostnadene i takt med kon-

junktursvingningene. Innenfor hvert enkelt gebyr-

område kreves det særkompetanse med flere års 

utdannelse/erfaring. 

 

Tjenester: 

Disse er omtalt under hvert enkelt fagområde, se 

over. 

 

Organisasjon: 

Det spesielle for gebyrområdene byggesak og 

oppmåling er at størsteparten av året har 3 av 4 

saksbehandlere vært sykemeldt. Hovedfokus har 

derfor vært å skaffe konsulenter og holde restan-

sene lavest mulig. Framover må vi fokusere på 

gode rutiner for saksbehandling, vedlikeholde og 

høyne kompetansen 

 

.
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Driftskontoret 

1. Resultatvurdering 

Økonomi – Eiendomsdrift (Vaktmester, renhold og veg) 

Budsjettavvik -Enhet Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift 39.795.224 36.212.397 3582827 10 

Inntekt -14.206.696 9.800.150 -4.406.546 45 

Netto 25.588.528 26.412.247 -823.719 -3 

 

Overskuddet på eiendomsdrift skyldes først og 

fremst forsiktig bruk av vikarer i forbindelse med 

sykemeldinger (ca. kr. 600.000). Andre bidrag var 

lavere energipriser enn forventet og mer husleie-

inntekter en budsjettert. 

 

Da storparten av overskuddet skyldes bevisst 

handling fra enheten søker Driftskontoret om 

overføring av overskuddet til 2014 – budsjettet.

 

Økonomi – Vann og avløp 

Budsjettavvik -Enhet 

Regnskap 

Revidert bud-

sjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift 11.635.074  11.565.505 69.569 0,6 

Inntekt -19.080.512  -18.342.294 -738.218 4 

Netto -7.445.437  -6.776.789 -668.648  9,8  

Årsaken til større inntekt på vann og avløp skyldes mange flere tilkoblinger enn budsjettert. 

 

Tjenester. (Brukerundersøkelse vann og avløp) 

 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål  2013 Resultat 2013 

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

Service og tilgjengelighet 4,9 3,2 4,0 4,2 

Selv om vi ikke fikk forbedring når det gjelder informasjon så er en rimelig fornøgd med resultatet. 

 

Organisasjon 

 Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2013 Resultat 2013 

Stolthet over egen arb.pla. 4,5 4,8 5,0 5,0 

Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,3 4,5 4,3 

Nok tid til å gjøre jobben 3,0 4,3 5,0 4,2 

Informasjon 3,8 4,2 5,0 4,8 

Nærværsmål  0,9 0,9 0,85 

 

 

Dessverre så klarte vi ikke å oppnå målet når det 

gjelder nærvær. Vi har hatt mange sykmeldinger 

på enheten, men de aller fleste har ingen sammen-

heng med jobbsituasjonen.  Ellers så er det vans-

kelig å forbedre punktet ”nok tid til å gjøre job-

ben”. En årsak til det er vel de før omtalte syk-

meldingene. 

Driftskontoret har 45 ansatte som betjener 38 års-

verk. 

 

2. Utfordringer  

Økonomi og tjenester: 

Renhold:  

Vi må ha konstant fokus på samarbeidet mellom 

bruker og renholder. Dette må fungere godt hvis 

renholdet skal bli tilfredsstilende. 

 

Vaktmester:  

Vi er i gang med et spennende Enøk-prosjekt som 

forhåpentligvis vil gi positivt utslag både på øko-

nomi og miljø. For best mulig effekt er vi også her 

avhengig av et godt samarbeid med brukerne. 
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Vann og avløp:  

Nødvendig med fokus på optimal drift av våre 

anlegg. Vi vil fortsette lekkasjesøkingen på vann-

ledningsnettet samt redusere inntrenging av over-

vann på avløpsnettet. 

 

Veg: 

Vår største utfordring på vegsida er asfaltveger 

som holder på å gå i oppløsning . På dagens bud-

sjett er det dessverre ikke midler til nødvendig 

reasfaltering.  

 

Organisasjon: 

Renhold:  
Det er en utfordring å rekruttere nye renholdere og 

ikke minst skaffe vikarer. Vi må også ha fokus på 

ergonomi for å forebygge yrkesskader.  

 

 

Vaktmester:  
Vår største utfordring her er manglende planleg-

gingskapasitet. Pr. i dag har vi ingen mulighet til 

ajourhold av en vedlikeholdsplan. Mye planleg-

gingsarbeid må gjøres av den enkelte vaktmester, 

noe som stjeler mye tid som kunne ha vært brukt 

på vedlikeholdsoppgaver.  

 

Uteseksjonen:  
Vi vil ha fokus på organisering / arbeidsfordeling 

for best mulig utnyttelse av ressursene. 

 


