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Rådmannens kommentar. 
 

Årsmeldingen og årsregnskapet med 

beretningen skal gi en beskrivelse av hvordan 

Skaun kommunes tjenesteproduksjon og 

aktiviteter i 2014 har vært. Formålet med 

årsmeldingen er å rapportere tilbake til 

kommunestyret hva vi har oppnådd i forhold til 

de mål vi satte oss, og hvordan vi har brukt 

ressursene. Gjennom å samle årsmelding og 

årsberetning i et dokument vil det 

forhåpentligvis kunne gi et mer helhetlig og 

overordnet bilde av den kommunale 

virksomheten i 2014. Årsmeldingen skal også 

søke å avspeile viktige 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 

styringsdialog gjennom systematisk bruk av 

tilgjengelig styringsinformasjon, bruker- og 

innbyggerundersøkelser, dialog- og 

strategikonferanser – mellom innbyggerne, 

politikerne, ledere,  medarbeidere og tillitsvalgte 

– og dette vil igjen i sin tur bidra til en positiv 

utvikling og tilpasning av kommunes tjenester.  

 

Vi har siden 2009 arbeidet med å utvikle 

styringssystemet, og selv om vi fortsatt har 

forbedringspotensiale ser vi positiv utvikling på 

flere områder. Tilbakemeldingene fra 

brukerundersøkelser og dialogkonferanser er i 

hovedsak gode – og indikerer at vi er på rett 

vei. Dette arbeidet må fortsatt ha høy prioritet, 

og vil bli ytterligere viktig i årene fremover. Det 

arbeides godt blant kommunens ledere og 

medarbeidere for at det gode liv kan leves i 

Skaun kommune, og for at innbyggerne skal få 

gode og tilstrekkelige tjenester.  

 

Også for 2014 hadde vi den høyeste veksten i 

Skaun kommune frem til nå. Folketallsveksten 

var på hele 276 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 2015 

6.437 6.626 6.756 6.941 7.143 7.392 7.668 

 

 Prosentvis befolkningsendring ila. året:  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1,8% 2,9% 2,0% 2,7% 2,9% 3.5% 3,5% 

 

For å kunne ta imot alle nye innbyggere har vi 

investert betydelige midler i nye barnehager og 

skoler. Dette har organisasjonen, både 

politikerne, lederne, medarbeiderne og 

tillitsvalgte forberedt seg på siden 2009 

gjennom bevisste prioriteringer og avsetning til 

fond til fremtidig egenkapital til disse 

investeringene. Det har vært stor byggeaktivitet 

både i Børsa – med ny skole og flerbrukshall – 

og i Buvika med ny 8 avdelings barnehage. 

Disse står ferdig høsten 2015. I tillegg er vi også 

i gang med å utvide Buvik skole, planleggingen 

er godt i gang, og nybygget skal stå ferdig før jul 

2016. Vi er også godt i gang med å planlegge 10 

nye omsorgsboliger i Børsa. Planlegging av 

utvidelse av ungdomsskolen starter så snart 

Børsa skole og den nye barnehagen i Buvika er 

sluttført til høsten.    

 

Med den sterke veksten følger både muligheter 

og utfordringer, og viktigste forutsetning for å 

håndtere dette er at vi har orden på økonomien. 

God økonomistyring gir forutsigbarhet for 

innbyggere og medarbeidere, og sikrer at vi får 

mest mulig ut av de ressursene vi har til 

rådighet. Som for de fem foregående årene gikk 
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Skaun kommune i pluss også for 2014, med vel 

20 millioner.  

 

Det understrekes igjen at et mindreforbruk, 

eller overskudd, ikke er et mål i seg selv, men i 

den situasjonen vi nå er i, med sterk vekst og 

store investeringer knyttet til skoler, ny 

idrettshall, barnehage, botilbud 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 avdragskostnader. Vi må fortsatt 

innrette driftsnivået slik at vi får satt av 

fondsmidler til egenandel til de nødvendige 

fremtidige investeringer.  

 

Både 2013 og 2014 har vi brukt store ressurser 

både økonomisk og personellmessig til å 

arbeide med kommuneplanens arealdel. I tillegg 

har vi parallelt arbeidet med områdeplaner for 

Børsa, Buvika og Venn. Å få sluttført dette 

arbeidet er viktig med henblikk på fremtidig 

vekst og utvikling for kommunen vår.   

 

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 innsatsen - 

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 

2014 

S-T 

2014 

Landet 

2014 2012 2013 2014 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 

Politisk styring, i kr. pr. innb. 
391 408 365 320 347 363 

 

 

Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene. 

 
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 

 

 

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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Alle sakspapirer, til de fleste utvalgene, har i 

2014 blitt sendt ut elektronisk. Dette fungerer 

svært bra, og reduserer kommunens tidsbruk 

mht håndtering av dokumenter til de politiske 

utvalgene. Det kan imidlertid se ut som om 

forenklingen av dokumentutsendelse medfører 

økning av dokumentmengden til de politiske 

utvalgene er stadig økende, noe som kan by på 

utfordringer for utvalgsmedlemmene. 

 

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 
presentert 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 
presentert 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 
idrettsprestasjoner, bl.a. seier i 
Birkebeinerrittet. 

 Rapporten ”Boligbehovsanalyse for pleie- 
og omsorgssektoren” ble presentert. 

 Profileringsfilmen for Skaun ble presentert. 
Administrativ organisering. 
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Administrativ organisering. 

 
 

Det har ikke vært noen endringer i den 

administrative organisering i 2014. 

 

Vi-samling ble gjennomført høsten 2014, med 

foredrag av Elin Ørjasæter. 

 

Det er gjennomført 9 ledermøter i 2014. 

 

Det er gjennomført 1 utvidet ledersamling 

25.mars, hvor temaene var forvaltningsloven og 

offentleglova, og 1 ledersamling 30-31-10.14 

hvor temaet var medietrening. 
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Årsberetning. 

Organisasjon. 
 

Medarbeidere 

Registrerte lønnsmottakere i kommunen 
(inkludert timelønte, ekstrahjelp og vikarer): 

 
 2011 2012 2013 2014 

Stillinger i alt (antall 
ansatte) 

597 632 625 671 

Stillingshjemler (antall 
ansatte) 

428 442 431 467 

Deltidsansatte (antall 
personer) 

336 308 362 235 

 
Endringen i antall deltidstilsatte skyldes først og 
fremst at ved innføringen av nytt økonomi- og 
lønnssystem i 2013, ble flere heltids stillingene 
fordelt på ulike funksjoner i regnskapet (jfr. 
kostra), registrert som tilsvarende deltids 
stillinger. Dette gjelder særlig stillinger innen 
Barn, familie og helse, Teknisk kontor og 

Driftskontoret, og har ikke latt seg korrigere av 
rapportsystemet. Detter er tatt hensyn til i 
utregningen av tall fra 2014. Deltidsbruken er 
samtidig redusert noe i Hjemmetjenesten og på 
Rossvollheimen, pga. aktiv innsats for nettopp 
reduksjon av uønsket deltid. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 5 møter 
og behandlet 26 saker, herunder tiltak innenfor 
”Inkluderende arbeidsliv” (IA), om verne-
/helsepersonell, -undersøkelser og -tiltak, etikk 
og etiske retningslinjer, opplæring av betydning 
for arbeidslivet, velferdstiltak, og kommunens 
budsjett/ budsjettforslag. 
 
Administrasjonsutvalget har hatt 2 møter og 
behandlet 4 saker.  

 

Likestillingsarbeid 

Til rådmannens lokale lønnspolitiske 

drøftingsmøte med 

arbeidstakerorganisasjonene, før lokale 

forhandlinger 2014 (Hovedtariffavtalen kap.3, 

pkt.3.2.1), ble det lagt fram tallmateriale og 

statistikk som viste lønnsnivå og lønnsutvikling 

fordelt på kjønn og stillingskoder, bl.a. for å 

kunne drøfte likelønn og likelønnsutvikling. 

 
IA-avtalen, kommunens delmål b) m/tiltak, om 

å rekruttere personer med redusert 

funksjonsevne eller problemer med å få innpass 

i arbeidslivet, omfatter også menn/kvinner i 

yrker der de er underrepresentert og personer 

med innvandrer-/ minoritetsbakgrunn. Det er 

ikke ført oversikt eller statistikk over  

aktiviteter/personer/årsverk under disse 

tiltakene i løpet av året. 

 

Formannskapet er kommunens 

likestillingsutvalg. I 2014 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. Enhetsledermøtet i sept. 2011 

hadde nytt besøk av KUN, med ny 

gjennomgang av det kommunale ansvaret i 

likestillingsarbeidet, aktivitets- og 

rapporteringsplikten. 

Det er ikke utarbeidet spesifikke planer/tiltak 

innen området. 

Det er ikke benyttet kjønnskvotering i 

forbindelse med tilsettingsprosesser, men det 

har vært oppfordret til at underrepresentert 

kjønn, skal søke.  
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Etikk 

Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske 
retningslinjer - Skaun kommune i 2006, og  
rådmannen ga skriftlige tilbakemelding, tok 
Kontrollutvalget rådmannens redegjørelse til 
orientering, og noterte samtidig (sitat): 
” .. at det i tiden fremover vil arbeides aktivt for 
å bevisstgjøre politikere og 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 kommunens arbeid på dette 
område.” 
 
Retningslinjene skal først og fremst skape 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. 

 

Kommunens etiske retningslinjer skal, på 

samme måte som varslingsbestemmelsene i 

Arbeidsmiljøloven, gjennomgås årlig ved hver 

enhet, som så rapporterer om dette i den faste 

egenrapporteringen pr. 30.06, om HMS-

arbeidet siste år, til rådmannen. Slik intern 

rapport er mottatt fra alle enheter også i 2014. 

 

Lønnsforhandlinger 

Det sentrale tariffoppgjøret 2014 var et 
”hovedoppgjør”. 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. 
 
-Det var avsatt en ”pott” til lokale 
forhandlinger etter HTA kap. 4.A.1.  
Den var på: 1.443.171,- 

 
Lokale forhandlinger etter kap.4 ble, sammen 
med ordinære tarifforhandlinger etter kap.3 for 
enhetslederne og etter kap.5 for andre stillinger  

 
 
som forhandler all lønnsregulering lokalt, 
fullført uten brudd. I tillegg ble behandlet 
søknader fra uorganiserte arbeidstakere i kap.4 
og kap.5.  
 

Forhandlingshjemmel Årskostnad 

Kap. 4 2 328 000 

Kap. 3 og 5 2 055 000 

Sum alle kapitler 4 383 000 

 
Samlet/anslått økning av lønnskostnadene 
(m/arb.giveravgift) 2014, sentralt oppgjør og 
lokale forhandlinger (ekskl. pensjon og 
feriepengeavsetning): kr. 7 069 000. 
De budsjetterte midlene 2014 til lønnsoppgjøret 
og til lokale forhandlinger dekket dette. 

 

Sykefravær 

Totalt sykefravær i prosent:  2014: 10,9 % 
 
Et samlet fravær på 10,9 % i 2014 er over den 
vedtatte del-målsettingen vår i IA-avtalen 2010-
2013, dvs. med et samlet sykefravær (legemeldt 
og egenmeldt) på under 7,7%. 
 
Reduksjon av sykefraværet, som et av 
delmålene i IA-avtalen, er for kommunens 
vedkommende tallfestet til:  
under 8,4 % i 2015  

under 8 % i 2016  
under 7,5 % i 2017 
 
Vi har ikke særskilt registrering av sykdommer 
med antatt årsak i arbeidet eller forhold på 
arbeidsplassen og kan heller ikke angi noe antall 
registreringer av slike sykdommer. 
AMU har jevnlig fulgt utviklingen i 
sykefraværet. Renhold og barnehagene, og 
har hatt skjerpet oppmerksomhet det siste året. 
Dette videreføres i 2015. 
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Det er registrert 2 arbeidsuhell/-ulykker, men 
ingen nesten ulykke og ingen tilmelding til 
AKAN- kontakten eller til Arbeidstilsynet. 
 
I mars 2003 undertegnet kommunen 
Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og 
ble inkluderende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift. 
Avtalen er senere videreført, sist i september 
2014 ved ny Samarbeidsavtale om et mer 
inkluderende arbeidsliv, revidert versjon av 
intensjonsavtale2014-2018. 
Kommunen har i 2014 utarbeidet en 
handlingsplan og satt opp delmål ut i fra 
samarbeidsavtalen 2014-2018. En 
partsammensatt gruppe drøftet og utarbeidet 
kommunens delmål og handlingsplan. Videre  
 

 
ble disse vedtatt i AMU. 
 

Samarbeidet med NAV, lokalt og med 

Arbeidslivssenteret, er nært og har blitt styrket. 

I 2014 ble det mottatt tilsagn om 

Tilretteleggingstilskudd for grupper og 

enkeltpersoner , til hhv. hjelpemidler 

(individrettet, ”flerbruk” og grupper) og 

tilrettelegging. 

 

Samlet har dette gitt forsterket fokus på 

sykefravær (”nærværs arbeid”) og på den 

gjennomsnittlige avgangsalderen 

(”seniorpolitikk”/ ”livsfasepolitikk”). 

 

Bedriftshelsetjeneste. 

Tjenesteleverandør har, siden høsten 2004, vært 

Hjelp24 BHT, som i 2012 gikk inn i en 

landsdekkende helse- og treningskjede: Stamina 

HOT Bedriftshelsetjeneste, som i løpet av 2013 

endret navn til Stamina Helse 

bedriftshelsetjeneste. 

 

De pliktmessige oppgavene, målrettet 

helseoppfølging, har i 2013 blitt dekket først 

og fremst ved helseundersøkelser hov  

 

 

brannmannskap og audiometri for ansatte i 

barnehage, SFO og skole. Ved oppfølging av 

forskrift om biologiske faktorer, 

kjemikalieforskriften og ved IA- arbeid/ aktivt 

bruk av tilretteleggingstilskudd gjennom NAV. 

Stamina har vært kursholder i risikoanalyse for 

enhetene innen Barn, familie og helse og Helse 

og mestring.  

 

Bedriftshelsetjenesten har deltatt på AMU 

møter og samarbeidet når det gjelder 

nærværsarbeid i kommunen.

Lederutvikling 

Samlinger (hele og halve tema dager) er 

avholdt med/mellom rådmannen og 

enhetslederne, i tillegg til 2 arbeidsmøter 

(strategikonferanser) med kommunestyret 

om budsjett, - og en 2-dags samling og en 1 

dags samling i prosjektet Lederutvikling i 

Skaun kommune, hvor alle enhetslederne 

samt 3 rådgivere, 3 folkevalgte og 4 

hovedtillitsvalgte har deltatt.  

 

Orienteringer/ drøftinger med 

arbeidstakerorganisasjonene. 

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 
prinsippene for bruk av hhv. deltidsstillinger 

 
 
 
(HTA pkt.2.3.1) og oppdragstakere, innleid 
arbeidskraft og midl. tilsettinger (HTA 
pkt.2.3.2) har blitt drøftet. I tillegg kommer 
lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og formelle 
forhandlingsmøter. 



 

11 

 

 

Opplæringstiltak. 

 Saksbehandler- og fagsystemene på EDB: 
For vedlikehold/ oppdatering av kunnskap/ 
ferdigheter i å betjene EDB-baserte 
hjelpemidler (”verktøy”), som kommunen har 
gjort seg avhengig av i sin drift (eks. post-/ 
saksbehandling, lønn/ refusjoner, 
økonomi/regnskap, kart/oppmåling/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 i 2014. 
 

 Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 
timers 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 i løpet av våren 2011. Seinere har det 
skjedd personutskiftinger.  Nytt kurs ble 
planlagt i 2014, men gjennomføres i starten av 
året 2015. 

 
 
 

 Førstehjelpskurs  
Internt ved enhetene. 
 

 Kvalitetssystemet 
Fom. 2013 er Skaun kommune med i KS-
nettverksarbeidet ”Rådmannens internkontroll” og 
har kjøpt Kommuneforlagets elektronisk 
kvalitetssystem KF Kvalitet. Som del av dette har 
vi startet oppbyggingen og bruken av vårt eget 
Kvalitetssystemet i Skaun, med vår egen hhv.:  
Kvalitetshåndbok, HMS- håndbok, System for 
å melde avvik, Behandle avvik, Risikostyring 
osv. Informasjonssikkerhet inngår i systemet. 
Avvikssystemet 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 for øvrig. Det har vært gjennomført 
opplæring i kvalitetssystemet og 
avvikshåndtering i 2014..  
 
Leder-(ledelses-)utvikling samt opplæringstiltak 
mot EDB/IKT og nytt økonomi-/lønnssystem 
videreføres i 2014. 

Velferdstiltak 

Vi - arrangement, med undervisningsseminaret, 

ble gjennomført i Skaunhallen den 26.09.13. 

Elin Ørjasæter holdt foredrag om sosiale 

medier, Ole Magnar Morken og bandet Thats it! 

Sto for underholdningen etter maten. Dette er 

gratis for alle medarbeidere i kommunen. En 

arbeidsgruppe på 11 ansatte fra ulike 

enheter/tjenesteområder, i tillegg til rådmannen 

selv og personalrådgiver sto for  

 

 

 

planlegging og det praktiske rundt 

gjennomføringen. ”Kor-i-Skaun” opptrådte og 

bidro i underholdningen. Evalueringene viser 

svært positiv respons blant de ansatte, og nytt 

tilsvarende VI-arrangement planlegges også i 

2015. 

 

Kommunen har videreført avtalene om 
treningsmuligheter for sine ansatte, med hhv. 
3T på Orkanger og i Trondheim og MaxGym i 
Buvika og på Orkanger. 
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Lærlinger 
Avlagte prøver: Antall 

Helsefag 2 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 2 

Inngåtte kontrakter:  

Helsefag 3 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 4 

Anleggsgartnerfag 1 

Brutte kontrakter 2014 2 

Løpende kontrakter 31.12.14:  

Helsefag 5 

Barne- og ungdomsarbeiderfag 5 

Kokkefag 1 

Anleggsgartner 1 

 

Intensjonsavtalen vår om lærlinginntak ble 

inngått i forbindelse med Reform -94 Mål for 

årlig inntak av én lærling pr. 1000 innbyggere. 

Det skulle da tilsi 7 nye lærlinger pr. år, dvs. 14 

løpende kontrakter. Vi ligger tett opp under 

dette målet og jobber videre for å kunne inngå 

flere lærekontrakter. 

 

 

Sysselsettingsengasjement 

Ved årsskiftet har vi  avtaler med NAV og 3 
personer om VTA (varig tilrettelagt arbeid i 
offentlig virksomhet). I tillegg har fleire 
personer vært i arbeidspraksis og vært utplassert  
 

 
 
ved ulike enheter i kommunen. I de fleste 
tilfeller er det søkt om tilretteleggingstilskudd 
av Nav. Dette i tett dialog og samarbeid med 
rådgiver ved Nav arbeidslivssenter. 
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Statlige styringssignaler og rammebetingelser 
 

Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en reell 

vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 

om lag 7,5 mrd. kroner i 2014, tilsvarende 1,9 

pst. Av veksten i de samlede inntektene kom 

5,5 mrd. som frie inntekter. Av veksten i de frie 

inntektene var nærmere 2,8 mrd. kroner 

forutsatt å dekke merkostnadene som følge av 

befolkningsutviklingen.  

 

For Skaun kommune var veksten i de frie 

inntektene anslått til 20,3 mill. kr, noe som var 

en nominell vekst på 6,2 %.  

 

Den kommunale deflatoren ble anslått til 3,1 %. 

De kommunale skattørene ble redusert ned til 

11,4 % fra 2013 til 2014. Den kommunale 

skatteøren må ses i sammenheng med at 

skatteinntektenes andel av kommunenes 

samlede inntekter skal være om lag  40 pst. 

 

Regjeringens anslag for gebyrinntektene var en 

økning på 3,6 prosent fra 2013 til 2014.  

 

Konkrete bevilgninger i 

statsbudsjettet 

 
Barn og unge. 

- Private barnehager skal minst ha 98 % 

kompensasjon tilsvarende det som 

kommunale barnehager får i offentlig støtte 

med virkning fra høsten 2014 

- Makspris økes fra kr. 2 330 til kr 2 405 pr. 

mnd.  

- Økt kontantstøtte for ettåringer 

 
 
 
Grunnskole. 

- Ordningen med én uketime med 

kulturskoletilbud i skole/SFO på 

barnetrinnet avvikles. 

- Ordningen med gratis frukt og grønt på 

ungdomstrinnet avvikles med virkning fra 

og med skoleåret 2014-2015. 

- Fra høsten 2014 blir det innført valgfag 

også for 10. trinn.  

 
 
 

 
 
 
Helse- og omsorg. 

- Det øremerkede tilskuddet til kommunalt 

rusarbeid ble innlemmet i rammetilskuddet i 

2013. I 2014 ble midlene omgjort til 

øremerkede tilskudd 

- Det legges opp til en styrking av 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 

satsingen finansieres gjennom styrking av 

kommunesektorens frie inntekter 

 

Barnevern. 

- Kommunene blir kompensert for 

merutgifter knyttet til styrket tilsyn med 

barn i fosterhjem 

- Det kommunale barnevernet styrkes 

ytterligere i 2014 

 
Ressurskrevende tjenester. 

- Kompensasjonsgraden er 77,5 pst. i 

2014. 

- Innslagspunktet økt fra 975 000 i 2013 

til kr. 1 010 000 i 2014.

  



  

14 
 

Driftsresultatet. 
 

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

 2014 2014 2014 

Driftsinntekter -491 510 -450 343 -445 443 

Driftsutgifter 479 847 432 945 415 001 

Brutto driftsresultat -11 663 -17 399 -30 443 

Sum eksterne finansinntekter -9 835 -6 595 -6 595 

Sum eksterne finansutgifter 18 315 24 586 25 586 

Netto eksterne finansutgifter 8 479 17 991 18 991 

Motpost avskrivninger -19 833 -1 345 -1 345 

Netto driftsresultat -23 016 -753 -12 796 

Sum bruk av avsetninger -39 341 -39 295 -1 950 

Sum avsetninger, inkl. overføring invest.regn. 41 802 40 048 14 746 

Netto avsetninger 2 461 753 12 796 

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd): -20 555  0 0 

 

Regnskapet for 2014 kom ut med et 

mindreforbruk, eller overskudd, på kr. 20 555’. 

De fem foregående årene, 2009-2013 har 

regnskapene vist et mindreforbruk på til 

sammen 61,2 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 årene  gir oss muligheten til å bygge 

opp disposisjonsfondene, og derved sikre en 

betydelig andel egenkapital til investeringene. 

 

Sammenlignet med budsjettet, økte 

driftsinntektene med kr. 40.167’, mens 

driftsutgiftene økte med  kr. 46.902’. I 

driftsutgiftene inngår avskrivningene. Det er 

bare budsjettert med avskrivninger for P-

anlegget i Børsa. Tallstørrelsene for 

avskrivningene i regnskap og budsjett er hhv. 

kr. 19.833’ og kr. 1.345’, dvs. en forskjell på kr. 

18.488. Veksten i driftsutgiftene, korrigert for 

avskrivningene, ble da kr. 28.414’. Holdes 

avskrivningene utenfor  har driftsinntektene  

økt med kr. 11.753’ mer enn budsjettet. 

 

Inntektsveksten på kr. 40.167’ fordeler seg på 

hovedinntektsartene slik: 

 

-økte salgs- og leieinntekter kr.   2.542’ 

-økte refusjonsinntekter kr. 36.435’ 

-økte overføringer som rammetilskudd, -skatt, 

andre statstilskudd kr.   2.190’ 

 

Økningen på salgs- og leieinntektene har 

hovedsakelig kommet på brukerbetalingene, 

husleie og årsgebyrer samt tilknytningsavgifter. 

 

Refusjonsinntektene har i stor grad tilsvarende 

motposter på utgiftsartene, som moms, syke- 

og fødselspenger mv. De økte 

refusjonsinntektene har kommet på div. 

refusjoner  fra staten med kr. 3.847’, herav om 

lag 1,3 mill. kr. i tilretteleggingstilskudd. 

Refunderte  syke- og fødselspenger økte med 

kr. 21.003’, moms kr. 6.488’, og refusjoner fra 

kommuner, fylkeskommuner og private med  

kr. 4.730’. 

 

Økningen på overføringsinntektene har 

hovedsakelig kommet på div. tilskudd fra 

Husbanken. Tilskuddene til 

etablering/tilpasning av bolig økte med kr. 

1.650’. Økningene for øvrig flyktningetilskudd 

kr. 373` og div gaver kr. 200’. 
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Utgiftsveksten eks. avskrivninger på kr. 28.414’, 

fordeler seg slik på hovedartene: 

 

Lønn og sosiale utgifter kr. 17.078’ 

Kjøp av tjenester som inngår i 

tjenesteproduksjonen kr.   3.851’ 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

egenproduksjon kr.   1.172’ 

Overføringsutgifter kr.   5.421’ 

Fordelte utgifter kr.   1.162’ 

 

Netto lønn sammenholdt mot budsjettet, hvor 

premieavvik/premiefond KLP, refunderte syke- 

og fødselspenger samt lønnsreserven er 

inkludert, viser en mindreutgift på kr. 5.834’. 

Av dette utgjør økt inntekt 

premieavvik/premiefond KLP  kr. 1.747’, 

ubenyttet lønnreserve kr. 1.910’, og andre 

innsparinger lønnsposter kr. 2.177’.  

 

Innparingen på lønnspostene skyldes for en 

stor del vakanser i stillinger samt lavere utgifter 

til vikarer for sjukmeldte enn refunderte syke- 

og fødselspenger.  

 

Utgiftene til pensjon viste totalt sett ei 

mindreutgift på kr. 250’, og arbeidsgiveravgifta 

ei mindreutgift på kr. 200’. 

 

Brutto driftsresultat kom på kr. 11.663’, mot kr. 

17.399 i budsjettet. Brutto driftsresultat 

inneholder avskrivningene. Avskrivningene har 

ikke resultateffekt, og ved å korrigere brutto 

driftsresultat for avskrivningene, ble det hhv. 

kr. 30.151 og kr. 18.744’, som betyr en bedring 

på kr. 11.407’ sammenlignet med budsjettet.  

 

Brutto driftsresultat skal minst være så høyt at 

det minimum skal dekke netto eksterne 

finansierings-transaksjoner. De kom på kr. 

8 479’, og oppfylte således minimumskravet i 

godt monn.  

 

Brutto driftresultat, fratrukket netto 

finansutgifter og motpost avskrivninger, gir 

netto driftsresultat.  

 

Netto driftsresultat er det måltallet som 

hyppigst blir brukt for å beskrive den 

økonomiske sunnhetstilstanden. Fylkesmannen 

anbefaler et netto driftsresultat på 3 % av 

driftsinntektene for å ha en reserve til nye tiltak 

og for å bygge opp egenkapital til nye 

investeringer. 

 

Netto driftresultat i regnskapet, kom på kr. 

23.016’, som utgjør 4,7 % av driftsinntektene. 

Tilsvarende tall i revidert budsjettet, var et netto 

driftsresultat på kr. 753’, eller 0,2%. 

 

Av netto driftsresultat på kr. 23.016’,  bidro 

premieavvik/premiefond KLP med kr. 13.082’. 

Ved å korrigere netto driftsresultat for 

premiavviket, kom det på kr. 9.934’, som utgjør 

2% av driftsinntektene. 
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Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett. 

 

 

De frie inntektene ble 142 000 kroner høyere 

enn budsjettert. På landsbasis opplevde 

kommune-Norge en skattesvikt, men en kraftig 

befolkningsvekst bidro til at det samme ikke ble 

tilfelle for Skaun kommune. Eiendomsskatten 

ble tilnærmet på samme nivå som budsjettert. I 

2014 ble eiendomsskatt gjeninnført på boliger. 

Andre generelle statstilskudd er rente- og 

avdragskompensasjoner som kommunen får 

knyttet til skolebygg og omsorgsbygg. På grunn 

av et fortsatt lavt rentenivå ble tilskuddet lavere 

enn budsjettert. 

 

De eksterne finansinntektene består av 

renteinntekter, utbytte fra Trønderenergi og 

gevinst finansplasseringer.  Sum eksterne 

finansinntekter ble 3,2 mill. kr høyere enn 

budsjettet.   

 

I tråd med handlingsregelen i 

finansreglementet, ble det budsjettert med en 

gevinst på 5,1%, tilsvarende 1,3 mill. kr. 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 meravkastninga på 1,4 

mill. kr, har gitt en tilsvarende økning i de 

disponible rammene. 

 

Sum eksterne finansutgifter kom ut 6,4 mill. kr 

bedre enn budsjettet, hovedsaklig på grunn av 

et fortsatt lavt rentenivå. 

 

Avsetning til ubundne fond (disposisjonsfond) 

39,6 mill. kr, og  bruk av ubundne avsetninger 

og bruk av tidligere års mindreforbruk, 38,1 

mill. kr, er ført i samsvar med kommunestyrets 

vedtak. 

 

I 2014 er investeringsmomsen i sin helhet ført i 

investeringsregnskapet. 

 

Regnskap Rev. budsjett Avvik Avvik

2014 2014 i kr i %

Skatt på inntekt og formue 141 879 677          140 733 000          1 146 677          1 %

Ordinært rammetilskudd 211 091 669          212 096 000          -1 004 331        0 %

Skatt på eiendom 9 939 697               10 000 000            -60 303              -1 %

Andre direkte eller indirekte skatter -                           -                           -                      

Andre generelle statstilskudd 1 854 595               2 650 000               -795 405            -30 %

Sum frie disponible inntekter 364 765 638          365 479 000          -713 362            0 %

Renteinntekter og utbytte 7 014 450               5 295 000               1 719 450          32 %

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 761 874               1 300 000               1 461 874          112 %

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 404 983               15 186 356            -6 781 373        -45 %

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                           -                           -                      

Avdrag på lån 9 788 878               9 400 000               388 878             4 %

Netto finansinnt./utg. -8 417 537             -17 991 356           9 573 819          -53 %

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

Til ubundne avsetninger 39 585 017             39 585 017            -                      0 %

Til bundne avsetninger 2 217 167               463 172                  1 753 995          379 %

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 26 101 662             26 101 662            -0                        0 %

Bruk av ubundne avsetninger 12 047 060             12 047 060            -                      0 %

Bruk av bundne avsetninger 1 192 222               1 146 719               45 503                4 %

Netto avsetninger -2 461 240             -752 748                -1 708 492        227 %

Overført til investeringsregnskapet -                           -                           -                      

Til fordeling drift 353 886 860          346 734 896          7 151 964          2 %

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 333 332 067          346 734 896          -13 402 829      -4 %

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 20 554 794             -                           20 554 794        
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Avviket på de overordnede utgiftene og 

inntektene er i sum tilnærmet lik 

fjorårsresultatet. 

 

Budsjettområdene fikk et mindreforbruk på 

13,4 mill. kr (2013: 18,6 mill. kr). Forklaringen 

til avvikene framgår av beskrivelsene av 

budsjettområdene. 

 

Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige mindreforbruket slik: 

 

Frie disponible inntekter, økt inntekt 713 362 

Netto finansutgifter -9 573 819 

Netto avsetninger, økt utgift 1 708 492 

Overføring til investeringsregnskapet 0 

Til fordeling drift, økt ramme  -7 151 964 

Netto mindreforbruk budsjettområdene -13 402 829 

Regnskapsmessig mindreforbruk totalt -20 554 794 
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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 15,6 mill. kr er fordelt til budsjettområdene iht. tabellen under: 

 

 
 

 

I forbindelse med økonomirapportene ble det også gjort bevilgninger til enkelttiltak. Oversikt 

over disse går fram av tabellen under: 

Revidert Opprinnelig Budsjett-

budsjett budsjett endring

Sum frie disponible inntekter -365 479 000         -362 929 000        -2 550 000        

Sum eksterne finansinntekter -6 595 000             -6 595 000             -                      

Sum eksterne finansutgifter 24 586 356             25 586 356            -1 000 000        

Sum avsetninger 40 048 189             14 746 527            25 301 662        

Sum bruk av avsetninger -39 295 441           -1 950 060             -37 345 381      

Sum overført til investeringsbudsjettet -                           -                           -                      

Til fordeling drift -346 734 896         -331 141 177        -15 593 719      

Budsjettområde Revidert Opprinnelig Budsjett-

budsjett budsjett endring

Fellesutgifter/-inntekter -10 754 694           -3 634 694             -7 120 000        

Sentraladministrasjonen 54 910 899             50 096 549            4 814 350          

Skoler inkl. SFO 86 945 860             81 369 860            5 576 000          

Barnehager 51 825 070             48 634 070            3 191 000          

Kultur, fritid og frivillighet 10 269 039             9 022 457               1 246 582          

Barn, familie og sosial 38 887 012             38 042 875            844 137             

Institusjonsbaserte tjenester 41 447 707             41 218 707            229 000             

Hjemmebaserte tjenester 35 123 765             33 238 115            1 885 650          

Plan, eksl. gebyr 13 855 098             11 497 098            2 358 000          

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 999 731             -8 246 731             1 247 000          

Eiendomsdrift 31 224 871             29 902 871            1 322 000          

Sum netto drift totalt 346 734 896          331 141 177          15 593 719        
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I tillegg kommer budsjettendringer som en 

kompensasjon for effekter av årets  

 

lønnsoppgjør. 

 

 

 

Resultat budsjettområdene. 

 

 

Budsjettområdet sentraladministrasjonen 

 

 

 

 

Bevilgninger nye driftstiltak Beløp Sak Dekning

Samhandlingsreformen/utskrivingsklare pasienter 500 000          ØR1 Økte skatteinntekter

Skoleskyss 300 000          ØR1 Økte skatteinntekter

SFO-ordning ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter 350 000          ØR1 Økte skatteinntekter

Drift barnehageplasser i paviljongene Ilhaugen 1 200 000       ØR1 Økte skatteinntekter/økt rammetilskudd

Turkart, turbok og tilretteleggingstiltak 270 000          ØR1 Overskuddsfond

Utbedring kjøkken, kantine og hall 200 000          ØR1 Økte skatteinntekter

Utbedring veglys Fv800 300 000          ØR1 Redusert avsetning disp.fond

Økt tilskudd private barnehager i andre kommuner 700 000          ØR2 Omdisponering av midler b.hageomr.

Drift av skole i midlertidige lokaler 550 000          ØR2 Omdisponering av midler b.hageomr.

Byggesaksbehandling 1 000 000       ØR2 Redusert budsjett renteutgifter

Omstilling av tjenester ihht helse- og mestringsplanen 500 000          ØR2 Omdisponering lønnsmidler + bruk av disp.fond

Børsa skole - leie av paviljonger 1 200 000       ØR2 Redusert investeringsbudsjett/bruk av disp.fond

Tilskudd prosjekt nye skogbruksplaner 135 000          ØR2 Bruk av disposisjonsfond

Geoteknisk uttalelse massedeponi ML2 60 000            ØR2 Bruk av disposisjonsfond

Sum 7 265 000   

Regnskap Regulert Avvik Forbruk 

budsjett budsjett i %

Fellesutgifter -13 082 -10 755 -2 327 122 %

Sentraladministrasjonen 52 395 54 911 -2 516 95 %

Skoler inkl. SFO 86 488 86 946 -458 99 %

Barnehager 48 501 51 825 -3 324 94 %

Kultur, fritid og frivillighet 8 712 10 269 -1 557 85 %

Barn, familie og sosial 37 892 38 887 -995 97 %

Institusjonsbaserte tjenester 42 759 41 448 1 311 103 %

Hjemmebaserte tjenester 36 725 35 124 1 601 105 %

Plan, ekskl. gebyr 11 554 13 855 -2 301 83 %

Plan, gebyrbelagte tjenester -6 105 -7 000 895 87 %

Eiendomsdrift 27 495 31 225 -3 730 88 %

Sum netto drift totalt 333 334 346 735 -13 401 96 %

Budsjettområde
(alle tall i 1000)

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 59 181 59 162 19 0,0 %

Driftsinntekter -6 787 -4 251 -2 536 59,7 %

Driftsresultat 52 394 54 911 -2 517 -4,6 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %



 

20 

 

Budsjettområdet består av: 

Folkevalgte organer, kontrollutvalg og revisjon, 

rådmann m/stabsenhetene økonomi- og 

personalkontoret og servicekontoret, 

fellestjenester og EDB-utgifter.  

Det positive resultatet for området har flere 

årsaker. Mindre lønnsutgifter enn budsjettert 

skyldes blant annet at noen stillinger har stått 

ledig i deler av året, samt at det ikke er leid inn 

vikarer ved sykefravær, noe som isolert sett 

fører til økte refusjonsinntekter. 

 

Gjennomgående er det besparelser på en rekke 

driftsposter.  

 

Færre elever som får gratis skoleskyss, samt 

færre elever fra Skaun som er gjesteelever i 

andre kommuner førte til en mindreutgift på 

nesten 0,8 mill. kr. Tilskudd til private 

barnehager i andre kommuner trekker andre 

veien. Her har vi en merutgift på rundt 0,6 mill. 

kr.  

 

Fellesutgifter innen helse og omsorg omfatter 

utgifter til kommunal medfinansiering, 

utskrivingsklare pasienter og øyeblikkelig hjelp i 

SiO. Her viser regnskapet et mindreforbruk på 

rundt 0,3 mill. kr.  

 

 

Budsjettområdet skoler inkl. SFO 

 
 
 
Totalt sett kommer området ut med et 
midreforbruk på 459 000 kroner. Det er 
imidlertid store variasjoner mellom områdets 
ulike driftsenheter. 
 
Børsa skole og Skaun ungdomsskole har et 
merforbruk, blant annet knyttet til høyt 
sykefravær og vikarutgifter. Børsa skole har i 
tillegg en del utfordringer rundt elever med 
spesielle behov, og lavere inntekter enn  

 
budsjettert på SFO. Videre har 2014 vært noe 
spesielt i og med at drifta har foregått i 
midlertidige lokaler. 
 
Buvik skole, Venn oppvekstsenter, Jåren-
Råbygda oppvekstsenter og Viggja 
oppvekstsenter har alle et positivt resultat. 
Hovedårsaken er høyere refusjonsinntekter enn 
vikarutgifter, samt andre besparelser på 
lønnsbudsjettet. 

 
 

Budsjettområdet barnehager 

 
 
 
Alle barnehagene har et mindreforbruk 
sammenlignet med budsjettet. En 
gjennomgående årsak er at det er problemer 

med å skaffe nok vikarer ved sykefravær, slik at 
refusjonene blir høyere enn utgiftene. Videre er 
lønnsutgiftene til styrket tilbud til førskolebarn 

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 105 441 97 485 7 956 8,2 %

Driftsinntekter -18 954 -10 539 -8 415 79,8 %

Driftsresultat 86 487 86 946 -459 -0,5 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 66 771 63 207 3 564 5,6 %

Driftsinntekter -18 271 -11 382 -6 889 60,5 %

Driftsresultat 48 500 51 825 -3 325 -6,4 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %
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lavere enn forventet. Noen av barnehagene har 
også høyere inntekter enn budsjettert.  
 
En del av tiltakene som var forutsatt finansiert 
med bruk av overførte midler fra 2013 er ikke 
ferdigstilt, slik at dette er med på å forbedre 
årets resultat.  

 
Det er gjennom året gitt tilleggsbevilgninger til 
Ilhaugen barnehage knyttet til drift i 
midlertidige lokaler. Disse er ikke brukt opp i 
sin helhet. 

 

 

Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet 

 
 

Budsjettområdet består av : 

Kulturskolen, kulturarbeid, fritidsassistenter, 

fritidsklubben, bibliotek og Skaun 

Frivilligsentral. 

 

Området har et stort mindreforbruk som 

skyldes flere forhold. Blant annet er det  

 

ubenyttede lønnsmidler og økte inntekter ved 

kulturskolen. Utbetalte tilskudd er lavere enn 

budsjettert, og bruken av konsulenttjenester er 

lavere enn forventet. Noen av tiltakene som det 

er bevilget midler til, blant annet turbok og 

turkart, er ikke ferdigstilt i 2014 og det er behov 

for å overføre midler fra 2014 til 2015. 

 

 

Budsjettområdet barn, familie og sosial 

 

 

Driftenheten barn, familie og helse inneholder: 

PP-tjenesten, primærhelsetjenesten, 

rehabiliteringstjenesten, helsesøstertjenesten, 

miljøretta helsevern, flyktningetjenesten, 

psykisk helsetjeneste og interkommunalt 

barnevern. 

 

Driftsenheten NAV inneholder sosialtjenesten. 

 

Innenfor barn, familie og helse er det spesielt 

barnevernet som har et stor merforbruk 

sammenlignet med budsjettet. Dette skyldes 

flere saker og mer komplekse saker enn 

tidligere. Resultatet for de andre 

tjenesteområdene viser et mindreforbruk. NAV 

har et stort mindreforbruk, noe som 

hovedsaklig skyldes ikke innleie av vikarer ved 

fravær, samt at det er færre deltagere med på 

kvalifiseringsprogrammet.  

 

 

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 11 754 12 475 -721 -5,8 %

Driftsinntekter -3 042 -2 206 -836 37,9 %

Driftsresultat 8 712 10 269 -1 557 -15,2 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 46 022 44 466 1 556 3,5 %

Driftsinntekter -8 130 -5 579 -2 551 45,7 %

Driftsresultat 37 892 38 887 -995 -2,6 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %
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Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester 

 
 

Rossvollheimen har et overforbruk på 1,3 mill. 

kr. Nesten halvparten av dette skyldes 

pensjonsutgifter knyttet til vikarbruk. Videre 

har Rossvollheimen i løpet av året vært nødt til 

å leie inn ekstra personell på natt blant annet på 

grunn av ekstra dårlige  

pasienter. Det har også vært et økt trykk på 

korttidsavdelingen som en følge av 

samhandlingsreformen. Enheten har også et 

overforbruk på innkjøpsposter i forbindelse 

med flytting av avdelingene.  

 

 

Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester 

 
 
 
Totalt sett har budsjettområdet et merforbruk 
på 1,6 mill. kr. Rundt 1,0 mill. kr av dette 
skyldes økte pensjonsutgifter som en følge av 
stort vikarinnleie. I tillegg er det, ut fra en faglig 

vurdering, etablert ekstra nattevakt både ved 
Gullhaugtun og i hjemmetjenesten. Det er 
utbetalt nesten 0,4 mill. kr mer i overtid enn 
budsjettert.  

 
 

Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr 

 

 

Området omfatter samfunns- og tekniske 

planer, ledelse av drifts- og investeringsprosjekt, 

landbruks- og viltforvaltning, samferdsel, 

Husbank- og boligtjenesten, eiendomsutvikling 

samt brann- og redningstjeneste. 

 

Totalt sett har budsjettområdet et 

mindreforbruk på 2,3 mill. kr. Det er flere 

årsaker til dette. Blant annet er lønnsutgiftene 

lavere enn budsjettert på grunn av at stillinger 

har stått ledige i perioder. Deler av 

mindreforbruket på lønn oppveies av at det er 

kjøpt inn konsulenttjenester for å utføre enkelte 

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 55 316 49 600 5 716 11,5 %

Driftsinntekter -12 557 -8 152 -4 405 54,0 %

Driftsresultat 42 759 41 448 1 311 3,2 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 49 434 42 981 6 453 15,0 %

Driftsinntekter -12 709 -7 857 -4 852 61,8 %

Driftsresultat 36 725 35 124 1 601 4,6 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 15 564 15 161 403 2,7 %

Driftsinntekter -4 010 -1 306 -2 704 207,0 %

Driftsresultat 11 554 13 855 -2 301 -16,6 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %
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tjenester. Øremerkede statstilskudd til 

boligformål er høyere enn det som er utbetalt i 

tilskudd til samme formål. Det overskytende er 

avsatt til fond. 

 

Det er gitt bevilgninger til tiltak i 2014, som 

ennå ikke er ferdigstilt. Disse midlene vil bli 

foreslått overført til 2015 i forbindelse med 

kommunestyrets behandling av regnskapet.  

 

Brann- og redningstjenesten har et 

mindreforbruk på 0,7 mill. kr. Dette skyldes 

hovedsaklig mindreforbruk på lønn og 

vaktgodtgjøring.  

 

 

Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester 

 

 

Dette omfatter følgende tjenester: 

Plan- og byggesaksbehandling, kart og 

oppmåling, feiing, slambehandling, vann og 

avløp. 

 Selvkostberegningene for 2014 samt en 

nærmere redegjørelse for prinsippene, 

fremgår av regnskapsnote nr. 13 i 

årsregnskapet.  

 
Spesielt innenfor områdene plan- og byggesak, 
kart og oppmåling er det vanskelig å håndheve 
selvkostprinsippet. Disse områdene vil svinge 
avhengig av aktiviteten i markedet.  

 

 

Budsjettområdet eiendomsdrift 

 
 

Av det totale mindreforbruket på 3,7 mill. kr 

skyldes om lag 2,5 mill. kr prosjekt som ikke er 

gjennomført og ferdigstilt. De største 

prosjektene, hvor det er nødvendig at hele eller 

deler av bevilgningen overføres til 2015 er 

restaurering stabburet, utbedring veglys, 

brannsyn og HMS-pålegg, samt 

oppussing/ombygging på ungdomsskolen.  

 

Årsaken til at prosjektene er forsinket er blant 

annet sykemeldinger og manglende kapasitet.  

 

Det øvrige mindreforbruket skriver seg fra 

høyere sykepengerefusjoner enn vikarutgifter, 

og mindre forbruk på en rekke driftsposter. 

 

  

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 19 321 17 778 1 543 8,7 %

Driftsinntekter -25 426 -24 778 -648 2,6 %

Driftsresultat -6 105 -7 000 895 -12,8 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %

Regulert

budsjett

Driftsutgifter 44 513 41 304 3 209 7,8 %

Driftsinntekter -17 018 -10 079 -6 939 68,8 %

Driftsresultat 27 495 31 225 -3 730 -11,9 %

(Tall i 1000 kr)  Regnskap Avvik i kr Avvik i %
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Investeringsregnskapet 
 

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

 2014 2014 2014 

Investeringer i anleggsmidler                              164 696 168 687 175 980 

Utlån og forskutteringer, EK-innskudd KLP                                          978 979 1 002 

Utlån og forskutteringer, startlån 14 697 20 000 10 000 

Betalte avdrag på lån i Husbanken (til startlån)                                          9 861 0 0 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 

Avsetning av mottatte avdrag startlån 2 196 0 0 

Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til bundne investeringsfond                                                         563 0 0 

Årets finansieringsbehov 192 991 189 666 186 982 

Finansiert slik.    

Bruk av lånemidler til investeringer i anleggsmidler -100 375 -100 375 -115 388 

Bruk av lånemidler til startlån -14 697 -20 000 -10 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler                        -88 -14 0 

Tilskudd til investeringer                                -2 025 -1 702 -1 702 

Kompensasjon for merverdiavgift -28 880 -30 500 -26 010 

Mottatte avdrag på startlån       -4 779 -5 042 0 

Mottatte refusjoner -15 302 -5 675 -5 600 

Andre inntekter 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -166 146 -163 308 -158 700 

Overført fra driftsregnskapet                  0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond -13 553 -20 408 -22 332 

Bruk av bundne investeringsfond -7 342 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond -5 950 -5 950 -5 950 

Sum intern finansiering -26 845 -26 358 -28 282 

Samlet finansiering -192 991 -189 666 -186 982 

Udekket: 0 0 0 

 

 

Investeringer i anleggsmidler, kr. 164 696 000, 

er fordelt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i 

årsregnskapet. Årets anleggsinvesteringer ble ca. 

4 mill. lavere enn revidert budsjett. Dette 

skyldes endret fremdrift av pågående prosjekter. 
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Tabellen under viser avvik mellom regnskap og budsjett for 2014 samt om prosjektet er avsluttet eller 

videreføres i 2015. 

 

Nr. Prosjekter med merforbruk 2014 Regnskap 2014 Rev. budsjett 2014 Avvik Status 

502 Salg av eiendommer 33 0 33 Avsluttet 

504 Utbygging av skole i Børsa 89 464 77 700 11 764 2015 

512 ENØK tiltak 9 840 7 600 2 240 2015 

513 
Jåren/Råbygda oppvekstsenter 

Overvannsproblematikk 
380 360 20 Avsluttet 

516 Fornying grøntutstyr 2014 682 600 82 Avsluttet 

521 Ny feierbil 447 400 47 Avsluttet 

527 Ny 8 avd. barnehage Buvika 32 128 30 000 2 128 2015 

750 Opprydding i Brekka, avløp trinn III 1 731 1 691 40 Avsluttet 

  Sum merforbruk 2014     16 354   

 

 

Nr. Prosjekter med mindreforbruk 2014 Regnskap 2014 Rev. budsjett 2014 Avvik Status 

015 Nærmiljøanlegg Venn  0 200 -200 2015 

503 Utbygging Buvik skole 1 625 8 000 -6 375 2015 

505 Ombygging nybygget SUS 1 515 1 612 -97 Avsluttet 

510 IKT-investeringer generelt 1 575 1 800 -225 Avsluttet 

511 IKT-investeringer skoler 2014 1 173 1 200 -27 Avsluttet 

515 Ny traktorgraver 0 480 -480 2015 

519 
SUS, totalrenovering av elevgarderober 

Gammelbygg 
453 1 370 -917 2015 

520 Paviljong Meieribakken 0 3 000 -3 000 
 

524 Vei 9 – Lensmannsekra (Børsa) 943 1 200 -257 2015 

526 Flyktningeboliger 3 373 5 135 -1 762 
 

528 Teknisk infrastruktur Ilhaugen bhg., paviljong 907 1 700 -793 2015 

641 Utskift asbest Kleiva-Liaklev 318 1 000 -682 2015 

643 Utskift asbestledning Buvik S-Brekka 196 342 -146 Avsluttet 

645 Vannledn. forlengelse Sildvær-Sandløkk 122 1 000 -878 2015 

650 Opprydding Brekka vann, trinn III 558 650 -92 Avsluttet 

727 Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget 1 220 3 000 -1 780 2015 

732 Overføringsledning Venn-Eggkleiva 126 180 -54 Avsluttet 

823 Ny hovedadkomst Buvik skole 6 023 8 600 -2 577 2015 

841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger 670 675 -5 2015 

  Sum mindreforbruk 2014     -20 347   

 

 

Nr. 

 
Prosjekter uten avvik 2014 Regnskap 2014 Rev. budsjett 2014 Avvik Status 

095 Ølsholmen friluftsområde, erverv grunn 64 64 0 Avsluttet 

525 Grunnerverv Børsa sentrum 8 798 8 798 0 Avsluttet 

535 Brann-/innbruddssikring kirker 330 330 0 Avsluttet 

  Netto avvik inv.utgifter anleggsmidler     -3 993   
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Note 16 i regnskapet gir en oversikt over 

kostnadsramme og påløpt regnskap for de. 

større, flerårige prosjektene. 

 

 

 

Utlån (startlån): 

 

Det ble i 2014 lånt ut 14,7 mill. i startlån, 

dvs. 5,3 mill. mindre enn budsjettert. 

 

Oversikten under viser regnskapspostene 

vedrørende utlån (både utgiftssiden og 

hvordan dette er finansiert)

 

(Tall i 1000 kr) 

Utlån 14 696 Nye utlån i 2014 

Betalte avdrag på kommunens lån i 

Husbanken 

9 861 Ordinære avdrag kr. 2 583 og ekstraordinært avdrag kr. 7 278. 

Avsetning av mottatte avdrag 

startlån 

2 196 Mottatte avdrag minus ordinære avdrag; avsatt og må benyttes til 

nedbetaling av lån i 2015. 

Mottatte avdrag på startlån -4 779 Avdragsinnbetalinger fra låntakere 

Bruk av lånemidler til startlån -14 

696 

Årets låneopptak er kr. 20 000 

Bruk av bundne investeringsfond -7 278 Avsetning fra 2013 som finansierer ekstraordinært avdrag betalt i 

2014 

Sum 0  

 

Finansiering: 

 

Alle inntekter/tilgjengelig finansiering i 

investeringsregnskapet er å anse som felles 

finansiering av årets utgifter. Unntaket er 

øremerkede midler fra fylkeskommunen, staten 

eller private som inntektsføres på det enkelte 

prosjekt.  I 2014 er det inntektsført 

investeringstilskudd på prosjekt 526 

Flyktningeboliger med kr. 1 350 000 og på 

prosjekt 841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger 

med kr. 675 000. 

 

Bundne fond (avsetninger fra tidligere år) må 

benyttes til aktuelt formål. Det er bokført bruk 

av bundne investeringsfond med kr. 7 278 000 

for å finansiere ekstraordinært avdrag på 

startlån (se tabell ovenfor) og kr. 64 000 på 

prosjekt 095 Ølsholmen friluftsområde. 

 

61 % av årets utgifter til investeringsprosjekter 

er finansiert med bruk av lån. Årets låneopptak 

utgjør kr. 100 375 000 og er benyttet i årets 

investeringsregnskap. Dette er i samsvar med 

revidert budsjett. Pr. 31.12.14 er det ingen 

ubrukte lånemidler til investeringsprosjekt. 

 

Det er tatt opp kr. 20 mill. i lån (Husbanken) til 

startlån mens årets bruk av lånemidler til 

formålet er kr. 14,7 mill. Ubrukte lånemidler til 

startlån utgjør kr. 8,7 mill. pr. 31.12.14. 

 

Inntektsført momskompensasjon utgjør kr. 28,9 

mill. mot budsjettert kr. 30,5 mill. 

 

Mottatte refusjoner er inntektsført med kr. 15,3 

mill. (budsjett kr. 5,7 mill.). Av mottatte 

refusjoner utgjør kr. 9 mill. 
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nedklassifiseringsmidler fra Statens vegvesen 

som ble utbetalt i desember 2014.  

 

Det er bokført kr. 6 mill. i bruk av ubundne 

investeringsfond slik som vedtatt i revidert 

budsjett. 

 

Investeringsregnskapet er saldert med bruk av 

disposisjonsfond. Det er bokført kr. 13,6 mill. 

og dette er kr. 6,8 mill. mindre enn revidert 

budsjett. 

 

 Finansieringen er foretatt i den rekkefølge som 

er vedtatt i Økonomireglementet punkt 7.6.1. 

 

Balanseregnskapet 
Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter. 

 

Lånegjeld. 

Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2010 til 2014.  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Lånegjeld (1000 kr) 306 148 302 930 319 509 316 455 417 180 

Innbyggertall pr. 31.12. 6 756 6 941 7 143 7 392 7 668 

Lånegjeld pr. innbygger i kr. 45 315 43 644 44 730 42 810 54 405 

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 85 78 77 70 85 

 

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter har økt i 

2014 som en følge av flere store 

investeringsprosjekter. En andel på 85 % anses 

for å være høyt. 

 

Endringen i lånegjeld fra 2013 til 2014 

fremkommer slik: 

 

Lånegjeld pr. 01.01.14 (1000 kr) 316 455 

- betalt ordinære avdrag på lån til investeringer -9 789 

- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer 0 

- betalt ordinære avdrag på formidlingslån -2 583 

- betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån -7 278 

+ opptak av nytt lån til investeringer 100 375 

+ opptak av nytt lån til videreutlån 20 000 

Lånegjeld pr. 31.12.14  417 180 

 

For nærmere opplysninger om låneporteføljen henvises til note 7 i regnskapsdokumentet. 

 

Arbeidskapital. 

 
(Tall i 1000kr) 2010 2011 2012 2013 2014 

Omløpsmidler 
143 389 151 809 166 688 194 875 227 365 

- kortsiktig gjeld 52 412 61 492 67 697 73 005 101 261 

Arbeidskapital 90 977 90 317 98 991 121 870 126 104 
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Tabellen viser at arbeidskapitalen er økt med kr. 

4,2 mill. i 2014.  

 

Arbeidskapitalen er differansen mellom 

omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk 

for kommunens evne til å dekke sine kortsiktige 

betalingsforpliktelser. Det er vanlig å måle dette 

som forholdet mellom omløpsmidler og 

kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltallet kalles 

likviditetsgrad (1 og 2) og bør minimum være: 

 

 Likviditetsgrad 1 = 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør 
være > 2 

 Likviditetsgrad 2 = mest likvide 
omløpsmidler/kortsiktig gjeld og bør 
være >1 
(i mest likvide omløpsmidler er kun 

kasse, bank og postgiro medtatt). 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Likv.grad 1 2,7 2,5 2,5 2,7 2,3 

Likv.grad 2 1,5 1,3 1,2 1,4 1,1 

 

 

Likviditeten vil variere mye gjennom året, men 

nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon 

på utviklingen over tid. Tallene for 2014 viser at 

likviditeten er svekket sammenlignet med de 

foregående år. Det er nødvendig å ha en 

tilfredsstillende likviditetsreserve for å håndtere 

svingningene i inn- og utbetalinger gjennom 

året. 

 

 

Det er relevant å se nærmere på utviklingen av 

den likvide delen av omløpsmidlene 

(kontantbeholdningen). Denne består av 

kontante midler og kortsiktige plasseringer i 

markedsbaserte finansielle 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) 2010 2011 2012 2013 2014 

Kontantbeholdningen 104 728 106 024 109 740 132 580 143 700 

- ubrukte lånemidler 34 585 10 050 5 973 3 440 8 743 

- bundne investeringsfond 3 158 2 695 1 482 7 588 3 005 

- ubundne investeringsfond 25 557 26 557 26 557 22 430 16 480 

- bundne driftsfond 4 770 6 534 6 183 6 305 7 330 

= driftslikvider 36 658 60 188 69 545 92 817 108 142 

 

Driftslikvidene er styrket med kr. 15,3 mill. fra 2013 til 2014. 
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Fond. 

Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2010 til 2014. 

 
Pr. 31.12. (tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 2014 

Bundne investeringsfond 3 158 2 695 1 482 7 588 3 005 

Ubundne investeringsfond 25 557 26 557 26 557 22 430 16 480 

Bundne driftsfond 4 770 6 534 6 183 6 305 7 330 

Disposisjonsfond 17 484 31 182 54 649 63 065 77 049 

SUM 50 969 66 968 88 871 99 388 103 864 

 
Disp.fond i % av brutto 

driftsinntekter 

4,9 8,0 13,1 14,0 15,7 

 
Disposisjonsfond er frie fond som 
kommunestyret kan disponere både til 
driftsformål og investeringsformål. Hensikten 
er å opparbeide seg en buffer for å møte 
uforutsette utgifter eller sviktende inntekter. Et 
annet formål er opparbeidelse av egenkapital til 

fremtidige investeringer. Disposisjonsfond pr. 
31.12.14 utgjør 15,7 % av årets brutto 
driftsinntekter. Kommunens evne til å håndtere 
uforutsette økonomiske utfordringer samt evne 
til egenfinansiering av investeringer er styrket 
de siste årene. 

 

Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr): 

 
Bundne investeringsfond:  

Mottatte avdrag formidlingslån 2 196 

Ølsholmen friluftsområde 221 

Nedklassifiseringsmidler Statens vegvesen 563 

Andre 25 

Sum bundne investeringsfond 3 005 

  

 

Ubundne investeringsfond:  

Tomtefondet 130 

Ansvarlig lån TE 16 350 

Sum ubundne investeringsfond 16 480 

 

Bundne driftsfond:  

Selvkostfond 325 

Ubrukte øremerkede tilskudd 4 999 

Gavemidler 2 006 

Sum bundne driftsfond 7 330 

 

 

 

 

Disposisjonsfond:  

Næringsutviklingsfondet 1 002 

P-anlegg Børsa 1 753 

Bufferfond, finansforvaltning 5 124 

Rentereguleringsfond 6 200 

Flyktningetjenesten 1 000 

Tapsfond fordringer 200 

Inflasjonsjusteringsfond 4 519 

Til fin. av div. investeringsprosjekt 1 140 

Rossvollheimen 250 

Skoleutbyggingsfond 1 866 

Til fin. av premieavvik 548 

Overskuddsfond 758 

Disp.fond div. tiltak 2014 2 440 

Driftsfondet 50 249 

Sum disposisjonsfond 77 049 

 
Bufferfond relatert til finansforvaltning 

(bufferfond finansforvaltning,  

 

 

rentereguleringsfond og 

inflasjonsjusteringsfond) er bygd opp i henhold 

til vedtatt nivå i finansreglementet. 
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Finansieringsanalyse 
 

Driftsinntekter og driftsutgifter 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sum driftsinntekter 342 228 359 817 389 012 416 765 450 493 491 510 

Sum driftsutgifter 337 523 353 048 371 414 412 036 436 159 479 847 

 

 

Differansen mellom inntekter og utgifter er 

brutto driftsresultat, som minimum skal 

være så stort at det dekker netto 

finansutgifter og nødvendige avsetninger. 

 

I alle årene fra 2009  er driftsinntektene   

høyere  enn driftsutgiftene, som viser at 

kommunen har hatt en god økonomisk 

utvikling. 
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Netto renter og avdrag 10 366 -10 137 9 701 9 106 6 222 8 480 

Brutto driftsresultat(eks. avskrivninger) 21 545 25 133 36 983 24 020 33 920 31 495 

 

 

Grafen angir forholdet mellom brutto 

driftsresultat og netto renter og avdrag. 

 

Netto renter og avdrag er alle eksterne 

finansutgifter minus eksterne 

finansinntekter og utbytte. 

 

Brutto driftsresultat skal minst være så stort 

at det dekker netto kapitalutgifter. 

 

Fra  2009 og fram til i dag har brutto 

driftsresultat ligget godt over netto renter og 

avdrag.  Situasjonen i 2010 er spesiell pga. 

de ekstraordinære inntektene fra salg av B-

aksjene, som førte til at renteinntektene ble 

10,1 mill. kr høyere enn renteutgiftene. Graf 

og tabell illustrer godt den positive 

økonomiske utvikling kommunen har hatt 

fra 2009.  

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i 

forpliktelsene knyttet til kommunens 

lånegjeld: 
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Renteutgifter 13 130 9 299 9 195 9 011 8 322 8 405 

Avdragsutgifter 11 087 11 996 8 293 10 455 9 502 9 789 

Sum 24 217 21 295 17 488 19 466 17 824 18 194 

 

Forpliktelsene knyttet til betjening av 

ekstern lånegjeld er i 2014 om lag 6 mill. kr. 

lavere enn i 2009.Dette skyldes 

hovedsakelig rentenivået, som har vært 

synkende  i hele perioden. Betaling av 

avdrag skjer iht. bestemmelsene om minste 

avdrag. Det er to beregningsmetoder for 

minste avdrag som kan benyttes. Skaun 

bruker den metoden som gir lavest 

avdragandel. Den forenkla modellen ville i 

2014 gitt et minste avdrag på 10,9 mill. kr, 

som gir et økt minste avdrag på om lag 1,1 

mill. kr.  

 

Tabellen under viser netto renter og avdrag 

i % av brutto driftsinntekter, der Skaun er 

sammenlignet med egen Kostragruppe, 

samt fylkessnitt og landssnitt.  

 

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 

finanskostnader, ville andelen netto renter 

og avdrag vært 3,44 %. 

 

Til tross for et hopp i 2014 fra 2013, bruker 

vi vesentlige mindre av inntektene enn til 

renter og avdrag, enn 

sammenligningsgruppene. 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skaun 3,03 -2,82 2,49 2,17 1,35 1,7 

Kostragruppe 07 3,26 3,57 4,09 4,03 3,71 3,82 

Fylkessnitt  2,45 3,59 4,94 3,31 2,97 3,99 

Landssnitt  2,32 2,98 3,73 3,31 3,17 3,34 
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Resultatgrad 

 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum driftsinntekter) 3,27 9,8 7,01 3,58 6,15 4,68 

 

Resultagraden har vært over 3% i alle årene 

i perioden. Årene 2010, 2011 og 2013 ga 

spesielt solide resultat. Også i 2014 kom 

resultatet godt over anbefalingen på 3%.  

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Netto driftsresultat 11 179 35 269 27 282 14 914 27 698 23 016 

 

 

Netto driftsresultat i kroner har ligget på 

gode nivå i perioden 2009-14. 

 

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 

utviklingen som har skjedd fra 2009, og det 

anbefalte nivået med et netto driftsresultat 

på 3% er nådd i godt monn. 
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Premieavviket pensjon var spesielt høyt i 

2012, rundt 9 mill. kr, og 

momskompensasjonen med utgjorde kr. 

950’ av resultatet. Korrigert for premieavvik 

og moms, ville driftsresultatet i 2012, ligget 

på 1,2%.  

 

Av netto driftsresultat i 2013 utgjorde 

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%. 

Sammenlignet 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. 

 

Av netto driftsresultat i 2014 utgjorde 

premieavviket 13,1 mill. kr. Korrigert for 

dette ville netto driftsresultat kommet på 9,9 

mill. kr, eller 2%. Fra 2014 føres all moms 

fra investeringene i investeringsregnskapet. 

 

Kostratallene for resultatgrad, der Skaun er 

sammenlignet med egen Kostragruppe, 

samt fylkessnitt og landssnitt, er satt opp i 

tabellen under. Tabellen viser at Skaun har 

kommet godt ut i forhold til 

sammenligningsgruppene, i alle årene fra 

2009. Forholdet med et svært høyt positivt 

premieavvik i 2012, gjelder for svært mange 

kommuner vi sammenlignes med.  

 

Resultatet for Skaun både i 2013 og 2014, 

ligger over resultatet i 

sammenligningsgruppene. 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skaun 3,05 9,8 7,01 3,58 6,15 4,68 

Kostragruppe 07 2,01 2,4 2,2 2,51 2,18 0,83 

Fylkessnitt  4,37 4,2 2,99 4,23 3,82 0,55 

Landssnitt  2,64 2,2 1,8 2,58 2,36 1,03 
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Lånegjeldsgrad 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

 
 

Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av 

sum driftsinntektene.  

 

En tommelfingerregel sier at lånegjelden ikke 

bør overstige 70-80 % av driftsinntektene. 

Utviklingen viste en klar synkende tendens i 

perioden fra 124% 2009 til 70% i 2013. 

Reduksjonen i lånegjeldsgraden i 2010 til 85%, 

kom som følge av salget av B-aksjene. 

Fra 2013 til 2014 har lånegjeldsgraden igjen økt 

fra 70% til 85% av driftsinntektene.  
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Lånegjeld pr. innbygger 

 

 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skaun 64 253 45 315 43 644 44 730 42 810 54 405 

Kostragruppe 07 42 032 46 442 51 019 53 703 60 540 62 607 

Fylkessnitt  60 380 64 849 65 893 71 128 75 740 77 992 

Landssnitt  46 611 50 651 53 862 56 677 60 858 64 343 

 

Lånegjeld er samla gjeld til investeringer 

og til videre utlån (startlån). 

 

Lånegjeld pr. innbygger ble redusert fra 

2009 fram til 2013. Den største 

reduksjonen kom fra 2009 til 2010. da 

salgsinntektene fra salg av B-aksjene ble 

brukt til å nedbetale gjeld. 

 

 Fra 2013 til 2014 har lånegjelda økt 

med om lag kr. 12.000 pr. innbygger. 

 

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. 

Sentraladministrasjonen, fellestjenestene. 
 

Resultat (Netto utgift). 
Enheter Regnskap Rev. Budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Kommuneledelsen 3 339 749 3 738 113 -398 364 -10,7 

Økonomi- og personalkontoret 38 265 564 39 399 233 -1 133 669 -2,9 

Servicekontoret 3 908 334 4 173 658 -265 324 -6,4 

Politiske organer 4 078 425 4 180 545 -102 120 -2,4 

Sum 49 592 072 51 491 549 -1 899 477 -3,8 

 

I revidert budsjett inngår disse tilleggs- og etterbevilgninger: 

 

Nye bevilgninger/tilleggsbev. økonomi og personalkontoret: Sum Hjemmel 

Revisjon av profilhåndboka. 100 000 Budsjett 2014 

Samhandlingsreformen/utskrivningsklare pasienter 500 000 ØR 1/14 

Skoleskyss 300 000 ØR 1/14 

Økt tilskudd private barnehager i andre kommuner 700 000 ØR 2/14 

Økt tilskudd private barnehager i andre kommuner 800 000 Overskuddsdisp. 2013 

Møbler K-sal 400 000 Overskuddsdisp 2013 

Oppgradering arbeidsplasser 100 000 Overskuddsdisp 2013 

Utsmykning rådhuset 100 000 Overskuddsdisp 2013 

Streaming K-møter 90 000 Overskuddsdisp 2013 

Nye bevilgninger/tilleggsbevilgninger servicekontoret: Sum Hjemmel 

Arkivprosjekt IKA 580 000 ØR 1/14 

Møbler vestibyle, overlapping ny leder, opplæring 250 000 Overskuddsdisp. 2013 

Nye bevilgninger/tilleggsbev. politiske organer:: Sum Hjemmel 

Strategisk næringsplan Orkdalsregionen 46 000 Budsjett 2014 

Vennskapskommunebesøk 50 000 Overskuddsdisp 2013 

 

 
Med unntak av tiltaket streaming 
kommunestyremøtene på kr. 90.000,  er de 
nye tiltakene i budsjettet for 2014 
gjennomført. Streaming vil komme i drift fra 
kommunestyremøtet i april 2015. Da 
utgiftene til streaming påløper i 2015, har 
dette bidratt til ei innsparing på kr. 90.000 i 
regnskapet for 2014. 
 

 
Mindreforbruket på kommuneledelsen kom 
på kr. 398.000,-, og skyldes  hovedsakelig 
innsparing på lønnspostene på kr. 368.000,-, 
grunnet vakanse på stillinga som LEAN-
rådgiver,- samt mindre innsparinger på ulike 
driftsposter. 
 

Mindreforbruket  på politiske organer på kr. 
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102.000 har kommet på driftsposter som 
bevertning, opplæring,  diverse. Innkjøp, 
reiseutgifter samt kjøp av tjenester på til 
sammen kr. 226.000,-. Postene 
møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste 
har et merforbruk på kr. 87.000,-. 
 

Mindreforbruket på servicekontoret på kr. 
265.000 skyldes økte inntekter, 

sjukepengerefusjon på kr. 136.000,-, div. 
tilskudd fra staten (tilretteleggingstilskudd) 
på kr. 56.000,-.  Driftsutgiftene viste også et 
mindreforbruk på om lag kr. 70.000,-. Kjøp 
av arkivplass hos IKA Trøndelag økte med 
kr. 102.000 utover budsjettet på kr. 580.000, 
mens mindreforbruket på lønnsutgiftene og 
diverse driftsposter mer enn kompenserte 
for dette merforbruket. 

 

Fellesutgifter Regnskap Rev. budsjett Avvik i kr. Avvik i % 

Administrasjon og fellesutgifter 16 601 279 17 280 568 -679 289 -3,9 

Fellesutgifter barnehage 9 913 335 9 287 001 626 334 6,7 

Fellesutgifter grunnskole 4 764 004 5 531 664 -767 660 -13,9 

Fellesutgifter helse 6 986 946 7 300 000 -313 054 -4,3 

 

Det ble foretatt innkjøp av møbler og 
inventar  på K-sal, kantine og kontorer i 
rådhuset til om lag kr. 877.000. Innkjøpet 
utløste tilretteleggingstilskudd fra NAV med 
kr.  kr. 395.000, og ga isolert ei innsparing på 
om lag kr. 18.000, sammenligna med 
budsjettet til formålene, som var  på kr. 
500.000.  
 
Det ble kjøpt inn kunst for kr. 55.000, 

budsjettet lød på kr. 100.000.  
Gjennomføringen av disse to tiltakene har 
ført til ei innsparing på kr. 73.000. 
 
Den resterende del av mindreforbruket har 
kommet på mange forskjellige driftsposter, 
samt inntektsøkninger,  som 
skjenkebevilgningsavgifter og refunderte 
sykepenger. 
 

Fellesutgifter grunnskole. 

Fellesutgifter grunnskole fikk et 
mindreforbruk på kr. 767.660,-, som i 
hovedsak er knytta til skoleskyss og kjøp av 
undervisningstjenester i andre kommuner. 
 
Andel elever som i 2014 fikk tilbud om 

skoleskyss var 40,8%. Dette er en nedgang 

på 7% i forhold til året før. Det er dermed 

mindreforbruk  på skoleskyss på kr. 428.000. 

 

Kjøp av tjenester som erstatter egne 

tjenester er en forholdsvis uforutsigbar  

 

utgiftspost. Kommunen får utgifter dersom 

elever må flyttes ut fra kommunen og få 

tilbud om skolegang i andre kommuner. I 

tillegg må utgifter for elever med behov for 

spesialundervisning med skolegang i private 

skoler dekkes av kommunen. I 2014 hadde 

Skaun kommune en liten nedgang i elever 

som er gjesteelever i andre kommuner, samt 

at kommunen pr. 1.1.2015 har ingen elever 

med behov for spesialundervisning i private 

skoler.  

 

Fellesutgifter barnehage. 

 
Fellesutgifter barnehage fikk et merforbruk 
på  om lag kr. 626.000. 

 

 

I henhold til § 11 i Forskrift om likeverdig 

behandling ved tildeling av offentlig tilskudd 
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til ikke-kommunale barnehager har 

kommuner rett på refusjon for kostnader til 

ordinær drift fra kommuner der barnet er 

bosatt. Både Melhus og Trondheim 

kommune har barn fra Skaun i private 

barnehager. Utgiftene er utforutsigbare, da 

det ikke foreligger noen informasjon om 

antall barn i forkant av kravet. De økte 

utgiftene på kr. 920.000, skyldes økt krav fra 

Tronheim og Melhus kommune, faktura fra 

Trondheim kommune fra 2013 som ble 

belastet 2014, og ekstra tilskudd til Fredly 

private barnehage. 

 

Styrket tilbud til førskolebarn: Alle 

kommunale barnehager har nå midler til 

styrket tilbud til førskolebarn på eget 

budsjett. Fredly barnehage søker kommunen 

om tilskudd. I tillegg til spes.ped. midler som 

Fredly kan søke på, er det avsatt et beløp i 

reserve for å dekke opp evt.  ekstra 

utfordringer  som måtte dukke opp . I 2014 

ble det ikke søkt om ekstra midler, og ga et 

mindreforbruk på kr. 293.000

 

Tjenester økonomi- og personalkontoret. 

 

Området inneholder 

koordinering/samordning av arbeidet med 

budsjett/økonomiplan, føring av 

kommuneregnskapet, koordinering 

kommunal fakturering og innfordring, 

lønnsfunksjonen, refusjoner sjukepenger 

opp i mot NAV, personalarbeid, IKT-

tjenester, samt rådgiverstillinger på skole- og 

barnehageområdet. 

 

Regnskap og årsberetning ble levert innen 

fristene hhv. 15.02. og 31.03. 

Bruken av personalmodulene i Visma 

Enterprise ble påbegynt.   

 

Eiendomsskatten ble faktuert i tre terminer. 

Første termin ble fakturert separat, mens de 

to øvrige terminene ble fakturert sammen 

med kommunale avgifter. 

 
Innenfor IKT-området fortsatte arbeidet 
med å fornye utstyr og programvare i 
samsvar med vedtatt budsjett for 2013, og 
gjelder oppgradering av nettverk, tiltak på 

datarom, utskifting av datamaskiner , 
lisenser, samt nye datamaskiner for elever og 
lærere og oppgradering av elevservere. 
 

Hovedtema barnehage og skole for 2014: 

 LP-modellen i skole og barnehage. 

 Implementere årshjul og prosedyrer 

for skolebasert vurdering i Skaun 

kommune. 

 Arbeidet med lokale læreplaner for 

skolene i Skaun kommune. 

 Utbygging av Børsa skole og Buvik 

skole. 

 Overgang til VISMA flyt skole, med 

integrasjon VISMA HRM og 

FRONTER. 

 Planarbeid: Sektorplan grunnskole 

og Handlingsplan for et mobbefritt 

oppvekst- og læringsmiljø i Skaun 

kommune er ferdigstilt. 

 Deltakelse i "Den gode barnehage- 

og skoleeier". 

 Utbygging av Hammersdalen 

barnehage. 



 

Vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX - ESA sak 15/370 

Tjenester servicekontoret 

 
Prosjekter 

 Forberedelse til en mer 
brukervennlig hjemmeside er 
påbegynt 

 Innføring av ny Profilhåndbok er 
ferdigstilt. 

  

 Ny logo er innført og endring av 
maler i våre fagprogrammer er 
påbegynt. 

 Planlegging av opplæring i enhetene 
på sak- og arkivsystem er i gang. 

 Arbeidet med fullelektronisk arkiv er 
påbegynt. 

 

Organisasjon økonomi- og personalkontoret. 

 
Økonomi – og personalkontoret har 13,25 
årsverk i faste stillinger.  
 
I tillegg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet 
med i 60% stilling og Hovedvernombud i  

 
10% stilling ført under ansvar 120. 
 
Ny rådgiver personal tiltrådte 24. mars, og 
vikarstilling på IKT i 70%, ble omgjort til 
fast stilling. 

 
Resultatindikatorene innen organisasjon. 
 Resultat 2012 Resultat 2013 Mål  2014 Resultat 2014 

Nærmeste leder 4,4 4,1 4,5 4,2 

Organisering av arbeidet 4,4 4,5 4,5 4,3 

Fysiske arbeidsforhold 4,9 4,4 5,0 4,4 

Faglig og personlig utvikling 5,0 5,0 5,0 4,8 

Nærvær 91,3 97,4 96,0 97,1 

 

Organisasjon servicekontoret 

 
Servicekontoret har 6 årsverk. En 
medarbeider avla fagprøve i kontorfag i 
2014. Fra 01.07. ble det tilsatt ny leder på 
Servicekontoret. I 2014 har Servicekontoret 
hatt 2 personer på praksisplass finansiert av 
NAV. 

Det har også i 2014 blitt praktisert rullering 
av arbeidsoppgaver. Dette har blitt gjort for 
å minske sårbarheten, men også for å ivareta 
kompetanseoverføring/opplæring internt. 
Det kan bli foretatt noen justeringer mht 
arbeidsoppgaver for å øke effektiviteten. 

 

 
Fra medarbeiderundersøkelsen / BS: Mål 

2013 
Resultat 

2013 
Mål 
2014 

Resultat 
2014 

Mål 
2015 

I hvilken grad får du tilstrekkelig info til å gjøre en 
god jobb? 

5,4 4,8 5,4 4,8 5,0 

Din nærmeste leder gir deg tilstrekkelig 

tilbakemelding på den jobben du gjør? 

   4,2 5,0 
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I hvilken grad løser dere felles arbeidsoppgaver på 

din arbeidsplass på en god måte? 

5,4 5,8 5,5 4,9 5,2 

 

Nærværsprosent 94 95 94 96 95 

 

 
Servicekontoret hadde 100% oppslutning på  
medarbeiderundersøkelsen og resultatet var 
også veldig bra. Nærværsprosenten er også 

fin, når vi tar i betraktning at vi har hatt en 
person på langtidssykefravær. 

 

Utfordringer økonomi- og personalkontoret. 

Økonomi- og personalkontoret. 

 Oppfylle økonomiplanen for 2015-
18. Det er særdeles viktig å sikre den 
økonomiske handlefriheten, med et 
netto driftsresultat på minst 3%. 

 Bruke LEAN for å forbedre rutiner 
og optimalisere drifta. 

 Fullføre implementeringen av de nye 
personalmodulene i Visma, og 
erstatte manuelle rutiner med 
elektronisk arbeidsflyt. 

 Videreutvikle bruken av 
kvalitetssystemet. 

 Sette i drift programmet nye Bedre 
Styring. 

 Forberede overgangen til til et 
elektronisk personalarkiv. 

 

Grunnskolen. 

 Digitalt utstyr og lisenser til 

opplæringen. 

 Kapasitet ved skolebyggene. 

 Miljøretta helsevern i skolen. 

Barnehagen. 

 Driftsstart ny Hammerdalen 

barnehage. 

 Sikre tilstrekkelig kapasistet på 

barnehageplasser. 

 Oppgradere og fornye bygninger, 

uteområder, lekeapparat, inventar og 

utstyr. 

 Miljøretta helsevern i barnehagen. 

 Sektorplan barnehager 

 

Utfordringer servicekontoret. 

Økonomi 
For å opprettholde, og videreutvikle 
kompetanse i tråd med utfordringene både 
på arkiv og saksbehandling, kan det være 
fornuftig å bruke mer ressurser på 
kompetanseheving. I tillegg til dette vil det 
bli kostnader til arbeidet med overgang til 
fullelektronisk arkiv. 
 
 
 
 

Tjenester 
Vi har fokus på å forbedre våre tjenester til 
innbyggerne, og da spesielt å utvikle en mer 
brukervennlig hjemmeside - jmf vår 
kommunikasjonsstrategi. 
 
Overgang til elektronisk arkiv vil påvirke 
enhetenes bruk av ESA og behov for 
veiledning fra Servicekontoret blir 
nødvendig. Dette vil medføre ressursmessige 
utfordringer i en periode. 
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I 2015 skal det avvikles kommune- og 
fylkesvalg. Dette betyr en utfordring for 
Servicekontoret i forhold til bemanning. 
Tidligstemming starter allerede 1. juli. 
 
 

Organisasjon 
Kartlegging av bemanningsbehov og 
kunnskap på Servicekontoret er en pågående 
prosess. En medarbeider har tatt fagprøve i 
kontorfag i 2014. Vikar har blitt innleid ved 
langtidssykefravær. 
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Grunnskolen. 

Økonomi og nøkkeltall. 

Nøkkeltall basert på KOSTRA 

Skaun k-gr. 07 

2014 

S-T 

2014 

Landet 

2015 2011 2012 2013 2014 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 

privat SFO, prosent 
59,8 64,7 64,3 64,6 61,2 67,2 62,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

skolefritidsordning (215), per komm. bruker 
20997 24869 27617 33274 28317 29581 27792 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

grunnskoleundervisning (202), per elev 
64139 67846 71810 79031 80697 83888 85981 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, prosent 
10,6 10,4 10,4 8,4 7,2 8,2 8,0 

 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, prosent 1-4.trinn 
4,7 5,2 5,2 4,5 4,4 5,2 5,1 

 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, prosent 5.-7.trinn 
12,9 11,6 13,7 11,3 8,5 9,3 9,4 

 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, prosent 8.-10.trinn 
16,4 17,0 15,4 11,5 9,8 11,1 10,5 

 

Andel timer spesialundervisning av antall 

lærertimer totalt, prosent 
14,7 14,0 13,3 11,0 15,1 16,4 17,3 

 

Overgang til videregående skole 97,7 100,0 100,0 96,6 98,1 98,1 98,0 

Grunnskolepoeng 39,6 39,7 36,8 38,5 - 40,3 40,4 

Gj.snittlig gruppestr, 1. – 4.trinn 15,7 17,1 15,2 13,6 14,0 13,5 13,6 

Gj.snittlig gruppestr, 5. – 7.trinn 13,6 14,5 14,4 12,8 14,2 13,5 13,6 

Gj.snittlig gruppestr, 8. – 10.trinn 17,3 16,7 15,0 15,5 15,1 14,9 14,4 
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Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning har nærmet seg nivået 
til Kostragruppen Skaun kommune tilhører. 
Dette skyldes klassedelinger og  vedtak i 

forhold til gruppestørrelse på 1.trinn. Andel 
elever som mottar spesialundervisning har gått 
ned, spesielt for ungdomstrinnet. Dette i tråd 
med målsettinger for sektoren.  

Tjenester 

 
SKOLEPORTEN Skaun 

kommune 

Kostra- 

gruppe 7 

Sør-

Trøndelag 

Nasjonalt 

Nasjonale prøver 5. trinn lesing 49 49 50 50 

Nasjonale prøver 5.trinn regnig 48 50 50 50 

Nasjonale prøver 5.trinne engelsk 48 49 50 50 

Nasjonale prøver 8. trinn lesing 48 49 50 50 

Nasjonale prøver 8.trinn regnig 48 49 49 50 

Nasjonale prøver 8.trinne engelsk 48 49 49 50 

Nasjonale prøver 9. trinn lesing 53 53 54 54 

Nasjonale prøver 9.trinn regnig 54 52 53 53 

 
 
Resultatene fra nasjonale prøver ble fra 2014 
presentert i en ny skala som ikke kan bruke til å 
sammenligne resultater for kommunen fra 
tidligere år. Endringen skal medføre at det blir 
lettere for skoleledere og skoleeier å vurdere 
endring over tid. Dette ved hjelp av såkalte 
”ankeroppgaver”, som vil være de samme fra år 
til år. Den nye skalaen har 50 skalapoeng som 

gjennomsnitt og 10 som standardavvik. Skaun 
kommune ligger i år 1-2 skalapoeng over eller 
under snittet. Prøveresultatene i seg selv gir et 
begrenset bilde av de ferdighetene og den 
kompetansen elevene har. Derfor er det viktig å 
se resultatene i sammenheng med annen 
relevant informasjons om skolen, kommunen 
og eleven. 

 

Organisasjon 

Skolene i Skaun har 1052 elever, 91,5 årsverk til 

undervisningspersonale og 10,9 årsverk utført 

av assistent. Ved skole-fritidsordningen er det 

305 elever og 17,1 årsverk. 

 

Skolene har i 2014 gjennomført 

Ståstedsanalysen, utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet, i stedet for 

medarbeiderundersøkelsen. Ståstedsanalysen er 

et analyseverktøy for kvalitetsvurdering og 

skoleutvikling, der målet er å skape felles 

refleksjon over skolens praksis (jf § 2-1forskrift 

til oppll). Ståstedsanalysen kan ikke brukes til å 

sammenligne skoler, men er et verktøy til støtte 

for den skolebaserte vurderingen. Alle skolene 

har drøftet sin Ståstedanalyse og barneskolene 

har, på bakgrunn av dette, valgt å søke seg inn i 

Utdanningsdirektoratets satsning ”Vurdering 

for læring” fra høsten 2015. Dette samsvarer  

 

med den vedtatte sektorplanen. Skolene har 

mye på plass når det gjelder vurdering for 

læring, men har fremdeles en del å gå på når det 

gjelder felles forståelse av vurderingsforskriften, 

elevmedvirkning og vurderingskompetanse hos 

lærerne. 

 

I løpet av våren 2015 vil skolene i Skaun 

avslutte en 3-årig implementering av LP-

modellen. Skolene har hatt en felles 

kompetanseheving i forhold til analysemodellen 

og et samlet fokus på læringsmiljø. Som 

beskrevet i sektorplanen vil fokus på 

læringsmiljøet fortsette, mens selve LP-

modellen vil gå over til drift, dvs. skolenes måte 

å jobbe på. Skolelederne har høstet gode 

erfaringer med å ha felles fokusområde. 

Utfordringen har vært å skjerme tid til et såpass 

omfattende utviklingsarbeid, spesielt ved 
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enheter som har hatt utfordringer i forhold til 

det fysiske skolemiljøet.  

Rutiner i for tidlig innsats, både innhold og 

organisering, finnes ved alle skolene. 

Skolenes 6 fagdager har blitt benyttet til 
kompetanseheving vedrørende LP-modellen, 
lokale læreplaner og vurdering for læring. 

 
Fem lærere fikk i 2014 innvilget søknad om å ta 
30 stp i matematikk/regning gjennom Udirs 
satsnig ”Kompetanse for kvalitet”. Dette 
samsvarer med HOKUs prioriterte områder for 
videreutdanning for lærere. 

 

Utfordringer 

 
Elevtallsveksten vil stadig utfordre skolene på 
flere områder. Det gjelder i forhold til byggenes 
kapasitet, størrelse på elevgrupper, tilpassa 
opplæring, utstyr til drift osv. Utfordringene 
oppleves ulikt ved de ulike enhetene. 
Etter skolebaserte vurderinger ser vi at andel 
elever som er på laveste nivå ved nasjonale 
prøver for regning er for høy. Den samme 
tendensen ser vi for eksamensresultatene for 
matematikk.  
 
Gjennom Ståstedsanalysene melder flere lærere 
at egen kompetanse i forhold til digitale 
ferdigheter er en utfordring. Det er en nasjonal 
målsetting at de digitale ferdighetene skal 
integreres i stadig større grad i undervisningen i 
grunnskolen. Behov for kompetanse, digitale 
verktøy, lisenser og programvare er økende. 
Det samme gjelder vedlikehold og oppfølging. 
Her er rammene en utfordring. 
 
Skolene har fått et økende antall barn med 
spesielle behov, det være seg skolevegring, 
diagnoser eller psykisk helse. Dette utfordrer 
elevenes læring. Når man i tillegg vet at man har 
lavere bemanning i støttetjenester enn nasjonal 
norm, byr dette på utfordringer i forhold til 
tverrfaglig samarbeid rundt denne elevgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
”Ungdomstrinnssatsningen” er en omfattende, 
styrt satsning fra nasjonalt hold. Det er tydelige 
forventinger om at undervisningen skal gjøres 
mer praktisk og variert. Dette utfordrer både 
lærerens kompetanse og rammer i forhold til 
utstyr. Skaun ungdomsskole har tre årsverk 
finansiert av Utdanningsdirektoratet ut 2016. 
For å imøtekomme kriteriene for å benytte 
disse midlene har kommunen selv tilført 
ungdomsskolen et årsverk gjennom 
ressursfordelingsmodellen. Dersom disse 
årsverkene frafaller vil det være utfordrende for 
ungdomstrinnet å leve opp til intensjonene i 
”Ungdomstrinnssatsningen”. 
 
Skolebyggenes fysiske tilstand er en utfordring. 
Ved de største skolene vil dette være gjeldende 
til de nye skolebyggene innvies, mens de minste 
skolene melder om slitne skolebygg med liten 
eller ingen tilgang til spesialrom. Også i forhold 
til forskriften om miljøretta helsevern for skoler 
er det utfordringer. Dette vises i en kartlegging 
utført av Schneider Electrics AS i 2014.  
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Barnehager 

Resultatvurdering 

 

Regnskap 

Revidert 

budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Jåren-Råbygda oppvekstsenter,barnehage 3 310 835 3 180 048 130 787 3,9 

Venn oppvekstsenter, barnehage 3 870 504 3 951 300 -80 796 -2,1 

Viggja oppvekstsenter, barnehage 2 227 473 2 330 138 -102 665 -4,6 

Børsa barnehage 16 904 399 17 889 048 -984 649 -5,8 

Oterhaugen barnehage 16 740 441 17 328 532 -588 091 -3,5 

Ilhaugen barnehage 8 558 111 9 839 537 -1 281 426 -13,0 

Pundslia barnehage 5 027 878 5 517 953 -490 075 -8,9 

Fellesutgifter barnehage 9 913 335 9 287 001 626 334 6,7 

Sum netto utgift 66 553 018 69 863 557 -3 310 539 -5,0 

 

 

Tabellen visr avviket  i kr og % fordelt på enhetene. Resultatet ble et mindre forbruk på kr. 

3.310.000. Mange enheter har til dels store mindreforbruk. Fellesutgifter fikk et merforbruk, som 

skyldes hovedsakelig økt utgifter til private barnehager i andre kommune. Dette er nærmere 

forklart under økonomi- og personalkontoret. 

 

 

Nøkkeltall basert på 

KOSTRA 

Skaun 
k-gr. 07 

2014 

S-T 

2014 

Landet 

2014 2011 2012 2013 2014 

Andel innbyggere 1-5 år med barnehageplass 

% 
89,5 89,5 86,2 91,1 90,5 94,0 90,2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning, 

prosent 
38,4 38,0 34,3 31,4 32,0 39,4 34,6 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. pr. barn i 

kommunal barnehage 
115 037 138 986 139 196 149 726 161 871 171 697 174 744 

 

 

En større andel av  1-5 åringene har 

barnehageplass 1 2014 sammenligna med 

årene før. Andelen som har barnehageplass 

er noe høyere enn landet  og Kostragruppen, 

men noe under snittet for Sør-Trøndelag. 

 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 

har gått ned fra 2010, men sammenligna 

med landet er dekninga fortsatt god. Sør-

Trøndelag har  høyere andel førkolelærere 

enn Skaun i 2013. 

 

Skaun kommune er kostnadseffektiv i drift 

av barnehager, og har betydelig lavere 

utgifter til barnehagene enn  

sammenligningsgruppene. 
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Tjenester 

Alle barnehagene arbeider i henhold til 

rammeplanen og de fagområdene som er 

angitt der; 1 Kommunikasjon, språk og tekst, 2 

Kropp, bevegelse og helse, 3 Kunst, kultur og 

kreativitet, 4 Natur, miljø og teknikk, 5 Etikk, 

religion og filosofi, 6 Nærmiljø og samfunn. 

 

Barnehagene har noe ulik vektlegging av 

fagområdene, men viktige tjenesteområder 

er; fysisk miljø, informasjon, 

brukermedvirkning, trivsel og respektfull 

behandling. 

Arbeide med ”Sektorplan for barnehagene i 

Skaun” er godt i gang. Felles 

satsingsområder er; Barn med særskilte 

behov/tidlig innsats, Danning og kulturelt 

mangfold, Pedagogisk ledelse/barnehagen som 

lærende organisasjon, Et godt språkmiljø for alle 

barn. 

 

 Felles og samordna  opptak for kommunale 

og private barnehager. Utfordringen var å 

skaffe nok plasser til barnehageåret 

2014/2015. Resultatet ble å sette opp to 

leide paviljonger på tomta til Ilhaugen 

barnehage. De kom på plass til oppstart 

01.08.14, og foreldre og ansatte er godt 

fornøyd med tilbudet. Alle med lovfestet rett 

fikk plass, i tillegg til flere som fylte ett år 

etter 1. september og barn som hadde søkt 

etter fristen. 

 

Etter at Trollhula private frluftsbarnehage la 

ned driften 31.07.13 har mange barn fra 

Venn skolekrets fått tildelt plass i Børsa eller 

Buvika. Planen er å renover kjelleren i 

Allbrukshuset på Venn for å bedre denne 

situasjonen. 

 

Det arbeides fortsatt med LP-modellen i de 

barnehagene som er tilknyttet 

oppvekstsentrene. Bare positive 

tilbakemeldinger, og målet må være å få med 

alle barnehagen på sikt. 

Det er vedtatt en felles Plan for overgangen 

barnehage – skole, og det er vedtatt en felles  

handlingsplan mot mobbing for barnehager 

og skole. 

 

Kommunen har nå en privat barnehage, 

Fredly barnehage. Barnehagen har behov for 

mer plass, og har planer om utbygging. 

Utfordringen er tilskudd fra kommunen. 

Tilskuddet til de private barnehagene skal 

beregnes etter to år gamle regnskap. 

Tilskuddet til Fredly for 2015 blir beregnet 

etter regnskap for kommunale barnehager i 

2013. De kommunale barnehagene driver 

kostnadseffektivt, og kan derfor slå uheldig 

ut for Fredly. 

 

I tillegg har barn bosatt i Skaun gått i private 

barnehager i Trondheim og Melhus. Våren 

2014 gikk 25 barn i Trondheim og 5 barn i 

Melhus. Høsten 2014 gikk 18 barn i 

Trondheim og 7 barn i Melhus. I henhold til 

§ 11 i Forskrift om likeverdig behandling 

ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehage har disse 

kommunene 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 

tilskuddsprosenten som hver enkelt 

barnehage mottar fra egen kommune. Fra 

høsten 2014 har private barnehager rett på 

minimum 98 % kompensasjon. Fredly har 

avtale på 100 %. Kommunene får ingen 

informasjon i forkant om hvor mange barn 
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som har et barnehagetilbud i private 

barnehager i andre kommuner. 

Midler til styrkingstiltak refunderes til private 

barnehager etter søknad. Gjelder tilskudd til 

enkeltvedtak etter opplæringsloven, og 

styrket tiltak til tidlig innsats. 

 

Fra 2014 ble midler til styrkingstiltak i de 

kommunale barnehagene fordelt og overført 

til den enkelte barnehage sitt budsjett. Styrer 

sender rapport på hvordan midlene er 

disponert til administrasjonen to ganger i 

året. 

Organisasjon 

Alle barnehagene har full 

barnehagelæredekning i henhold til kravet i 

barnehageloven. Ingen søknader om 

dispensasjon fra barnehagelærerutdanningen 

i 2014. Stor søkermasse til ledige 

barnehagelærerstillinger og barne- og 

ungdomsarbeiderstillinger i 2014. 

Midler til kompetanseutvikling fra staten blir 

overført Orkdal-Øy regionen. 

Regionkonsulenten koordinerer 

kurs/opplæring for ansatte i barnehagene. I 

tillegg samarbeider barnehagene i Skaun om 

felles kursdager. 

 

Sykefraværet i barnehagene varierer. Å 

skaffe vikarer er en stor utfordring. 

Kommunen utvider barnehagetilbudet hvert 

år, og mange vikarer får faste stillinger. Det 

er nå planer om et prosjekt i barnehagene 

ved bruk av Lean-metoden for å oppnå 

større nærvær

Utfordringer. 

 

Økonomi 

I flere år har utfordringen vært å skaffe nok 

barnehageplasser i kommunen. 

Hammerdalen barnehage i Buvika åpner 

01.08.15, og vil forhåpentligvis gi et 

pusterom. Det er foreløpig lagt inn midler til 

drift av 6 av de 8 avdelingene i budsjett 

for2015. Etter første tildelingsrunde av 

plasser er alle barnehager fylt opp med barn 

som har en lovfestet rettighet. Fortsatt står  

 

 

 

39 på venteliste. Det er barn som har søkt 

etter fristen og barn som fyller ett år etter 1. 

september. Når alle svarene er kommet inn 

vil det bli vurdert om det skal åpnes flere 

avdelinger i Hammerdalen. 

Mange av barnehagene begynner å merke 

slitasje på både bygninger, 

uteområde/lekeapparat samt leker og utstyr, 

som det etter hvert blir viktig å få 

oppgradert og fornya. 

 

Tjenester 

Barnehagene scorer godt på 

brukerundersøkelsen og 

medarbeiderundersøkelsen, men må 

fortsette å jobbe ut fra de siste resultatene.  

 

 

Velge fokusområder, lage tiltak og følge opp 

disse. 
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Det er et økende behov for spes.ped. 

kompetanse i barnehagene. Det satses på  

 

tidlig innsats, og det er stadig større 

utfordringer i barnegruppa. Dette krever 

kartlegging, testing og utprøving, som gjør at 

riktig kompetanse er viktig. 

 

Avvikling av ferie kan være ei utfordring i de 

store barnehagene som har åpent hele 

sommeren. Å holde stengt i to uker som de 

minste barnehagene gjør, kan være et 

alternativ. 

 

Organisasjon 

Alle barnehagene har utnyttet leke- og 

oppholdsarealet maksimalt for å skaffe nok 

plasser. Utvidelsene i Børsa og Oterhaugen 

barnehage evalueres i forbindelse med 

opptak og behov hvert år. Fokus på nærvær  

 

 

 

 

og redusert fravær er en viktig oppgave for 

de fleste barnehagene.  

 

Lite tid til administrasjon er en utfordring 

for oppvekstsentrene, spesielt med tanke på 

samhandlingen mellom skole, barnehage, 

SFO og innføring av LP-modellen. 
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Kultur, fritid og frivillighet. 

Økonomi. 
 Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr. Avvik i % 

Utgift 11 984 022 12 474 739 -490 717 -3,93 

Inntekt -4 074 316 -3 271 282 -803 034 24,55 

Netto 7 909 706 9 203 457 -1 293 751 -14,06 

 

 

I netto driftsresultat er det omtrent balanse 

mellom avsetninger til og bruk av bundne 

driftsfond. Dette gjør at netto driftsresultat 

synliggjør årets mindreforbruk. 

 

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak 

følgende: 

- Ubenyttede lønnsmidler og økte 
inntekter ved kulturskolen – for stor 

forsiktighet med inntak av flere 
elever. 

- For lite utbetalt vikarlønn ved 
sykdom. Timer er avlyst og tas igjen 
våren 2015. 

- Mindre utbetalte tilskudd enn 
budsjettert. 

- Mindre bruk av konsulenttjenester 
enn budsjettert. 

 

Tjenester. 

I 2014 har kulturskolen hatt det samme 

undervisningstilbudet som året før. 

Disiplinene dans, teater og visuelle kunstfag 

har fått et mer solid feste og det er enda mer 

riktig å kalle skolen for en kulturskole. På 

disse tilbudene undervises det i til dels 

ganske store grupper, men det er fortsatt 

stor overvekt av elever og søkere på 

musikkdisiplinene, og innenfor disse er det 

noen instrumenter som peker seg ut som 

mer populære enn andre. Det ble ikke 

gjennomført brukerundersøkelser for 

kulturskolen i 2014. Annen 

gjennomføringsform enn tidligere benyttet 

er avklart, og det vil i 2015 igjen bli 

gjennomført to undersøkelser, for elever fra 

8. trinn til voksne og for foresatte til elever 

fra 7. trinn og ned. 

 

Biblioteket satte i 2014 rekord med 33 691 

utlån. En stabilisert personalsituasjon 

sammenlignet med året før og økt fokus på 

litteraturformidling må ta noe av æren for 

dette. Brukerundersøkelse ble gjennomført 

med snittresultat på 5,1 og med svært 

positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet. 

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 kulturtilbud i 

grunnskolen, både generelt og gjennom den 

Kulturelle skolesekken (DKS) og noe på 

kulturtilbud i barnehagene. Klubb1 har fast 

ukentlig åpningstid, men har deler av året 

hatt litt ustabil bemanning pga. sykmelding. 

Én klubbarbeider har sagt opp sin stilling, og 

denne er forhåpentligvis besatt innen 

utgangen av første kvartal 2015. MOT har 

heller ikke i 2014 kommet opp til ønsket 

nivå, men det er i positiv utvikling. Vi har 
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fått tilsatt ny informatør, og MOT sentralt 

vil komme med oppdatert 

veiledning/tilbakemelding i løpet av våren 

2015, angående anbefalt ressursnivå for 

gjennomføringen av arbeidet. 

 

Ved utgangen av året var det omtrent 60 

enkeltfrivillige tilknyttet Skaun frivilligsentral 

for forskjellige typer oppdrag. De har bidratt 

med alt fra diverse enkeltoppdrag, 

ledsagertjeneste, handleturer, bingohjelp, 

teaterturer og andre arrangement. 

 

Organisasjon. 

Enheten består p.t. av ca. 10,5 årsverk, når 

kulturskolens salg av tjenester til 

fritidskulturlivet er holdt utenom. Enheten 

har et nærvær på 96,8 %, som er 1,8 

prosentpoeng over målsetting. På det som er 

av sykefravær, er det ingen tilbakemeldinger 

på at dette skyldes forhold på arbeidsplassen. 

Samarbeid og samhandling på tvers av 

tidligere organisering utvides og utvikles 

stadig, og gjennom arbeidet med Sektorplan 

kultur fikk dette et ekstra løft. Samarbeid 

med andre enheter fungerer også stort sett 

bra. 

 

Utfordringer. 

Økonomi 

- Økt fokus på arbeidet med å gjøre 
budsjettering og økonomistyring 
best mulig i alle ledd. 

- Prioritert bruk av midler til faglig 
utvikling, slik at alle på enheten er i 
stand til å levere tjenester av best 
mulig kvalitet. 

- Kunne jobbe videre mot å nå den 
nasjonale målsettinga om at 30 % av 
elevene i grunnskolen skal få et  

- tilbud i kulturskolen1. 

- Økonomiske rammer som gjør det 
mulig med best mulig innsats 
innenfor ungdomsarbeidet. 

 

Tjenester 

- Forsterket fokus på hvilke 
kjerneoppgaver som skal prioriteres, 
i dialog med politikerne. 

- Opprettholde og utvikle kvaliteten 

                                              
1
 Dekningsgrad ved innsendt GSI-rapport 2014 = 

25,98 % - Antakelig noe høyt resultat og beregning 
vil bli kvalitetssikret mot KOSTRA 

på tjenestene som leveres av 
enheten. 

- Fortsatt videreutvikle og styrke det 
helhetlige og tverrfaglige 
kulturarbeidet i kommunen. bl.a. 
gjennom oppfølging av Sektorplan 
kultur. 

- Avklare metode for gjennomføring 
av neste års brukerundersøkelser i så 
god tid som mulig. 

 
Organisasjon 

- Finne best mulig arbeidsmodeller/-
former for å få enheten til å fortsette 
den gode utviklingen i feller retning. 

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

- Leder må være like tilgjengelig for 
alle tilsatt 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, 

Hjemmetjenesten, NAV sosial og Rossvollheimen 

Økonomi 

Ansvar Ansvarsnavn Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % 

Fl ansvar 
310 
320 
330  

Barn, familie og helse 
NAV sosial 
Rossvollheimen 
Hjemmetjenesten 

32 166 732 
5 938 039 

42 781 352 
35 972 517 

31 478 206 
6 985 669 

41 417 707 
34 323 115 

688 526 
-1 047 630 
 1 363 645  
1 649 402 

2,2 
-15,0 

 3,3  
4,8 

 Sum helse og mestring 116 858 640 114 204 697 2 653 943 2,3 

 

Sektoren har samla et merforbruk på om 

lag kr. 2.654.000. På barn familie og sosial 

skyldes merforbruket i stor grad større 

utgifter til barnevern enn budsjettert.  Nav 

sosial sitt resultat kan hovedsakelig forklares 

med mindre forbruk på kvalifiseringsstønad. 

 

Av hjemmetjenesten sitt overforbruk  på 1,6 

mill. kr. skyldes ca 1,0 mill. økte 

pensjonsutgifter, pga. av høyt vikarinnleie. 

Det er også utbetalt mer enn kr. 400.000 i 

overtid. 

 

Merforbruket på Rossvollheimen skyldes  

økte pensjonsutgifter knyttet til vikarbruk 

med om lag kr. 700.000,-, og økte innleie av 

personell. 

 

Fellesutgifter helse gjelder kommual 

medfinansiering, utskrivningsklarepasienter 

og øyeblikkelig hjelptilbud  i SiO. Det 

økonomiske resultatet ble et mindreforbruk 

på kr. 313.000.  Regnskapet ligger på ansvar 

120-økonomi og personalkontoret. 

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. Resultatet ble et 

mindreforbruk på om lag  kr. 203.000. 

Endelig beregning for 2014 foreligger ikke 

før høsten 2015. Kommunal 

medfinansiering opphører fom 2015. 

 

Betaling for utskrivningsklare pasienter, 

som går ut på at kommunen må betale en 

døgnpris for utskrivningsklare pasienter i 

sykehus. I 2014 var døgnprisen på kr 4 255 

pr døgn. Total kostnad kom på kr. 280.830 

for 66 døgn. I 2013 ble kostnaden  kr. 

53.625 for 13 døgn. 

 

Tilskudd til opprettelse av øyeblikkelig-

hjelptilbud, som går ut på at kommunen tar 

ansvar for innbyggere med behov for 

øyeblikkelig hjelp, men som ikke vurderes å 

ha behov for spesialisthelsestjenester. Det er 

varslet at kommunene får plikt til å tilby 

øyeblikkelig hjelptilbud fra 2016. Utgifta 

kom på kr. 1.393.892, mens statstilskuddet 

til ordninga beløp seg til kr. 1.383.541. 
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Pleie og omsorg 

Nøkkeltall basert på Kostra 
Skaun 
2012 

Skaun 
2013 

Skaun 
2014 

K07 
2014 

ST 
2014 

Norge 
2014 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

27,9 24,2 25,2 28,9 28,9 30,4 

Institusjoner- andel av netto driftsutgifter pleie og 
omsorg 

55,3 54 51 44 50 45 

Tjenester til hjemmeboende – andel av netto 
driftsutgifter pleie og omsorg 

38,5 38,7 42 52 45 49 

 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år 
over  

21,4 20,3 19,1 16,8 20,1 18,7 

 

 

Pleie og omsorg består av hjemmebaserte og 

institusjonsbaserte tjenester.  Skaun 

kommune bruker mindre andel av netto 

driftsutgifter til pleie og omsorg enn 

sammenligningsgruppene. Skaun kommune 

bruker fortsatt mer enn halvparten av 

ressursene til institusjon, men andelen er 

synkende.  Når det gjelder  plasser i 

institusjon i prosent av innbyggere over 80 

år, har andelen sunket litt, men ligger fortsatt 

over Kostragruppe 7 og landet. Andelen i 

Sør-Trøndelag er imidlertid høyere. 

 

Kommunehelse 

Nøkkeltall basert på Kostra 
Skaun 
2012 

Skaun 
2013 

Skaun 
2014 

K07 
2014 

ST 
2014 

Norge 
2014 

Netto driftsutgifter kommunehelse i 
prosent av samlede netto 
driftsutgifter 

4,5 4,7 4,4 4,2 4,8 4,3 

Netto driftsutgifter i kr til 
forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 0-5 år 

5 682 5 399 5 939 7 056 8 407 7 430 

Netto driftsutgifter til diagnose, 
behandling og rehabilitering pr 
innbygger 

860 1 011 1 080 1 305 1 669 1 580 

Fysioterapiårsverk pr 10 000 
innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

6,2 6,5 4,6 6,7 6,7 7,2 

 

Kommunehelse består av helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste, fysio- og 

ergoterapitjeneste, kommunal legetjeneste og 

deler av psykisk helsetjeneste.  Netto 

driftsutgifter til kommunehelse ligger  

marginalt over Kostragruppe 7 og landet, 

men lavere enn Sør-Trøndelag. I de andre 

indikatorene ligger Skaun under 

sammenligningsgruppene. 
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Sosialtjeneste 

Nøkkeltall basert på Kostra 
Skaun 
2012 

Skaun 
2013 

Skaun 
2014 

K07 
2014 

ST 
2014 

Norge 
2014 

Netto driftsutgifter til 
sosialtjenesten i prosent av 
samlede netto driftsutgifter 

2,3 2,1 2,3 3,2 3,8 4,1 

Netto driftsutgifter i kr pr 
innbygger 20 – 66 år til råd, 
veiledning og sos. foreb. arbeid 

676 631 628 1 026 1 044 1 275 

Netto driftsutgifter i kr til tilbud 
til personer med rusproblemer pr 
innb 20 – 66 år 

67 64 322 205 441 545 

Årsverk i sosialtjenesten pr 1000 
innb. 

0,84 0,45 0,44 0,73 1,02 1,16 

 

Sosialtjenesten består økonomisk sosialhjelp, 

generell rådgivning, gjeldsrådgivning og 

rusoppfølging. Skaun ligger lavere enn 

sammenligningsgruppene på alle  

 

indikatorene i tabellen over, med unntak av 

netto driftsutgifter  til rus, hvor Skaun 

bruker mer enn Kostragruppe 7. 

 

Organisasjon 

Enhet Årsverk Nærvær i 
% 2012 

Nærvær i 
% 2013 

Nærvær i 
% 2014 

Mål i % 
2014 

Barn, familie og helse 23,08 91,6 97 94,3 95 

NAV sosial 3,5 97,7 92 88 94 

Rossvollheimen 58,5 90,9 92,4 91,4 92,4 

Hjemmetjenesten 54,6 90,5 89,9 86,5  

Sum helse og mestring 139,68 92,7 93,07   

 

Nærværet har sunket fra 2013 til 2014 for alle enhetene. Hjemmetjenesten har hatt en synkende 

tendens alle årene fra 2012, og har et nærvær på 86,5% i 2014. 

 

Utfordringer. 

Økonomi. 

For barn, familie og helse er det viktigste å 

få ei mer holdbar budsjettering innen 

barnevernet. For Rossvollheimen og 

hjemmetjenesten ligger de økonomiske 

utfordringen i gjennomføringa av helse- og 

mestringsplanen. Hjemmetjenesten må også 

arbeide med å få redusert overtidsbruken. 

Rettighetsfestinga av brukerstyrt personlig 

assistanse gir også økonomiske utfordringer. 

 

Tjenester. 

Dreie fokus på forebygging, med vektlegging 

på innbyggernes egen mestringsevne. Ta i 

bruk velferdsteknologi. NAV vil satse på 

virkemidler som gjør brukerne mer 

selvhjulpne. Barn famile- og helse sin fokus 
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er å få ned ventelister og saksbehandlingstida 

på tjenestene, redusere spesialundervisning. 

 

Organisasjon. 

Gjennomføring av intensjonene i helse- og 

mestringsplanen, med dreining av 

oppmerksomheten fra hjelp og bistand til 

mestring. Det innebærer endrede 

arbeidsmåter og holdninger. Ha fokus på 

bemannings- og kompetanseutfordringene. 

Arbeide med tiltak for å redusere 

sjukefraværet. 
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Teknisk kontor, eksklusivt gebyr 
Omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av drift- og investeringsprosjekt, landbruks- og 

viltforvaltning, samferdsel, Husbank- og boligtjenesten, eiendomsutvikling samt brann- og 

redningstjeneste.  

 

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

Utgift 16 613 888 15 161 078 1 452 810 9,6 
Inntekt  -4 985 286 -2 280 980 -2 704 306 -118,6 

Netto 11 628 602 12 880 098 -1 251 496 -9,72 

 

Enheten har et totalt mindreforbruk på kr. 1,25 millioner kroner. Fremdrift for enkelte prosjekter 

er endret, aktiviteter er derfor utsatt og utgifter budsjettert i 2014 vil påløpe i 2015. Dette 

fremkommer av oversikt nedenfor. I 2014 er det brukt mye ressurser til planarbeid – arealplaner, 

boliger for mennesker med spesielle behov. 

 

Tjenester. 

 
Arealplan. 
Kommuneplanens arealdel med delplaner 

for Buvika,  Børsa/ Viggja, Eggkleiva, 

Jåren/ Råbygda, Lereggen, Venn og Ånøya, 

samt områdeplaner for Børsa og Buvika ble 

vedtatt i 2014. Det har vært innleid hjelp for 

utarbeidelse og behandling av disse planene, 

men det har også krevd en del ressurser fra 

plan- og byggesak. Det er kommet 

innsigelser til planen og mekling ble 

gjennomført i februar 2015. Enkelte tema 

sendes til kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for endelig 

avklaring.  

 

Tiltak på bygg og anlegg. 

Utbygging av Hammerdalen barnehage i 

Buvika går som planlagt, både 

byggeregnskapet og framdriften.  Den skal 

ferdigstilles innen juni 2015. 

 

Prosjektet ny adkomst til Skaunhallen ble 

stort sett ferdig utarbeidet høsten 2014, men 

vi har utsatt noen tilleggsarbeider og 

asfaltering til våren 2015. 

 
Prosjektet  med ny barneskole og idrettshall i 
Børsa går som planlagt. Anlegget tas i bruk 
høsten 2015. 
 
Oppstart tilbygg på Buvik skole for å bedre 
kapasiteten. Prosjektet forventes ferdig 
høsten 2016. 
 
Samferdsel: 
Kommunale trafikksikkerhetstiltak langs 
fylkesveg, med 100% statlig finansiering 
gjennom "Aksjon skoleveg 2014", ble 
gjennomført som forutsatt og videreføres 
med nye tiltak for 2015. 
Det er behov for tiltak på kommunale veger 
også, men dette forutsetter en egenandel fra 
kommunen på 40%. 
I 2014 ble følgende kommunale vegprosjekt 
igangsatt: 
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 Veg 11 fra Saltnessand til Buvik 
skole 

 Veg 9 Lensmannsekra i Børsa 
sentrum 

Begge disse ferdigstilles i 2015. 
 
Eiendomsforvaltning: 
Ifb med grensetvist Ilhaugen har det vært 

avholdt flere møter med grunneier for å 

ordne opp i de praktiske forhold etter avsagt 

jordskiftedom i juli 2013. Det er foreløpig 

ikke inngått noen avtale mellom kommunen 

og grunneieren da han ønsker å rydde opp i 

flere møtepunkter mellom partene i en og 

samme avtale. Det er fortsatt dialog mellom 

partene, og forhåpentligvis blir saken løst i 

minnelighet i løpet av 2015.  

 

Skaun kommune har i løpet av 2014 solgt 

flere tilleggsareal til boligtomter. Arealene er 

solgt til en lav kvadratmeterpris som sist ble 

vurdert i 2005, men det vil i løpet av 2015 

foreslås en oppjustering av prisen i henhold 

til en differensiert markedsverdi. 

Kommunen har også solgt en 

sentrumstomt på Viggja. Salgsoppdraget for 

utbyggingstomta på Trøan er avsluttet da 

tomta ikke ble solgt. 

 

Skaun kommune har i løpet av 2014 

oppjustert husleien for all næringsutleie samt 

oppjustert festeavgiften for de 

bortfestetomtene som ikke skal innløses. 

Tidspunktet for innløsning er kommet for 

begge festetomtene ved Rossvatnet/ 

svenskrommet, og innløsning eller eventuelt 

”tilbakekjøp” bør gjennomføres i løpet av 

2015. 

 

Det er også startet forhandlinger for å sikre 

friluftsområdet Grønneset ved å innløse eller 

erverve private hyttetomter i området. 

 

Kommunen fester fortsatt noen tomter fra 

Opplysningsvesenets fond. Festeavgiften for 

Solbakken (tomt 17) ble vesentlig oppjustert 

i 2014. Det er nå ønskelig å plassere nye 

omsorgsboliger på denne tomta, og det skal i 

løpet av 2015 vurderes om kommunen bør 

kjøpe tomta eller kun feste den videre. 

 

Det er startet en dialog med tre grunneiere i 

Buvik sentrum for å sondere mulighetene 

for et større grunnerverv. Kommunen 

ønsker å erverve tomter for å sikre 

tilstrekkelig og hensiktmessig areal for 

utvidelse av Buvik skole. 

 

Utbyggingsavtaler: 

Det ble i 2014 besluttet at Skaun kommune 

skal tilby utbyggere for større prosjekt å 

inngå utbyggingsavtaler etter 

anleggsbidragsmodellen, det vil si at 

kommunene er byggherre for de offentlige 

anleggene, og anleggene skal da i 

utgangspunktet være helt eller delvis fritatt 

merverdiavgift. Det er samtidig besluttet at 

Skaun kommune skal benytte 

infrastrukturfond for å tiltrettelegge for 

utbygging i Skaun kommune. Ordningen 

medfører at kommunen tar ansvar for å 

administrere og gjennomføre utbygging av 

infrastrukturtiltak ved å innkreve bidrag fra 

de enkelte utbyggerne. Kommunen krever 

da et administrasjonsgebyr som betaling for 

sitt arbeid og som kompensasjon for den 

risikoen kommunen tar ved å etablere denne 

ordningen. 

 
Husbankordningen: 
I 2014 fikk vi ny forskrift om startlån. 

Formålet er å bidra til at personer med 

lagvarige boligfinansieringsproblemer kan 
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skaffe seg en egnet bolig og beholde den, det 

er også åpnet for 50 års nedbetaling for de 

mest vanskeligstilte. Antall søknader i 2014 

var 46 som er vesentlig lavere enn 71 i 2013, 

pga ny forskrift. Samtidig ser man at 

søknadene er mer sammensatt for de som 

søker. Vi har flere unge uføre, uføre og 

refinansieringssøknader nå enn tidligere. 

Behovet for midler har økt da vi nå har flere 

fullfinansieringer enn tidligere. 

Vi mottar flere søknader på tilskudd for 

etablering og tilpasning enn tidligere. 

Tallet på bostøttemottakere i Skaun ligger 

fortsatt på om lag 100 saker pr år. 

 
Utleie av kommunale boliger og anlegg: 
Kommunen har stor 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. Vi 

mottar flere klager fra naboer og flere har 

utfordringer med å betale. Trygde- og 

omsorgsboligene har kortere botid fordi 

dagens beboere er svakere når de flytter inn 

enn hva de var tidligere. 

I 2014 kjøpte vi en enebolig i Møllebakken 

til flyktninger. 

Det er totalt 111 parkeringsplasser i 

parkeringshusets nedre plan, og det er kun 

12 parkeringsplasser ledig, dvs. fortsatt et 

belegg på rundt 90 %. 

 
Jord- og skogbruk: 
På jordbrukssida er det fortsatt nedgang i 

antall foretak som søker produksjonstillegg. 

Søknader over nettet utgjør nå mellom sytti 

og åtti prosent. To mjølkekvoter er solgt, 

mens en sovende kvote ble aktivisert. Det 

ble et svært godt avlingsår; både mengde og 

kvalitet var sjeldent bra både for korn og 

grasvekster. Et lite tilskudd til drenering av 

tidligere drenert dyrkajord fortsatte gjennom 

året. Bra oppslutning i Skaun. Manglende 

datakunnskaper gjorde at 

Gårdskartprosessen måtte ty til litt hjelp fra 

kartverket ang ajourholdet av AR5. 

 

Skogbruket i Skaun har hatt den største 

avvirkningen siden nyttårsstormen i 1991, 

med et samlet avvirket kvantum på 33.000 

m3.  Det er plantet 145.000 skogplanter. 

Siste året har vi i tillegg startet Prosjekt nye 

skogbruksplaner med miljøregistreringer.  

En skogbruksplan er en oversikt over 

ressursene på skogeiendommene. Pga den 

økte arbeidsmengde er ikke Hovedplan for 

skogsveger og Forvaltningsplanen for 

hjortevilt ferdigstilt som planlagt. 

I samarbeid med Skaun skogeierlag og Orkla 

skogforum arrangerer vi en årlig skogdag for 

8. trinn, (95 elever) ved SUS. 

 
Det ble felt 105 elg, 98 hjort og 25 rådyr. 

Fellingsresultatet er på nivå med de siste års 

avskyting. Påkjørsel av vilt er gått ned, mens 

tilfeller av funn av dødt vilt er økt.  

Observasjoner av gaupe er økende.  

 

Brann og redning: 
Brann- og redningsvesenet hadde et 

mindreforbruk på kr. 745 000,-. Dette 

skyldes hovedsakelig mindreforbruk på lønn 

og vaktgodtgjøring, da vi har hatt perioder 

av året med vakanser i stillinger p.g.a. 

naturlig avgang.  

Det ble gjennomført 21 ordinære tilsyn i 

særskilte brannobjekter (skoler, barnehager, 

industri, helseinstitusjoner osv.). 

Totalt 88 utrykninger i 2014, derav 8 til 

brann i bygning og hele 45 til bygninger med 

automatisk brannalarmanlegg (derav de aller 

fleste unødige alarmer). Det vi ser er en 
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tendens til at antall utrykninger øker, men 

antall alvorlige hendelser som brann i 

bygning og trafikkulykker er noenlunde 

stabilt. 

På grunn av vekst i innbyggertallet i tettsted 

har vi passert 2000 innbyggere i Buvika, noe 

som utløste krav om overordnet vakt i 

kommunen. Dette løser vi nå ved å etablere 

felles overordnet vakt med Orkdal 

kommune.  

 

Organisasjon: 

Teknisk kontor bestod ved årsskiftet av 
totalt 18 personer fordelt på 17,6 årsverk. 7,2 
årsverk finansieres av selvkost og tiltak med 
egne bevilgninger. Flere av medarbeiderne 
har arbeidsoppgaver både i og utenfor 
gebyrområdene. Alle stillinger var besatt ved 
årsskiftet. 
 
Sykefraværet i 2014 var 6% mot 11,5% i 
2013. Årsaken til et fortsatt relativt høyt 
sykefravær er langtidssykemeldinger store 
deler av året. Det synes ikke som 
sykefraværet er relatert til arbeidsoppgavene. 

Enheten har en god fordeling på kjønn og 
alder. 
 
Resultatet av medarbeiderundersøkelsen 
viser at vi i 2015 må jobbe med faglig og 
personlig utvikling og også ha fokus på 
fysiske arbeidsforhold. 
 
I løpet av året har 1 medarbeider og 
enhetsleder sluttet. Disse ble erstattet ved 
årsskiftet. Enheten har i tillegg blitt styrket 
med 3 ekstra medarbeidere innen kart, plan- 
og byggesak.  

 
Medarbeiderundersøkelse Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014 

Faglig/personlig utvikling 5,0 5,2  4,8 

Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,4  4,0 

Medarbeidersamtale 100 100 100 100 

Nærvær 0,93 0,89 0,96 0,94 

 

Utfordringer 

Fellesnevneren i utfordringene for tekniske 

tjenester er knappe personalressurser. Det er 

krevende å finne riktig balanse mellom bruk 

av egne ressurser og kjøp av tjenester. 

 

Økonomi: 

Det er fortsatt en utfordring å få til bedre 

samsvar mellom forventninger til oppgaver 

som skal løses og de ressurser vi har til 

rådighet. 

 

 

 

Tjenester: 

Omtalt under hvert enkelt fagområde under 

kap. 1 Resultatvurdering. 

I tillegg kommer utvikling av karttjenester. 

 

Organisasjon: 

Medarbeiderne opplever at både brukere og 

offentlige myndigheter stiller større krav til 

våre tjenester. Dette kombinert med vårt 

brede fagfelt og begrensede ressurser gir 

tidvis store utfordringer. Vi må derfor ha 

stort fokus på å utvikle og beholde dyktige 

medarbeidere. 
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Teknisk kontor, gebyrbelagte tjenester 
Omfatter private plansaker, bygge- og fradelingssaker, ledelse av drift- og investeringsprosjekter 

innen VA, forvaltning innen VA, slambehandling, oppmåling, feiing. 

 

Økonomi: 

Selvkostområdene finansieres ved å ilegge 

gebyr for tjenestene som leveres. 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   242 352  349 988  107 636  

Inntekt   300 443  428 000  127 557  

Netto    58 091    78 012   -19 921  25,54 

 

Byggesaker Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift  3 775 395  3 503 003   272 392  

Inntekt  3 087 779  2 628 000   459 779  

Netto     687 616     875 003   187 387  21,42 

 

For plan- og byggesaker har vi samlet et 

mindreforbruk på ca 170 000 kr. Dette 

resultatet fremkommer på tross av at vi i 

2014 har hatt store utfordringer med tidvis 

lav bemanning og omfattende innleie av 

eksterne ressurser. 

 

 

Kart- og oppmåling Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift  1 452 156  1 449 581     2 575  

Inntekt -1 353 772 -1 616 000 262 228  

Netto       98 384     166 419 264 803 159,12 

 

Kart- og oppmåling hadde et merforbruk på 

ca 260 000 kr. Dette skyldes mye sykefravær 

som førte til forsinkelser i saksbehandling og 

innleie av eksterne ressurser. 

 

 

Feiing Regnskap Revidert budsjett Avvik i kr Avvik i % 

Utgift     951 166     992 909   

Inntekt  1 069 780  1 105 000   

Netto     118 614     112 091    6 523  5,82 

 
Selvkostområdet slam omfatter hovedsakelig administrative kostnader for kommunen.  
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Tjenester. 

 
Plan- og byggesak: 
I 2014 ble det registrert 5 nye 

reguleringsplaner eller endringer av 

reguleringsplaner til behandling, samt at vi 

har jobbet med og sluttført tidligere 

innleverte planforslag.  6 planer har vært til 

1. gangs behandling og 3 planer ble endelig 

behandlet. Det har vært innleid hjelp for 

behandling av reguleringsplaner deler av 

året. 

 

I 2014 ble det behandlet ca 280 bygge-, 

fradelings-, dispensasjons-, utslipps- og 

seksjoneringssaker. Dette er en oppgang på 

ca 60 saker fra 2013.  

Det ble mottatt ca 290 saker i 2014 og dette 

er en nedgang på ca 40 saker fra 2013. Av 

disse er det sendt foreløpig svar og ikke 

mottatt ny dokumentasjon i ca 40 saker. 

Saker som ikke var behandlet eller fått 

mangelbrev ved årsskiftet 2014/2015 var ca 

30 saker.  

 

Det var fortsatt noe problem med å 

overholde saksbehandlingsfrist på 3 uker i 

komplette byggesaker, men av mottatte 

saker i 2014 er det ingen med 

fristoverskridelser med påfølgende bortfall 

av gebyr (over 12 uker).  

Det ble leid inn ekstern hjelp til behandling 

av byggesaker deler av året. 

 

 
 
For 5. år på rad gjennomførte vi også i år brukerundersøkelse på byggesak.  
 
Brukerundersøkelse 
byggesak 

Resultat 2012 Resultat  
2013 

Mål 
2014 

Resultat 
2014 

Resultat for brukerne 4,5 3,5  4,1 

Respektfull behandling 5,1 4,5  4,8 

Pålitelighet 4,8 3,9  4,6 

Informasjon 4,6 3,7 4,6 4,2 

Tilgjengelighet 4,6 4,1 4,6 4,1 

 
Resultatet viser en liten fremgang fra 2013, 
og dette skyldes nok i hovedsak større 
kapasitet gjennom nyansettelser.  
 
Oppmåling: 
Det ble produsert 58 matrikkelbrev i 2014, 

mot 59 matrikkelbrev i 2013. 

Husutsetting har blitt overlatt til utbygger 

selv å ordne med gjennom private 

konsulenter. 

Vi har 1,4 årsverk på kart- og oppmåling i 

2014, noe som er lite i forhold til økende 

saksmengde. 

Det har vært noe sykefravær i 2014, noe vi 

har avhjulpet med konsulentbistand. 

Kart- og oppmåling er spesielt sårbar ved 

vakanser. 

En stadig utfordring er for lite tid til GIS, 

dvs. ajourføring/vedlikehold av kommunens 

kartdatabaser. 
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Med en begrenset ressurs på kart- og 

oppmåling, vil konsekvensen være kart med 

store unøyaktigheter. 

 
Vann- og avløp. 
Innenfor vann og avløp har hovedfokuset i 
2014 vært: 

- Opprydding i Brekka 

- Brannvann 

- Kloakkering 
 
Der det kommunale nettet i Brekka er 
separert, har vi fulgt opp dette med pålegg 
om separering av private stikkeledninger til 
eiendommene. 
 
Dette fokuset og arbeidet vil fortsette i 2015. 
 
 I tillegg er det planlagt prosjekter på: 

- Forlengelser av vann og avløpsledninger  

- Hovedplan Vann og avløp 2016-2020 

- Vannforvaltningsplan   

- Overtakelse av Rossvatnet Vassverk.  
 
Behov for økte innvesteringer på vann og 
avløp i årene fremover er stort.  Dette på 
grunn av at økt utbygging, alderen på 
eksisterende installasjoner og ledningsanlegg 
og økt fokus på brannvann og 
vannforvaltning, utløser behov for nye 
ledningsanlegg og utskifting og 
oppdimensjonering av eksisterende vann og 
avløpsanlegg. 
 
Feiing: 
Feiervesenet er en del av 
Beredskapskontoret og er bemannet med 2 
årsverk hvorav 60% stilling er forbeholdt 
tilsyn (eks gebyr). I år er det gjennomført 
omtrent 1640 feiinger og foretatt ca. 600 
tilsyn.  

 

Organisasjon: 

Se kapittel om Teknisk kontor eks gebyr. 
 

Utfordringer 

Fellesnevneren i utfordringene for tekniske 

tjenester er knappe personalressurser. Det er 

krevende å finne riktig balanse mellom bruk 

av egne ressurser og kjøp av tjenester. 

 

Økonomi: 

Gebyrområdene har negative fond som er 

opparbeidet over flere år. Det er ønskelig å 

iverksette tiltak for å rydde opp i dette. 

 

Tjenester: 

Omtalt under hvert enkelt fagområde under 

kap. 1 Resultatvurdering. 

 

Organisasjon: 

Medarbeiderne opplever at både brukere og 

offentlige myndigheter stiller større krav til 

våre tjenester. Dette kombinert med vårt 

brede fagfelt og begrensede ressurser gir 

tidvis store utfordringer. Vi må derfor ha 

stort fokus på å utvikle og beholde dyktige 

medarbeidere. 

  



 

63 
 

Driftskontoret. 

Resultat – Eiendomsdrift (vaktmester, renhold og veg) 

 

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

Utgift 44 521 226 41 303 621 3 217 605  7,79 

Inntekt -18 500 379 -11 560 810 -6 939 569 60,03 

Netto 26 020 847 29 742 811  -3 721 964 -12,51 

 

Det er forholdsvis store avvik i forhold til 

budsjett, både når det gjelder inntekt og 

utgift. 

 Dette skyldes: 

 Forsikringssaker (vannskader - 

Buvik skole, Jåren-Råbygda 

barnehage og flyktningebolig). 

 Sykelønnsrefusjon. 

 Feilbudsjettering 

momskompensasjon. 

 

Overskuddet skyldes: 

 Forsiktig bruk av vikarer ved 

sykmeldinger 

 Større husleieinntekter enn 

budsjettert. 

 Planlagte prosjekt ikke ferdigstilt 

(sykmelding og manglende 

kapasitet i adm.strasjonen). 

 

Følgende prosjekt er ikke ferdigstilt: 

 Restaurering stabbur prestegården.  

 Utbedring veglys. 

 Brannsyn og HMS-pålegg. 

 Ungdomsskolen – 

oppussing/ombygging (dette 

prosjektet adm. av teknisk kontor) 

 

Av bevilgede midler til de 3 første 

prosjektene gjenstår kr. 711.000. Ber om at 

disse overføres til årets budsjett slik at 

prosjektene kan sluttføres. 

 

Trekker en fra bevilgningen til prosjekt 

Ungdomsskolen og ovennevnte prosjekt 

(kr. 2.531.000,-) blir Driftskontorets 

driftsoverskudd kr. 1.190.964,-. Da det 

meste av dette er egenskapt ber en om at 

midlene overføres til årets budsjett. Vi har 

flere ”hull” som skulle ha vært tettet, bl.a 

så er gatebelysningen i rådhusområdet 

delvis defekt, og en eventuell utbedring vil 

bli kostbar.  

 

Ber også om at investeringsprosjekt nr. 515 

– ny traktorgraver blir overført da kjøpet 

ikke ble gjennomført p.g.a. sykmelding. 

 

Økonomi – Vann og avløp 

 

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

Utgift 12 476 600 11 835 780  640 820 5,41 

Inntekt -19 800 808 -19 228 294 -572 514  2,98 

Netto -7 324 208  -7 392 514  68 306  -0,92  

 

Resultatet  for vann og avløp kom så å si helt ut i balanse. 
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Tjenester. (Brukerundersøkelse vann og avløp) 

 Resultat 2012 Resultat 2013 Mål  2014 Resultat 2014 

Service og tilgjeng. 3.2 4.2 4,5 4,7 

Informasjon 4,1 4.1 4,5 4,2 

 

Vi nådde ikke målet når det gjelder 

informasjon men vi er meget tilfreds med 

brukerundersøkelsen. 

 

 

Organisasjon (Medarbeiderundersøkelse vaktmester, uteseksjonen, 

renhold) 

 

 Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2014 Resultat 2014 

Faglig og personlig utvikl. 
Vaktmester 

 
4,8 

 
4,4 

 
4,5 

 
4,3 

Organisering. Uteseksjonen 4,4 4,6 4,8 3,9 

Fysiske arbeidsforh. Renhold 4,3 4,3 4,5 4,5 

Nærværsmål 0,9 0,85 0,9 0,88 

 

Bare ett av måla ble nådd. Her har vi helt 

tydelig en jobb å gjøre. 

 

 

Utfordringer 

 

Økonomi og tjenester: 

 

Renhold:  

Samarbeidet mellom bruker og renholder 

er svært viktig for et godt renhold.  

 

Vaktmester: 

EPC-prosjektet er under arbeid og skal 

være ferdig i løpet av året. Det blir både 

spennende og utfordrene om vi klarer å 

oppnå forventet resultat. 

 

Vann og avløp: 

Fokuset vil være lekkasjesøkingen på 

vannledningsnettet og redusere inntrenging 

av overvann på avløpsnettet. Overtakelse 

av Rossvatnet vassverk 

 

 

 

Veg: 

Vår største utfordring på vegsida er 

asfaltveger som holder på å gå i oppløsning 

. Det er avsatt midler på budsjettet for 2015 

og 2016 til reasfaltering så her er det håp 

om bedring. 

 

Organisasjon:  

 

Renhold: 

Rekruttere nye renholdere / vikarer, 

samarbeid renhold / bruker, forebygge 

yrkesskader. 

 

Vaktmester: 

Samarbeid vaktmester / bruker, 

vedlikeholdsplan. 

 

Uteseksjonen: 

Organisering for optimal drift av våre 

anlegg. 

 


