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TEMA

• TrønderEnergi Vekst Holding AS – aksjepost

• Rus- og psykiatribolig etablert

• Nye befolkningstall

• Økonomisk utfordringsbilde – sett fra

statsforvalteren



TRØNDERENERGI VEKST HOLDING AS - AKSJEPOST

Tidligere drøfting i formannskapet 6. oktober om vår aksjepost i TEVH as:

Målet var å legge fram sak for formannskapet 17. november

Eiermøte i Trønderenergi 1. november

Regjeringens forslag til ny skatt for vannkraft, vindkraft og oppdrett skaper usikkerhet

Anslag på verdireduksjon på rundt 40 prosent på aksjeposten

KLP har vedtatt å utsette eventuelle aksjekjøp fra kommuner som vil selge

Ny skatt vil også få konsekvenser for utbytte for 2022 (budsjett 2023): minus 1,2 millioner kroner 

for Skaun (ØR1-2023)

Kommunedirektøren foreslår å utsette saken om salg av vår aksjepost (på ubestemt tid…)
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NY TJENESTE: HELDØGNS RUS- OG PSYKIATRITILBUD

• Gradvis økt behov for tilbudet, og spesielt en akuttsituasjon som oppstod nå i høst

• Rus- og psykiatribolig etablert med helårseffekt 2023 6,3 millioner kroner – netto 2,5 millioner 
kroner. Inkludert i kommunedirektørens budsjettforslag fra og med 2023

• 9 nye årsverk under Skaun Bo- og aktivitetstilbud (Gullhaugtun)

• Heltidskultur –mulighet fra start av

• 98 søkere – veldig høy kvalitet

• Blir et nytt kompetansemiljø som også vil samarbeide med allerede etablerte tjenester 
innen Barn, familie og helse 

• En investering i kompetanse som det er økende behov for og som kan anvendes også 
utenfor boligtilbudet
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NYE BEFOLKNINGSTALL FRA SSB – PER 3. KVARTAL
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2022K1 2022K2 2022K3 Hittil i år

Befolkning ved inngangen av kvartalet 8 360 8 381 8 368 8 360

Fødde 19 39 18 76

Døde 10 13 10 33

Fødselsoverskot 9 26 8 43

Innvandring 8 11 15 34

Utvandring 6 4 7 17

Innflytting, innalandsk 95 80 169 344

Utflytting, innalandsk 85 126 126 337

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring 12 -39 51 24

Folkevekst 21 -13 59 67 0,8 %

Befolkning ved utgangen av kvartalet 8 381 8 368 8 427 8 427



ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE FOR SKAUN – SETT 

FRA STATSFORVALTEREN
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STATSFORVALTERENS VURDERING AV ØKONOMISK 

BÆREKRAFT FOR SKAUN

Vurderingen er basert på følgende indikatorer:

• Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) siste 3 år. Vurdering: Gul

• Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent). Vurdering: Gul

• Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent). Vurdering: Grønn

I tillegg er Skaun kommune med bakgrunn i netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 
planperioden (gjennomsnitt 4 år) vurdert som gul på økonomisk handlingsrom i planperioden.
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