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Rådmannens kommentar  

Årsmeldingen og årsregnskapet med beretningen, 
skal gi informasjon om kommunes aktiviteter i 2010, 
hva har vi oppnådd i forhold til målsettingene og 
hvordan er ressursene brukt. Årsmeldingen skal søke 
å avspeile viktige utviklingstrekk og dermed kunne 
danne grunnlag for videre utvikling, prioritering og 
styring av kommunen i neste årsbudsjett- og økono-
miplan. Årsmeldingen gir ingen fullstendig oversikt 
over kommunens mangfoldige aktiviteter, men søker 
å presentere de viktigste satsingsområdene og forhold 
som har vært viktige i foregående år.  
 
2010 ble et krevende år for innbyggere, politikere og 
medarbeidere – med en fortsatt utfordring i å få kont-
roll over en anstrengt økonomisk situasjon, der ho-
vedfokus har vært å tilpasse tjenestetilbudet til de 
økonomiske rammene gjennom stram økonomisk 
styring og prioritering. I forhold til regnskapet er det 
tilfredsstillende å kunne melde at vi samlet sett leg-
ger frem et regnskapsmessig overskudd på 9,5 milli-
oner.  
 
Særskilt i 2010 er at Skaun kommune solgte sine B-
aksjer i TrønderEnergi og nedbetalte 120 millioner i 
lån. Det gode resultatet fremkommer som en følge av 
flere faktorer; økte frie inntekter, blant annet TV2-
milliarden som hos oss utgjorde 1,3 millioner, lavere 
rentekostnader enn budsjettert og reduserte overfø-
ringer til investeringsregnskapet, og et lite mindre-
forbruk på budsjettområdene samlet sett.  
 
Budsjettet for 2010 ble som for 2009 vedtatt med 
reduksjoner i rammene for alle enheter, disse er holdt 
for enhetene samlet sett. Både ledere og medarbeide-
re har gjort og gjør en formidabel innsats i å produse-
re tjenester innenfor knappe ressursrammer, samtidig 
som de har håndtert de økte behovene som følge av 
folketallsvekst.  
 
Som en del av arbeidet med å etablere et resultatsty-
ringssystem gjennomførte vi omfattende brukerun-
dersøkelser innen de fleste tjenesteområdene i 2010, 
og de samlede resultatene viser at Skauns innbyggere 
jevnt over er fornøyd med de kommunale tjenestene 
og ligger omtrent på samme nivå som gjennomsnittet 
av øvrige kommuner. Når vi holder disse resultatene 
opp mot at Skaun kommune er av de 10 kommunene1

 

 
i landet som driver billigst innen seks sentrale en-
hetskostnader (grunnskoleundervisning, barnehager, 
bistand i hjemmet, institusjonsplass, sosialtjenesten 
og administrasjon og styring) sier dette noe om den 
innsats som legges ned hver dag av våre dyktige og 
samvittighetsfulle medarbeidere.  

                                                      
1 Kommunal Rapport nr. 11/2011 

Skaun kommune har også i 2010 hatt en solid vekst i 
folketallet, med hele 130 nye skauninger. Vi hadde 
det høyeste fødselsoverskuddet noensinne, og med 
positiv nettoinnflytting er vi pr. 01.01.11, 6.756 inn-
byggere i kommunen vår. At vi blir flere skauninger 
er svært positivt; nye innbyggere bringer med seg 
ressurser og deltar i samfunnsliv og -utvikling. Vi ser 
at svært god eldreomsorg, full barnehagedekning, 
trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge og 
nærhet til natur/friluft er noen av de positive faktore-
ne som gjør Skaun kommune attraktiv for nye inn-
byggere.  
 
Den positive veksten gir oss noen utfordringer i å 
tilpasse både tjenesteproduksjon og investeringsbe-
hovet innenfor de økonomiske rammene vi rår over, 
slik at vi i minst like stor grad fremover må søke å 
bedre det økonomiske handlingsrommet. 
 
Når det gjelder utbygging i Skaun har 2010 vært et 
moderat rolig år, aktiviteten har ikke tatt seg opp på 
samme nivå som før finanskrisen ennå – men det ser 
ut til at det nå er noe større fart. I egen regi har kom-
munen hatt hovedfokus på vann og avløp; blant annet 
stod nye avløpsrenseanlegg i Børsa og Buvika ferdi-
ge og ble satt i drift første halvår 2010. I tillegg har vi 
som en følge av økt elevtall/behov for økt undervis-
ningsareal gjort ombygginger ved Buvik skole og 
anskaffet paviljong ved Børsa skole.  
 
Både i 2009 og 2010 har vi i Skaun kommune etter 
kommunestyrets oppdrag hatt fokus på økonomisty-
ring, endring - og iverksetting av ny organisasjons-
struktur og etablering av resultatstyringssystem. Vi er 
i gang med mange omstillingsprosjekter som vi fort-
satt må videreføre og videreutvikle de kommende 
årene. Det er fortsatt inspirerende å se at lederne og 
medarbeiderne innen de mange enhetene i kommu-
nen fortsatt tar tak og entusiastisk bringer arbeidet 
fremover.  
 
Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke våre 
medarbeidere og ledere for et produktivt og kvalitets-
fokusert år – der det legges ned en stor innsats hver 
dag for at våre innbyggere skal få gode tjenester. På 
samme måte ønsker jeg å takke hele det politiske 
miljøet for svært konstruktivt samarbeid om våre 
felles utfordringer og felles arbeide til beste for våre 
innbyggere.  
 
Katrine Lereggen 
rådmann 
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Kommunens organisering 

Politiske organer 

Organisering 

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

 
 
Politisk aktivitet 

Oversikten over møteaktiviteten og saksmengden i de forskjellige utvalgene er slik: 
Utvalg Antall møter Ant. saker til beh. 
 2009 2010 2009 2010 
Kommunestyret 7 7 93 88 
Formannskap 9 8 40 45 
Plan- og miljøutvalget 8 7 58 50 
Helse- oppvekst og kulturutvalget 7 8 44 40 
Arbeidsmiljøutvalget 3 3 28 19 
Administrasjonsutvalget 4 3 13 5 
Kontrollutvalget 6 6 36 42 
Eldrerådet 7 3 21 7 
Råd for funksjonshemmede 5 3 14 5 
Skaun ungdomsråd 5 1 18 4 
Navnekomiteen  1  1 
 
Det er avholdt to Strategikonferanser, en i juni og 
en i oktober, begge gangene med deltakelse av 
kommunestyrerepresentantene og enhetslederne. 
 
Det er gitt flere orienteringer til Kommunestyret i 
2010: 
 
Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB) 
v/Torkil Iversen, Rune Midtsian og Solvor Sundet, 
orienterte om  

• TOBB 
• Sosial boligbygging  
• TOBBs utbyggingsplaner i Skaun 

Innbyggerundersøkelsen 
Trude Wikdahl, styrer ved Rossvollheimen, og 
Kjersti Utne fra Klæbu, orienterte om innbygger-
undersøkelsen de har gjennomført i Skaun. Under-
søkelsen er utført i forbindelse med, og som en del 

Tittel

Formannskap
7 representanter

Klagenemnd

Plan og miljøutvalg
7 representanter

Helse, oppvekst og kulturutvalg
7 representanter

Kontrollutvalg
5 representanter

Arbeidsmiljøutvalg
10 representanter

hvorav 5 arbeidstakerrepresentanter

Administrasjonsutvalg
7 representanter

hvorav 2 arbeidstakerrepresentanter

Eldreråd
5 representanter

hvorav 3 brukerrepresentanter

Skaun ungdomsråd

Råd for funksjonshemmede
5 representanter

hvorav 3 brukerrepresentanter

Skaun kommunestyre
21 representanter
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av, Masterstudiet i offentlig administrasjon (Mas-
ter of Public Administration, MPA). 
 
”Tverrpolitisk skolegruppe” 
Eivind Stende og Reidar Hovtun orienterte om 
arbeidet som har vært gjort i en ”tverrpolitiske 
skolegruppe”. Gruppen har bestått av representan-
ter fra Ap, Bl, Frp, H, Krf, Sp, SV og V. 
 
Interkommunalt samarbeid v/Geir Vinsand, 
NIVI analyse. 
 
Bruker- og medarbeiderundersøkelser 2010, 
presentert av rådmann Katrine Lereggen. 
 
Presentasjon av Skaun Produkter, v/ Jorulf Harr 
og Ola Halgunset. 
 
Jan Ole Sund orienterte om Vanntanken Skaun. 
 

Latifa Nasser orienterte om Flyktningetjenesten i 
Skaun. 
 
Samhandlingsreformen 
Ottar Vist fra KS orienterte om Stortingsmelding 
nr. 47: Samhandlingsreformen. Det ble gjennom-
ført gruppearbeid. 
 
Resultatstyringsystem/Bedre styring 
Håvard Moe fra KS-K orienterte om resultatsty-
ring, og resultatstyringssystemet som Skaun kom-
mune er i ferd med å innføre. 
 
Torbjørn Evjen fra Hamos orienterte om  
• status og nøkkeltall  
• kvalitet, miljø og effektivitetsarbeid i HAMOS  
• aktuelle tiltak 
 
I tillegg gjennomførte kommunestyret et bedrifts-
besøk hos Norgesmøllene i Buvika. 
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Administrativ organisering 

 
 
Fra 1. januar 2010 ble ny organisatorisk struktur 
vedtatt. Oppsummert opphørte hhv Avdeling Plan 
og Avdeling Helse- og oppvekst som administrati-
ve begrep og enheter. Barn, familie og helse ble 
endret/utvidet til også å omfatte helse/legetjeneste, 
og Økonomi- og personalkontoret ble utvidet til 
også å omfatte IKT.  
 
Teknisk kontor ble endret/utvidete til å omfatte 
bolig og eiendom, og næring og beredskap.  
 
Kultur, fritid og frivillighet ble fra april end-
ret/utvidet til også å omfatte frivilligsentralen.  
 

Fra april ble også de nye oppvekstsentrene iverk-
satt, og det omfatter  
• Venn oppvekstsenter, som omfatter Venn sko-

le, SFO og barnehage 
• Jåren-Råbygda oppvekstsenter, som omfatter 

Jåren-Råbygda skole, SFO og barnehage 
• Viggja oppvekstsenter, som omfatter Viggja 

skole, SFO og barnehage 
 
Arbeidet med å iverksette ny organisasjonsmodell, 
med flat struktur, har pågått i løpet av året. For 
noen av enhetene har iverksetting gått rimelig 
raskt, mens det for andre enheter har vært større 
endringer som har krevd mer tid – men oppsum-
mert er alle enheter nå i tråd med vedtaket. 
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Årsberetning

Organisasjon. 

Medarbeidere 

Registrerte lønnsmottakere i kommunen (inkludert 
timelønte, ekstrahjelp og vikarer): 
 
 2007 2008 2009 2010 
Stillinger i alt 
(antall ansatte)  573 577 591 584 

Stillingshjemler 
(antall årsverk) 413 415 424 418 

Deltidsansatte 
(antall personer) 308 328 355 343 

 
Reduksjonen i antall ansatte og årsverk skyldes kom-
binasjonen av bedre kvalitet på registreringene, redu-
sert tilbud ved Rossvollheimen og reduksjon av 
uønsket deltid. 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har hatt 3 møter og 
behandlet 19 saker, herunder tiltak innenfor ”Inklu-
derende arbeidsliv” (IA), om AKAN-utvalg, om 
verne-/helsepersonell, -undersøkelser og vernetiltak, 
om opplæring av betydning for arbeidslivet, om vel-
ferdstiltak og om kommunens bud-
sjett/budsjettforslag. 
 
Administrasjonsutvalget har hatt 3 møter og behand-
let 5 saker, bl.a. om leder- og ledelsesutvikling, og 
om kommunens budsjett/budsjettforslag. 
 
Likestilling- og mangfoldsarbeid 
Kvinneandelen av ansatte er 83,48 %, - som utfører 
82,03 % av samlet arbeidsmengde (årsverk). 
Kvinneandelen av ansatte i ledende stillinger er 74 % 
(menn 26%). 
 
Til rådmannens lokale lønnspolitiske drøftingsmøte 
med arbeidstakerorganisasjonene, før årets  
lokale forhandlinger (Hovedtariffavtalen kap.3, 
pkt.3.2.1), ble det lagt fram tallmateriale og  
statistikk som viste lønnsnivå og lønnsutvikling for-
delt på kjønn og stillingskoder, bl.a. for å kunne  
drøfte likelønn og likelønnsutvikling. 
 
IA-avtalen, kommunens delmål b) m/tiltak, om å 
rekruttere personer med redusert funksjonsevne eller 
problemer med å få innpass i arbeidslivet, omfatter 
også kvinner og personer med innvandrer-/ minori-
tetsbakgrunn. Det er ikke ført oversikt eller statistikk 
over aktiviteter/personer/årsverk under disse tiltakene 
i løpet av året. 
Formannskapet er kommunens likestillingsutvalg. I 
2010 er det ikke fremlagt saker her. 

 
AMU hadde i 2009 temamøte om Likestilling og 
mangfold (sak 19/09), ledet av KUN senter for 
kunnskap og likestilling, avd. Steinkjer. Siden har 
det ikke vært behandlet egen sak om temaet. 
Vi har ikke utarbeidet spesifikke planer/tiltak innen 
området. 
Vi har så langt ikke benyttet oss av kjønnskvotering i 
forbindelse med tilsettingsprosesser.  
 
Etikk 
Etter at Kontrollutvalget tok opp sak om Etiske ret-
ningslinjer - 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 nød-
vendigheten av at Skaun kommune opptrer i hht gjel-
dende etiske standarder. 
Kontrollutvalget bør invitere ledelsen i kommunen til 
et senere møte, for å bli oppdatert om kommunens 
arbeid på dette område.” 
 
Kommunens etiske retningslinjer ble gjennomgått. 
Det ble vektlagt at retningslinjer først og fremst skal 
være spore til etisk refleksjon og ettertanke hos den 
enkelte, - og ikke forveksles med regler, som mer 
ville fått preg av en rekke ”absolutter”; dvs. grenser 
som overskrides eller ikke. Poenget er at fokus på 
etikk; refleksjon og ettertanke, er viktigere enn fokus 
på grenser; -avklaring, -tilnærming, -overskridelse, -
flytting, osv. 
 
Temaet barnearbeid ble vurdert medtatt i retningslin-
jene. Konklusjonen ble imidlertid at de generelle 
formuleringene også dekker dette spesielle temaet. 
Skal tema barnearbeid nevnes særskilt noe sted, er 
kanskje kommunens innkjøpsreglement mest natur-
lig. 
De nye retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret 
den 25.03.09, sak 23/09. De 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 til 
rådmannen, om HMS-arbeidet siste år. 
 
Lønnsforhandlinger 
Det sentrale tariffoppgjøret 2010 var et ”hovedopp-
gjør”. Som kjent ble det brudd i forhandlingene i 
kap.4, meklingsbrudd og påfølgende streik før ny 
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mekling munnet ut i anbefalt forslag den 09.06.10 og 
gjenopptak av arbeidet den 10.06.10. Dette ga 
”mangslungent” resultat og mange virkningsdatoer: 
 
Pr. 10.06.10 ble høyskolegruppene som omfattes av 
Hovedtariffavtalen kap.4 gitt generelt tillegg på 2000 
kr, undervisningsstillingene ble gitt generelt tillegg 
på 1,15% av den enkeltes grunnlønn, og minstelønn 
for arbeidstakere med 20 års ansiennitet ble løftet til 
311 200 kr. 
 
Pr. 01.07.10 ble alle stillinger i kap.4 (herunder høy-
skolegruppene og undervisningspersonalet) gitt en 
generell økning med 2,1 % av den enkeltes grunn-
lønn pr. 30.06.10 (minimum 7 100 kr). 
 
Pr. 01.08.10 ble nye minstelønnssatser gjort gjelden-
de for alle arbeidstakere i kap.4. 
 
Til lokale forhandlinger etter HTA kap.4, pkt. 4.A.1 
ble det avsatt 0,85% av lønnsmassen med virknings-
dato 1.8.2010 og 0,25% med virkningsdato 1.1.2011,

 

 
med føringer om at kvinner skulle gis større andel av 
potten enn pro rata tilsa, og at kvinner i ledelse og 
relevant mer-kompetanse skulle prioriteres. Disse 
forhandlingene ble ført (med 8 org.) uten at det kom 
til brudd. 

I tillegg ble fullført ordinære (årlige) tarifforhand-
linger etter kap.3 for enhetslederne (8 org.) og etter 
kap.5 for andre stillinger som forhandler all

 

 lønnsre-
gulering lokalt (8 org.), uten brudd. Virkningsdato 
01.07.10. 

For 2010 er lønnskonsekvensene av tariffoppgjøret 
og forhandlingene beregnet (eks. lønn, feriepenger og 
sos. utgifter):  
Det sentrale oppgjøret i kap.4: 2 948 000 kr 
Lokale forhandlinger, kap.4: 448 000 kr 
Øvrige m/lokal regulering (kap.5): 213 000 kr 
Enhetslederne (kap.3) og rådmann: 303 000 kr 
 
Samlete/anslåtte kostnader, sentralt oppgjør og

De budsjetterte midlene 2010 til lønnsoppgjøret og til 
lokale forhandlinger dekket dette. 

 lokale 
forhandlinger: 3 912 000 kr 

 
Sykefravær 
Totalt sykefravær i prosent:  
2010: 9,8 %  
 
For sammenligning var sjukefraværet i:   
2009: 9,3 % 
2008: 9,7 % 
2007: 8,2 % 
2006: 8,5 % 
 
Tilsvarende tall for kommunesektoren samlet: 
2010: 8,9 % 

2009: 9,6 % 
2008: 9,6 % 
2007: 9,4 % 
2006: 9,3 % 
 
For Skaun kommune er ikke dette tilfredsstillende 
tall. 
 
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, barnehagene, og omsorgsyrkene, har hatt 
skjerpet oppmerksomhet de siste årene. Dette har 
tilsynelatende gitt gode resultater ved Rossvollhei-
men, og det videreføres for alle i 2011 med spesielt 
fokus på barnehagene. 
 
Det er registrert 2 arbeidsuhell/-ulykker som er rap-
portert til vernetjenesten, NAV og KLP forsikring 
(rutinemessig rapportering på foreskrevet skjema). 
Ingen rapportert til Arbeidstilsynet. 
 
I mars 2003 undertegnet kommunen Samarbeidsavta-
le om et mer inkluderende arbeidsliv og ble inklude-
rende arbeidslivsbedrift, IA-bedrift. Avtalen ble vide-
reført i perioden 2006-2009 med de samme tre ho-
vedmålene, uten noen klar visshet om målene ble 
nådd eller ikke. 
I februar 2010 ble så regjeringen og partene i arbeids-
livet enige om ytterligere en ny IA-avtale, for 2010-
2013, med overordnete mål å: 
- Forebygge og redusere sykefravær. 
- Styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet 

(nytt). 
- Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet 
 
Dette skal nås ved å videreføre delmålene fra den 
gamle avtalen: 
1. Redusere sykefraværet med 20% i forhold til 

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

funksjonsevne 
3. Seks måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer 

i forhold til 2009. 
Til å gjennomgå IA-avtalen og foreslå kommunale 
delmål for Skaun kommune, nedsatte AMU et parts-
sammensatt utvalg høsten 2010. Utvalget leverer sitt 
forslag 1.kvartal 2011. 
 
Samarbeidet med NAV, lokalt og med Arbeidslivs-
tjenesten, er nært og har blitt styrket. I 2010 ble det 
mottatt tilsagn om Tilretteleggingstilskudd på til 
sammen 591 920 kr;  for enkeltpersoner og/eller 
grupper til hhv. hjelpemidler (individrettet, ”fler-
bruk” og grupper) og tilrettelegging. 
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Samlet gir dette et forsterket fokus på sykefraværet 
(”nærværs-arbeid”) og på den gjennomsnittlige av-
gangsalderen (”seniorpolitikk”/ ”livsfasepolitikk”). 
 
Bedriftshelsetjeneste 
Kommunen har siden høsten 2004 vært tilnyttet 
Hjelp24  som tjenesteleverandør. 
 
De pliktmessige oppgavene, målrettet helseoppføl-
ging, har i 2010 blitt dekket først og fremst ved førs-
tehjelpsopplæring og audiometri for ansatte i barne-
hage, SFO og skole, og ved oppfølging av forskrift 
om biologiske faktorer, kjemikalieforskriften 
(Rossvollheimen, barnevern o.a. institusjoner).  
 
Brannmannskap og uteseksjonen har fått dekket sine 
utvidete undersøkelser m/EKG gjennom beredskaps-
avtalen vår med Orkdal kommune (hovedsakelig av 
sine resp. fastleger), og fom. 2010 er disse tjenestene 
dermed tatt ut av handlingsplanen vår med Hjelp24. 
 
Øvrige prioriterte oppgaver har vært ergonomi, 
oppfølging av Barn familie og helse, Rossvollhei-
men, Hjemmetjenesten og renholderne utenfor insti-
tusjon, sykefraværsarbeid (flere tjenester og tjeneste-
steder) og møter.  
 
Opplæring 
 (Ad. virksomhetsbeskrivelse, prioriterte opplærings-
tiltak:) 
Lederutvikling: 
16 samlinger (hele og halve temadager) er avholdt 
med/mellom rådmannen, kommunelederne og de 24 
enhetslederne. I dette inngår 2 arbeidsmøter med 
kommunestyret om budsjett, samt 2 to-dags og 2 én-
dags samlinger i prosjektet Lederutvikling i Skaun 
kommune, hvor alle enhetsledere samt 2 rådgivere, 3 
folkevalgte og 4 hovedtillitsvalgte deltar. 
 
Orienteringer-/drøftinger med arbeidstakerorganisa-
sjonene: 
2 samlinger av ulik lengde er avholdt med/mellom 
rådmannen og alle organisasjonene samlet (i tillegg 
til lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og formelle 
forhandlingsmøter). 
 
Deltakelse på brukermøter/temadager for EDB-
systemene og Kurs i forbindelse med oppgradering 
av saksbehandler- og fagsystemene på EDB: 
For vedlikehold/ oppdatering av kunnskap/ ferdighe-
ter i å betjene EDB-baserte hjelpemidler (”verktøy”), 
som kommunen har gjort seg avhengig av i sin drift 
(eks. post-/ saksbehandling, lønn/ refusjoner, økono-
mi/regnskap, kart/oppmåling/bygninger og 
vann/avløp osv.), har ansatte jevnlig deltatt i kurs, 
brukerkonferanser, tema-dager mv. Behovet er bety-
delig/økende. 
 

Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 timer-
kurs HMS) 
Full Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid (HMS), 
for alle ledere, enhetsledere, verneombud og med-
lemmer i AMU (AML §§ 3-5, 6-5, 1.ledd og 7-4), ble 
gjennomført vår/høst 2010. Seinere personutskifting-
er gjør at pr. 31.12.10 er det likevel 2 personer som 
mangler den forutsatte opplæringa. Disse, sammen 
med faglederne/ avdelingslederne/ styrerass. 
/inspektørene osv. i kommunen, gis nytt fullverdig 
tilbud i løpet av 1. tertial 2011. 
 
Brannvernlederkurs 
Tilbudet gitt enhetslederne og verneombudene i 2004 
og 2007, og gjentatt i 2010 med 21 deltakere. 
 
Førstehjelpskurs 
Internt ved skoler og barnehager. 
 
Leder-(ledelses-)utvikling samt opplæringstiltak mot 
EDB/IKT og post/arkiv videreføres i 2011. Utford-
ring: Styrket kompetanse (opplæring) i Kommunal 
forvaltning, Saksbehandling, Innkjøp, Utvikling og 
etablering av leder-/ledelsesplattform. 
 
Lærlinger 
Avlagte prøver i 2010:  
- 2 (helsefag)   

Inngåtte kontrakter i 2010:  
- 4 (3 i helsefag, 1 i barne- og ungdomsarb.)  

Avbrutt(e) kontrakt(er) i 2010: Ingen 

Løpende kontrakter pr. 31.12.10:  
- 4 (3 i helsefag, 1 i barne- og ungdomsarb.) 
 
Intensjonsavtalen vår om lærlinginntak ble inngått i 
forbindelse med Reform -94; om årlig inntak av én 
lærling pr. 1000 innbyggere. Det skulle da tilsi 6 nye 
lærlinger pr. år, dvs. 12 løpende kontrakter. Vi tar 
fortsatt inn betydelig færre lærlinger enn det avtalen 
tilsier. 
 
I tillegg kan spørsmål reises om vi nå, etter å ha pas-
sert 6 600 innbyggere i kommunen, burde ha utvidet 
ambisjonene; til 7 nye lærlinger pr. år, dvs. 14 løpen-
de kontrakter. 
 
Sysselsettingsengasjement 
16 personer har hatt tilbud om arbeidsplass m/ 
lønnstilskudd eller arbeidspraksis gjennom NAV. 
Ved årsskiftet har vi løpende avtaler med NAV og 
hhv. 4 personer om VTA (varig tilrettelagt arbeid i 
off. virksomhet), 1 ansatt om TULT (tidsubestemt 
lønnstilskudd) og 1 person om ordinær arbeidsprak-
sis.   
I tillegg har flere personer hatt praksisplasser, uten at 
antall og årsverk er registrert systematisk (uten utgift 
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for kommunen, avtaler inngått direkte ml. NAV ar-
beid og resp. driftsenhet). 
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Statlige styringssignaler og rammebetingelser 

Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en reell 
vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 
om lag 8 mrd. kroner i 2010, eller 2,6 pst. Av 
veksten i de samlede inntektene kom 4,2 mrd. som 
frie inntekter, og 2,8 mrd. var øremerkede midler 
og skyldes hovedsaklig barnehager og ressurskre-
vende brukere.  
 
Den kommunale deflatoren ble anslått til 3,1 %. 
De kommunale skattørene ble opprettholdt på 
12,8 % (uendret fra 2009). 
 
Vekst i de frie inntektene på 4,2 mrd. kr.: 
- 230 mill. kr til samhandlingsreformen 
- 1 mrd. knytta til samferdsel 
- dekke demografikostnadene 
- oppfølging av omsorgsplan 2015 
- styrking av skolen 
- 400 nye årsverk i kommunalt barnevern 
Det ble lagt opp til en reell vekst i de frie inntekte-
ne på 1,9 pst. Av dette ble kr. 230 mill begrunnet 
med en styrking i forbindelse med samhandlingsre-
formen, og 1 mrd var knyttet til at fylkeskommu-
nen overtok ansvar på samferdselsområdet. Reell 
vekst ble etter dette dermed i underkant av 3 mrd 
kroner, og deler av denne veksten skal finansiere 
økte utgifter.  
 
Økningen for Skaun i statsbudsjettet, regnet fra 
regnskap 2009-10, kom på kr. 7.998’, en vekst på 
4 %. 
 
Regjeringens anslag for gebyrinntektene var en 
økning på 3,6 prosent fra 2009 til 2010.  
 
Det ble innført et nytt inntektssystem fra og med 
2009. Inntektssystemet er nærmest beholdt uendret 
fra 2010. 
 
• Innbyggertilskudd; fordeles med et likt beløp 

pr. innbygger pr. kommune 
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skat-
teinntekter mellom kommunene. Selskapsskatten 
ble avviklet fra og med 2009 og dette kompenseres 
ved at kommunene får en økt andel av skatten fra 
inntekt og formue fra personlige skatteytere. For 
2010 fikk kommunene som har skatteinntekt under 
landsgjennomsnittet kompensert 59 % av forskjel-
len mellom egenskatt og landsgjennomsnittet. I 
tillegg blir kommuner som har lavere skatteinn-
gang enn 90 % av landsgjennomsnittet kompensert 
for 35 % av forskjellen mellom egen skatt og 
landsgjennomsnittet. 

• Eksempelvis har Skaun i 2010 en skatteinn-
gang som utgjør anslagsvis 71,9 % av lands-
gjennomsnittet i 2010. Inntektsutjevningen ut-
gjør 33,22 mill. kroner i 2010. 

• Utgiftsutjevningen skal fange opp forskjeller i 
etterspørsel og kostnader ved tjenesteytingen 
mellom kommunene. Dette skjer ved bruk av 
kostnadskriterier og vekting av disse. Delkost-
nadsnøkkelen for grunnskolen fikk en større 
andel av samla kostnadsnøkkel. 

• Inntektsgarantitilskuddet (INGAR) er et nytt 
element i inntektssystemet fra 2009 og erstat-
ter den tidligere overgangsordningen. Hensik-
ten med tilskuddet er å gi kommunene en mer 
helhetlig skjerming mot plutselig svikt i ram-
metilskuddet som følge av endringene, og 
dermed øke fleksibiliteten og forutsigbarheten. 
Skaun har i prognosemodellen for 2010 fått et 
tillegg på kr. 373.000. 

• Skjønn blir brukt for å kompensere kommuner 
som har spesielle lokale forhold som ikke 
fanges opp i den øvrige delen av inntektssys-
temet. Noe av skjønnsmidlene holdes tilbake 
og deles ut til fylkesmennene til særskilte til-
tak. For 2010 utgjør skjønnet til Skaun kom-
mune kr.1.300.000, som er en økning på kr. 
600.000 fra 2009. 

• Innlemminger av øremerka tilskudd, 4 mindre 
tilskudd innlemma. 

 
Konkrete bevilgninger i statsbudsjettet. 

- 82 mill. kr til likeverdig behandling.  
Barnehager. 

- Private barnehager skal minst ha 88 % kom-
pensasjon. 

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

- 463,5 mill. kr til utbygging og drift av nye 
barnehageplasser. 

 

- Bevilgninger til 1 time utvidet timetall og 8 
timer gratis leksehjelp 

Grunnskole. 

- 2 mrd økt investeringsramme for rentekom-
pensasjonsordningen 

- Videreføring lærlingetilskudd. 
- Bevilgninger til tidlig innsats 1-4 trinn og 2 

timer fysisk aktivitet. 
 

- 230 mill kr. i frie inntekter til forebyggende 
helsetiltak 

Helse- og omsorg. 

- Investeringstilskudd til 2.500 nye omsorgs-
plasser 



  

12 
 

- Opptrapping rus ble styrket. 
 

- Satser voksne kr. 574.300, barn 554.300. 
Flyktninger. 

- Tilskuddet til opplæring i norsk fra 5-årig til 3-
årig. 

 

- Kompensasjonsgraden redusert fra 85 pst. til 
80 pst. 

Ressurskrevende tjenester. 

- Innslagspunktet økt fra 835.000 i 2009 til kr. 
865.000 i 2010. 

 

Lån i Husbanken til investeringer ble gjort om til 
fastrentelån, med ei rente på hhv. 3,2 % og 2,2 %. 
Lån til formidlingslån lå ved årets slutt på 2,8 %, 
og om lag 2,3% på starten av året. 

Rentesituasjonen. 

 
1 fastrentelån i KLP/Kommunekreditt på 3,75 %. 
De flytende lånene her lå på omlag 2,6 % ved slut-
ten av året og ca. 2,3 % ved starten av året. 
 
Renta på lånene i Kommunalbanken har hatt sam-
me renteutvikling som lånene i 
KLP/Kommunekreditt. 
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Driftsresultatet 

(Tall i hele 1000 kr) Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett 
 2010 2010 2010 

Driftsinntekter -359 817 -349 595 -327 611 
Driftsutgifter 353 048 325 229 307 985 
    
Brutto driftsresultat -6 769 -24 366 -19 626 
    
Sum eksterne finansinntekter -31 444 -30 715 -8 198 
Sum eksterne finansutgifter 21 307 25 125 24 273 
Netto eksterne finansutgifter -10 137 -5 590 16 074 
Motpost avskrivninger -18 364 -1 345 -1 345 
    
Netto driftsresultat -35 269 -31 301 -4 897 
    
Sum bruk av avsetninger -10 877 -11 233 -1 214 
Sum avsetninger, inkl. overføring invest.regn. 36 638 42 534 6 111 
Netto avsetninger 25 761 31 301 4 897 
    
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd): -9 508 0 0 
 
Oppsummering. 

Det er grunn til å glede seg over at regnskapet kom 
ut med et mindreforbruk eller overskudd på kr. 
9.508’. Overskuddet i 2010 ble også høyere enn i 
2009, da ble overskuddet kr. 8.454. Men det er 
ikke lenger siden enn i 2008 at vi hadde under-
skudd, med registrering i ROBEK som en konse-
kvens av det.  
 
Det gode resultatet skyldes en kombinasjon av 
økte frie inntekter, lavere renteutgifter, reduserte 
overføringer til investeringsregnskapet og noe 
mindre forbruk på budsjettområdene samla sett. 
 
Når vi korrigerer for momskompensasjonen fra 
investeringsregnskapet, hadde budsjettområdene 
samla et mindreforbruk på kr. 876’. Men resultatet 
viser også at det er store variasjoner budsjettområ-
dene i mellom. Noen enheter har hatt til dels store 
negative avvik. Det er viktig fortsatt å ha fokus 
både på økonomistyringen og at budsjettgrunnlaget 
bygger på realistiske forutsetninger. 
 
Netto eksterne finansutgifter kom på kr. 10.137’. 
Dette må ses i lys av at salgssummen fra salg av B-
aksjene som er ført i drift, om lag 22,5 mill., kr, 
inngår her. Dette er en ekstraordinær inntekt som 
bare gjelder for regnskapsåret 2010. Det er viktig å 
ta dette med i betraktningen når resultatet i 2010 
vurderes. 

 
Brutto driftsresultat kom på kr. 6.769. I brutto 
driftsresultat inngår avskrivningene. Avskrivning-
ene som viser kapitalslitet på bygnings- og eien-
domsmassen, har ikke resultateffekt og nulles ut i 
netto driftsresultat. 
 
Det ble bare budsjettert med avskrivninger på P-
anlegget i Børsa, ellers ikke. Avskrivningene ut-
gjør totalt ca. 18,3 mill. kr, og det må korrigeres 
for avskrivningene for å få en relevant sammenlig-
ning mellom regnskap og budsjett. Korrigert brutto 
driftsresultat i regnskap og budsjett kommer på 
hhv. 25.135’ og kr. 25.711’. Det innebærer at for-
skjellen på korrigerte brutto driftsresultat mellom 
regnskap og budsjett er veldig liten. 
 
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 sunnhets-
tilstanden. Fylkesmannen anbefaler et netto drifts-
resultat på 3 % av driftsinntektene for å ha en re-
serve til nye tiltak og for å bygge opp egenkapital 
til nye investeringer. 
 
Netto driftresultat i regnskapet, kom på kr. 
35.269’, eller 9,8 %. Tilsvarende tall i budsjettet er 
hhv. kr. 31.301’, og 9,0 %.  
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Foruten salget av B-aksjene, er det også noen and-
re forhold av mer spesiell karakter som har gitt et 
bedre netto resultat enn hva vi ellers ville fått. 
Premieavviket på pensjon og momskompensasjon 
investeringer, til sammen kr. 4.031’, sammen med 
salgssummen av aksjesalget, har bedret netto 
driftsresultat med kr. 26.548’. Ved å korrigere for 
disse forholdene, gir det et netto driftsresultat på 
kr. 8.721’, eller 2,4 %. Dette gir et mer realistisk 
bilde av resultatet for 2010. Selv om dette er et 

brukbart resultat ligger det noe under måltallet på 
3 %. 
 
Netto driftsresultat skal minst dekke utgiftene til 
netto avsetninger. Netto avsetninger i regnskapet 
utgjorde kr. 25.761’, og sammenholdt med netto 
driftsresultat på kr. 35.269’, ga dette et regnskaps-
messig mindreforbruk, eller overskudd, på kr. 
9.508’. 
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Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett. 

 
  Regnskap Rev.budsjett Oppr.budsjett 
  2010 2010 2010 
Skatt på formue og inntekt - 119 765 - 116 993 - 111 679 
Ordinært rammetilskudd - 95 004 - 94 834 - 97 639 
Skatt på eiendom, verk og bruk - 450 - 450 - 438 
Skatt på eiendom, bolig - 4 540 - 4 550 - 4 862 
Andre generelle statstilskudd - 1 982 -2 750 -2 750 
Sum frie disponible inntekter - 221 741 - 219 577 - 217 368 
Renteinntekter og utbytte - 31 425 - 30 715 - 8 198 
Mottatte avdrag sosiallån - 19 0 0 
Sum eksterne finansinntekter - 31 444 - 30 715 - 8 198 
Renteutgifter, provisjoner oa finansutg. 9 299 13 325 13 273 
Avdrag på lån 11 996 11 800 11 000 
Sosiale utlån/tap fordr. 16 0 0 
Sum eksterne finansutgifter 21 312 25 125 24 273 
Resultat eksterne finanstransaksjoner - 10 132 - 5 590 16 074 
Til dekn. tidl. års. regnskapsm. merforbruk 0 0 0 
Til ubundne avsetninger 14 414 14 414 6 010 
Til bundne avsetninger 758 836 101 
Sum avsetninger  15 172 15 249 6 111 
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk - 8 454 - 8 454 0 
Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 
Bruk av bundne avsetninger - 2 423 - 2 779 - 1 214 
Sum bruk av avsetninger - 10 877 - 11 233 - 1 214 
Netto avsetninger 4 295 4 017 4 897 
Overført til investeringsregnskapet 21 467 27 285 0 
Til fordeling drift - 206 111 - 193 866 - 196 397 
Sum netto drift totalt (fra skjema 1b) 196 603 193 866 196 397 
Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) - 9 508 0 0 
 
De frie inntektene ble kr. 2 164’ høyere enn bud-
sjettert. Skatteinntekter og rammetilskudd økte 
med kr. 2 942, mens det ble en svikt i andre gene-
relle statstilskudd på kr. 768’. 
 
Sum eksterne finansinntekter ble kr. 729’ høyere 
enn budsjettet. De eksterne finansinntektene består 
av renteinntekter som viser en inntektssvikt på kr. 
532’ og utbytte som viser merinntekter på til sam-
men kr. 1 242’. Av sistnevnte post gjelder kr. 947’ 
økning i urealisert gevinst knyttet til plasseringer i 
finansielle omløpsmidler mens kr. 295’ gjelder 
mottatt utbytte fra Trønder Energi AS. 
 

Kr. 22 517’ fra salget av B-aksjene i Trønder 
Energi AS er inntektsført som utbytte. Dette er 
tilsvarende budsjettet og gir ikke avvik mellom 
regnskap og budsjett i 2010, men det forklarer 
økningen av denne posten i forhold til 2009 (jfr. 
årsregnskapet). 
 
Sum eksterne finansutgifter viser et regnskapsre-
sultat som er kr. 3 813’ lavere enn budsjettet. Inn-
sparingen skyldes lavere rentenivå og dermed lave-
re rentekostnader på lån i forhold til det som var 
forutsatt i budsjettet. 
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Av årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr. 
9 508’ er altså til sammen kr. 4 542’ relatert til 
eksterne finanstransaksjoner. 
 
Avsetninger til fond er kr. 77’ lavere enn budsjettet 
mens bruk av fond er kr. 356’ under budsjettet. 
Avsetninger og bruk av avsetninger knyttet til 
ubundne driftsfond er regnskapsført i tråd med 
kommunestyrets vedtak. Avvikene gjelder bundne 
driftsfond (dvs. fond som gjelder selvkostområde-
ne, øremerkede tilskudd og gaver). Det samlede 
negative avviket vedrørende de interne finans-
transaksjonene blir da kr. 278’. 
 
Regnskapsført overføring fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet er kr. 21 467’ mens revi-
dert budsjett er kr. 27 285’; dvs. et mindreforbruk 
på kr. 5 818’. I budsjettet var det forutsatt at 
momskompensasjon knyttet til årets investeringer i 
sin helhet skulle overføres tilbake til investerings-
regnskapet som delfinansiering. Inntektsført 
momskompensasjon fra investeringer ble imidler-
tid kr. 3 614’ lavere enn budsjettert (dette frem-
kommer som en inntektssvikt på budsjettområdet 
Sentraladministrasjonen). 
 

Når vi korrigerer for dette forholdet, er det positive 
avviket for overføring til investeringsregnskapet 
kr. 2 204’. Årsaken er at det kun er foretatt overfø-
ring i den grad dette er nødvendig for å finansiere 
årets investeringsutgifter. Gjeldende regelverk sier 
at tilgjengelig finansiering i investeringsregnskapet 
skal benyttes før det foretas overføring fra drifts-
regnskapet. Kravet i regnskapsforskriften § 3 om at 
minimum 20 % av momskompensasjon fra inves-
teringer skal overføres tilbake til investeringsregn-
skapet, er ivaretatt.  
 
Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige 
mindreforbruket slik: 
 
Økte frie disponible inntekter 2 164 
Bedret resultat for eksterne finans-
transaksjoner 4 542 

Avsetning til/bruk av bundne drifts-
fond - 278 

Redusert overføring til investerings-
regnskapet 2 204 

Sum, økning til fordeling drift  8 632 
Netto mindreforbruk budsjettområde-
ne, korr. for avvik momskomp. inv. 876 

Regnskapsmessig mindreforbruk 9 508 
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Budsjettområdene. 

Budsjettreguleringer. 

I forbindelse med behandlingene av økonomirapportene vedtok kommunestyret endringer av de økonomiske 
rammene på skjema 1A, samt korrigeringer av budsjettrammene for budsjettområdene, og bevilgninger av nye 
tiltak på budsjettområdene. 
 
Skjema 1A Regulert Opprinnelig Budsjett- 

budsjett  budsjett endring 
Sum frie disponible inntekter -219 577 -217 368 2 209 
Sum eksterne finansinntekter -30 715 -8 198 22 517 
Sum eksterne finansutgifter 25 125 24 273 -852 
Resultat eksterne finanstransaksjoner -5 590 16 075 21 665 
Sum avsetninger 15 249 6 111 -9 138 
Sum bruk av avsetninger -11 233 -1 214 10 019 
Netto avsetninger 4 016 4 897 881 
Overført investeringsregnskapet 27 285 0 -27 285 
Til fordeling drift 193 866 196 397 2 531 
 
De viktigste elementene i budsjettreguleringene er: 
• Netto økningen i budsjettet på frie inntekter 

gjelder de ordinære skatteinntektene. Inntekts-
anslagene på rammetilskudd og eiendomsskatt 
ble regulert ned i forbindelse med økonomi-
rapporten for 1. tertial. 

• Salgsummen fra salg av B-aksjene i Trønder 
Energi AS. Budsjettet på kr 22.517’ fram-
kommer som endring på eksterne finansinntek-
ter, og på overføring til investeringsregnska-
pet. Overføring til investeringsregnskapet be-

står for øvrig av momskompensasjon fra inves-
teringsregnskapet. 

• Sum eksterne finansutgifter gjelder økning av 
minste avdrag fra kr. 11.000’ til kr. 11.800’. 

• Økningen i sum bruk av avsetninger gjelder 
hovedsakelig overskuddet fra regnskap 2009 
på kr. 8.454’. Beløpet kommer igjen på sum 
avsetninger. Kommunestyrets vedtak på plas-
sering av midlene i ulike disposisjonsfond er 
budsjettert her. I tillegg kommer vedtatt økt 
bruk av bundne avsetninger. 

 
 
Budsjettområde Opprinnelig Regulert Budsjett- 

budsjett  budsjett endring 
Sentraladministrasjonen 25 621 18 657 -6 964 
Sentraladministrasjonen ekskl. ansvar 1601 23 160 23 564 404 
Skoler inkl. SFO 58 670 59 978 1 308 
Barnehager -2 873 -4 181 -1 308 
Kultur, fritid og frivillighet 6 355 6 627 272 
Barn, familie og sosial 26 959 27 253 294 
Institusjonsbaserte tjenester 37 679 37 802 123 
Hjemmebaserte tjenester 27 157 27 866 709 
Plan, ekskl. gebyr 4 878 5 879 1 001 
Plan, gebyrbelagte tjenester * -7 077 -5 670 1 407 
Eiendomsdrift 19 028 19 655 627 
Sum netto drift totalt 196 397 193 866 -2 531 
 
I forbindelse med behandlingen av økonomirap-
portene for 1. og 2. tertial, vedtok kommunestyret 

korrigering av de økonomiske rammene for bud-
sjettområdene, og bevilgninger til nye tiltak.  
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De vedtatte endringene i rammene for budsjettom-
rådene framgår av tabellen over. Tabellen viser at 
den samla bevilgning til budsjettområdene i regu-
lert budsjett, er ca. kr. 2.531’ lavere enn i opprin-
nelig budsjett. Som det framgår av avviksanalysen 
mellom regnskap og budsjett foran, er netto min-
dreforbruk på budsjettområdene kr. 876’, når det 
korrigeres for avviket på momskompensasjonen 
fra investeringsregnskapet.  

Budsjettet for sentraladministrasjonen er regulert 
ned med kr. 6.964’. I denne reguleringen inngår 
momskompensasjon fra investeringsregnskap, 
premieavvik/tilbakeføring overskudd pensjon KLP 
samt lønnsreserven. Disse budsjettpostene føres på 
et eget ansvar, 1601. I tabellen over er det satt inn 
en egen linje for å få fram størrelsen på budsjett-
endringen ekskl. ansvar 1601. Budsjettet for sent-
raladministrasjonen viser da en økning på kr. 404’. 
 

 
I forbindelse med økonomirapportene ble det også gjort bevilgninger til enkelttiltak. Oversikt over disse går 
fram av tabellen under: 
Bevilgninger nye driftstiltak Beløp 

(1000 kr) 
Merknad 

Grønn omsorg som satsingsområ-
de.(Bud.merknad nr. 5) 

100 Budsjettøkning på SUS, dekkes ved reduksjon på 
psykisk helse 

Planarbeid FV 802, tilleggsbevilgning 275 Dekning fra mindreforbruk i prognosen i drifts-
budsjettet 

Grunnundersøkelser barnehagetomt 150 Dekning salgssum salg av B-aksjer 
Malingsarbeider Oterhaugen/Børsa bar-
nehager 

166 Dekning fra mindreforbruk i prognosen i drifts-
budsjettet  

Reguleringsplan Saltnessand 72 Dekning salgssum salg av B-aksjer 
Tilleggsbev. til malingsarbeider ved Oter-
haugen og Børsa barnehage 

75 Dekning: Økt skjønnstilskudd barnehager 

Innkjøp av PC’ ved barnehagene 250 Dekning: Økt skjønnstilskudd barnehager 
P-anlegget, undersøkelser og advokatbi-
stand 

200 Dekning ved reduksjon på ramma for barn, fami-
lie og helse. 

Grunnundersøkelser ny barnehagetomt i 
Buvika 

250 Dekning ved reduksjon på ramma for barn, fami-
lie og helse 

Økning Venn oppvekstsenter, skole 42 Dekning fra Venn oppvekstsenter, barnehage 
Tilleggbevilgning fra Fredly barnehage 485 Dekkes ved å redusere avsetningen til bundet 

driftsfond barnehage 
 
 
Resultat budsjettområdene. 

Budsjettområde Regnskap  Regulert Avvik Forbruk 
 budsjett budsjett  i % 

Sentraladministrasjonen 19 336 18 657 679 103,6 
Skoler inkl. SFO 58 871 59 978 -1 107 98,2 
Barnehager -4 498 -4 181 -317 107,6 
Kultur, fritid og frivillighet 6 282 6 627 -345 94,8 
Barn, familie og sosial 29 166 27 253 1 913 107,0 
Institusjonsbaserte tjenester 38 446 37 802 644 101,7 
Hjemmebaserte tjenester 28 317 27 866 451 101,6 
Plan, ekskl. gebyr 4 536 5 879 -1 343 77,2 
Plan, gebyrbelagte tjenester * -6 239 -5 670 -569 110,0 
Eiendomsdrift 22 387 19 655 2 732 113,9 
Sum netto drift totalt 196 604 193 866 2 738 101,4 



  

19 
 

Budsjettområdet sentraladministrasjonen 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 23 750 26 923 -3 173 
Driftsinntekter -4 414 -8 266 3 852 
Driftsresultat 19 336 18 657 679 
 
Budsjettområdet består av: 
• Folkevalgte organer 
• Kontrollutvalg og revisjon 
• Rådmann m/stabsenhetene økonomi- og 

personalkontoret og servicekontoret 
• Fellestjenester, EDB-utgifter og kantine-

drift 
• Overformynderi 
• Ansvar 1601-Diverse, m/momskomp. fra 

investeringsregnskapet, div. vedr.  pensjon 
KLP og reserveposter lønnsoppgjør mv. 

 

I budsjettet for 2010 ble det lagt inn følgende til-
tak: 
Fjerne støtten til politiske partier,  
innsparing kr.   60.000 

Nedlegging av kantina, innsparing kr. 143.000 
Politiske møter på kveldstid, innsparing kr. 171.000 
Utredning samhandlingsreformen i 
Orkdalsregionen, økt utgift  kr. 100.000 

% -vis nedskjæring  
sentraladministrasjonen kr. 428.000 

 
 

 

Ansvarnr. 
Avvik og forbruk 2010: 

Navn på ansvar Regnskap Budsjett  Avvik Forbruk i % 
1001 Formannskap/Kommunestyre 2 359 264 2 026 781 332 483 116,4 
1101 Kontrollutvalg og revisjon 793 254 853 319 -60 065 93,0 
1201 Rådmann/ass.rådmann 2 588 933 2 677 907 -88 974 96,7 
1202 Servicekontor 2 647 519 2 781 067 -133 548 95,2 
1203 Økonomikontor 4 728 205 5 154 191 -425 986 91,7 
1303 Kantinedrift 73 337 115 000 -41 663 63,8 
1304 Div.fellesutgifter 5 821 968 5 521 505 300 463 105,4 
1305 EDB - utgifter 4 327 066 4 406 686 -79 620 98,2 
1402 Overformynderiet 28 207 27 324 883 103,2 
Sum  

 
23 367 753 23 563 780 -196 027 99,2 

1601 Diverse -4 031 723 -4 907 008 875 285 
 Sum totalt 

 
19 336 030 18 656 772 679 258 103,6 

 
Av tabellen over framgår både resultatet ekskl. 
ansvar 1601, og inkl. ansvaret 1601. Forbruket 
ekskl. ansvar 1601, viser ei innsparing på kr. 
196.027, som er et forbruk på 99,2 %. Resultatet 
inkl. ansvar 1601 viser et negativt avvik på kr. 
679.258.   
 
Årsaken til det negativet avviket på ansvar 1601 
skyldes mindre momskomp. fra investeringsregn-
skapet med kr. 3.613.677 i forhold til budsjettet. 
Selv om premieavvik KLP/ tilbakeføring av over-
skudd KLP, samt bruk av reservepost til lønnsopp-
gjør ble kr. 2.572.408 bedre enn budsjettet, ble 
resultatet på ansvar 1601 negativt med kr. 875.285. 
 

Politiske organer viser et merforbruk på kr. 
332.483,-. Dette skyldes høyere utgifter på posten 
tapt arbeidsfortjeneste, pensjonspremie KLP og 
kjøp av tjenester fra andre kommuner vedr. arbei-
det med samhandlingsreformen i Orkdalsregionen. 
(SiO). 
 
Økonomikontoret har et mindreforbruk på kr. 
425.986,-. Lønn og sosiale utgifter på kontoret 
viser et mindreforbruk på kr. 168.348,-, og det 
interkommunale samarbeidet innen skatt og ar-
beidsgiverkontroll et mindreforbruk på til sammen 
kr. 258.591,-. Hovedårsaken til mindreforbruket på 
de interkommunale samarbeidsordningene, er spar-
te lønnsutgifter pga. vakanser, og forsiktig bruk av 
vikarer ved sjukmeldinger. 
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Fellesutgiftene viser ei merutgift på kr. 300.463,-. 
Kr. 202.655 gjelder honorar vedr. salg av TE-
aksjene. Merforbruket for øvrig har kommet på 
kursutgifter og opplæringstiltak. 
 
Servicekontoret viser et mindreforbruk på kr 
133 500, som i stor grad skyldes mindreforbruk på 
lønn inkl. sosiale utgifter, samt noe refusjon pga. 
langtids sykefravær. Øvrige driftskontoer viser et 
merforbruk hvorav halvparten er kjøp av inter-
kommunale tjenester (kontigenter/medlemsskap). 
Inntektssiden viser at vi har noe mindre inntekter 

enn budsjettert. Inntektene stammer i stor grad fra 
megleroppdrag, og dette er vanskelig å beregne da 
antall megleroppdrag svinger i takt med boligom-
setningen i kommunen.  
 
Kantinedrift viser et mindreforbrukt på kr 41 633,- 
Avviket skyldes at kto. 0300 ”Lønn ekstrahjelp” 
ikke ble brukt, samt lavere innkjøpskostnader enn 
budsjettert. Regnskapet viser også at inntektssida 
gikk med et lite overskudd. Den kommunale kanti-
nedrifta ble avvikla fra 01.07.2010.

 
 
Budsjettområdet skoler inkl. SFO 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 67 819 66 751 1 068 
Driftsinntekter -8 948 -6 773 -2 175 
Driftsresultat 58 871 59 978 -1 107 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med ei 
innsparing på kr. 1.387.000: 
SFO, innsparing kr.    442.000 
% -vis nedskjæring skole og 
SFO kr. 1.244.000 

Økt timetall og gratis leksehjelp kr.    300.000 
 

Revisjonstiltak budsjett Beløp  
(1000 kr) 

Grønn omsorg som satsings-
område.(Bud.merknad nr. 5) 100 

Økning Venn oppvekstsenter, 
skole 42 

 
Enheter skole/SFO Regn-

skap 
Regulert 
budsjett 

Av-
vik 

Fellesutgifter 4 590 4 808 -218 
Buvik skole/SFO 13 859 13 885 -26 
Børsa skole/SFO 8 920 9 262 -342 
Viggja oppv.senter 
skole/SFO 4 407 4 524 -117 

Venn oppv.senter 
skole/SFO 7 110 7 166 -56 

Jåren-Råbygda 
skole 2 706 2 708 -2 

Skaun ungdoms-
skole 17 278 17 619 -341 

 
Fellesutgifter skole viste et mindre forbruk på kr. 
218’. Utgiftene til skoleskyss kom på kr. 2.590 
som er kr. 210’ lavere enn budsjettet. Kursutgifter 
lærerne viste et mindreforbruk på om lag kr. 200’, 
mens kjøp av undervisningstjenester fra andre har 
et merforbruk på kr. ca. kr. 303’, og utgjør nå kr. 
2.094’. 
Refusjonsinntekta fra andre kommuners kjøp av 
undervisningstjenester hos oss kom på kr. 500’, 
som er i tråd med budsjett. 
 
I oversikten over er skole og SFO slått sammen, og 
alle enhetene har vist til et mindreforbruk. Årsaken 
til mindreforbruket skyldtes først og fremst innspa-
ring på lønnsutgiftene, og høyere refusjonsinntek-
ter for langtidssjukmeldte enn vikarutgiftene for 
langtidssjukmeldte.

 
 
Budsjettområdet barnehager 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 57 120 54 333 2 787 
Driftsinntekter -61 618 -58 514 -3 104 
Driftsresultat -4 498 -4 181 -317 
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I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med en 
utgiftsøkning på kr. 100.000: 
- Leie av Lyngstua til barnehage kr. 100.000. 
 
Det ble ikke etablert noe tilbud i disse lokalene, 
både Børsa barnehage og Fredly barnehage har 
greid å gi tilbud etter hvert. 
 

Revisjonstiltak budsjett Beløp 
(1000 kr) 

Innkjøp av PC’ ved barnehagene 250 
Søknad om tilleggbevilgning fra 
Fredly barnehage 

485 

 
Enheter barne-
hage 

Regn-
skap 

Regulert 
budsjett 

Avvik 

Fellesutgifter 
barnehagene -11 817 -11 107 -710 

Pundslia  
barnehage 1 023 909 114 

Vigga oppvekst-
senter,  
barnehage 

348 384 -36 

Venn oppvekst-
senter,  
barnehage 

272 598 -326 

Jåren-Råbygda 
barnehage/SFO 996 948 48 

Ilhaugen  
barnehage 1 829 1 787 42 

Oterhaugen  
barnehage 1 540 1 167 373 

Børsa barnehage 1 310 1 131 179 

Ingen utvidelser av antall plasser i barnehagene i 
2010.  
 
Barnehagesektoren har et positivt avvik totalt på 
kr. 317’. 
 
 Fellesutgiftene har et positivt avvik på kr. 710’. 
Mindreforbruket her har kommet på lønnsutgifter 
til særskilte tiltak på barnehagene. 
 
Barnehagene hadde et negativt avvik til sammen 
på kr. 393’. Årsaken til dette lå i underbudsjette-
ring av lønnsutgiftene. 
 
Skjønnsmidlene utgjorde kr. 13.905’. I note nr. 18 
i regnskapsdokumentet framgår størrelsen på netto 
driftsutgift til drift av barnehager og barnehagelo-
kaler i 2010 sammenlignet med 2003. Formålet 
med skjønnsmidlene er å kompensere for kommu-
nens merutgifter knytta til innføring av maksimal-
pris på foreldrebetaling, likeverdig behandling med 
private barnehager, og drift av nye barnehageplas-
ser.  Konklusjonen i beregningen av barnehageut-
giftene, hvor også avskrivninger og renteutgifter 
inngår,  var at vi netto brukte kr. 2.541’ i 2010 mot 
kr. kr. 2.197’ i 2003. Siden vi har brukt mer i 2010 
enn i 2003 forelå det ingen avsetningsplikt. Vi 
ville vært pliktig til å foreta avsetninger av 
skjønnsmidler hvis vi hadde brukt mindre. 
 
 

 
 
Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 8 481 8 678 -197 
Driftsinntekter -2 199 -2 051 -148 
Driftsresultat 6 282 6 627 -345 
 
Budsjettområdet består av  
• Kulturskolen 
• Kulturarbeid 
• Fritidsassistenter 
• Fritidsklubben 
• Skaun Frivilligsentral 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med ei 
innsparing på kr. 552.000: 
 
- Nedlegging av Klubb 1, innsparing kr. 283.000 
- % vis nedskjæring kultur og fritid kr. 271.000 

 
Samtidig med nedlegginga av Klubb1 i sin nåvæ-
rende form, ble det omdisponert kr. 175.000 fra 
kulturarbeid og fritidsassistenter som ramme for ny 
drift av Klubb1. For å nå budsjettmålets reduksjo-
ner for 2010 har tjenesten valgt å opprettholde 
antall klubbkvelder ved at skyss til klubbkveldene 
er tatt bort og omdisponert til driften. 
 
Enhetens driftsresultat for 2010 viser et underfor-
bruk på vel kr. 345 000,-. Underforbruk på ansvar 
2601 skyldes i hovedsak sykepengerefusjon for 
langtidssykmeldte lærere, som ikke fullt ut er er-
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stattet med vikar, i tillegg til mindre salg av tjenes-
ter til fritidskulturlivet enn forutsatt i budsjettet. På 
ansvar 2701 skyldes underforbruket litt unøyaktig-
het i ifbm. budsjettering. På ansvar 2801 skyldes 
resultatet hovedsakelig tiltak som har udisponerte 
midler, som nå er avsatt på fond, samt at Kristin på 
Husaby ikke tok ut avtalefestet underskuddsgaranti 
på kr. 100 000,-. Overforbruk på 2802 forklares 
med sent innleverte timelister i 2009, som dermed 
ble belastet på inneværende år. Underforbruk på 
2803 skyldes liten aktivitet pga. manglende perso-

nale til drift av Klubb1. Frivilligsentralens regn-
skap er i balanse, og viser samtidig at kriteriene fra 
Kulturdepartementet er innfridd, med tanke på 
lokal finansiering. 
Det utlagte timetallet i kulturskolen er på samme 
nivå som foregående år. Søkningen til kulturskolen 
er fortsatt så stor at ikke alle kan få tilbud om 
plass, og ved utgangen av 2010 er det 65 elever på 
venteliste. Salg av tjenester til fritidskulturlivet har 
gått noe ned. 

 
 
Budsjettområdet barn, familie og sosial 

 (Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 39 228 35 754 3 474 
Driftsinntekter -10 062 -8 501 -1 561 
Driftsresultat 29 166 27 253 1 913 
 
 
Budsjettområdet består av  
• PP-tjenesten 
• Primærhelsetjenesten 
• Rehabiliteringstjenesten 
• Helsesøstertjenesten 
• Miljøretta helsevern 
• Flyktningetjenesten 
• Sosialtjenesten 
• Barnevern 
• Psykisk helsetjeneste 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med ei 
innsparing på kr. 892.000: 
- Nedlegging av gruppetilbudene 

ved psykisk helse, innsparing kr. 173.000 

- Treffsted psykisk helse, redusert 
med 50 %, innsparing kr. 369.000 

- % -vis nedskjæring på budsjett-
området barn, familie og sosial kr. 351.000 

  
 
 
Barn, familie og 
helse 

Regnskap Regulert 
budsjett 

Avvik 

PP – tjenesten 3 815 3 708 107 
Helsetjenester 8 560 8 117 443 
Flyktningetjenesten -1 290 -1 183 -107 
Barnevernstjenesten 9 761 8 089 1 672 
Psykisk helsetjeneste 4 299 4 371 -72 
Sum enhet barn, 
familie og helse 

25 145 23 102 2 043 

Sum enhet NAV 
sosial 

4 021 4 151 -130 

Sum budsjettområde 
barn familie og helse 

29 166 27 253 1 913 

 

Enheten har et samlet overforbruk på kr. 
2 044 000. Overforbruket på helsetjenester skyldes 
pålagt turnuskandidat (kr. 165’) og økning av 
driftstilskuddet til legene (kr. 255’). 

Enhet barn, familie og sosial: 

 
Overforbruket på barneverntjenesten ble kr. 
1 672’. Avviket fremkommer på ansvar 3602 - 
tiltak i familien med kr. 710’ og ansvar 3603 - 
tiltak utenfor familien med kr. 849’. Årsaken er 
kostnadskrevende oppfølgingstiltak i familien og 
økte utgifter til kjøp av institusjonsplasser. Hoved-
sakelig skyldes dette økte priser og varighet på 
tiltakene samt nye typer tiltak, bla. innleie av mil-
jøterapeuter. 
 

Overskuddet er på kr. 130’ og gjelder ubrukt øre-
merket tilskudd innen rustiltak (kr. 114’). Midlene 
er avsatt til bundet driftsfond. 

Enhet NAV sosial 

 
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp kom på kr. 
2 332’ som er ca. kr. 53’ mer enn budsjettert. 
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Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 50 781 47 728 3 053 
Driftsinntekter -12 335 -9 926 -2 409 
Driftsresultat 38 446 37 802 644 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med ei 
innsparing på kr. 1.180.000: 
- Nedlegging av kjøkkenet ved Vennatunet, 

innsparing  kr. 393.000 
- %-vis nedskjæring på Rossvollheimen  

kr. 787.000 

Negativt avvik på 651.546. Kr. 402.000 skyldes 
for lav budsjettering på pensjonspremie KLP, samt 
lønnsutgifter på inntak av ressurskrevnede bruker 
de siste 2,5 mnd. av året. Tilleggsbemanningen er 
2,8 årsverk, og vil fortsette i 2011. 

Rossvollheimen: 

 
 
Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 36 060 34 302 1 758 
Driftsinntekter -7 743 -6 436 -1 307 
Driftsresultat 28 317 27 866 451 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med ei samla innsparing på   kr. 531.000: 
- Nedlegging av nattvakt ved Vennatunet, innsparing    kr. 690.000 
- Ny trygghetsalarmordning, økt bevilgning     kr. 187.000 
- Redusert statstilskott ressurskrevende brukere, inntektsreduksjon  kr. 400.000 
- %-vis nedsskjæring hjemmebaserte tjenester    kr. 428.000 
 
Underskuddet skyldes urealistisk budsjettering av helligdagstillegg og KLP. Samtidig slo, fravær på helligda-
ger og behov for full bemanning på helligdager pga. pasientbelastning inn. 
 
Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 5 001 7 591 -2 590 
Driftsinntekter -465 -1 713 1 248 
Driftsresultat 4 536 5 878 -1 342 
 
Området består av  
• Teknisk kontor 
• Beredskapskontor 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med en utgiftsøkning på kr. 450.000: 
- Omregulering ny barnehage i Buvika, utgiftsøkning  kr. 100.000 
- Planarbeid Fv 802, utgiftsøkning    kr. 350.000 
 
Revisjonstiltak budsjett Beløp (1000 kr) 
Planarbeid FV 802, tilleggsbevilgning 275 
Reguleringsplan Saltnessand 72 
Grunnundersøkelser ny barnehagetomt i Buvika 400 
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Positivt avvik på nesten 1,5 mill. kr. Kr. 500.000 av dette skyldes ubesatt stilling samt langtidsfravær hos en 
medarbeider. Det positive avviket skyldes for øvrig skyldes at det ble bevilget penger til tiltak som ikke hadde 
full virkning i 2010. Disse er videreført i 2011. 
 
 
Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester 

(Tall i 1000 kr)  Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 12 344 12 871 -527 
Driftsinntekter -18 584 -18 541 -43 
Driftsresultat -6 240 -5 670 -570 
 
Dette omfatter følgende tjenester: 
• Plan- og byggesaksbehandling 
• Kart og oppmåling 
• Feiing 
• Slambehandling 
• Vann 
• Avløp 
 
På dette budsjettområdet regnskapsføres drifts-
kostnader og gebyrinntekter knyttet til tjenestene 
som inngår i selvkostberegningene. Ihht. Retnings-
linjer for beregning av selvkost for kommunale 

betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regio-
naldepartementet, januar 2003) skal også fordelte 
administrative kostnader og kalkulatoriske kapital-
kostnader (avskrivninger og rentekostnader) inngå 
i beregningsgrunnlaget. Disse kostnadene blir ikke 
fordelt regnskapsmessig. Årsaken til at det budsjet-
teres med netto overskudd på dette budsjettområ-
det er altså at disse tjenestene skal gi inndekning 
for indirekte kostnader som er regnskapsført på 
andre budsjettområder samt kalkulatoriske kapital-
kostnader.

 
 
Netto driftsresultat for de enkelte tjenester ble: 
Ansvar Navn Regnskap Rev. budsjett Avvik 
5601 Vann - 3 550 - 3 052 - 498 
5701 Avløp - 3 044 - 2 450 - 594 
4202 Feiing - 175 - 358 183 
4411 Slam - 19 - 52 33 
4102 Plan- og byggesaksbehandling 449 - 19 468 
4103 Kart og oppmåling 98 260 -162 
SUM    - 570 

 
• Selvkostberegningene for 2010 samt en nær-

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

• Nedenfor angis selvkostresultatet for den 
enkelte tjeneste og status/endring for fondene. 
Negativt fortegn betyr overskudd/avsatte mid-
ler på fond.

 
 Vann Avløp Feiing Slam Plan-

sakbeh. 
Bygge-
sak 

Kart/ 
oppm. 

Selvkostres. - 899 1 347 - 79 - 18 142 678 344 
Fond ihht. selvkostregn-
skapet 01.01.10 

344 - 2 400 242 - 66 205 - 387 - 227 

Fond ihht. selvkostregn-
skapet 31.12.10 

- 555 - 1 053 163 - 84 348 291 117 

Balanseført fond pr. 
31.12.10 

- 555 - 1 053 0 - 84 0 0 0 

 
• Etter regnskapsreglene er det ikke anledning til 

å balanseføre negative fond. Et evt. under-
skudd som ikke kan finansieres med fondsmid-

ler fra tidligere år, vil inngå i kommunens 
driftsresultat. Dette er årsaken til at vi har av-
vik mellom fondssaldo ihht. selvkostregnska-
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pet og balanseført fond for tjenestene feiing, 
plansaksbehandling, byggesaksbehandling og 
kart/oppmåling.  

• Selvkostresultatet for vann ble et overskudd på 
kr. 899’. P.g.a. underskudd tidligere år (et ne-
gativt fond) er kun kr. 555’ av årets overskudd 
avsatt. Det betyr at tjenesten bidrar med kr. 
344’ til kommunens driftsresultat. 

• For avløp ble selvkostresultatet et underskudd 
på kr. 1 347’ som er finansiert med bruk av 
fond. Årsaken til underskuddet er de store in-
vesteringene i renseanlegg m.v. som er foretatt 
de siste par årene. Dette medfører en vesentlig 
økning i avskrivningskostnader og kalkulato-
riske rentekostnader.  

• Feiing viser et overskudd på kr. 79’ som med-
fører at noe av tidligere års underskudd hentes 
inn. 

• Slam har et overskudd på kr. 18’ og fondsav-
setningen er økt tilsvarende. 

• Plansaksbehandling har et underskudd på kr. 
142’. Her er det ingen fondsavsetninger (nega-
tivt fond) slik at tjenesten belaster årets drifts-
resultat. 

• Byggesak har et underskudd på kr. 678’. Dette 
er delvis finansiert med fondsmidler (387’). 
Tjenesten belaster derfor årets drift med kr. 
291’. 

• Kart og oppmåling har et underskudd på kr. 
344’ hvorav kr. 227’ er finansiert med fond. 
Resterende beløp, kr. 117’, belaster årets 
driftsresultat.

 
 
Budsjettområdet eiendomsdrift 

(Tall i 1000 kr) ) Regnskap  Regulert budsjett Avvik  
Driftsutgifter 34 227 30 477 3 750 
Driftsinntekter -11 840 -10 822 -1 018 
Driftsresultat 22 387 19 655 2 732 
 
I budsjettet for 2010 ble det lagt inn tiltak med ei netto innsparing på kr. 315.000: 
- Div. arbeider Buvik skole, utgiftsøkning kr. 100.000 
- Div. arbeider Børsa barnehage, utgiftsøkning kr.   35.000 
- Div. arbeider Oterhaugen barnehage, utgiftsøkning kr.   80.000 
- Fellesrådet, kompensasjon for lønns- og prisstigning kr.   50.000 
- Innkjøp teleslynge i rådhuset kr.   20.000 
- %-vis nedskjæring budsjettområdet eiendomsdrift kr. 290.000 
- Økt husleieinntekt nye omsorgsboliger i Rossvollheimen kr. 200.000 
- Økte leieinntekter utleiboliger kr. 110.000 

 
 
Revisjonstiltak budsjett Beløp 

(1000 kr) 
Malingsarbeider Oterhaugen/Børsa barnehager 241 
P-anlegget, undersøkelser og advokatbistand 200 

 
Eiendomsdrift hadde et merforbruk på kr. 2 732’. 
Forklaringen på avviket er: 
 
• 1 700’ gjelder økte energikostnader pga. en 

kald etterjulsvinter og høst, samt betydelig 
prisøkning på strøm og olje.  

• 390’ i reduserte leieinntekter på rådhuset 
• 100’ i ekstrabevilgning til ny fyrkjel Viggja 

skole som var budsjettert i investeringsregn-

skapet. Anskaffelsen er imidlertid ført i drifts-
regnskapet uten nødvendig korrigering av bud-
sjettet. 

• 530’ gjelder økte utgifter på veg. Kr. 260’ av 
dette skyldes økte strømutgifter til veglys, re-
parasjoner samt reduksjon i tilskuddet fra 
Vegvesenet. Kr. 270’ gjelder merforbruk knyt-
tet til vinterdrift og sommervedlikehold. 
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Investeringsregnskapet 

Nummereringen henviser til forklaring av avvik nedenfor tabellen 
(Tall i 1000 kr) ) Regnskap Rev. budsjett Oppr. budsjett 
 2010 2010 2010 
Investeringer i anleggsmidler                 1)                22 029 31 525 45 890 
Utlån og forskutteringer                         2)                  8 086 5 660 5 660 
Avdrag på lån                                         3) 127 956 120 000 0 
Avsetninger                                            4)                   3 803 670 1 020 
Årets finansieringsbehov 161 874 157 855 52 570 

 Finansiert slik.   
Bruk av lånemidler                                 5) 23 497 29 115 45 820 
Inntekter fra salg av anleggsmidler        6)                 105 604 101 690 1 100 
Tilskudd til investeringer                                400 400 0 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  7)       6 362 970 4 990 
Andre inntekter 143 0 0 
Sum ekstern finansiering 136 006 132 175 51 910 
    
Overført fra driftsregnskapet                 8) 21 467 23 371 0 
Bruk av avsetninger                               9)         4 401 2 309 660 
Sum finansiering 161 874 157 855 52 570 
    
Udisponert: 0 0 0 
 
Det er foretatt følgende revideringer av investe-
ringsbudsjettet: 
 
I forbindelse med økonomirapport 1/10 ble det 
foretatt en betydelig tilleggsbevilgning til investe-
ringsbudsjettet, og i stor grad ble dette finansiert 
gjennom midler frigjort i driftsbudsjettet som en 
følge av salg B-aksjer.  Tabellen under viser ved-
tatt tilleggsbevilgning i juni 2010/ØR 1/10: 
 
Prosjekt Bevilgning 
005 - Tiltakspakken 58 485 
*** - Kjøp av paviljong Børsa 
skole 2 410 000 
*** - Utvidelse Buvik skole 1 017 000 
*** - Ny fyrkjel Viggja skole 100 000 
*** - Nedbetaling av gjeld 1 264 515 
Finansiering: 

 Overført fra driftsbudsjettet -4 850 000 
Sum 0 
 
I tillegg ble startlån til videre utlån økt med kr. 5 
mill. kr. 
 
I økonomirapport 2/10 ble dette vedtatt: 
- Tilleggsbevilgning skolepaviljong i Børsa kr. 

870.000 
- Tilleggsbevilgning veglysstyring kr. 450.000 

Disse tilleggsbevilgningene, til sammen kr. 1 320 
000, ble vedtatt dekket ved bruk av disposisjons-
fond. 
 
For investeringsprosjekter som var igangsatt før 
2010, ble ubrukte bevilgninger tatt inn i revidert 
budsjett; jfr. K-sak 87/10. I tillegg ble det vedtatt å 
tilleggsbevilge kr. 214’ til prosjekt 225 Sansehage 
Rossvollheimen og kr. 136’ til prosjekt 328 
Skaunhallen, omb. musikkrom. I samme sak ble 
også noen bevilgninger nullstilt p.g.a. endringer i 
fremdriftsplaner. 
 
Forklaring på vesentlige avvik mellom regnskap 
og revidert budsjett, investeringsregnskapet
 

: 

1. Årets investeringsbeløp fordelt på de enkelte 
prosjekter fremgår av regnskapsskjema 2B og 
prosjektregnskapet. 

 
Det er utgiftsført ca. 9 500’ mindre enn bud-
sjettert. Årsaken er forsinket fremdrift i for-
hold til forutsetningene i budsjettet. Dette gjel-
der følgende prosjekter: 

 
232 Sprinkleranlegg Vennatunet 
327 Buvik skole, ombygging Kuben 
328 Skaunhallen, ombygging til musikkrom 
336 Børsa skole, skolepaviljong 
636 Ledningstilknytning, Skjetne vassverk 
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713 Renseanlegg Elistranda 
720 Ombygging ledningsnett Buvika 
723 Opprydding i Brekka 
727 Kloakkering Ølsholm og Lykkjneset 
732 Venn RA rehabilitering 
834 Veglysstyring 

 
Når det gjelder prosjekt 006 Salg av aksjer, er 
det utgiftsført kr. 947’ som gjelder omkost-
ninger knyttet til salg av B-aksjene i Trønder 
Energi AS. Dette er ikke budsjettert. 

 
2. Denne posten består av formidlingsutlån (kr. 7 

445’) og egenkapitalinnskudd KLP (kr. 641’). 
 
3. Ordinære avdrag på formidlingsutlån utgjør kr. 

1 661’. I tillegg er det betalt ekstraordinære 
avdrag med kr. 3 531’. Ihht. kommuneloven § 
50 nr. 7c skal mottatte avdrag på utlån uavkor-
tet benyttes til nedbetaling eller innfrielse av 
kommunens innlån.  Ekstraordinære avdrag er 
finansiert med bruk av bundne investerings-
fond (fondsavsetning pr. 31.12.09). 
Det er foretatt nedbetaling av investeringslån 
med til sammen kr. 122 764. Dette er finansi-
ert med inntekter fra salg av B-aksjene i Trøn-
der Energi AS. 

 
4. Det er avsatt kr. 3 133’ til bundet investerings-

fond. Dette gjelder mottatte avdrag/innfrielser 
vedr. formidlingslån og skal benyttes til innfri-
else av kommunens innlån i 2011 (jfr. pkt. 3). 

 
5. Bruk av lån utgjør til sammen kr. 23 497’. Av 

dette er kr 7 437’ brukt til videreutlån mens kr. 
16 060’ inngår som finansiering av investe-
ringer i anleggsmidler.  

 
6. Dette gjelder salg av B-aksjer i Trønder Energi 

AS og er benyttet til nedbetaling av langsiktig 
gjeld. 
 

7. Det er inntektsført mottatte avdrag vedrørende 
formidlingsutlån med kr. 4 793’ (både ordinæ-
re avdrag og innfrielser). Dette er ikke budsjet-
tert. Som nevnt i pkt. 3 og 4 er dette benyttet 
til nedbetaling eller innfrielse av kommunens 
innlån. 

 
Når det gjelder refusjoner, er det inntektsført 
kr. 1 569’ mens budsjettet er på kr. 970’. Mer-
inntektene gjelder refusjoner for tomtetekniske 
arbeider og gang-/sykkelveier. 

 
8. Overføring fra driftsregnskapet til investe-

ringsregnskapet er foretatt inntil det nivået 
som var nødvendig for at investeringsregnska-
pet skulle ha finansiell dekning. Det er over-
ført kr. 275’ som gjelder 20 % av momskom-
pensasjon knyttet til investeringer. 

 
9.  Det er bokført bruk av bundne driftsfond med 

kr. 3 531’ for å finansiere ekstraordinære av-
drag på lån til videreutlån (jfr. pkt. 3). Dette er 
ikke budsjettert. 

 
I budsjettet var det forutsatt å bruke kr. 275’ av 
bundne driftsfond og kr. 2 034’ av disposisjons-
fond til finansiering av investeringer i anleggsmid-
ler. Det ble imidlertid regnskapsført kun kr. 869’. 
Årsaken til dette var en kombinasjon av forsinkel-
se i fremdrift (lavere utgifter i 2010) og at annen 
finansiering var tilgjengelig. 

 
Prosjekter som er finansiert med bruk av salgsinntekter (tall i 1000 kr) 
Prosjektnr. Navn Beløp  Kommentar 
001 Formidlingsutlån 8  Ufinansiert 
091 NVE-elvesikring 22  Ufinansiert 
336 Børsa skole, skolepaviljong 338  Bruk av frie inntekter i inv.regnskapet 
513 Børsa s./Rådhusv./Veg 9 56  Merforbruk 
527 Rådhuset, ombygging NAV 58  Inntektssvikt 
642 Utskifting asbestledning Brekka 110  Periodiseringsavvik 
 Sum 592   
 
Merinntekter brukt til finansiering av prosjekter ovenfor   
Prosjektnr. Navn Beløp 
951 Refusjoner tomter m.v.  592 
 Sum 592 
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De fem største investeringsprosjektene i 2010 er: 
Prosjekt  Beløp 
018 IKT investeringer 1 557 
336 Børsa skole, skolepaviljong 2 181 
713 Renseanlegg Elistranda 2 286 
720 Omlegging ledningsnett Buvika 4 200 
723 Opprydding i Brekka 2 008 

 
 
Årets investeringer i varige driftsmidler fordeler seg slik på de ulike tjenester (KOSTRA-funksjoner): 
Tjeneste Inv.utgift 2010 
Administrasjon 1 557 
Administrasjonslokaler 771 
Førskole 123 
Grunnskole 1 308 
Skolelokaler 2 549 
Institusjonslokaler 828 
Kommunalt disponerte boliger 424 
Kommunale veier, nyanlegg 697 
Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 480 
Forebygging av branner og andre ulykker 179 
Distribusjon av vann 1 568 
Avløpsrensing 3 682 
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 6 434 

Naturforvaltning 55 

Idrettsbygg 427 
Totalsum: 21 082 
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Balanseregnskapet 

Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter: 
 
Lånegjeld. 

Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2006 til 2010.  
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Lånegjeld (1000 kr) 392 785 395 299 400 057 425 739 306 148 
Innbyggertall pr. 31.12. 6 211 6 326 6 437 6 626 6 756 
Lånegjeld pr. innbygger i kr. 63 240 62 488 62 150 64 253 45 315 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 139 141 129 124 85 

 
Reduksjonen i lånegjeld fra 2009 til 2010 skyldes at mesteparten av inntektene fra salget av B-aksjene i Trøn-
der Energi AS ble benyttet til ekstraordinære avdrag på investeringslån. Endringen fra 2009 til 2010 frem-
kommer slik: 
Lånegjeld pr. 01.01.10 (1000 kr) 425 739 
- betalt ordinære avdrag på lån til investeringer - 11 996 
- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer (fin. med inntekter fra aksjesalg) - 122 764 
- betalt ordinære avdrag på formidlingslån - 1 661 
- betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån - 3 531 
+ opptak av nytt lån til investeringer 10 362 
+ opptak av nytt lån til videreutlån 10 000 
Lånegjeld pr. 31.12.10  306 148 

 
Sammenligningstall (ureviderte KOSTRA-tall publisert 15.03.11): 

2010 Skaun Kostragr. 07 
Gj.snitt Sør-

Trøndelag Gj.snitt landet 
Lånegjeld pr. innbygger 45 315 41 995 62 967 49 681 
Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 85 87 105 83 

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

 2006 2007 2008 2009 2010 

Omløpsmidler 159 188 133 896 127 092 134 671 143 389 

- kortsiktig gjeld 47 835 46 687 49 548 53 764 52 412 
Arbeidskapital 111 353 87 209 77 544 80 907 90 977 

 
Arbeidskapitalen er differansen mellom omløps-
midler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kom-
munens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktel-
ser. Det er vanlig å måle dette som forholdet mel-
lom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette nøk-
keltallet kalles likviditetsgrad (1 og 2) og bør mi-
nimum være: 

• Likviditetsgrad 1 = omløpsmid-
ler/kortsiktig gjeld og bør være > 2 

• Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløps-
midler/kortsiktig gjeld og bør være >1 
(i mest likvide omløpsmidler er kun kasse, 
bank og postgiro medtatt)

 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Likv.grad 1 3,3 2,8 2,6 2,5 2,7 
Likv.grad 2 2,4 1,8 1,2 1,4 1,5 
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Likviditeten vil variere mye gjennom året, men 
nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon 
på utviklingen over tid. Tallene for 2010 viser en 
liten bedring i likviditeten.  
Det er relevant å se nærmere på utviklingen av den 
likvide delen av omløpsmidlene (kontantbehold-
ningen). Denne består av kontante midler og kort-

siktige plasseringer i markedsbaserte finansielle 
omløpsmidler. Ved å korrigere for ubrukte låne-
midler, investeringsfond og bundne driftsfond 
(dvs. poster som det er knyttet forpliktelser til) ser 
man hvor stor andel av kontantbeholdningen som 
kan klassifiseres som ordinære driftslikvider. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Kontantbeholdningen 142 197 110 258 83 186 97 793 104 728 
- ubrukte lånemidler 58 144 49 223 43 691 37 720 34 585 
- bundne investeringsfond 5 398 5 609 4 790 3 556 3 158 
- ubundne investeringsfond 21 938 23 903 22 915 24 887 25 557 
- bundne driftsfond 14 698 10 004 7 728 6 663 4 770 
= driftslikvider 42 019 21 519 4 062 24 967 36 658 

 
Driftslikvidene viser en økende tendens. Det 
er nødvendig å ha en tilfredstillende likvidi-
tetsreserve for å håndtere svingningene i inn- 
og utbetalinger gjennom året. 

 
 

 

Fond. 

Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond 
Pr. 31.12. 2006 2007 2008 2009 2010 
Bundne investeringsfond 5 398 5 609 4 790 3 556 3 158 
Ubundne investeringsfond 21 938 23 903 22 915 24 887 25 557 
Bundne driftsfond 14 698 10 004 7 728 6 663 4 770 
Disposisjonsfond 13 088 5 187 2 069 3 711 17 484 
SUM 55 122 44 703 37 502 38 817 50 969 
 
Bundne investeringsfond består av: 
• Mottatte avdrag formidlingslån 3 133 
• Andre 2 
 
Ubundne investeringsfond består av: 
• Tomtefondet 9 168 
• Ansvarlig lån TE 16 35 
• Moan grusbane 38 
 
Bundne driftsfond består av: 
• Selvkostfond 1 692 
• Ubrukte, øremerkede tilskudd 2 838 
• Gavemidler 240 
 
Disposisjonsfond består av:  
• Næringsutviklingsfondet 1 002 
• P-anlegg Børsa 3 331 
• Bufferfond, finansforvaltning 2 420 
• Rentereguleringsfond 3 458 
• Flyktningetjenesten 1 000 

• Tapsfond fordringer 200 
• Driftsfondet 6 073 
 
Den sistnevnte gruppen av fond, disposisjons-
fond, er frie fond som kommunestyret kan 
disponere både til driftsformål og investerings-
formål. Disposisjonsfond bygges opp ved av-
setning av frie inntekter. Hensikten er å oppar-
beide seg en buffer for å møte uforutsette ut-
gifter eller sviktende inntekter med. Et annet 
formål er opparbeidelse av egenkapital til 
fremtidige investeringer. 
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Finansieringsanalyse 

 
Driftsinntekter og driftsutgifter 

 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

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

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

 
Differansen mellom inntekter og utgifter er brutto 
driftsresultat, som minimum skal være så stort at 
det dekker netto finansutgifter og nødvendige av-
setninger.  
Fram til 2007 har driftsinntektene vært høyere enn 
driftsutgiftene. Fra 2007 ble bildet snudd, og 
driftsutgiftene var større enn driftsinntektene både 
i 2007 og 2008. Driftsinntektene i 2007 viser et 

lavere nivå enn normalt, da det ble besluttet ikke 
kreve inn 2. terminen, ca kr. 5.174.000,-. Men selv 
når driftsinntektene korrigeres for dette, var likevel 
driftsutgiftene over 9 mill. kr. høyere enn driftinn-
tektene. 
 
Fra 2009 er igjen driftsinntektene blitt høyere enn 
driftsutgiftene; ei utvikling som har fortsatt i 2010. 
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter 

 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

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

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

 
Grafen angir forholdet mellom brutto driftsresultat 
og netto renter og avdrag. 
 
Netto renter og avdrag er alle eksterne finansutgif-
ter minus eksterne finansinntekter og utbytte. 
 
Brutto skal driftsresultat minst være så stort at det 
dekker netto kapitalutgifter. 
 
I årene 2004 – 2006 har brutto driftsresultat vært 
høyere enn netto renter og avdrag, men i 2007 var 

brutto driftsresultat 18,5 mill. kr. unna et slikt nivå.  
I 2008 er brutto driftsresultat 5,6 mill. kr. lavere 
enn netto kapitalutgifter. I 2009 snudde dette og 
brutto driftsresultat ble 11,2 mill. kr høyere enn 
netto renter og avdrag. Situasjonen i 2010 ble spe-
siell pga. de ekstraordinære inntektene fra salg av 
B-aksjene, som førte til at renteinntektene ble 10,1 
mill. kr høyere enn renteutgiftene. Om vi korrige-
rer for disse ekstraordinære inntektene, ville vi 
allikevel hatt en forbedring fra 2009. 

 
 
Tabellen nedenfor viser utviklingen i forpliktelsene knyttet til kommunens lånegjeld: 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Renteutgifter 6 238 7 870 17 536 26 833 13 130 9 299 
Avdragsutgifter 13 927 11 660 15 235 10 698 11 087 11 996 
Sum 20 165 19 530 32 771 37 531 24 217 21 205 
 
Tabellen viser at forpliktelsene knyttet til betjening 
av ekstern lånegjeld var sterkt økende fra 2005-
2008. For 2009 ble forpliktelsen redusert med 13,2 
mill. kr, som ene alene skyldes det reduserte rente-
nivået i 2009. Reduksjonen i forpliktelsen fortsatte 
i 2010, hvor effekten av innfrielse av gjeld begynte 
å få virkning på renteutgiftene. 
 

Kommunen betalte i 2010 ca kr. 200.000,- mer enn 
lovens minimumsavdrag. Det innebærer at gjelden 
tilbakebetales over maksimal nedbetalingstid. 
Gjenværende gjennomsnittlig løpetid på lån er 32 
år. 
 
Tabellen under viser netto renter og avdrag i % av 
brutto driftsinntekter, der Skaun er sammenlignet 
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med egen Kostragruppe, samt fylkessnitt og lands-
snitt, er satt opp i tabellen under. Den positive 
utviklinga Skaun har hatt fra 2008 er tydelig. Like-
ledes er det også her viktig å ta hensyn til de ekstra 
inntektene fra salget av B-aksjene. Korrigert for 

denne ekstraordinære inntekta, ville andelen vært 
3,44%.  Men selv om utviklingen har vært positiv, 
lå vi både i 2009 og 2010 noe over landssnittet. I 
2010 lå fylkessnittet høyere enn Skaun. 

 
 

år 2006 2007 2008 2009 2010 

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

Kostragruppe 07 3,01 3,47 4,32 2,8 3,02 

Fylkessnitt 1,36 2,37 6,1 2,45 3,55 

Landssnitt 2,3 3,41 4,71 2,32 2,94 

 
 
 
 
 

Resultatgrad 
 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum driftsinntekter) 

*Resultatgrad 3,5% er korrigert for B-aksjesalg 
2,56 5,82 -6,61 -1,81 3,27 9,8/3,5* 

 
 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Netto driftsresultat 

*Kr 12 752 er korrigert for B-aksjesalg 
6 340 16 045 -18 496 -5 632 11 179 35 269/12 752* 
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Grafen over viser utviklinger i netto gjeldsgrad, 
som er netto driftsresultat i % av driftsinntektene. I 
tabellene framgår resultatgraden i % og i kr. 
 
Netto driftsresultat i 2007 avviker markant fra 
årene før og kom på - 6,6 % i 2007. Netto driftsre-
sultat ble også negativ i 2008, mens den i 2009 
kom på 11.179 som gir en resultatgrad på 3.3 %. I 
2010 var resultatgraden på hele 9,8%. 
 
Netto driftsresultat var positivt frem til 2006 mens 
det ble negativt i 2007 og 2008. For årene 2005 og 
2006 må momskompensasjon fra investeringer tas 
i betraktning ved analyse av resultatet. Dette ut-
gjorde hhv. kr. 14.895’ og 11.748’. For 2008 og 
2009 utgjorde momskompensasjonen fra investe-
ringer hhv. kr. 837’, og kr. 1.120’.  I 2010 utgjorde 
den 1.376’. 
 
Fylkesmannen anbefaler et måltall for resultatgra-
den på 3 %, for å ha en buffer mot økte utgifter og 
som egenkapital til nye investeringer. Dette inne-

bærer at med grunnlag i dagens inntektsnivå, vil 
netto driftsresultat framover måtte ligge på om lag 
12 mill. kr. 
 
For 2008 må det ekstraordinære utbyttet fra Trøn-
der Energi AS på kr. 7.465’ hensyntas. Korrigert 
for dette ville netto driftsresultat vært minus kr. 
13.097'. 
 
Ca kr. 22,5 mill kr. avsalgsinntektene fra salget av 
B-aksjene ble ført i drift. Korrigert for dette ville 
netto driftsresultat vært 3,5%. I tillegg til denne 
ekstraordinære inntekta, pynter også premieavviket 
og momskompensasjonen fra investeringene på 
resultatet. Likevel viser utviklingen at resultatut-
viklinga har vært positiv de siste to årene, og at 
resultatgraden nå omtrent ligger på det anbefalte 
3%.  
 
Kostratallene for resultatgrad, der Skaun er sam-
menlignet med egen Kostragruppe, samt fylkes-
snitt og landssnitt, er satt opp i tabellen under. 

 
 
 

år 2006 2007 2008 2009 2010 

Skaun 5,82 -6,61 -1,81 3,27 9,8 

Kostragruppe 07 4,66 1,9 0,26 2,36 2,53 

Fylkessnitt 6,41 1,61 -2,88 4,37 3,93 

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

 

 
 

år 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lånegjeldsgrad (lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter) 126 139 141 129 124 85 

 
Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av sum 
driftsinntektene.  
 
En tommelfingerregel tilsier at lånegjelden ikke 
bør overstige 70-80 % av driftsinntektene. Utvik-
lingen i perioden viser en økning i lånegjeldsgra-
den fra 126 % i 2005 til 141 % i 2007, mens den i 

2008 og 2009 lå på rundt 125 %. I 2010 ble låne-
gjeldsgraden redusert til 85%. 
 
Lånegjelda ble redusert med ca. 120 mill. fra 2010, 
som altså ga en lånegjeldsgrad på 85%. 
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Lånegjeld 
 

 
 

år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Skaun 33 188 50 765 63 240 62 488 62 150 64 253 45 315 

Kostragruppe 07 29 004 30 204 32 718 34 642 37 147 40 722 41 995 

Fylkessnitt 39 220 42 990 45 799 50 963 56 234 60 380 62 967 

Landssnitt 31 000 33 513 35 616 39 441 43 014 46 611 49 681 

 
Tallene bygger på ureviderte Kostra-tall. 
Kostragruppe 7 består av 34 kommuner, og i til-
legg til Skaun, også bl.a. Ørland, Orkdal og Malvik 
kommuner i Sør-Trøndelag. 
 
Skaun skiller seg også ut ved at lånegjeld målt pr. 
innbygger, har økt kraftig fra 2004 til2005, og fra 
2005 til 2006, for deretter å flate ut, og deretter 
reduseres den i 2010. 
 

Skaun har hatt høyere lånegjeld pr. innbygger enn 
sammenligningsgruppa i perioden fram til 2009. I 
2010 derimot var lånegjelda pr. innbygger lavere 
enn både fylkessnittet og landssnittet.  
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Årsmelding 

(For nærmere informasjon om de enkelte enhetene, se Årsmelding 2010 del II.) 

Økonomi- og personalkontoret 

1. Resultatvurdering.

Tjenester.
Området inneholder koordinering/samordning av 
arbeidet med budsjett/økonomiplan, føring av 
kommuneregnskapet, koordinering kommunal 
fakturering og innfordring, lønnsfunksjonen, refu-
sjoner sjukepenger opp i mot NAV, personalar-
beid, IKT-tjenester, samt rådgiverstillinger på sko-
le- og barnehageområdet. 
 
Innenfor IKT-området fortsatte arbeidet med å 
fornye utstyr og programvare. Det er bl.a. investert 
i datautstyr til barnehagene, fornyelse av adm. 
datamaskiner skolene og i organisasjonen for øv-
rig, Custom Publish Internettplattform, Kommune-
forlagets tjenestekatalog på nett, skjemaportal, 
fullført overgang til ny Office-versjon, og betyde-
lig oppgradering av serverpark og infrastruktur. På 
skolesida er det investert i nye elevmaskiner, læ-
rermaskiner og Smartboard. Videre fikk vi på plass 
nye fagsystem for skolene og barnehagene. 
 
Programmet ”Bedre styring”, ble tatt i bruk, og 
opplæring og implementeringa startet opp i 
mai/juni. Arbeidsgruppa, som har stått for innfø-
ringa, har vært ledet av kommuneleder, og i tillegg 
har 3 personer fra økonomi-og personalkontoret 
deltatt. 
 
Tjenester som rådgiver skolesektor har vært enga-
sjert i: 
• Leder fagnettverk for skolelederne der skole- 

og kompetanseutvikling er vesentlige tema. 
• Representerer Skaun kommune i KS nettverk 

for skoleansvarlige i kommunene 
• Prosjektleder og sitter i referansegruppen for 

pilotprosjektet ”Skriving i Skaun. Skoleledelse 
og skriveopplæring” (samarbeidsprosjekt med 
Nasjonalt senter for skriveforskning og skri-
ving) 

• Representerer skoleeier i KS prosjektet ”Hel-
hetlig skoleløp”  

• ”Bedre styring” – nivå 2 for skole/SFO. 
 
Det er opprettet ”Fagnettverk” for styrerne i bar-
nehagene. Rådgiver stab for barnehager deltar på 
disse møtene, som holdes en gang pr. måned på 
rådhuset. Også private barnehager er invitert.  
 

Noen hovedtema i 2010: 
• Spes.ped. midler. Gjennomgang av rutiner. 

Midlene til spesialpedagogiske tiltak er bud-
sjettert på ”Barnehage generelt”, og det må sø-
kes hvert år. 

• Erfaringsutveksling og oppdatering av nytt 
administrasjonsprogram ”VISMA”. 

• Kompetanseutvikling. Drøftinger i Fagnettver-
ket rundt satsingsområder.  Skaun deltar i 
Orkdal/Øyregionen. Felles regionkonsulent 
organiserer kurser og nettverk. 

• Opptak. Kommunene er pålagt å ha ”Samord-
net opptak”. Styrere i både kommunale og pri-
vate barnehager går gjennom alle søknader i et 
felles møte og blir enig om hvem de tilbyr 
plass. 

• Forsvarlighet/sikkerhet i forhold til bemanning 
ved sykefravær. 

 
Regnskapet for 2010 ble levert innen fristdatoen 
15.02.11. Budsjettkontroller pr. april og august ble 
lagt fram for kommunestyret, slik det er fastsett i 
økonomireglementet. 
 
Innafor tjenesteområdet er disse månedlig indika-
torene valgt: 
-Flyt i regnskapsbilag 
-Riktig utbetalt lønn 
 
Organisasjon. 
Økonomi- og personalkontoret inkl. rådgiverstil-
linger skole og barnehage: 9,05 årsverk. IKT – 
området: 3,0   årsverk. 
 
I tillegg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet med 
60% stilling og Hovedvernombud i 10% stilling 
ført under fellesutgiftene. 
 
På IKT-området har vi hatt 1 person på arbeids-
markedstiltak, med full refusjon fra NAV for peri-
oden 1.1.2010-30.09.10, og 60% refusjon fra 
01.10.2010 og ut året. Kommunens egenandel er 
dekt innafor ramma på IKT-området. 
 
Sjukefraværet har vært på 2,5%, fordelt med 1% 
på kortidsfravær og 1,5% på langtidsfravær. 
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3 personer har gjennomført ”Videregående kom-
muneregnskap” i regi av NKK – skolen (15 studie-
poeng), og 1 person har sluttført et studium 
v/HINT i ”Økonomistyring og inntektssystemet” 
(15 studiepoeng). 
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelser i 
løpet av februar 2010. Av indikatorene her skal 
enheten arbeide videre med følgende årlige indika-
torer: 
-Nærmeste leder 
-Organisering av arbeidet 
 
I tillegg skal følgende gjennomgående, månedlig 
indikator ha fokus: 
-Nærvær. 
 
2. Utfordringer. 

Økonomi. 

Oppfylle økonomiplanene for 2011-14. Det er 
særdeles viktig å sikre den økonomiske handlefri-
heten, med et netto driftsresultat på minst 3%. 
 

Ha fokus på en effektiv drift som kan bidra til å 
sikre tilstrekkelige driftsmidler på de nye utford-
ringene som kommunen blir stilt ovenfor. 
 
Tjenester 
Utarbeide og iverksette nye rutiner innen økonomi- 
og finansforvaltningsområdet.  
 
Et interkommunalt samarbeid om IKT vil være 
med på å sikre at Skaun kommune kan oppfylle de 
krav som stilles fra overordna myndigheter i for-
hold til bl.a. e-kommune 2012 og helsereformen. I 
et slikt samarbeid er det viktig å beholde nærheten 
til brukerne. 
 
Økonomisystemet kommunen benytter skal fases 
ut. Arbeide med å utarbeide kravsspesifikasjon og 
anbudsgrunnlag for et nytt økonomisystem må 
starte opp i 2011. 
 
Holde fokus på de utvalgte indikatorene flyt i 
regnskapsbilag og riktig utbetalt lønn. 
 
Organisasjon. 
Sikre at kompetansen i organisasjonen holdes opp-
datert og videreutvikles. Holde fokus på de utvalg-
te indikatorene innen ledelse og organisering av 
arbeidet. 
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Servicekontoret 

1. Resultatvurdering  

Økonomi:
Servicekontor har et mindreforbruk på kr 133 500,- 
Avviket skyldes i stor grad mindreforbruk på lønn 
inkl. sosiale utgifter, samt noe refusjon pga. langtids 
sykefravær. Øvrige driftskontoer viser et merforbruk 
hvorav halvparten er kjøp av interkommunale tjenes-
ter (kontigenter/medlemsskap).  
Inntektssiden viser at vi har noe mindre inntekter enn 
budsjettert. Inntektene stammer i stor grad fra meg-
leroppdrag, og dette er vanskelig å beregne da antall 
megleroppdrag svinger i takt med boligeomsetningen 
i kommunen.  
 
Kantinedrifta viser et mindreforbruk på kr 41 633. 
Avviket skyldes redusert bruk av ekstrahjelp, samt 
lavere innkjøpskostnader enn budsjettert. Regnskapet 
viser også at inntektssida gikk med et lite overskudd. 
Den kommunale kantinedrifta ble avvikla fra 
01.07.2010. 
 
Tjenester: 
Enheten gjennomførte ikke brukerundersøkelse i 
2010 da det ikke finnes egen undersøkelse for ser-
vicekontor i ”BedreKommune.” Muntlige tilbake-
meldinger fra resten av organisasjonen ga enheten 
likevel en pekepinn på at ikke alle var fornøyde med 
måten enheten opptrer på. Dette ble tatt opp i perso-
nalgruppa og jobba med ut over høsten 2010. 
 
Basert på øyeblikkstilbakemeldinger fra publi-
kum/eksterne brukere, virker det som at disse er for-
nøyde med de tjenestene enheten leverer. 
 
De ansatte ved enheten utfører svært mange oppgaver 
som er vanskelige å foreta målinger på. Det er igang-
satt arbeid for å få en full oversikt over alle store og 
små tjenester / oppgaver enheten gjør for å se både på 
omfanget, arbeidsfordeling og effektivitet. Vi har en 
effektiv og god organisering mht. mottak av inngå-
ende post (fordeling og journalføring). I snitt bruker 
enheten ca. 60 % stilling pr. dag til dette arbeidet. 
 
Enheten har i 2010 jobba med å få på plass rutinebe-
skrivelser for de oppgavene som utføres, og dette 
arbeidet har en kommet langt med. 
 
Organisasjon: 
Bemanning: 
Enheten hadde i perioden januar – juli 6,15 stillinger. 
P.g.a. avvikling av kantina ble 0,65 stilling overført 
til annen enhet, og enhete har siden da hatt 5,5 stil-
linger. En ansatt valgte å redusere sin stilling med 40 
% i forbindelse med AFP-ordninga fra 01.09.2010, 
og det ble leid inn vikar i 40 % stilling resten av året. 

Enheten har i tillegg en person på tiltak via NAV.  
Enheten har en stabil arbeidsstokk, og har fått en ny 
medarbeider i 2010 (intern utlysning) i en stilling 
som har vært midlertidig besatt av vikar p.g.a. lang-
tids sykefravær. 
 
Sykefravær: 
Sykefraværet har vært på 6 % i 2010. Fraværet kan 
ikke tilskrives arbeidsrelaterte forhold. Enheten har 
hatt ett langtidsfravær i 2010, og dette medfører at 
det totale fraværet ble såpass høyt som det ble. 
 
Opplæring/utviklingstiltak: 
Enhetsleder har i 2010 gått på Servicestudiet via 
Høgskolen i Hedmark. Studiet er ferdig våren 2011.  
 
En fast ansatt, pluss person på tiltak fra NAV starta i 
oktober på selvstudie i K-koder (arkiv) via Fagaka-
demiet, og skal være ferdig med kurset høsten 2011. 
 
2. Utfordringer  

Økonomi: 
Område 1202 - Servicekontoret har et lite budsjett 
som i stor grad består av lønnsutgifter. En ser ingen 
større 2. Utfordringer mht. økonomi, og skal bidra til 
å holde driftsutgiftene på et så lavt nivå som mulig. 
 
Tjenester: 
Kortsiktig: 
Prioritering av kjernetjenester.  
Planlegge tidsbruk (intern effektivitet) 
Kontinuerlig oppdatering av kompetanse til saksbe-
handlere mht. bruk av ESA 
Enheten er i gang med å gjennomføre brukerunder-
søkelse, og en vil på grunnlag av denne kunne sette 
seg nye arbeidsmål for resten av 2011. 
 
Langsiktig: 
Innføring av elektronisk arkiv 
 
Organisasjon: 
Kortsiktig: 
Vedlikehold/oppdatering av kompetanse både mht. 
arkiv og saksbehandlersystem 
Ferdigstillelse av rutinebeskrivelser 
Gjennomgang av enhetens oppgaver for å få tjeneste-
nivået på et nivå som tilsvarer enhetens størrelse, gi 
økt mestringsfølelse til de ansatte og effektivisere 
tjenesteproduksjonen. 
 

Høyt alderssnitt blant ansatte 
Langsiktig: 
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Skoler 

1. Resultatvurdering 

Nøkkeltall basert på 
KOSTRA 

Skaun k-gr. 07 
2010 

S-T 
2010 

Landet 
2010 2007 2008 2009 2010 

Andel innbyggere 6-9 år i kom-
munal og privat SFO, prosent 53,5 57,3 55,9 60,2 59 62,9 58,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
skolefritidsordning (215), per 
komm. bruker 

22 955 22 349 22 892 21654 23702 22916 24124 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning (202), 
per elev 

55 388 57 954 59 507 62565 67572 70827 72234 

Andel elever i grunnskolen som 
får spesialundervisning, prosent  4,1 5,3 8,4 9,5 7,4 7,7 8,2  
Overgang til videregående skole 96,94 97,85 100 96,5 97,1 97 96,4 

         
Skaun kommune bruker noe mindre pr barn i SFO 
enn landet for øvrig. Sammenlignet med kommune-
gruppe 7, og gjennomsnitt for landet, er det flere 
barn i Skaun som benytter seg av SFO. Kommunen 
ligger imidlertid noe lavere enn snittet for Sør-
Trøndelag fylke.  
 
Når det gjelder kostnader til grunnskoleundervis-
ning, viser sammenligningstallene at Skaun har 
relativt lave kostnader pr. elev.  
 
Bruken av spesialundervisning er forholdsvis stor i 
Skaun, sammenlignet både med Fylket, kommune-
gruppe 7, og gjennomsnitt for landet. Økningen i 
bruk av spesialundervisning har vært betydelig, og 
høyere enn i landet. Fra 2009 til 2010 har den pro-
sentvise andelen i Skaun steget med 1,1%, mens 
tilsvarende økning både for kommunegruppe 7 og 
for fylket var 0,7. For landsgjennomsnittet var øk-
ningen på 0.6%. Dette er en utvikling som ikke er 
ønskelig, og som det bør ses nærmere på. 
 
Tjenester 
Resultatene på elevundersøkelsen i Skaun ligger på 
samme nivå som fylket og landet for øvrig. Elevene 
på 10. trinn opplever imidlertid noe mer mobbing 
enn elever ellers i fylket og på landsbasis. 
 
På nasjonale prøver ligger resultatene fra Skaun 
over fylket og landet for øvrig i norsk lesing på 5. 
og 8. trinn, på samme nivå i engelsk og regning på 
5. trinn, og litt under i engelsk og regning på 8. 
trinn. 
 

Fokusområder 
Skolene i Skaun har fokusert på områdene vurde-
ring og skriving. Kommunen har inngått en toårig 
avtale med Nasjonalt senter for skriveopplæring og 
skriveforskning, noe som betyr kompetanseheving 
for alle lærerne io kommunen når det gjelder skri-
veopplæring. ”Skriving og lesing hånd i hånd” er en 
naturlig fortsettelse etter år der skolene har hatt en 
betydelig innsats mot lesing og leseopplæring. 
 
Sammen med de andre kommunene i Orkdal/øy-
regionen deltar lærerne og skolelederne i et toårig 
prosjekt der tema er ”Vurdering for læring”. Kunn-
skapsløftet og forskrift om vurdering stiller nye og 
høye krav til vurdering av elevenes læringsutbytte. 
Gjennom en toårig satsing ønsker skoleeier å gi 
skolen økt kompetanse på området. 
 
Ellers følger skolene opp sentrale føringer om økt 
fysisk aktivitet for elevene, gjennom å etablere ulike 
ordninger for å sikre at elevene er fysisk aktive i 
løpet av skoledagen.  
 
På barneskolene har man ivaretatt sentrale føringer 
om leksehjelp ved å legge til rette for dette på ulike 
måter. 
 
Kommunikasjon via Fronter blir i større og større 
grad brukt, også på ungdomsskolen. 
 
Det legges betydelig innsats i arbeidet med å sikre 
en god overgang for elevene fra barneskolene til 
ungdomsskolen. 
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 Ved Jåren-Råbygda skule har de som et ledd i sam-
arbeidet mellom skole og heim et opplegg med åpen 
kafé for hele bygda flere ganger i året – ”Kafé Jåra” 
Brukerundersøkelsene på SFO viser jevnt over gode 
resultater for alle skolene.  
 
Organisasjon 
Ved Jåren-Råbygda, Viggja og Venn skoler er bar-
nehagene og skolene slått sammen til oppvekstsen-
ter med rektor som enhetsleder. Dette har gitt noen 
utfordringer i å etablere gode samhandlingsformer 
og –rutiner. 
 
Elevtallet er jevnt økende totalt sett i kommunen, 
men det er noe nedgang ved de to minste skolene. I 
2010 var det størst økning fra vår til høst i Buvika, 
med 25 elever.  
 
Sykefraværet er relativt lavt og ligger under gjen-
nomsnittet i kommunen, men ved en av SFO-
ordningene er det svært høyt, noe som skyldes noen 
langtidssykemeldinger. 
 
2. Utfordringer 

Tjenester 

Det blir viktig å videreføre det pedagogiske utvik-
lings- og kompetansehevingsarbeidet som er i gan 
for å sikre enda bedre resultater for skolene i Skaun. 

Spesielt vil vurderingsarbeidet stå sentralt, sammen 
med fortsatt satsing på lesing og skriving. 
 
Skolene vil på bakgrunn av Brukerundersøkelsene i 
arbeidet med å videreutvikle skolenes tilbud ut ifra 
de svarene som foreligger. I tillegg vil dialogkonfe-
ransene være nyttige bidrag for å sikre forståelsen 
av de svarene som er gitt i Brukerunderøkelsene, for 
å bli enda mer presis i hvilke tiltak som eventuelt 
skal/bør iverksettes. 
 
Organisasjon 
Kompetanseoppbyggingen fortsetter bl.a. i samar-
beid med Nasjonalt senter for skriveopplæring 
 
Ved oppvekstsentrene vil arbeidet med å utvikle 
rutiner og former for samhandling mellom de ulike 
faggruppene fortsette. 
 
Brukermedvirkning og samarbeid hjem-skole vil 
fortsatt stå i fokus. 
 
Selv om sykefraværet generelt er relativt lavt i sko-
lene, vil det fortsatt bli arbeidet med nærvær og 
oppfølging av sykmeldte i henhold til IA-avtalen. 
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Barnehager 

1. Resultatvurdering  

Nøkkeltall basert på 
KOSTRA 

Skaun K-gr. 07 
2010 

S-T 
2010 

Landet 
2010 2007 2008 2009 2010 

Antall barn korrigert for 
alder per årsverk til ba-
sisvirksomhet i kommu-
nale barnehager 

7,1 7,6 7,5 6,7 6,4 6,6 6,3 

Andel ansatte med før-
skolelærerutdanning 34,9 35 44,6 39,7 29,3 39,3 32,1 

Korrigerte brutto drifts-
utgifter i kroner per barn 
i kommunal barnehage 

101 469 108 428 109 453 124666 135971 136438 141789 

 
 
Til tross for en nedgang i voksentetthet fra 2009 til 
2010, ligger Skaun kommune fortsatt over gjen-
nomsnittet. Dekningen av førskolelærere er god. 
 
Skaun kommune er kostnadseffektiv i drift av bar-
nehager, og har betydelig lavere utgifter til barne-
hagene enn landsgjennomsnittet. 
 

 
 
Tjenester 

Alle barnehagene arbeider i henhold til rammepla-
nen og de fagområdene som er angitt der, selv om 
barnehagene har noe ulik vektlegging av fagområ-
dene. 
 
Flere av barnehagene har fokusert spesielt på helse 
og bevegelse. Jåren-Råbygda har fra høsten satset 
på sang, musikk og bevegelse, mens noen av de 
andre barnehagene har lagt vekt på helse, kropp og 
bevegelse.  
 
Ilhaugen og Pundslia barnehager har spesielt lagt 
vekt på barnekultur. Venn barnehage har fokusert 
på kommunikasjon, språk og tekst, mens Børsa 
bl.a. har lagt vekt på pedagogisk dokumentasjon i 
tillegg til de øvrige fokusområdene.  
 
I tillegg har barnehagene jobbet med ulike kartleg-
gingsredskaper, bl.a. tidlig språkkartlegging, og 

barnehagene arbeider en god del med overgangen 
mellom barnehage og skole. 
 
Brukerundersøkelsene for barnehagene viser i 
hovedsak gode resultater. Barnehagene har brukt 
brukerundersøkelsene som grunnlag for videre 
arbeid, og har bl.a. fokusert på brukermedvirkning 
og informasjon til foreldrene. Ilhaugen og Pundslia 
barnehager benytter nå kun e-post som informa-
sjonskanal, noe som både er effektivt og miljø-
vennlig. 
 
Litt spesielt ved Jåren-Råbygda barnehage er det at 
Storbarnsavdelingen har fungert som SFO. 
 
 Storbarnsavdelinga ved Jåren-Råbygda deltok i en 
tegnekonkurranse, og vant en tur til Metro leke-
land. 
 
Organisasjon 

Fra april 2010 ble tre av barnehagene organisert i 
oppvekstsentra på henholdsvis Viggja, Venn og 
Jåren-Råbygda.  Dette har medført en god del ar-
beid med å finne rutiner og systemer for god sam-
handling mellom de ulike delene av oppvekstsent-
rene. Dette arbeidet fortsetter i 2011. 
 
Barnehagene har i 2010 tatt i bruk Visma som 
administrativt verktøy. I den forbindelse foregår 
alle søknader om barnehageplass i Skaun elektro-
nisk. 
 
Barnehagene deltar i regionalt samarbeid (Ork-
dal/øy-regionen) når det gjelder kompetansehe-
ving. 
 
Sykefraværet på barnehagene varierer ganske mye, 
det laveste har Viggja, med 1,9%, mens flere bar-
nehager ligger over 10%. Det arbeides generelt 
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med å redusere sykefraværet også i barnehagene, 
som i den øvrige organisasjonen. NAV har vært en 
god samarbeidspartner i arbeidet med å redusere 
sykefraværet. 
 
2. Utfordringer 

Tjenester 
Generelt er det en utfordring å innfri kravet om full 
barnehagedekning. I  2010 klarte man imidlertid å 
skaffe plass til de som hadde krav på plass. For 
2011 ser det ut til at behovet er større enn det an-
tall plasser kommunen har. Dette medfører at noen 
av barnehagene må øke kapasiteten, noe som inne-
bærer både bygningsmessige og personalmessige 
utfordringer. 
 
Det må arbeides videre med kvalitet i barnehagene 
gjennom pedagogisk utviklingsarbeid. For de ny-
opprettede oppvekstsentrene er dette spesielt inter-

essant med tanke på å utnytte de mulighetene som 
ligger i spennet mellom skole og barnehage. 
 
Organisasjon 
For oppvekstsentrene vil arbeidet med å videreut-
vikle samhandling mellom barnehage og skole 
være et viktig arbeidsområde. 
 
Fokus på nærvær, og redusert sykefravær er en 
viktig oppgave for de fleste barnehagene. For de 
som allerede har lavt sykefravær, blir det viktig å 
opprettholde dette gjennom aktiv oppfølging. 
 
Arbeidet med kompetanseutvikling blir viktig også 
i 2011, bl.a. vil man fortsette samarbeidet i Ork-
dal/Øy-regionen. 
 
Videreutvikling, og bruk av, Resultatstyringssys-
temet, vil også i 2011 være et viktig fokusområde. 
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Kultur, fritid og frivillighet 

1. Resultatvurdering 

Økonomi 
Enhetens driftsresultat for 2010 viser et underforbruk på 
vel kr. 345 000,-. Underforbruk skyldes i hovedsak 
ubenyttet sykepengerefusjon for langtidssykmeldte 
lærere, i tillegg til mindre salg av tjenester til fritidskul-
turlivet enn forutsatt i budsjettet. Det er også noe under-
forbruk som skyldes unøyaktighet i ifbm. budsjettering, 
og tiltak som har udisponerte midler, avsatt på fond, 
samt at Kristin på Husaby ikke tok ut avtalefestet un-
derskuddsgaranti på kr. 100 000,-.  
 

 
 
I tillegg har det vært liten aktivitet pga. manglende 
personale til drift av Klubb1. Frivilligsentralens regn-
skap er i balanse, og viser samtidig at kriteriene fra 
Kulturdepartementet er innfridd, med tanke på lokal 
finansiering. 
 
Det utlagte timetallet i kulturskolen er på samme nivå 
som foregående år. Søkningen til kulturskolen er fortsatt 
så stor at ikke alle kan få tilbud om plass, og ved ut-
gangen av 2010 er det 65 elever på venteliste. Salg av 
tjenester til fritidskulturlivet har gått noe ned. 
 
Tjenester 
Kulturskolen har i 2010 tilbudt undervisning i de sam-
me disiplinene som de siste årene. Dans og drama/teater 
har vært stilt i bero pga. uavklart lærersituasjon. Det er 
fortsatt stor overvekt av elever på musikkdisipliner, og 
flere av disse søker seg til videregående skole med 
musikklinje. 
 
Biblioteket fortsetter sin gode utvikling fra sist år. Ut-
lånstallene for juni til september er en del lavere enn 
året før, noe som skyldes stenging ifbm. ombyg-
ging/oppussing. Biblioteket har i tillegg til utlån av 
ulike medier, også deltatt i ulike samarbeidsprosjekt, 
både internt og eksternt. 
 
Kulturadministrasjonen har i løpet av året fått avklart 
noen avgrensninger på hvilke oppgaver som skal løses, 
med redusert kapasitet i forhold til tidligere. Arbeidet 
opp mot lag og organisasjoner tar en stor del av arbeids-

tida, samtidig som ansvaret for fritidstilbudet for utvik-
lingshemmede og Klubb1 er plassert her. 
 
Frivilligsentralen er fortsatt i en etableringsfase, og 
jobber aktivt for å bygge opp sin base med frivillige. 
Ved utgangen av året består denne basen av 45 perso-
ner, som løser ulike typer oppdrag. 
Organisasjon 
Enheten består p.t. av ca. 9,7 årsverk, når kulturskolens 
salg tjenester til fritidskulturlivet er holdt utenom. Totalt 
sykefravær er på 6,4 %. Dette er en nedgang på 0,8 
prosentpoeng fra foregående år, men vi ligger fortsatt 
litt høyt i forhold til målsettingene. Hovedforklaringen 
til fraværet ligger i tre langtidssykmeldinger, hvorav 
den en går over hele året. 
 
Enheten er i ferd å finne sin form, og samarbeid på tvers 
av ”gamle” enheter blir etter hvert mer aktuelt og fram-
tredende i det daglige arbeidet. 
 
2. Utfordringer 

Økonomi 
- Videreføre arbeidet med å kvalitetssikre budsjette-

ring og økonomistyring 
- Viktig å prioritere faglig utvikling slik at enheten 

kan levere tjenester av best mulig kvalitet. 
- Jobbe mot den nasjonale målsettinga om at kultur-

skolen skal ha et elevtall på 30 % i forhold til elev-
tallet i grunnskolen. 

- Vedlikehold/utvikling av bibliotekets bokstamme 
og andre medier i forhold til forventet utlånsvekst. 

 
Tjenester 
- Opprettholde fokuset på hvilke kjerneoppgaver som 

skal prioriteres, i dialog med politikerne. 
- Finne en best mulig balansegang mellom oppgave-

løsing og ressurstilgang. 
- Opprettholde og utvikle kvaliteten på tjenestene 

som leveres av enheten. 
- Videreutvikle og styrke det helhetlige og tverrfag-

lige kulturarbeidet i kommunen. 
- Forberede gjennomføring av brukerundersøkelse 

mot slutten av året, evt. tidlig i 2012. 
 

Organisasjon 
- Finne gode arbeidsmodeller/-former for å få enhe-

ten til å utvikle seg i felles retning, og å framstå så 
enhetlig som mulig/ønskelig.. 

- Jobbe for at enhetens tilsatte skal se på seg selv 
som en naturlig og viktig del av organisasjonen 
Skaun kommune. Håper også at budsjettert ”Vi-
arrangement” i 2011 vil bidra positivt for dette. 

- Leder må være like tilgjengelig for alle tilsatte.  
- Jobbe for å øke nærværet, og holde det oppe. 
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Barn, familie og helse  

Barn, familie og helse (BFH) består av fagkontorene PPT, Flyktningetjenesten, Helsestasjonen, Psykisk helse, 
Fysio- og ergoterapiavd., Barnevern og Legekontoret. 
 
1. Resultatvurdering 

Økonomi 
BFH har et overforbruk på 2 044 000. Overforbru-
ket skyldes pålagt turnuskandidat og driftstilskud-
det til legene, og barnevernstiltak i og utenfor fa-
milien (kjøp av tjenester fra andre/staten. 
 
Tjenester 

Brukerundersøkelser er gjennomført på Helsesta-
sjonen, Fysio- og ergoterapiavd. og Psykisk helse. 
Fokusområdene har vært Informasjon og Tilgjeng-
elighet. Tiltak har vært satt inn (vakttelefon, inn-
kjøp av mobiler, telefontid), noe som har bidratt til 
at vi har klart å forbedre oss, eller opprettholdt det 
gode resultat på de indikatorer som er valgt(se 
vedlegg Tabeller). Våre brukere synes å være godt 
fornøyd med våre tjenester. 
 
Det har vært utfordrende å gjennomføre lovpålagte 
oppgaver mht vaksineringsprogram og skolehelse-
tjeneste. 
 
Pga befolkningsøkning har vi vært nødt til å priori-
tere ned/bort helsefremmende og forebyggende 
arbeid, da ansatte ikke har hatt kapasitet. 
 
Vi bosatte 4 flyktninger. Flere kunne ha vært bo-
satt hvis kommunen hadde hatt boliger. 
 
Vi har ikke klart å få ned saksbehandlingstiden på 
PPT. 
 
Organisasjon 

Vi har 24,52 stillinger i BFH, fordelt på 28 perso-
ner i faste stillinger. I tillegg kommer vikarene. 
 
Avtalene til legene er gjennomgått. 
 
Vi har klart å gjennomføre nedskjæring i tjenesten, 
beholdt et godt tjenestetilbud, og ivaretatt våre 
samvittighetsfulle ansatte. 
 
Det har vært gjennomført hospitering for treffsted-
ansatte, og vi har satt av samarbeidsmøtene bl.a. til 
intern kunnskapsdeling. 
 
Resultatstyring er et godt redskap for strukturering 
av arbeidet til BFH. Vi har laget et årshjul for 
BFH, og har et ønske om å få lagt det inn i pro-
grammet. 

 
Sykefravær - Sykefraværprosent: 9,3 % (2009  
15,7%) 
 
Fraværsstatistikken på det enkelte fagkontor ligger 
mellom 0,0 % til 16.4 %. Vi har laget en sosial-
plan, deltatt på kurs (Thyra Frank), fulgt opp med 
IA-samtaler, og ellers hatt fokus på området. 
 
Organisering av arbeidet 
Nærmeste leder - gjennomført opplæring av alle 
våre fagledere i samarbeid med to andre enheter i 
kommunen, i tillegg har leder fått lederopplæring 
og gjennomgått HMS-opplæring. 
 
Samlokalisering - Konsulentene ved Psykisk helse 
har fått kontorer på Rådhuset. 
 
Gjennomførte medarbeidersamtaler: 20, i tillegg 6 
IA-oppfølginger og 3 svangerskapspermisjoner. 
 
Årsverk med høgskole og universitet: 16,87 
Årsverk med fagutdanning: 1,0 
Årsverk med høgskole med videreutdanning: 6,65 
 
Utvikling av kompetanse: Vi har i dag to på vide-
reutdanning i rus/psykiatri, en på sexologi, og en 
på rådgivning. 
 
Det ble gjennomført en sammenslåing av barne-
vern her i Skaun til Interkommunalt barnevern 
med Agdenes, Meldal og Orkdal. Oppstart 
01.01.11. 
 
BFH opplever kapasitetsproblemer på flere fagom-
råder. For å se om det er noe å hente på effektivitet 
har 10 av våre ansatte deltatt på kurs i Effektiv 
tidsstyring. Et vellykket kurs som vi vil videre-
bringe til andre ansatte i BFH i løpet av våren, selv 
om det ikke løste kapasitetsproblemene helt. 
 
Vi ble pålagt å ta imot en turnuslege, som legekon-
toret la til rette for og veiledet med trygg hånd. 
Det er installert Winmed (fagprogram) på kontoret 
til helsestasjonslegene. 
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2. Utfordringer 

Økonomi 
I 2011 vil kostnaden mht bosetting nov/des -09 
overstige det vi mottar fra staten mht bosetting. 
Det vil være avhengig av når og hvor mange vi 
bosetter i 2011 om vi kan balansere budsjett og 
regnskap for flyktningetjenesten. 
 
Tjenester 
Det er behov for tettere oppfølging, og bolig med 
tilsyn/bemanning, for brukere av psykisk helse (2-
3 brukere) og brukere med rusavhengighet som 
ikke får den oppfølging de bør ha. 
 
Venteliste ved Psykisk helse, Fysio/ergo og PPT. 
Saksbehandling på PPT(51 uker) er en utfordring, 
den må ned. Rask vekst av folketallet ved økt an-
tall fødsler og tilflytting presser først og fremst 
fagkontorene i BFH. Kostra viser at årsverk av 
helsesøstre per 10 000 innbyggere 0-5 år i Skaun 
er lik 40,7, mens gjennomsnitt i Sør-Trøndelag er 
53,0 og landsgjennomsnittet er 56,9. Andel elever 
som får spesialundervisning er 8,4, gjennomsnitt i 

Sør-Trøndelag 7,0 og landsgjennomsnittet er 7,0. 
Dekningsgrad av fysioterapeuter i Skaun er 7,3, 
gjennomsnitt i Sør-Trøndelag 7,9 og landsgjen-
nomsnittet 8,7. 
 
Det bør opprettes et lavterskeltilbud til de yngs-
te/ungdom og brukere med rusavhengighet. 
 
Samhandlingsreformen forutsetter fokus på fedme, 
alkohol, aktivitet, forebyggende arbeid. Vi ønsker 
å sette fokus på forebyggende arbeid. Vi ser behov 
for nettverksarbeid på tvers av kommuner. 
 
Organisasjon 
Plan for Helse og omsorg og en Forebyggende 
plan vil bli utarbeidet. 
 
Vi vil fortsatt ha sykefravær som indikator i 2011, 
og vil se på muligheten for oppgradering av ar-
beidsplassene. 
 
Bør vi ha en felles saksbehandlingsarena? 
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Skaun legekontor 

1. Resultatvurdering: 

Hovedoppgaver har vært allmennlegetjeneste og 
deltagelse i legevakt, samt utføring av kommunale 
oppgaver. 
 
Legevakt. 
Legevakta utføres ved  LiO, Legevakta i Orkdalsre-
gionen, et samarbeidsprosjekt med Rindal, Meldal, 
Orkdal, Hemne, Agdenes, Snillfjord, Hitra og Frøya. 
Pasientene kommer nå stort sett til den fast beman-
nende legevakta hvor man også har hjelpepersonell 
deler av døgnet. På kveldstid fra 16 til 23, og på hel-
ger fra 10 – 20. 
 
Det er nå vel 20 leger som deler på å ha vakt. For 
Skaun er 2 leger fritatt p.g av alder, mens 3 er med på 
vaktordningen. 
 
I nedslagsfeltet for legevakta bor 38 000/ 39000 per-
soner. Dette medfører at kapasiteten er sprengt til 
tider. Særlig kan helgevaktene bli svært arbeidskre-
vende, dvs aktivt arbeide uten nevneverdig hvile i 16- 
18 timer. 
 
Utgiftene til legevakt og skyss fordeles mellom 
kommunene. En ny modell for fordeling trer i kraft 
fra 2011.  
 
Allmennlegetjeneste. 
De fleste får time innen 1- 2 uker etter bestilling. 
På lista til Skaun legekontor står det ca 6050 perso-
ner. Fortsatt ledig listekapasitet. 
 
Det er 5 leger som arbeider ved kontoret. Det har 
vært turnuskandidat fra midten av august etter pålegg 
fra Fylkesmannen. Det er sørget for veiledning og 
opplæring. Turnuskandidaten har gitt kontoret godt 
skussmål for dette. 
 
En deltar i NOKLUS – kvalitetssystem for laborato-
rier - og vi kommer fortsatt godt ut av de kontrollene 
vi har deltatt i. 
 
Hjelpepersonell arbeider hovedsaklig i deltidsstil-
linger på 60 og 80 %. Samlet sett tilsvarende 4,5 
helstillinger. 
 
Miljørettet helsevern. 
Vannforsyning: Det er god og trygg vannforsyning 
fra Malmsjøen, noe mere usikker kvalitet fra enkelte 
private vannverk. Spesielle problemer ved Rossvat-
net vannverk. 
 
Renovasjon: Renovasjonen er godt ivaretatt av Ha-
mos. 

 
En har ikke forurensingskilder av stor betydning. 
 
Det har vært klager på støy fra Skaun JFF’s skyteba-
ne i Børsa. Det er avklart at støynivået ikke er helse-
farlig, men problemene bør løses ved arealplanleg-
ging. 
 
Det er relativt bra boligstandard. 
 
Økende krav fra andre tjenester, dvs kurative tjenes-
ter, legevakt, sykeheim og samarbeidende instanser 
presser tiden man har til rådighet for miljørettet hel-
severn. 
 
Det er samarbeid med teknisk etat om utslippssaker. 
 
Betraktninger om økonomi og samarbeid. 
Økonomi/ ressursutnytting: Skaun Kommune har hatt 
en relativt rimelig allmennlegetjeneste. Utgiftene i 
dagens fastlegesystem er meget konkrete med per 
capitatilskudd og legevaktgodgjørelse. 
 
Samhandling internt med hjemmesykepleie, helsesøs-
ter, sosialkontor, sykeheim, psykisk helsetjeneste, 
bofellesskap for PU, kommuneadministrasjon og 
andre. 
Eksternt med legevaktsentral, DPS, St.Olavs Hospital 
Trondheim og Orkanger. 
 
3: Befolkningens helsetilstand: 

Skaun kommune har et betydelig fødselsoverskudd 
og for tiden lav dødelighet. Dette medfører rask vekst 
av folketallet. Det er registrert 33 dødsfall i 2010. 
 
Gjennomsnittlig levealder for menn basert på 2010 - 
tall er ca 83 år for menn og 80 for kvinner. Imidlertid 
blir dette unøyaktig med så små tall. 
 
Dominerende dødsårsaker er hjerte- karsykdommer, 
kreftsykdommer og lungebetennelse. 
 
Fremdeles er det slik at de aller fleste av kommunens 
innbyggere dør ved Rossvollheimen. 
 
Sykehusene skriver nå ut mye dårligere pasienter enn 
tidligere til sykeheimene. Disse krever hyppige kont-
roller, og også hyppige blodprøvekontroller, for ek-
sempel blodfortynning. Dette medfører også at syke-
heimen benytter seg av legekontorets laboratorium i 
langt større grad enn tidligere. Mange av pasientene 
står på blodfortynnende behandling og dette krever 
hyppige kontroller. Sykeheimen driver også med 
lindrende behandling. 
 
I løpet av 2010 har man hatt vanlige epidemier med 
luftveisinfeksjoner. 
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Nav 

1. Resultatvurdering

 –hva er skjedd/hva er gjort i løpet av året som 
har gått innen kommunale tjenester 
 
Økonomi 

På driftsbudsjettet er det et underforbruk på 5%. 
Dette henger sammen med at det ikke er leid inn 
ved sykefravær i 2010. 
 
I august ble Skaun kommune tildelt kr.375000 i 
øremerket rustilskudd fra Fylkesmannen. Pga. sen 
tildeling ble ikke midlene disponert med innleie 
før i september. Restbeløpet, kr.125.000, ble søkt 
overført til 2011 i følge adgang til dette fra fyl-
kesmannen.   
 
På økonomisk sosialhjelp har vi et overforbruk på 
3%. Vår ramme på økonomisk hjelp er redusert for 
2011.03.31 
 
Tjenester 

Lavterskeltilbud 
Arbeidsgruppas ferdigstillelse er utsatt til 15.mai 
grunnet stort øvrig arbeidspress blant deltakerne. 
 
Ruspolitisk handlingsplan  
Arbeidsgruppas forslag ble oversendt til politisk 
behandling i desember 2010, og er nå på høring. 
 
Ruskonsulent 
Nav Skaun har ikke egen definert ruskonsulentstil-
ling men har via øremerkede tilskudd fra Fylkes-
mannen kunne benyttet ressurser til rusearbeid, 
herunder på styringsnivå (ruspolitisk handlings-
plan) og oppfølging av brukere med omfattende 
rusproblemer.  
 
Kvalifiseringsprogrammet 
Nav Skaun har i 2010 hatt i gjennomsnitt 10 bru-
kere på tiltaket i hht. fastsatt målsetting. Nav 
Skaun deltar også i samarbeidsforumet på KVP 
med Fylkesmannen. Vi benyttet bla. Skaun pro-
dukter som tiltaksansvarlig for KVP. Skaun pro-
dukter har utvist stor fleksibilitet vedr. å ta i mot 
brukere på KVP. 
 
Gjeldsrådgivning 
Vi har nå samlet alle gjeldssaker i eget arkiv. Vi 
har behandlet 50 saker i 2010. Gjeldsrådgiver del-
tar i Fylkesmannens ressursgruppe og fagnettverk 
der også namsmennene for regionen Orkdal og 
kysten er med. 

Ventetid på saker til Namsmannen er ca.8-9 måne-
der. 
 
Organisasjon 

Sykefraværet har vært på 3.5% på kommunale 
tilsatte og 2.5% på statlige tilsatte. 
 
Det er gjennomført HKI (Humankapitalindeks) - 
undersøkelse blant de ansatte samt en omfattende 
arbeidsmiljøundersøkelse i 2010. Samtlige ansatte 
har gjennomført medarbeidersamtaler. 
 
Alle faste kommunale ansatte unntatt gjeldsrådgi-
ver sluttet i 2010 - 2 ansatte har søkt om permisjon 
i hhv.1 år og 2 år fra juli 2010, og en ansatt sluttet. 
Gjennomtrekken er meget høy på de kommunale 
stillingene. 
Det er gjennomført 1 brukerundersøkelse i kom-
munal regi (sosialstønadsmottakere) og en bruker-
undersøkelse via Nav i 2010. 
 
Nav Skaun har eget brukerråd representert med 
repr. fra Mental Helse og Norges fibromyalgifor-
bund (FFO). Det er avholdt 3 møter i 2010. 
 
Nav leder har deltatt på ledersamlinger i regi av 
rådmannen samt er fast deltaker i prosjektgruppa 
for Sio. 
 
Nav Skaun flyttet i nye lokaler i juni 2010 og dette 
har medført et bedre fysisk arbeidsmiljø, men vi 
har fortsatt avvik på lyd og ventilasjon som må 
utbredes. For brukerne er det et klart inntrykk av 
de fysiske forholdene og beliggenhet i 1.etg. med 
egen inngang er en betydelig forbedring. 
 
Det gjennomføres kontinuerlig et betydelig opplæ-
ringsarbeid/kompetansehevende tiltak både i 
kommunal regi/sammenheng og i statlig sammen-
heng. Innføring av elektronisk dokumenthåndte-
ring og innføring av arbeidsavklaringspenger er 
store endringer fra statlig side i 2010. 
 
2.Utfordringer  

– hva må til for å nå langsiktige mål /hva må vi 
prioritere innen de ulike områdene fremover: 
 
Økonomi 
Viktig å få en helhetlig plan/ressursbruk for det 
kommunale rusarbeidet, samt nødvendig økono-
misk ramme for etablering av ruskonsulentstilling  
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ved omprioritering av ressurser internt i kommu-
nen. 
 
Skaun kommune har store utfordringer knyttet til 
rusarbeidet fremover og økte ressurser mot rusar-
beidet, samt bistand for kompetansehevende til-
tak/kompetansøkning /spesialisering mot rusarbei-
det er nødvendig. 
 
Lavterskeltilbud må etableres via omprioritering 
av ressurser som kan bidra til å utløse statlige vir-
kemidler på aps fra Nav. 
 
Tjenester 
Måltallet på kvalifiseringsprogrammet er 7 delta-
kere. 

Etablering av lavterskeltilbud og helhetlig rusplan 
har høy prioritet. 
Sikre gode tjenester, gjennomføre dialogmøter 
med brukerne. 
Gode tjenester inne gjeldsrådgivning. 
Gjennomføre brukerundersøkelser 
 
Organisasjon 
Kontinuerlig kompetanseoppbygging innen rusar-
beid og oppfølging av brukere med store bistands-
behov, herunder kompetanseøkning  på arbeidsev-
nevurdering/oppfølgingsmetodikken i Nav. 
Holde fraværet under 7%. i 2011. 
Gjennomføre medarbeidersamtaler og HKI –
kartlegging. 
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Rossvollheimen 

1. Resultatvurdering  

 

 
Skaun Skaun Skaun Skaun 

kommune-
gruppe 07 

Sør-
Trøndelag 

alle kom-
muner 

Nøkkeltall basert på Kostra 2007 2008 2009 2010 2010 2010 2010 
Andel innbyggere 80 år og over 
som er beboere på institusjon 18,9 18,5 17,3 

 
15,2 12,9 16,2 14,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter, 
institusjon, pr. kommunal plass 638 552 760 859 834 898 

 
866 678 813 885 769 287 852 661 

 
Økonomi
Regnskapet for Rossvollheimen for 2010, viser et 
negativt avvik på kr 651 546,-. Avviket skyldes i 
all hovedsak for lav budsjettering tilsvarende kr 
402 000,- på pensjonspremie KLP, samt inntak av 
en ressurskrevende bruker de siste 2,5 månedene 
av året. Det siste tiltaket medførte ekstrautgifter 
tilsvarende kr 250 000,- i 2010. Tiltaket utgjør 2,8 
årsverk i tillegg til ordinær bemanning til en pasi-
ent, og dette ekstraordinære tiltaket vil fortsette i 
2011. 
 
Tjenester 
Rossvollheimen har 59 sykehjemsplasser, fordelt 
på 39 somatiske langtidsplasser, 10 skjermede 
plasser for demente og 10 korttidsplasser. Syke-
hjemmet gir også tilbud om dagopphold til hjem-
meboende 4 dager pr uke. Kostratall viser at Skaun 
kommune har 22,4 plasser i institusjon i prosent av 
innbyggere 80 år og over, mens gjennomsnittet for 
alle kommuner ligger på 18,4. Brukerundersøkel-
sene som ble gjennomført i 2010, viser at både 
pasienter og pårørende er godt fornøyde med sy-
kehjemmet. På en skala fra 1-4 ga pårørende syke-
hjemmet en skåre på 3,7 (landssnitt 3,5) i forhold 
til helhetlig tilfredshet med sykehjemmet, og til-
svarende tall for pasientene var 3,6 (landsnitt 3,5).  
 
I 2010 ble antallet korttidsplasser ved sykehjem-
met økt fra 8 til 10, og statlige føringer legger opp 
til et økende behov for korttidsplasser gjennom 
samhandlingsreformen. Kostra-tall viser at Skaun 
kommune har 16,9 % av de samlede institusjons-
plasser avsatt til korttidsopphold, noe som gjen-
nom 2010 har vist seg å være noe lavt i forhold til 
behovet. Etterspørselen etter tidsavgrensede plas-
ser til behandling, etterbehandling, rehabilitering 
og avlastning øker i takt med at spesialisthelsetje-
nesten reduserer antall senger og liggetid ved sy-
kehusene, samtidig som behandlingen skjer mer 
poliklinisk. Når det gjelder aktivitetstiltak ved 
sykehjemmet, ble sansehagen ved Rossvollheimen 
ferdigstilt og offisielt åpnet 01.09.10. Sansehagen 

er et aktivitetstilbud for pasienter og pårørende, og 
hagen benyttes i tillegg aktivt av barn og voksne 
fra Børsa barnehage. Dette vurderes som svært 
positivt for pasientene ved sykehjemmet. 
 

 
 
Organisasjon 
Rossvollheimen har 66,6 årsverk fordelt på 115 
ansatte. Enheten hadde i 2010 et sykefravær på 
12,7 %. Dette viser en stigning fra tidligere år, og 
enheten har i samarbeid med NAV Arbeidslivssen-
ter igangsatt flere individorienterte tiltak. Dette 
arbeidet vil fortsette i 2011, i kombinasjon med 
mer systemorienterte tiltak og et helhetlig prosjekt. 
Når det gjelder opplærings- og utviklingstiltak, ble 
Demensomsorgens ABC, som er et 2-årig kompe-
tansehevingsprogram innen demens, igangsatt i 
2010. 90 ansatte ved Rossvollheimen deltar på 
denne opplæringen, som organiseres av Kompe-
tansesenter for Aldring og helse. I 2010 avsluttet to 
sykepleiere ved enheten sin videreutdanning i Ald-
ring, helse og velferd, mens en tredje sykepleier 
startet på samme utdanning. Utdanningene delfi-
nansieres av Kompetanseløftet 2015.  
 
2. Utfordringer 

Økonomi 
Det vurderes som en utfordring å få til et godt sys-
tem for budsjettering av pensjonspremie (KLP), 
noe enheten vil ha ekstra fokus på i samarbeid med 
økonomiavdelingen i 2011. Inntak av en ressurs-
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krevende pasient ved sykehjemmet krever mer 
utgifter enn det som er budsjettert, og dette vil 
meldes i forbindelse med budsjettrapportering 1. 
tertial. Det vil også søkes kriseskjønn fra Fylkes-
mannen i forbindelse med dette.  
 
Tjenester 
Samhandlingsreformen legger føringer for det 
tjenestetilbudet som skal gis ved sykehjemmet 
fremover. Det legges opp til at kommunene fortlø-
pende tar imot pasienter fra sykehus, og utfører 
foreskreven behandling. Korttidsavdelingen ved 
sykehjemmet vurderes å være kompetansemessig 
godt utrustet for å ta imot disse ”nye” pasientgrup-
pene, men vi ser et behov for å øke antallet kort-
tidsplasser. Dette bør gjennomføres før samhand-
lingsreformen inntrer fra 01.10.2012. 
 

Organisasjon 
Ved Rossvollheimen arbeider størstedelen av med-
arbeiderne i deltidsstillinger. Dette, kombinert med 
et økende sykefravær, vurderes å være en stor ut-
fordring. Det planlegges et eget prosjekt i fht syke-
fravær ved sykehjemmet, og i forbindelse med 
dette vil det sees på muligheter innenfor deltids-
problematikken. Samtidig vurderes det at denne 
utfordringen også må løftes opp til et overordnet 
nivå. 
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Hjemmetjenesten 

1. Resultatvurdering. 

Økonomi.
Hjemmetjenesten bruker 38% av det totale pleie-
omsorgsbudsjettet i kommunen. Regnskapet viser 
et underskudd som i hovedsak skyldes urealistisk 
budsjettering av helligdagstillegg, samtidig som 
fravær  på helligdager og behov for full bemanning 
på helligdager pga pasientbelastning, slo inn. I 
tillegg var det en underbudsjettering av KLP, samt 
at redusert forbruk i tjenesten for psykisk utvik-
lingshemmede ga mindre tilskudd enn forventet. 
 
Tjenester. 
Brukerundersøkelsen i hjemmesykepleien for 2010 
ga gode tilbakemeldinger på tjenestene, vi ligger 
på landsgjennomsnittet, 3.4 av 4 mulige poeng. 
Vennatunet har redusert sitt tjenestetilbud, lagt ned 
kjøkkenet og aktivitørstillingen. Det har ført til 
mye uro og lavere bokvalitet. 
 
Antall brukere :108(ikke inkl. de med tryggehetsa-
larm) Stadig flere brukere har flere tjenester. An-
tall pasienter har gått noe ned fra 2009 med 140 
brukere, men antallet har økt på bruk av trygghets-
alarmer og praktisk bistand.  Ny leverandør av  
trygghetsalarmer  med manuell sentral, har inn-
fridd forventningene og fungerer godt. Det har gått 
greit etter reduksjon av vaktmestertjenesten, men 
det er blitt noe merarbeid for ansatte i hjemmesy-
kepleien. 
 
Med flere korttidsplasser kan flere kan bo hjemme 
lenger, og antall brukere med større omsorgsbehov 
øker, og krever mer ressurser. 
 
I  2010 er standarden for praktisk bistand senket, 
hvor grunntildelingen er redusert fra hver 2. uke til 
hver 3.uke. Dette har medført at vi kan gi bistand 
til flere innefor de rammer som er. Samtidig får 
innbyggerne gjennom prosjektet ”Et enklere liv i 
egen bolig”  bedre innsikt i hjelpemidler for å lette 
hverdagen, og å mestre mer selv. Dette prosjektet 
vil fortsette i 2011. 
 
Henvendelser fra familier med yngre brukere og 
spesielle diagnoser øker. Antall barn med avlast-
ning i Meieribakken er økt til 2, og det er kjenn-

skap til at det vil bli aktuelt for flere, mens romka-
pasiteten pr i dag ikke er tilstrekkelig. Meieribak-
ken bruker i dag også ressurser på flere barn som 
bor i eget hjem, og er inne og bistår med samord-
ning av tjenestene.  
 
Organisasjon. 
Årsverk totalt: 54,6, hvorav 22 årsverk er i hjem-
mesykepleien (inkl Vennatunet, Tangentunet, 
hjemmehjelp), 30 årsverk til psykisk utviklings-
hemmede, og 2,6 årsverk er bundet opp til BPA-
ordning,  
Antall høyskoleutdannede:  17,65 
Antall fagarbeidere:  27,66  
Ufaglærte: 3,80 
2 sykepleiere avsluttet videreutdanning i geriatri, 3 
ufaglærte tok fagbrev, 1 hjelpepleier tok utdanning 
i kreftomsorg 
 
Enheten fikk vedtak på å redusere med 3,64 års-
verk, hvorav 1.75 årsverk ble effektuert. Nattevakt 
på 1,89 årsverk opprettholdes til april 2011 (Ven-
natunet). 
Sykefraværet: gjennomsnittelig 12.14, kun 1 avde-
ling hadde nådd målet på 8,5. 
 
2. Utfordringer. 

Økonomi. 

• Unngå avvik i budsjett 

Tjenester. 

• Innføring av håndterminaler 
• Samordning av saksbehandling 
• Avlastningstilbud 
• Utvikle botilbud til psykisk utviklingshemme-

de 
• Samhandlingsreformen 
• Utrede interkommunalt samarbeid 
 
Organisasjon. 
• Nærvær på 91.5 
• Utdanne ufaglærte 
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Teknisk kontor og beredskapskontoret 

 
Teknisk kontor, eksklusivt gebyr:

Omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av 
investeringsprosjekt, landbruks- og viltforvaltning, 
samferdsel, Husbank- og boligtjenesten, eien-
domsutvikling samt brann- og redningstjenesten. 
 
1. Resultatvurdering 

Økonomi: 
Vi har et positivt avvik på nesten kr. 1,5 mill. På 
lønn kan dette forklares med et positivt avvik med 
knappe kr. 500 000 på ledelse Teknisk kontor. 
Dette skyldes en ubesatt stilling samt langtidssy-
kefravær hos en medarbeider.  
 
Det øvrige positive avviket har sin årsak i at det 
ble videre bevilget penger til tiltak som ikke hadde 
full virkning i 2010. Disse er videreført til 2011.  
 
Videre har vi et negativt avvik på lønn på Bered-
skapskontoret med ca. kr. 120 000 og kjøp av tje-
nester ca. kr. 50 000. Begge postene skyldes sent-
ralt pålagt opplæring av alle på beredskapskonto-
ret. Det er meget knappe ressurser på dette tjenes-
teområde. Skal dette fortsette må man vurdere å 
redusere tjenestenivået. 
 
Tjenester: 

Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser 
på disse tjenesteområdene. 
 
Revidering av arealplanen i samsvar med Miljø-
verndepartementets vedtak ble avsluttet tidlig 
2010. Kommunen har også i 2010 deltatt i utarbei-
delse av tre interkommunale planer – plan for be-
folkningsutvikling, arealplan med vektlegging av 
bolig- og næringsarealer, og en strategisk nærings-
plan.  
 
Siden 2003 har kommunen vært i dialog med 
grunneierne av Ølsholm om kjøp av området for å 
utvikle det til et regionalt friområde. Vi nærmer 
oss trolig en løsning, slik at arbeidet også vil for-
sette i 2011.  
 
Også i år har hovedfokuset på prosjekt vært på 
vann og avløp. Nye avløpsrenseanlegg i Børsa og 
Buvika sto ferdige og ble satt i drift første halvår 
2010. Vi er i ferd med å lage nye transportsystem 
for avløp fra Buvik sentrum og Lykkjneset til nye 
Buvika renseanlegg.  Overføringsledningene var 
ferdige i 2010, mens rehabilitering og omkobling 

av Gluggbekken og Hammerdalen pumpestasjoner, 
samt bygging av pumpestasjon på Lykkjneset, 
utføres i 2011. 
 

 
 
Oppgradering/separering av avløpsledningsnett i 
Brekka ble påstartet i 2009 og siste del vil bli ut-
ført i 2011. 
 
Vi har hatt flere ombygninger i løpet av dette året. 
Pga økt behov for undervisningsareal ble det på 
Børsa skole montert paviljong som økte kapasite-
ten med ca. 60-70 elevplasser.  Av samme årsak 
ble det på Buvik skole tatt i bruk Kuben, mediate-
ket som undervisningsrom og musikkavdeling ble 
flyttet til tidligere biblioteklokale i Skaunhallen. 
For å tilpasse for barn med særskilte behov, ble et 
rom ombygd på Skaun ungdomsskole til spesial-
rom for barn med astma/allergi. Banken flyttet ut 
av lokalene i Rådhuset i fjor og etter en ombyg-
ging flyttet NAV-Skaun inn i disse lokalene i juni. 
 
Det er vedtatt å bygge ny barnehage i Buvika og 
Møllebakken er en aktuell plassering. Geotekniske 
undersøkelser har påvist kvikkleire på tomta, og 
man må utrede dette nærmere før man kan gå vide-
re med prosjektet. 
 
Det ble foretatt opprusting av P-plassen foran 
Rådhuset og Frost Entreprenør ferdigstilte arbei-
dene som gjensto etter bygginga av Rådhusplas-
sen. Det ble bevilget penger til Aksjon skoleveg 
2010, fartshumpene langs fv. 773, men dette ble 
ikke igangsatt da innkomne tilbud oversteg bevil-
get beløp. Videre ble det bevilget penger til gate-
lys, men det ble ikke tid til å påstarte dette i år. Vi 
har også vært delaktig i å bistå fylkeskommunen i 
å finne egnede parkeringsplasser i forbindelse med 
”Belønningspakken”, hvor det i deler av Skaun 
kommune er innført reduserte busspriser og derfor 
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flere innbyggere ønsker å ta buss til/fra Trond-
heim.  
 
Arbeidet med reguleringsplan for fv 802 ble på-
startet på begynnelsen av året. Det viste seg under-
veis at det var uklart hvilken standard vegen skulle 
prosjekteres etter, og dette har ført til flere utsettel-
ser med planen. Arbeidet med planen vil derfor 
fortsette i 2011. 
 
Vi påstartet kun én utbyggingsavtale i 2010. Det 
har vært liten aktivitet på dette området de to siste 
årene, til tross for at vi har flere vedtatte planer i 
kommunen. Trolig vil dette ta seg opp i de nær-
meste årene da etterspørselen etter boliger i 
Trondheims- området øker. 
 
Startlån er en nytting låneordning som fungerer 
godt her i kommunen. I 2010 lånte vi ut kr 7,5 
mill. i startlån. Dette er en nedgang fra 2009 på ca 
kr 2,5 mill. Dette skyldes færre fullfinansieringer 
og få egnede boliger på markedet. Ved årets slutt 
hadde vi ca kr 5 mill. forhåndsgodkjente tilsagn. 
 
Stadig flere av utleieboligene har nå husleie etter 
prinsippet gjengs leie.  
 
I 2010 hadde vi 112 bostøttemottakere mot 107 i 
2009. Pga omlegging av bostøttesystemet er dette 
noen færre enn hva vi hadde forventet. 
 
I 2010 ble det felt 79 elg, 154 hjort og 37 rådyr.  
Elgstammen ser det ut for at vi har kontroll med, 
mens hjortebestand bare øker for hvert år.  Antall 
viltpåkjørsler har gått ned. Fortsatt er det flest rå-
dyr som blir påkjørt, og da spesielt i tilknytning fv 
800 på Viggja.  
 
Det ble utbetalt Nærings- og miljøtilskudd i skog-
bruket med vel kr 300 000. På grunn av for liten 
tilgang på tilskudd fikk vi ikke gjennomført ung-
skogpleien som planlagt. Det ble avvirket noe 
mindre tømmer i år enn tidligere. Skaun ligger på 
topp tre i fylket når det gjelder aktivitetsnivået.  
Samarbeidet med Skaun skogeierlag og Orkla 
skogforum er meget godt og nyttig. 
 
Organisasjon: 
I 2009 ble det vedtatt å slå sammen Teknisk kon-
tor, Bolig- og eiendomskontoret, Beredskapskonto-
ret og Næringskontoret til en enhet benevnt som 
Teknisk kontor. Dette ble formelt gjennomført 
med virkning fra 01.01.10. Forøvrig er vi i den 
heldige situasjonen at vi har god fordeling både 
kjønn- og aldersmessig og i tillegg brei faglig 
kompetanse. 

 
Tjenesteområdet Teknisk kontor eksklusivt gebyr-
relaterte tjenester har lønnsmidler til 7 årsverk. 
Flere av medarbeiderne har arbeidsoppgaver både i 
og utenfor gebyrområdene. Vi har siden slutten av 
2007 hatt ca. 1- 1,5 årsverk lavere bemanningen en 
budsjettert med. Dette skyldes en kombinasjon av 
langtidssykefravær, manglende leder Teknisk kon-
tor og saksbehandler på eiendomsutvikling. Resul-
tatet er at vi ikke rekker over alle arbeidsoppgave-
ne. 
 
Sykefraværet i 2010 var 5 %, hvor nesten 4 % av 
dette skyldes langtidssykmelding. Sykefraværet er 
ikke relatert til arbeidsoppgavene.  
 
Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse på 
begynnelsen av året. Den største utfordringen for 
de fleste er de har for liten tid til å gjennomføre 
arbeidsoppgavene sine. Som følge av dette påstar-
tet Teknisk kontor kurset ”Bedre styring” som er et 
utviklings- og effektiviseringsprogram. Tilbake-
meldingene er ubetinget positiv! For øvrig har det 
dette året vært gjennomført få kurs på disse tjenes-
teområdene. 
 
Beredskapskontoret har også i år vært organisert 
slik at administrasjon og faglig ledelse av tjenesten 
kjøpes av Orkdal kommune. Dette gjelder brann-
sjef og faglig ledelse av forebyggende og bered-
skap. Brann- og redningsvesenet var ute på 67 
utrykninger i 2010. Også i år har vi en liten økning 
i antallet utrykninger og dette skyldes nok at antall 
brannalarmanlegg med direkte alarmoverføring til 
brannvesenet har økt de senere årene. Dette er en 
trend som viser seg over hele landet. På forebyg-
gende er kapasiteten økt, slik at det forebyggende 
arbeidet har god kvalitet og tilstrekkelig omfang. I 
2010 oppnådde vi 100 % dekning på tilsyn i sær-
skilte brannobjekter. 
 
2. Utfordringer 

Økonomi: 
Den er fortsatt en utfordring å etablere bedre sam-
svar mellom forventninger som stilles til de opp-
gaver som skal løses og de ressursene vi har dis-
ponible.  
 
Tjenester: 
I budsjettet for 2010 ble det bevilget penger til å 
starte en begrenset revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Interkommunal arealplan(IKAP) ble ved-
tatt våren 2010 og dette er hovedårsaken til at en 
begrenset revisjon av arealplanen påstartes i 2011. 
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Et viktig samfunnsstrategisk spørsmål er kommu-
nens rolle som tilrettelegger og aktiv pådriver i 
næringsutvikling. Dette gjelder både arealplanleg-
ging, veiledning og økonomisk støtte til etablerere 
av ny næringsvirksomhet. Vi ser at manglende 
ressurser på disse områdene gjør det utfordrende å 
planlegge langsiktig og gi gode råd. 
 
Fortsatt sees det på muligheten for interkommunalt 
samarbeid innen brann, redning og feiing. Dette er 
et av flere områder som nå vurderes gjennom økt 
interkommunalt samarbeid.  
 
Antallet trygde- og omsorgsboliger oppfattes som 
tilstrekkelig, mens tilbud for unge innbyggere med 
spesielle behov er en utfordring.  
 
Vi vil trolig få økt aktivitet på skogbruk i 2011, 
både fordi vi fått høyere tilskudd og fordi vi alle-
rede nå ser at forholdene ligger til rette for det.  
 

Organisasjon: 
Vi har ikke noen brukerundersøkelse på dette tje-
nesteområdet, men vi har satt oss som mål å bli 
bedre på tjenesteytelser. Vi ser at både våre bruke-
re og offentlige myndigheter stadig stiller større 
krav til tjenestene vi yter, og her er saksbehandler-
nes kompetanse sentral. Med et bredt fagfelt og 
begrensede ressurser er dette en utfordring. Med 
kurset ”Bedre styring” som er påstartet er målet å 
rydde tid til kjerneoppgavene og dermed frigjøre 
tid til bla kompetanseheving. Dette gir igjen bedre 
tjenester. Videre har vi planlagt opplæring med og 
av egne ansatte for å høyne kompetansen. 
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Teknisk kontor, gebyrbelagte tjenester: 

Plan-, bygge- og fradelingssaker, kart- og oppmåling, feiing og branntilsyn, slambehandling. 
 
1. Resultatvurdering 

Økonomi:
De såkalte selvkostområdene finansieres ved å ta 
gebyrer for tjenestene som ytes. Over- og under-
skudd holdes adskilt i egne bundne fond for hvert 
enkelt gebyrområde.  
 
For plan- og byggesak har vi et negativt netto 
driftsresultat på ca. kr. 470 000. Dette skyldes 
langt høyere lønnskostnader og lavere inntekter 
enn budsjettert med.  Samtidig som vi har hatt 
færre men mere krevende saker som har tatt lang 
tid. Noe av tidsbruken kan også forklares med 
overgang til ny plan- og bygningslov. Dette har 
krevd både opplæring og omfattende etablering og 
revidering av egne maler og rutiner.  
 
For kart og oppmåling har vi et positivt netto 
driftsresultat på ca. kr. 163 000. Fondet her er ne-
gativt, men resultatet her vil nå bedres. Det er for-
brukt mindre lønn enn budsjettert, samtidig som 
man også har budsjettert med høyere inntekter en 
man har hatt faktisk inntjening.  
 
Vi har et positivt netto driftsresultat på feiretjenes-
ter. Dette bidrar til at negativt fond på feiing blir 
redusert. 
 
Totalt sett har vi nå et negativt fond på selvkost-
områdene på totalt 540 000. Dette må vi observere 
nøye utover våren/sommeren 2011. 
 
Selvkostområdet slam omfatter hovedsakelig ad-
ministrative kostnader for kommunen og har et lite 
budsjett som går i balanse. 
 
I 2010 ble det behandlet 239 bygge- og fradelings-
saker. Dette er en nedgang på 5 saker fra foregåen-
de år.  Det ble ikke mottatt nye reguleringssaker til 
behandling, men jobbet med tidligere innleverte 
planforslag medførte likevel at ressursbruk på be-
handling av private planforslag var relativt lik 
foregående år. 
 
 Det ble produsert totalt 42 målebrev, noe som 
tilsvarer 20 færre enn foregående år. Ny matrikkel-
lov trådte i kraft med full virkning fra 01.01.10. I 
denne forbindelse ble det utarbeidet en lokal for-
skrift som omhandler tidsfrister for oppmåling.  Vi 
har videre hatt 31 husutsett, noe som er en økning 

på 11 siden året før. I samarbeid med jordbruk har 
det gjennom hele året blitt arbeidet mye med opp-
datering av AR5 kart- bonitetskart for å rette opp 
feil og digitalisere kartene.  
 
Feiervesenet er en del av Beredskapskontoret, og 
er bemannet med to årsverk. Det er innført be-
hovsprøvd feiing, d.v.s. at det er ulike feieinterval-
ler avhengig av fyringsmønster. Feieintervallene 
varierer fra to ganger pr. år til en gang hvert fjerde 
år. Dette har vist seg å gi en langt bedre kvalitet på 
feiingen, antall pipebranner er tydelig redusert 
etter innføring av behovsprøvd feiing. Videre har 
en kommet skikkelig i gang med tilsyn av ildsted i 
boliger, og for ettertiden skal alle ildsteder i kom-
munen kontrolleres hvert fjerde år. 
 
Det er registrert 2 488 skorsteiner i kommunen, og 
av disse er 1 596 feid i 2010. Det er gjennomført 
tilsyn med fyringsanlegget i 470 boliger. 
 
Organisasjon: 
Tjenesteområdet har 7,6 årsverk, inkludert 2 års-
verk på feiing.  
 
Opplæringstiltak har i hovedsak vært innen mat-
rikkellov og ny plan- og bygningslov. Det vises til 
eks. gebyr for ytterligere beskrivelse av organisa-
sjonen. 
 
2. Utfordringer 

Økonomi: 
For tjenesteområdene plan- og byggesaksbehand-
ling, kart og oppmåling må det vurderes å iverkset-
te tiltak for å bedre det økonomiske resultatet. 
Innen disse tjenestene er det krevende å justere 
ressursinnsats og dermed kostnadene i takt med 
konjunktursvingningene.  
 
For alle gebyrrelaterte tjenester er utfordringen å 
levere rimeligst mulig tjenester innefor et avklart 
kvantitets- og kvalitetsnivå. 
 
I samarbeid med konsulentfirmaet Momentum er 
det viktig å forttette utviklingen av god budsjette-
ring og regnskapsføring for de gebyrrelaterte tje-
nestene. 
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Tjenester: 
Innen plan- og byggesaksbehandlingen, kart og 
oppmåling er det viktig å kunne handtere ny mat-
rikkelov og ny plan og bygningslov. Videre må en 
fortsatt legge vekt på god utforming og gjennom-
føring av rekkefølgebestemmelser i areal- og regu-
leringsplaner. Det er også en utfordring å ha et 
bevist forhold til kostnadene dette påfører både 
utbygger og kommunen. 
 
I samsvar med plan for oppdatering av kart skal 
kommunen laserskannes i 2011. 
 

Organisasjon: 
Innen alle tjenesteområdene er det viktig å vedli-
keholde og høyne kompetansen. Vi må fortsatt ha 
høy fokus på nytt Teknisk kontor og fremme fel-
lesfølelsen som gruppe.  
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Driftskontoret 

Driftskontoret er organisert slik:  
- Vaktmestertjenesten og reinholdstjenesten som 

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

avløp 
- Stab tar seg av ledelse, kundebehandling og 

kommunale avgifter 
 
1. Resultatvurdering. 

Økonomi: 

Eiendomsdrift  
Avvik  Kr. 2,3 mill. Underskuddet forklares slik: 
- 1,7 mill. Energi. Dette skyldes en kald etter-

julsvinter og høst samt betydelig prisøkning på 
strøm og olje.  

- 390 tusen. Mindre leieinntekt på rådhuset 
- 100 tusen. Vedtatt ekstrabevilgning ny fyrkjel 

Viggja skole avglemt overført til driftsbudsjett 
- Resten er diverse vedlikeholdsutgifter 
 
Vann og avløp 
Avvik Kr. 1 mill i overskudd. 
- Klarte ikke å gjennomføre alle planlagte opp-

gaver. 
 
Veg 
Avvik Kr. 530 tusen. Som forklares slik: 
- 260 tusen. Veglys. Økte strømutgifter, repara-

sjoner samt betydelig reduksjon i tilskuddet fra 
Vegvesenet. 

- 150 tusen. Vinterdrift 
- 120 tusen. Sommervedlikehold 
 
Tjenester: 

Eiendomsdrift:  
Oppgavene er drift og vedlikehold (vaktmester og 
renhold) av kommunale bygg og eiendommer. På 
reinholdssiden tok vi inn pålagte innsparinger og 
kom så vidt i gang med reinhold etter standarden 
INSTA 800. Vaktmesteroppgavene er som før.  
Ingen brukerundersøkelse på dette området. 
 
Vann og avløp:  
Drift og vedlikehold av den kommunale vann og 
avløpstjenesten.  
 
Vi har fått 2 nye flotte avløpsrenseanlegg. Disse 
bidrar til renere utslipp, men også økte driftskost-
nader. Uteseksjonen har vært mye involvert i ut-
byggingen. 
 
 

På vannsiden sliter vi med høgt kimtall ved bruk 
av begge kamrene i høgdebassenget på Solstadåsen 
så pr. i dag bruker vi bare ett. Vi arbeider med å 
finne årsaken til problemet. 
Det er gjennomført brukerundersøkelse for tjenes-
tene med tilfredsstillende resultat, men vi kan selv-
sagt bli bedre. 
 
Veg:  
Drift og vedlikehold av kommunal veg og veglys.  
Tilbakemeldinger sier oss at vi leverer tilfredsstil-
lende tjenester ut fra de ressursene vi har.  
Tiskuddet på veglys fra Vegvesenet ble redusert 
med ca. kr. 150 tusen.  
Det har ikke vært brukerundersøkelser for områ-
det. 
 
Organisasjon: 

Renhold 16,8 årsverk 14,1 % sykefravær 
Vaktmester 8 årsverk 1,7 % sykefravær 
Uteseksjonen 6,8 årsverk 6 % sykefravær 
Stab 2 årsverk Inngår i en annen 

gruppe. 
Flere har vært med på en del mindre kurs. 
 
2. Utfordringer. 

Økonomi: 

Eiendomsdrift:   
Vår største utfordring er de høge energikostnade-
ne. Den enkelte vaktmester må fokusere mer på 
drift av tekniske anlegg, men skal vi klare å redu-
sere forbruket betydelig er det nødvendig med en 
god del investeringer. Som det kommer fram i 
revisjonsrapporten om ”eiendomsforvaltningen i 
Skaun kommune” mangler vi ressurser til å drifte 
vedlikeholdssystemet V-pro. For å få til et oppda-
tert og oppegående V-pro er vi nødt til å øke be-
manningen. 
På reinholdssiden er det stort behov for fornying 
av teknisk utstyr. 
 
Vann og avløp:  
Vi har og skal foreta store investeringer på vann og 
avløpssiden. Dette gir store utslag i økte eien-
domsavgifter. Vi må fokusere på å drifte våre an-
legg så billig som mulig slik at vårt bidrag til øk-
ning blir minst mulig.  
 
Veg:  
Dagens ressurser gir oss ingen mulighet til å vedli-
keholde vegkapitalen på en tilfredsstillende måte. 
Midlene må brukes til det som er absolutt nødven-
dig. Vi har flere asfaltveger som holder på å gå i 
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oppløsning og de tre store grusvegene vi oppgra-
derte for noen år siden har også behov for årlig 
påfyll av grus dersom standarden skal oppretthol-
des. 
 
Organisasjon: 

Renhold: 
Tilpasse renhold til INSTA 800, behov for en del 
opplæring.  
Fokus på reduksjon av sykefravær. 
 

Vaktmester: 
Behov for økt bemanning (V-pro) og forutsigbar-
het når det gjelder sommerhjelp. 
I årets budsjett er det ikke rom for dette (så graset 
kan bli langt i sommer). 
Det er også behov for skolering i energistyring. 
 
Uteseksjonen:  
Da vi har en som er i nedtrappingsfase til pensjo-
nisttilværelse er det behov for å se litt på organise-
ringa. 
 
 

 
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rådhuset 
7353 Børsa 

 
Telefon 72 86 72 00 
Telefaks 72 86 72 01 

 
E-post 

postmottak@skaun.kommune.no 
 

Hjemmeside 
www.skaun.kommune.no 

 
Foto 

Skaun kommune 
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