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Rådmannens kommentar 
 

Årsmeldingen og årsregnskapet med beretningen gir en beskrivelse av hvordan Skaun kommunes 

tjenesteproduksjon, forvaltning og myndighetsutøvelse har vært i 2016. Formålet med 

årsberetningen er å rapportere til kommunestyret hva kommunen har oppnådd i forhold til mål 

som er satt, og på hvilken måte ressursene er brukt. Å samle årsmelding og årsberetning i ett 

dokument, gir forhåpentligvis et mer helhetlig og overordnet bilde av den kommunale 

virksomheten i 2016. Årsmeldingen skal også søke å løfte fram viktige utviklingstrekk og 

utfordringer. Slik kan dette dokumentet danne grunnlag for videre utvikling, prioritering og 

styring av kommunen i neste årsbudsjett- og økonomiplan, og er derfor også et av fundamentene 

i kommunens helhetlige styringssystem. 
 

Formålet med et helhetlig styringssystem er å sikre at de tjenester vi leverer fyller de krav til 

omfang og kvalitet og med en ressursbruk som fastsettes gjennom kommunestyrets vedtak. 

Styringssystemet skal også bidra til en bedre styringsdialog gjennom systematisk bruk av 

tilgjengelig styringsinformasjon, bruker- og innbyggerundersøkelser, dialog- og 

strategikonferanser – mellom innbyggerne, politikerne, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. 

Styrket styringsdialog skal bidra til en god og stadig bedre tilpassing i bruk av kommunens 

ressurser til riktige og gode kommunale tjenester.   
 

Kommunen søker kontinuerlig å utvikle styringssystemet. Vi har over tid hatt positiv utvikling på 

flere områder. Det arbeides godt og målrettet blant kommunens ansatte på alle nivå for at Skaun 

kommune fortsatt kan levere riktige og tilpassede tjenester til sine innbyggere gjennom effektiv 

bruk av kommunens samlede ressurser. 

Det finnes likevel fortsatt rom for forbedringer selv om tilbakemeldingene fra bruker-

undersøkelser og dialogkonferanser i all hovedsak er gode. Rådmannen ser behovet for en 

gjennomgang av kommunens samlede styrings- og resultatmålingssystem i etterkant av en 

statusanalyse. Målet er å sikre og opprettholde en god tjenesteproduksjon, -kvalitet og 

utviklingskraft. Dette arbeidet vil ha høy prioritet framover. Viktige verktøy er gjennomføringen 

av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor og en ny gjennomgang med verktøyet 

Kommunekompasset første halvår 2017.   

Et nytt «kommunekart» med Skaun som selvstendig kommune framover gir både nye muligheter 

og utfordringer. Som følge av både egne og andre kommuners vedtak i 2016, vil kommunen i 

2017 kunne søke andre og nye samarbeidspartnere på flere tjenesteområder.  
 

Et Norge i utvikling og endring både på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, gir en god og 

stek motivasjon for å fremme digitalisering som spesielt viktig framover. Bruk av teknologi til å 

fornye, forenkle og forbedre kommunens tjenestelevering, forvaltning og myndighetsutøvelse, er 

en mulighet vi må benytte.  
 

Skaun kommune hadde i 2016 igjen sterkt vekst i folketallet etter et litt svakere vekstår i 2015. 

Folketallsveksten i kommunen ligger betydelig over det en ser i andre kommuner i regionen, - 
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anslagsvis 3-4 ganger høyere siste år. Over tid er Skaun nå en kommune med sterk 

befolkningsvekst både regionalt og nasjonalt sett.  Folketallsveksten var i 2016 på 245 innbyggere 

mot 87 året før. Det gir en vekst på 3,2 % i 2016.  De siste årene viser denne 

folketallsutviklingen:  
 

Folketall pr. 1.1. Skaun kommune:                Prosentvis befolkningsendring siste 6 år: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6941 7143 7392 7668 7755 8000 2,7% 2,9% 3.5% 3,5% 1,1% 3,2% 

 

Sterk folketallsvekst gir kommunen muligheter for framtida. Men en så sterk vekst byr også på 

utfordringer.  Kommunen har de siste 5 årene investert vel 530 mill. kr i offentlig infrastruktur, 

400 mill. kr er brukt på skoler og barnehager. I 2016 sluttførte vi utbygginga av Buvik skole til en 

samlet investering på til sammen 124,2 mill. kr. I 2017 fullføres byggingen av helse- og 

mestringsboligene i Børsa og vi starter opp arbeidet med nye Skaun ungdomsskole.  
 

I Økonomiplanperioden 2017-2020 er det samla investeringsvolumet på til sammen 564,7 mill. 

kr. Samlet representerer investeringene i dette tiåret en betydelig vekst og klare utfordringer i 

form av både økte kapital- og driftskostnader i årene framover.  

Den viktigste forutsetning for å håndtere utfordringene ved vekst er gjennom god 

økonomistyring og tydelige og omforente prioriteringer. Det gir forutsigbarhet for både 

innbyggere, politikere og kommunens medarbeidere. Det er avgjørende for at vi får mest mulig ut 

av de ressursene vi har til rådighet.  
 

Skaun kommune hadde i 2016 et samla regnskapsmessig mindreforbruk på 28,4 mill. kr.  

Mindreforbruket har flere årsaker. Høyere inntekter, lavere kapital- og driftskostnader enn 

budsjettert og fortsatt effektiv drift i kommunale enheter, er noen av årsakene.    

Et stort mindreforbruk er likevel ikke et mål i seg selv for en kommune. Men med sterk vekst og 

store framtidige investeringer i kommunal infrastruktur, er en viss oppbygging av økonomisk 

handlefrihet en styrke for å handtere fremtidig kapitalbehov og gjeldsbyrde. Økt egenkapital i 

prosjektene, gir kommunen reduserte kapitalutgifter enn det en ellers vil bli belastet med 

framover. Det er viktig å unngå at en for stor andel av inntektene må benyttes til å betjene 

kostnader til renter og avdrag i stedet for tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling. Kommunens 

samlede låneopptak økte med ca.  74 mill. kr, til 667,5 mill. kr ved utgangen av 2016. 
 

Vi må også fortsatt ha fokus på løpende drift og tilpasning av tjenestetilbudet etter tilgjengelige 

ressurser for å bidra til framtidig handlefrihet med de endringene vi står overfor.  

Kommunen har et fortsatt sterkt vekstpotensial. Om vi klarer å utnytte vekstpotensialet og 

fortsatt oppnå vekst framover, vil i stor grad avhenge av om vi lykkes med tilrettelegging i form 

av god økonomistyring, utarbeiding og vedtak av nødvendig planverk og finansiering av offentlig 

infrastruktur i utbyggingsområder.  
 

Skaun kommunens har meget kompetente og dyktige medarbeidere, nærmere 800 i tallet. 

Rekruttering til de største tjenesteområdene våre er imidlertid krevende. Sammen med sterk 
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folketallsvekst, setter dette tidvis organisasjonen under press. Våre ansatte viser imidlertid både 

pågangsmot og innsats og sørger for gode kommunale tjenester, samtidig som de også aktivt 

deltar i nødvendig tilpasnings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Kommunens medarbeiderne 

fortjener også i år en stor takk for den gode innsatsen, for evne, vilje og mot i arbeidet med å gi 

våre innbyggere gode tjenester og et godt liv i Skaun!   
 

Rådmannen ønsker også å takke det samlede politiske miljøet for et konstruktivt samarbeide i å 

møte felles utfordringer og å gjøre viktige prioriteringer og valg til beste for kommunens 

innbyggere.   
 

Skaun, mars 2017 

Jan-Yngvar Kiel 
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Kommunens organisering. 

Politisk organisering 

 

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

 

Etter kommunestyrevalget 2015 ble kommunestyret utvidet til 23 representanter, og Helse-, 

oppvekst og kulturutvalget ble utvidet til 9 representanter. 

 

Politisk aktivitet 

Nøkkeltall basert på KOSTRA 

Skaun k-gr. 07 

2016 

S-T 

2016 

Landet 

2016 2014 2015 2016 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 

Politisk styring, i kr. pr. innb. 
375 435 399 360 398 399 

 

 

 

Skaun kommunestyre
23 representanter

Helse, oppvekst og kulturutvalg
9 representanter

Plan- og miljøutvalg
7 representanter

Arbeidsmiljøutvalg
10 representanter hvorav 5 
arbeidstakerrepresentanter

Kontrollutvalg
5 representanter

Eldreråd
5 representanter hvorav 3 

brukerrepresentanter

Administrasjonsutvalg
7 representanter hvoran 2 

arbeidstakerrepresentanter

Råd for funksjonshemmede
5 representanter hvorav 3 

brukerrepresentanter
Skaun ungdomssråd

Formannskap
7 representanter

Forhandlingsutvalg/
klagenemnd/Valgstyre
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Møteaktivitet og saksmengde i de forskjellige utvalgene. 

 
2013 2014 2015 2016 

Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker 

Kommunestyret 9 99 9 88 9 74 11 80 

Formannskap 9 41 10 40 10 47 12 38 

Klagenemnd 2 3 1 1 2 2 1 1 

Plan- og miljøutvalget 8 43 11 34 9 82 9 66 

Helse- oppvekst og kulturutvalget 6 34 9 45 8 47 10 49 

Arbeidsmiljøutvalget 3 21 4 25 6 14 3 8 

Administrasjonsutvalget 3 6 4 7 4 6 2 2 

Kontrollutvalget 6 41 6 36 5 35 6 50 

Eldrerådet 4 7 5 5 3 3 4 4 

Råd for funksjonshemmede 3 5 3 4 3 3 4 4 

Skaun ungdomsråd 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valgstyret 0 0 1 6   3 6 
 

Det er avholdt to Strategikonferanser, en i juni og en i oktober, begge gangene med deltakelse 

av kommunestyrerepresentantene, enhetslederne og representanter fra fagforeningene. På 

strategikonferansen i oktober deltok også rådgiver Pål Magnar Dahlø fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune med et foredrag om bredbåndsteknologi. 
 

Det er gitt flere orienteringer/presentasjoner for Kommunestyret i 2016: 

 Lensmann i Skaun, Tor Kristian Haugan, orienterte om kriminalitetsbildet i Skaun 

 Erlend Thorup fra Kompetansesenter rus – Midt-Norge, St. Olavs Hospital orienterte om 
Ungdata-undersøkelsen 2016, som ble gjennomført på SUS i uke 7. 

 Espen Tørset orienterte om arbeidsmøte i HOKU 1.3.2016 hvor temaet var samhandling om 
integrering av flyktninger. 

 Økonomisjef Knut M. Nygård presenterte regnskapet for 2015. 

 Biskop Tor Singsås besøkte kommunestyret 21.04.2016. 

 Kommunestyret besøkte Norgesmøllene i Buvika og gårdbruker Kjell Robert Schulz på 
Syrstadsannan. 

 Styreleder Arne Grønset i Bomvegselskapet E39 orienterte i forbindelse med selskapets 
årsmelding og årsregnskap 2015. 

 Leder på Servicekontoret Gunnhild Landrø orientert om hvilke informasjonstiltak som ble 
gjort i forbindelse med kommunereformen. 

 Trygg Trafikk v/ Knut Ove Børseth besøkte kommunestyret 25.08.2016. 

 Statusrapport fra Hamos ved daglig leder Trygve Berdal. 

 Rådmann Jan-Yngvar Kiel orienterte om  
Interkommunalt samarbeid Orkdalsregionen 
Brann- og redningstjenesten for Skaun kommune 
Habilitet  
Revidering av utviklingsstrategi for Skaun kommune 
Budsjettmerknader/verbalforslag, KST-sak 74/15 Skaun kommunes budsjett 2016 og 
økonomiplan 2016-2019. 
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I forbindelse med kommunereformen, ble det avholdt rådgivende folkeavstemming i juni. Tre 
ulike alternativer forelå; sammenslåing med seks kommuner i Orkdalsregionen, sammenslåing 
med Melhus, eller å bestå som egen kommune. Valgdeltakelsen var på 40,43 %. 45,89 % av de 
fremmøtte stemte for Skaun som egen kommune. Melhusalternativet fikk 27,03 %, mens 
Orkdalsalternativet fikk 26,65 %.  
 
Kommunestyret gjorde sluttvedtak om kommunereformen i sitt møte 21. juni. Ved den endelige 
voteringen ble Skaun som egen kommune vedtatt med 13 mot 10 stemmer, som ble avgitt for 
Melhusalternativet.  
 
Med dette ble en lang prosess, som startet høsten 2014, avsluttet.  
 
 

Administrativ organisering. 

 

 

Det er gjennomført 7 ledermøter i 2016. 

 

Det ble gjennomført 1 ledersamling i Storlidalen i 27. – 28. oktober hvor tema var økonomi for 

ikke-økonomer og ledelse v/ hjelp av Guide til gode ledelse 
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Årsberetning. 

Organisasjon. 

Medarbeidere 

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

 

     2012 2013 2014 2015 2016 

Stillinger i alt (antall ansatte)   632  625  671 693   699 

Stillingshjemler (antall årsverk)   442  431  467 492 506 

 

Likestillingsarbeid 

IA-avtalen har som formål å rekruttere personer med redusert funksjonsevne eller personer som 

har problemer med å få innpass i arbeidslivet. Dette omfatter også menn og kvinner i yrker der 

de er underrepresentert og personer med innvandrer-/ minoritetsbakgrunn.  

Det er ikke benyttet kjønnskvotering i forbindelse med tilsettingsprosesser, men det har vært 

oppfordret til at underrepresentert kjønn, skal søke.  

 

Til rådmannens lokale lønnspolitiske drøftingsmøte med arbeidstakerorganisasjonene, før lokale 

forhandlinger 2016 (HTA kap.3. pkt.3.2.1), ble det lagt fram tallmateriale som viste lønnsnivå og 

lønnsutvikling fordelt på kjønn og stillinger, bl.a. for å kunne drøfte likelønn og 

likelønnsutvikling. 

Etikk 

Skaun kommune har vedtatt etiske retningslinjer. 

Retningslinjene skal først og fremst skape etisk refleksjon og ettertanke hos den enkelte.  

 

Kommunens etiske retningslinjer skal, på samme måte som varslingsbestemmelsene i 

Arbeidsmiljøloven, gjennomgås årlig ved hver enhet. Enhetene rapporterer om dette i den faste 

egenrapporteringen pr. 30.06, om HMS-arbeidet siste år, til rådmannen. Slik intern rapport er 

mottatt fra enheter i 2016. 

Lønnsforhandlinger 

Det ble gjennomført sentralt tariffoppgjør i 2016. Etter avtale mellom partene sentralt, ble det 

ikke satt av midler til en lokal pott. Det ble derfor ikke forhandlet lokalt i kapittel 4.  

 

Lokale forhandlinger etter kap.3.4 for enhetslederne, 3.5 for hovedtillitsvalgte som er frikjøpt og 

etter kap.5 for andre stillinger som forhandler all lønnsregulering lokalt, ble fullført uten brudd. I 

tillegg ble det behandlet søknader fra uorganiserte arbeidstakere.  
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Lønnsoppgjøret i mai har en helårseffekt på ca. 11 200 000,- kroner (virkning 2016: 7 472 000,-) 

 

De budsjetterte midlene 2016 til lønnsoppgjøret og til lokale forhandlinger dekket dette. 

Sykefravær 

Totalt sykefravær i 2016 var på 8,8 %. Dette er en liten økning fra nivå i 2015 som var på 8,4% 

 

Et samlet fravær på 8,8 % i 2016 er høyere enn målsettingen kommunen har for IA-avtalens 

delmål 1, som er på 8 %. I 2014 var sykefraværet på 10,9% 

 

Reduksjon av sykefraværet, som et av delmålene i IA-avtalen, er for kommunens vedkommende 

tallfestet til:  

 

Under 8,4 % i 2015  

Under 8,0 % i 2016  

Under 7,5 % i 2017 

 

Vi har ikke særskilt registrering av sykdommer med antatt årsak i arbeidet eller forhold på 

arbeidsplassen og kan heller ikke angi noe antall registreringer av slike sykdommer. Tall hentet fra 

Nav viser at muskel- og skjelettskader/sykdom og psykiske lidelser har hovedvekt av årsak til 

sykefraværet. 

 

Gjennom nærværsprosjektet: Mindre fravær med større nærvær har personal gjennomført 

prosjektsamlinger ved kommunens barnehager og to av kommunens oppvekstsenter. Prosjektet 

har vært støttet av KLP. Prosjektet startet i 2015 og har blir videreført til å også å omfatte alle 

enheter i kommunen.  

 

IA-avtalen, Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, ble sist endret og signert i 

september 2014 og gjelder i perioden 2014-2018. 

Kommunen har ved en partssammensatt gruppe, utarbeidet en handlingsplan og satt opp delmål 

ut i fra avtalen. Denne er evaluert og revidert i 2016. 

 

Samarbeidet med NAV, lokalt og med Arbeidslivssenteret, er nært og har blitt styrket. I 2016 

mottok kommunen tilretteleggingstilskudd og tilskudd til arbeidstrening fra Nav. Tilskudd er blitt 

gitt på enkeltpersoner og for grupper. Det er blitt brukt på innkjøp av tilrettelagt utstyr eller som 

ressurs for å kunne leie inn ekstra personal som støtte for arbeidstaker som er sykemeldt eller 

som står i fare for å bli sykemeldt. Flere av kommunens ledere har deltatt på kurs i regi av NAV. 

Tillitsvalgt, hovedverneombud og personalavdelingen har sammen deltatt på IA-skolen i 2016.  
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Tema for samlingene har vært:  

 

- IA-arbeid 

- Medarbeiderskap og helsefremmende arbeidsplasser 

- Smart sykefraværsarbeid,  

- Inkludering og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne,  

- Livsfaseorientert seniorpolitikk  

- Arbeid og psykisk helse. 

Bedriftshelsetjeneste 

Kommunens bedriftshelsetjeneste er Stamina Helse bedriftshelsetjeneste. 

I samarbeid med kommunen, utarbeides det hvert år en handlingsplan for aktiviteter og tjenester 

fra bedriftshelsetjenesten. 

 

Aktiviteter i 2016 har blitt dekt av forhåndsbetalt abonnement på kr. 205 665,- samt 

etterskuddsfakturerte ressurser på til sammen kr. 169 029,-. Totalt forbruk: kr. 374 694,-.  

 

Sentrale aktiviteter innenfor respektive HMS-temaområder har vært som følger:  

 

Systematisk HMS-arbeid:  

Deltagelse i AMU-møter (x3) og IA-forum  

Arbeid med og oppfølging av handlingsplan og årsrapportering. Statusmøter mv.  

Øvrig rådgivning innen systematisk og forebyggende HMS-arbeid samt tilrettelegging av oppdrag  

Oppfølging/rådgivning og presentasjon av resultater; «Stamina-barometeret», 

Oterhaugen/Ilhaugen barnehager  

 

Arbeidshelse:  

Lovpålagte arbeidshelsekontroller (brann og redning, vann og avløp) med målrettet prøvetaking  

Helsesertifisering, røykdykkere  

Div. yrkesvaksinering (vann/avløp)  

Audiometri/hørselstester; Hammerdalen barnehage (inkl. rapportering og oppfølging i etterkant)  

Arbeidsmedisinsk poliklinikk; noe oppfølging av arbeidsrelaterte helseproblemer etter 

helsekontroller samt noen enkeltsaker utover dette  

 

Sykefraværsarbeid:  

Noe rådgivning og individoppfølging; enkeltsaker og lederbistand  

Informasjon om «Sterkere tilbake»  

 

Ergonomi:  

Ergonomivurderinger og undervisning, Børsa barnehage 

Undervisning på verneombudssamling  
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Div. rådgivning, nybygg og ergonomiprosjekt  

 

Psykososialt arbeidsmiljø og AKAN:  

Div. rådgivning og lederveiledning  

 

Fysisk/kjemisk/biologisk arbeidsmiljø 

Kartlegging/målinger av støyeksponering for ansatte i barnehager (Jåren/Råbygda, Børsa, 

Hammerdalen og Viggja barnehager) + akustiske forhold (Jåren/Råbygda)  

Risikovurdering og målinger, biologisk helsefare, renseanlegg og pumpestasjoner  

Kartlegging, målinger og rådgivning, inneklima/luftkvalitet, Børsa Skole  

 

Undervisning/kurs:  

Kurs i «Den vanskelige samtalen»  

2 stk. førstehjelpskurs (Ilhaugen og Hammerdalen bhg)  

Deltagelse på VO-samling hos Stamina (1 stk.)  

Opplæring 

 Lederutvikling: 

Samlinger (hele og halve tema dager) er avholdt med/mellom rådmannen og enhetslederne, i 

tillegg til 2 arbeidsmøter (strategikonferanser) med kommunestyret. 

Kurs og opplæring i den vanskelige samtalen. Teoretisk og gjennom praktisk trening.  

 

 Orienteringer/ drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene: 

2 møter av ulik lengde er avholdt med/mellom rådmannen og alle organisasjonene samlet, bl.a. 

eget del av møtet der IA er eneste tema, og prinsippene for bruk av hhv. deltidsstillinger (HTA 

pkt.2.3.1) og oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger (HTA pkt.2.3.2) har 

blitt drøftet. I tillegg kommer lokalt lønnspolitisk drøftingsmøte og formelle forhandlingsmøter. 

 

 Grunnopplæring i verne- og miljøtiltak (40 timers kurs HMS) 

Det er i 2016 gjennomført grunnopplæring i verne- og miljøarbeid (HMS), for ledere, 

enhetsledere, verneombud og medlemmer i AMU (AML §§ 3-5, 6-5, 1.ledd og 7-4)  

 

 Førstehjelpskurs  

Gjennomført internt ved enhetene eller i regi av Stamina bedriftshelsetjeneste. 

Velferdstiltak 

Vi - arrangement, med foredrag, ble gjennomført i Skaunhallen september 2016. Karin Fevåg 

Larsen hadde foredrag, Stage Dolls og Villa grønnsofan sto for underholdningen etter maten. 

Arrangementet var et gratis tilbud for alle medarbeidere i kommunen. En arbeidsgruppe med 

ansatte fra ulike enheter/tjenesteområder, i tillegg til rådmann og personalrådgivere sto for 

planlegging og det praktiske rundt gjennomføringen. Arrangementet ble godt tatt imot 
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Kommunen har avtaler om rabaterte treningsmuligheter for sine ansatte, med hhv. 3T og Max 

Gym i Buvika og på Orkanger. 

Lærlinger 

Inngåtte kontrakter i 2016: 6 

(2 i helsefagarbeiderfaget, 4 i barne- og ungdomsarbeiderfag) 

 

Løpende kontrakter 31.12.16:  13  

(4 i helsefag, og 9 i barne- og ungdomsarbeiderfag) 

 

I tillegg har flere ansatte tatt fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsefagarbeiderfaget og 

renholdsfaget. 

 

I 2016 har kommunens veiledere deltatt på opplæringstiltak i regi av Skaun kommune, Rosenvik 

og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det ble arrangert en felles samling for lærlinger og veiledere 

der også representanter fra Sør-Trøndelag fylkeskommune deltok. 

Sysselsettingsengasjement 

Ved årsskiftet har vi  avtaler med NAV for 3 personer om VTA plass i kommunen (varig 

tilrettelagt arbeid i offentlig virksomhet) I tillegg har flere personer vært i arbeidspraksis og vært 

utplassert ved ulike enheter i kommunen.  
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Statlige styringssignaler og rammebetingelser 
 

Regjeringen la i statsbudsjettet opp til en reell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 5,5 

mrd kroner.   

 

For Skaun kommune var veksten i de frie inntektene anslått til 20,1 mill. kr, noe som var en 

nominell vekst på 5,3 %. Inkludert i økningen er effekten av en styrking av veksttilskuddet. 

 

Den kommunale deflatoren ble anslått til 2,7 %.  

 

Konkrete bevilgninger i statsbudsjettet 

 
Barn og unge. 

- Makspris for barnehageplass økes fra kr. 2 580 til kr 2 655 pr. mnd. 

 
Grunnskole. 

- Timetallet i naturfag på 5.-7. trinn økte med en uketime fra høsten.  

 
Helse- og omsorg. 

- Det tidligere øremerkede tilskuddet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold ble avviklet og 

innlemmet som en del av veksten i rammetilskuddet. 

- Det legges opp til en fortsatt styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og satsingen 

finansieres gjennom styrking av kommunesektorens frie inntekter 

- Innsatsen på rusfeltet ble styrket gjennom en opptrappingsplan som skulle bidra til økt tilbud 

og kapasitet i tilbudet til personer med rusproblemer. 

- Rammetilskuddet økes som kompensasjon for endringer i bruker- og pasientrettighetsloven, 

som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som personlig brukerstyrt assistanse. 

 

Ressurskrevende tjenester. 

- Kompensasjonsgraden er 80 pst. i 2016. 

- Innslagspunktet økes til 1 081 000 kroner i 2016  
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Driftsresultatet 

 

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

 2016 2016 2016 

Driftsinntekter 563 014 537 880 511 864 

Driftsutgifter 532 070 539 695 476 874 

    

Brutto driftsresultat 30 944 -1 815 34 990 

    

Sum eksterne finansinntekter 7 553 7 207 6 407 

Sum eksterne finansutgifter 31 311 31 341 35 041 

Netto eksterne finansutgifter -23 758 -24 134 -28 634 

Motpost avskrivninger 30 315 31 045 1 345 

    

Netto driftsresultat 37 501 5 096 7 701 

    

Sum bruk av avsetninger 60 006 60 408 2 605 

Sum avsetninger, inkl. overf. investeringsregnskapet 69 106 65 504 10 306 

    

Netto avsetninger 9 100 5 096 7 701 

    

Regnskapsmessig mindreforbruk: 28 401 0 0 

 

Oppsummering. 

Regnskapet for 2016 kom ut med et mindreforbruk på 28 401 000 kroner. For de siste fem årene, 

2012-2016, har regnskapene vist et mindreforbruk på tilsammen 124 497 000 kroner. 

 

Mindreforbruket de siste årene har gitt oss muligheten til å bygge opp disposisjonsfondene, som 

bl.a. gir oss mulighet til å øke egenfinansieringa av investeringer. 

 

Sammenlignet med budsjettet, økte driftsinntektene med 25 133 619 kroner, mens driftsutgiftene 

ble redusert med 7 625 462 kroner 

 

De økte driftsinntektene fordelte seg på hovedartene slik: 

 

Hovedart Avvik i kroner 

Salgs- og leieinntekter 1 000 502 

Refusjonsinntektene 14 097 382 

Overføringsinntektene 10 035 735 
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Økningen i salgs- og leieinntektene har hovedsakelig kommet på husleieinntektene samt 

årsgebyrene for vann- og avløp. 

 

Av økningen på refusjonsinntektene utgjorde momsrefusjonen om lag 2,5 mill. kroner. Her er det 

også ei tilsvarende økning på utgiftssida. Sjukelønnsrefusjon og refusjon fødselspenger økte med 

om lag 5,3 mill. kroner. Økningene for øvrig gjelder økte refusjoner og tilskudd fra staten med 

4,3 mill. kroner, samt fra fylkeskommuner og kommuner med om lag 1,9 mill. kroner. 

 

Av økningen av overføringsinntektene gjelder 5 817 000 kroner flyktningetilskuddet, mens 

skatteinntektene og rammetilskuddet økte med 3 764 000 kroner. 

 

Avvikene på driftsutgiftene fordeler seg på hovedartene slik: 

 

Hovedart Avvik i kroner 

Lønn- og sosiale utgifter -814 116 

Kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjonen -6 420 801 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen -3 757 115 

Overføringer 2 992 505 

Avskrivningene -729 905 

Fordelte utgifter 1 103 970 

 

Lønnsutgifter og sosiale utgifter utgjorde totalt 370 478 000 som kom ut 814 000 kroner lavere 

enn budsjettet. Fastlønnspostene ga ei innsparing på om lag 2 460 000, mens 

introduksjonsstønaden økte med 2 456 000 kroner. Postene for pensjon, arbeidsgiveravgift og 

kvalifiseringsstønad ga også innsparing sammenligna med budsjettet. 

 

Innsparingene på kjøp av varer og tjenester i tjenesteproduksjonen har kommet på postene for 

vedlikehold bygg og anlegg, materialer til vedlikehold samt kjøp av konsulenttjenester. Disse 

postene ga tilsammen en besparelse på om lag 6 160 000 kroner. 

 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunale egenproduksjon, ga ei innsparing med 3 757 000 

kroner, som i første rekke gjaldt tilskudd private barnehager med 2 114 000 kroner, anna 

tjenestekjøp fra private med 977 000 kroner samt kjøp fra andre kommuner med 747 000 kroner. 

 

Overføringspostene økte med nær 2 993 000 kroner. Her økte tilskudd flyktninger med om lag 

1 709 000 kroner og momsrefusjonspostene med 2 762 000 kroner. Ubrukt bevilgning 

reservepost til lønnsoppgjør på 1 845 000 kroner, inngår her, og bidrar til tilsvarende 

mindreforbruk. 

 

Brutto driftsresultat kom på 30 943 967 kroner mot et negativt brutto driftsresultat i budsjettet på 

1 815 114 kroner  
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Brutto driftsresultat skal minst være så høyt at det minimum skal dekke netto eksterne 

finansieringstransaksjoner. De kom på 23 758 074 kroner, og oppfylte således minimumskravet i 

godt monn.  

 

Brutto driftresultat, fratrukket netto finansutgifter og motpost avskrivninger, gir netto 

driftsresultat.  

 

Netto driftsresultat er det måltallet som hyppigst blir brukt for å beskrive den økonomiske 

sunnhetstilstanden. Fram til 2014 ble det anbefalt et netto driftsresultat på 3%. Det anbefalte 

nivået nå er 1,75%, grunnet momskompensasjonen på investeringene som fra 2014 i sin helhet er 

ført i investeringsregnskapet. 

 

Netto driftsresultat i regnskapet kom på 37 501 288 kroner, som utgjør 6,7 % av driftsinntektene. 

Netto driftsresultat i revidert budsjett var 1,0 %, og 1,5 % i opprinnelig budsjett. 

 

Av netto driftsresultat på 37 501 000 kroner, bidro premieavviket KLP med om lag 810 000 

kroner (2015: 2 620 000 kroner ). Ved å korrigere netto driftsresultat for premiavviket, kom det 

på 36 700 000, eller 6,5 % av driftsinntektene. 
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Driftsregnskapet - avvik mellom regnskap og budsjett 

     

  Regnskap Rev. budsjett Avvik Avvik 

  2016 2016 i kr i % 

Skatt på inntekt og formue 170 389 809 167 796 000 2 593 809 1,5 % 

Ordinært rammetilskudd 239 472 380 238 302 000 1 170 380 0,5 % 

Skatt på eiendom 13 846 077 13 825 000 21 077 0,2 % 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0   

Andre generelle statstilskudd 1 718 734 1 800 000 -81 266 -4,5 % 

Sum frie disponible inntekter 425 427 000 421 723 000 3 704 000 0,9 % 

Renteinntekter og utbytte 5 818 293 5 907 000 -88 707 -1,5 % 

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 644 927 1 300 000 344 927 26,5 % 

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 835 286 10 841 000 -1 005 714 -9,3 % 

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0   

Avdrag på lån 21 424 068 20 500 000 924 068 4,5 % 

Netto finansinntekter/utgifter. -23 796 134 -24 134 000 -337 866 1,4 % 

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0   

Til ubundne avsetninger 65 503 693 65 503 693 0 0,0 % 

Til bundne avsetninger 3 602 108 0 3 602 108   

Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 41 219 234 41 219 234 0 0,0 % 

Bruk av ubundne avsetninger 16 968 123 16 968 123 0 0,0 % 

Bruk av bundne avsetninger 1 818 374 2 220 150 -401 776 -18,1 % 

Netto avsetninger -9 100 070 -5 096 186 4 003 884 -78,6 % 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0   

Til fordeling drift 392 530 796 392 492 814 37 982 0,0 % 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 364 129 578 392 492 814 -28 363 236 -7,2 % 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 28 401 218 0 28 401 218   

 

De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ble 3,7 mill. kroner høyere enn budsjettert. Av dette 

økte skatteinntektene med nesten 2,6 mill. kroner og rammetilskuddet med om lag 1,2 mill. 

kroner. Prognosen i ØR 2 opererte med et nivå på de frie inntektene, som lå 1,6 mill. kr høyere 

enn opprinnelig budsjett.  

 

Eiendomsskatten ble ca. 21 000 kroner høyere enn budsjettet. I forbindelse med disponeringa av 

årsresultatet for 2015, vedtok kommunestyret at eiendomsskatten for 4. terminen ikke skulle 

kreves inn, som ga en inntektsreduksjon på om lag 4,0 mill. kroner. I ØR 2, ble det budsjettert 

med ei inntekt på 13 825 000 kroner, som var 2,9 mill. kroner lavere enn opprinnelig budsjett. 
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Andre generelle statstilskudd er rente- og avdragskompensasjoner som kommunen får knyttet til 

skolebygg og omsorgsbygg. På grunn av et fortsatt lavt rentenivå ble tilskuddet om lag 81 000 

kroner lavere enn budsjettert. 

 

De eksterne finansinntektene består av renteinntekter, utbytte fra Trønderenergi og gevinst 

finansplasseringer, til sammen 7 207 000 kroner, kom ut om lag 256 000 kroner høyere enn 

budsjettet.   

 

Sum eksterne finansutgifter kom ut om lag 82 000 kroner bedre enn budsjettet, hvor 

renteutgiftene ga ei innsparing på om lag 1 005 000 kroner, mens avdragsutgiftene ble 924 000 

kroner høyere. 

 

Avsetning til ubundne fond (disposisjonsfond) 65,5 mill. kroner, og bruk av ubundne avsetninger 

og bruk av tidligere års mindreforbruk, tilsammen 58,2 mill. kroner, er ført i samsvar med 

kommunestyrets vedtak. 

 

Avsetningene totalt kom ut med 4 004 000 kroner høyere enn budsjettet, som skyldes avsetning 

til selvkostfondene med 3 602 000, og lavere bruk av bundne fond med om lag 402 000 kroner. 

 

De overordnede utgiftene og inntektene kom ut med et positivt avvik på bare 38 000 kroner. 

 

Budsjettområdene fikk et mindreforbruk på 28,4 mill. kr (2015: 24,1 mill. kr). Forklaringen til 

avvikene framgår av beskrivelsene av budsjettområdene. 

  

Oppsummert fremkommer det regnskapsmessige mindreforbruket slik: 

 

Frie disponible inntekter, økt inntekt 3 704 0002 

Netto finansutgifter, lavere utgift 337 866 

Netto avsetninger, økt utgift 4 003 884 

Overføring til investeringsregnskapet 0 

Til fordeling drift, økt ramme  37 892 

Netto mindreforbruk budsjettområdene 28 363 236 

Regnskapsmessig mindreforbruk totalt 28 401 218 
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Budsjettområdene 
 

Budsjettreguleringer.  

 

I forbindelse med behandlingene av økonomirapportene vedtok kommunestyret endringer av de 

økonomiske rammene på skjema 1A, samt korrigeringer av budsjettrammene for 

budsjettområdene, og bevilgninger av nye tiltak på budsjettområdene. 

 

 
 

Økt sum stilt disponibelt til drift på netto 5,8 mill. kr er fordelt til budsjettområdene iht. tabellen 

under: 

 

 
 

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

over disse går fram av tabellen under: 

Revidert Opprinnelig Budsjett-

budsjett budsjett endring

Sum frie disponible inntekter 421 723 000 423 023 000 -1 300 000

Sum eksterne finansinntekter 7 207 000 6 407 000 800 000

Sum eksterne finansutgifter 31 341 000 35 041 000 -3 700 000

Sum avsetninger 65 503 693 10 306 214 55 197 479

Sum bruk av avsetninger 60 407 507 2 605 000 57 802 507

Til fordeling drift 392 492 814 386 687 786 5 805 028

Revidert Opprinnelig Budsjett-

budsjett budsjett endring

Fellesutgifter/-inntekter -8 098 000 -626 000 -7 472 000

Sentraladministrasjonen 52 748 627 52 256 111 492 516

Skoler inkl. SFO 100 011 075 96 098 718 3 912 357

Barnehager 59 612 226 59 521 226 91 000

Kultur, fritid og frivillighet 12 958 195 10 022 928 2 935 267

Barn, familie og sosial 41 373 928 41 743 905 -369 977

Institusjonsbaserte tjenester 41 531 394 42 495 394 -964 000

Hjemmebaserte tjenester 44 583 060 43 363 060 1 220 000

Plan, eksl. gebyr 13 131 859 11 162 859 1 969 000

Plan, gebyrbelagte tjenester -4 152 228 -4 521 228 369 000

Eiendomsdrift 38 792 678 35 170 813 3 621 865

392 492 814 386 687 786 5 805 028
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I tillegg kommer budsjettendringer som en kompensasjon for effekter av årets lønnsoppgjør på 

7,4 mill. kr.  

 

Bevilgninger nye driftstiltak Beløp Sak Dekning

Reasfaltering kommunale veier 2 000 000       R15 Disponering av "overskudd" 2015

Redusert eiendomsskatt 4 000 000       R15 Disponering av "overskudd" 2015

Overskuddsoverføringer enhetene 4 163 000       R15 Disponering av "overskudd" 2015

Tilskudd lager bygdamuseum 233 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Treningspark 300 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Tilbud kulturskolen 120 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Adressering/navnsetting 125 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Tiltak brann- og redning 139 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Arealplan 13 000             R15 Disponering av "overskudd" 2015

Områdeplan BBV 691 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Hovedplan VA 160 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Utbedring radon Oterhaugen 300 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Eiendomsstrategi 300 000           R15 Disponering av "overskudd" 2015

Restaurering stabbur 20 000             R15 Disponering av "overskudd" 2015

Økt klassetall deling 1. trinn 500 000           ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Frivilligsentralen - vikarbudsjett 26 000             ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Redusert inntekt ressurskrevende tjenester 1 850 000       ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Frikjøp av festetomt ved Svenskrommet 150 000           ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Tilskudd til klubbhus Moan 1 173 000       ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Tilleggsbevilgning teknisk kontor 600 000           ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Ny sykepleierstilling hjemmetjenesten 228 000           ØR1 Bruk av disposisjonsfond

Integrering og bosetting flyktninger 935 000           ØR1 Økt statstilskudd

Etablering av voksenopplæring 235 000           ØR1 Økt statstilskudd

Lavterskeltilbud psykisk helse og rus 750 000           ØR1 Økt inntekt

Lederutvikling barnehagene 553 000           ØR1 Økt inntekt

Korrigert ramme gjesteelever 593 000           ØR1 Økt inntekt

Ekstra lærere SUS 204 000           ØR1 Statstilskudd

Tidlig innsats 1 001 000       ØR1 Statstilskudd

Hammerdalen barnehage - redusert inntekt 350 000           ØR2 Økt skatteinngang

SUS - tiltak enkeltelever 700 000           ØR2 Økt skatteinngang/integreringstilskudd

Kultur - utstyr Rossvoll flerbrukshall 360 000           ØR2 Økt skatteinngang

Kultur - tak Tangen 60 000             ØR2 Økt skatteinngang

Eiendom - økt renhold/nytt adgangssystem 340 000           ØR2 Økt skatteinngang

Børsa skole - tiltak enkeltelever 511 000           ØR2 Økt skatteinngang
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Resultat budsjettområdene. 

 

Alle budsjettområdene har et regnskapsmessig mindreforbruk sammenlignet med budsjettet. 

 

Budsjettområdet sentraladministrasjonen 

 

 

Budsjettområdet består av folkevalgte organer, kontrollutvalg og revisjon, rådmann 

m/stabsenhetene økonomi- og personalkontoret og servicekontoret, fellestjenester og EDB-

utgifter.  

 

Det positive resultatet for området har flere årsaker.  

 

Tilskudd til private barnehager i andre kommuner ble langt lavere enn forventet i budsjettet. Det 

ble budsjettert med en økning sammenlignet med året før, mens resultatet ble et lavere tilskudd 

enn tidligere. I alt ble det bevilget 2,1 mill. kr mer enn nødvendig. 

 

I tillegg ble driftsutgifter til fellesformål 0,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette er driftsutgifter 

som føres på rådmannens ansvarsområde, men som gjelder alle kommunens enheter.  

 

 

Revidert Avvik Forbruk

Regnskap budsjett i kr i %

Til fordeling drift fra skjema 1A -392 530 796 -392 492 814 -37 982 100

Fellesutgifter/-inntekter -7 345 529 -8 098 000 752 471 91

Sentraladministrasjonen 49 612 026 52 748 627 -3 136 601 94

Skoler inkl. SFO 98 954 585 100 011 075 -1 056 490 99

Barnehager 57 546 291 59 612 226 -2 065 935 97

Kultur, fritid og frivillighet 11 203 580 12 958 195 -1 754 615 86

Barn, familie og sosial 37 228 787 41 373 928 -4 145 141 90

Institusjonsbaserte tjenester 39 198 084 41 531 394 -2 333 310 94

Hjemmebaserte tjenester 40 759 577 44 583 060 -3 823 483 91

Plan, eksl. gebyr 8 966 115 13 131 859 -4 165 744 68

Plan, gebyrbelagte tjenester -7 483 466 -4 152 228 -3 331 238 180

Eiendomsdrift 35 489 528 38 792 678 -3 303 150 91

-28 401 218 0 -28 401 218

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 56 069 455 58 156 127 -2 086 672 -4 %

Driftsinntekter -6 457 429 -5 407 500 -1 049 929 19 %

Netto driftsutgift 49 612 026 52 748 627 -3 136 601 -6 %
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Budsjettområdet skoler inkl. SFO 

 

 
 
Budsjettområdet består av Buvik skole, Børsa skole, Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Venn 
oppvekstsenter, Viggja oppvekstsenter og Skaun ungdomsskole. Barnehagedelen av 
oppvekstsentrene inngår også i tallene for dette området. 
 
Totalt sett er skole- og SFO-budsjettene tilnærmet i balanse. Noe overforbruk på enkelte av 
skolebudsjettene, men dette kompenseres gjennom lavere utgifter på SFO-delen. Det største 
positive budsjettavviket er på Venn oppvekstsenter (nesten 0,5 mill. kr), men dette skyldes 
feilbudsjettering av svangerskapsvikar kontra refusjon fødselspenger.  
 
 

Budsjettområdet barnehager 

 

 
 
Budsjettområdet består av Børsa barnehage, Oterhaugen/Ilhaugen barnehage og Hammerdalen 
barnehage. Barnehagene ved oppvekstsentrene inngår i tallene under budsjettområde for skole. 
Mens Hammerdalen barnehage går i balanse, har de tre andre barnehagene et relativt stort 
mindreforbruk. Dette skyldes en kombinasjon av lavere lønnsutgifter, lavere driftsutgifter og 
høyere inntekter enn budsjettert. 

 

Budsjettområdet kultur, fritid og frivillighet 

 

 

Budsjettområdet består av kulturskolen, kulturarbeid, fritidsassistenter, fritidsklubben, bibliotek 

og Skaun Frivilligsentral. 

 

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 121 088 264 118 819 605 2 268 659 2 %

Driftsinntekter -22 133 679 -18 808 530 -3 325 149 18 %

Netto driftsutgift 98 954 585 100 011 075 -1 056 490 -1 %

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 79 006 792 78 406 726 600 066 1 %

Driftsinntekter -21 460 501 -18 794 500 -2 666 001 14 %

Netto driftsutgift 57 546 291 59 612 226 -2 065 935 -3 %

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 15 047 969 16 335 395 -1 287 426 -8 %

Driftsinntekter -3 844 389 -3 377 200 -467 189 14 %

Netto driftsutgift 11 203 580 12 958 195 -1 754 615 -14 %
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Bevilgninger, til blant annet innkjøp av utstyr i Rossvoll flerbrukshall, videreutvikling av 

kulturskoletilbudet og tilskudd til egenaktivisering ungdom er ikke brukt i sin helhet, og deler av 

disse utgiftene kommer i 2017. I tillegg kommer ubrukte lønnsmidler som av ulike årsaker 

(sykefravær og vakanse) ikke er brukt. 

 

Budsjettområdet barn, familie og sosial 

 

 

Budsjettområdet består av enhet for barn, familie og helse (PP-tjenesten, primærhelsetjenesten, 

rehabiliteringstjenesten, helsesøstertjenesten, miljøretta helsevern, flyktningetjenesten, psykisk 

helsetjeneste og interkommunalt barnevern) og NAV (sosialtjenesten). 

 

Som varslet i ØR2 er det til dels store avvik både på utgifts- og inntektssida innenfor 

flyktningetjenesten. Totalt er det imidlertid et positivt avvik på nesten 2,0 mill. kr. I tillegg er det 

en del øremerkede midler, samt bruk av tidligere avsatte midler innenfor psykisk helse som ikke 

er benyttet i sin helhet. Disse midlene bør overføres til neste år. 

 

NAV har færre deltagere på kvalifiseringsprogrammet enn forutsatt, noe som budsjettmessig 

fører til en besparelse. 

 

Budsjettområdet institusjonsbaserte tjenester 

 

 

 

Mindreforbruket skyldes hovedsakelig lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette er en 

kombinasjon av at det delvis ikke har vært mulig å få tak i vikarer ved fravær, samt at de som har 

vært vikarer har hatt lavere kompetanse og lønn, enn de fast ansatte. I tillegg henger det igjen et 

større lønnsbudsjett enn det antall årsverk tilsier etter overføringen fra institusjon til 

hjemmebaserte tjenester. 

 

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 53 692 484 49 711 028 3 981 456 8 %

Driftsinntekter -16 463 697 -8 337 100 -8 126 597 97 %

Netto driftsutgift 37 228 787 41 373 928 -4 145 141 -10 %

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 51 843 479 52 060 594 -217 115 0 %

Driftsinntekter -12 645 395 -10 529 200 -2 116 195 20 %

Netto driftsutgift 39 198 084 41 531 394 -2 333 310 -6 %
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Budsjettområdet hjemmebaserte tjenester 

 

 
 
1,3 mill. kr av det positive avviket skyldes økte tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester. Ut 
over dette er det i all hovedsak lavere lønnsutgifter enn budsjettert som forklarer avviket.  

 

Budsjettområdet plan, ekskl. gebyr 

 

 

Området omfatter samfunns- og tekniske planer, ledelse av drifts- og investeringsprosjekt, 

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

brann- og redningstjeneste. 

 

I budsjettet er det satt av midler til kjøp av konsulenttjenester, som ikke er benyttet i 2016. Dette 

skyldes blant annet egne kapasitetsproblemer, samt at enkelte tiltak er forskjøvet ut i tid. Dette 

gjelder reguleringsplan Ulvdalen, etablering av ventelommer langs fylkesveg 709 og tiltak på 

Ølsholmen friluftsområde. Innenfor brann- og redning er det ikke gjennomført så mange kurs 

som planlagt, samt at det er budsjettert med for høyt beløp på kjøp av tjenester og teknisk vakt. 

 

Budsjettområdet plan, gebyrbelagte tjenester 

 

 

Budsjettområdet omfatter plan- og byggesaksbehandling, kart og oppmåling, feiing, 

slambehandling, vann og avløp. 

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 51 363 615 53 560 976 -2 197 361 -4 %

Driftsinntekter -10 604 038 -8 977 916 -1 626 122 18 %

Netto driftsutgift 40 759 577 44 583 060 -3 823 483 -9 %

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 10 411 828 15 192 839 -4 781 011 -31 %

Driftsinntekter -1 445 713 -2 060 980 615 267 -30 %

Netto driftsutgift 8 966 115 13 131 859 -4 165 744 -32 %

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 18 738 229 22 480 516 -3 742 287 -17 %

Driftsinntekter -26 221 695 -26 632 744 411 049 -2 %

Netto driftsutgift -7 483 466 -4 152 228 -3 331 238 80 %
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 Selvkostberegningene for 2016 samt en nærmere redegjørelse for prinsippene, fremgår av 

regnskapsnote nr. 17 i årsregnskapet.  

 
Spesielt innenfor områdene plan- og byggesak, kart og oppmåling er det vanskelig å håndheve 
selvkostprinsippet. Disse områdene vil svinge avhengig av aktiviteten i markedet. Mens det 
innenfor disse områdene er lavere inntekter enn budsjettert, er det innenfor VA-området (vann 
og avløp) noe høyere inntekter og lavere utgifter enn budsjettert. Et overskudd innenfor VA-
området settes av til et bundet fond, og vil derfor ikke påvirke regnskapsresultatet totalt sett. 

 

 

Budsjettområdet eiendomsdrift 

 

 

Det er flere årsaker til det store mindreforbruket. Det er i større grad enn tidligere brukt egne 

ressurser ved gjennomføring av en del driftstiltak. Lavere energikostnader i størrelsesorden 

500 000 kroner. Dette er en besparelse som skal bidra til å finansiere EPC-prosjektet (ENØK-

tiltak). Det er inntektsført nesten 0,9 mill. kr på parkeringsanlegget, som er en «intern» overføring 

fra investeringsprosjektet Helse- og mestringsboliger (frikjøp parkeringsplasser). I tillegg er det 

større husleieinntekter enn budsjettert.  

 

 

  

Revidert Avvik Avvik

Regnskap budsjett i kr i %

Driftsutgifter 51 999 465 53 287 828 -1 288 363 -2 %

Driftsinntekter -16 509 938 -14 495 150 -2 014 788 14 %

Netto driftsutgift 35 489 528 38 792 678 -3 303 150 -9 %
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Investeringsregnskapet 
 

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

 2016 2016 2016 

Investeringer i anleggsmidler                              93 549 119 422 131 840 

Utlån og forskutteringer, EK-innskudd KLP                                          1 240 1 240 1 240 

Utlån og forskutteringer, startlån 6 199 30 000 10 000 

Betalte avdrag på lån i Husbanken (til startlån)                                          13 018 12 886 2 545 

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 

Avsetning av mottatte avdrag startlån 7 500 7 000 0 

Avsetning av ubrukte øremerkede tilskudd til 

bundne investeringsfond                                                         0 0 0 

Årets finansieringsbehov 121 506 170 548 145 625 

Finansiert slik.    

Bruk av lånemidler til investeringer i 

anleggsmidler -72 596 -78 548 -75 000 

Bruk av lånemidler til startlån -6 199 -30 000 -10 000 

Inntekter fra salg av anleggsmidler                        -279 -32 0 

Tilskudd til investeringer                                -5 112 -3 333 -15 164 

Kompensasjon for merverdiavgift -14 977 -18 290 -22 310 

Mottatte avdrag på startlån       -11 032 -10 400 -2 545 

Mottatte refusjoner -1 825 -8 664 0 

Andre inntekter 0 0 0 

Sum ekstern finansiering -112 020 -149 267 -125 019 

Overført fra driftsregnskapet                  0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 0 -11 795 -20 606 

Bruk av bundne investeringsfond -9 486 -9 486 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 

Sum intern finansiering -9 486 -21 281 -20 606 

Samlet finansiering -121 506 -170 548 -145 625 

Udekket: 0 0 0 

 

Investeringer i anleggsmidler, kr. 93 549 000, er fordelt på enkeltprosjekt; jfr. skjema 2B i 

årsregnskapet. Årets anleggsinvesteringer ble ca. 26 mill. lavere enn revidert budsjett. Dette 

skyldes endret fremdrift av pågående prosjekt, at noen prosjekt ikke er startet samt reell 

innsparing. 

 

Tabellen under viser avvik mellom regnskap og budsjett for 2016 samt om prosjektet er avsluttet 

eller videreføres i 2017. 
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Tabellene under viser sammenligning (avvik) mellom regnskap og budsjett for året 2016 (alle tall i 

1000): 

 

Nr. 
Prosjekter med merforbruk 

2016 

Regnskap 

2016 

Rev. 

budsjett 

2016 

Avvik Status 

500 IKT investeringer generelt 2 739 2 700 39 Avsluttet 

503 Utbygging Buvik skole 58 437 58 000 437 Videreføres 

535 Volkswagen Transporter 279 0 279 Avsluttet 

539 Ny vaktbil 580 280 300 Avsluttet 

545 Ombygging tannlegelokaler 575 500 75 Avsluttet 

654 Overtakelse Rossvatnet 819 600 219 Videreføres 

729 Forprosjekt Viggja renseanlegg 59 50 9 Videreføres 

  Sum merforbruk 2016     1 357   

 

 

Nr. 
Prosjekter med 

mindreforbruk 2016 

Regnskap 

2016 

Rev. 

budsjett 

2016 

Avvik Status 

501 IKT investeringer skolene 2 053 2 200 -147 Avsluttet 

504 Utbygging av skole i Børsa 803 1 080 -277 Avsluttet 

512 ENØK tiltak 220 4 902 -4 682 Videreføres 

516 Fornying grøntutstyr 433 450 -17 Avsluttet 

526 Flyktningeboliger 3 718 13 500 -9 782 Videreføres 

527 Ny 8 avd. barnehage Buvika 166 250 -84 Videreføres 

530 
Grunnarbeid paviljong Venn 

oppvekstsenter 
0 160 -160 Avsluttet 

531 Nye omsorgsboliger 11 817 13 300 -1 483 Videreføres 

533 
Ombygging sokkel Venn 

flerbrukshus til barnehage 
228 250 -22 

Avventer ny politisk 

behandling 

534 
Anleggsbidrag-Eliløkken 

sjøside 
256 6 700 -6 444 Videreføres 

536 Utvidelse Skaun ungdomsskole 2 056 2 500 -444 Videreføres 

541 Ombygging brannstasjon 157 600 -443 Videreføres 

546 Plasthall, kaldtlagertomta 216 400 -184 Videreføres 

645 
Vannledning, forlengelse 

Sildvær-Sandløkk 
1 066 2 000 -934 Videreføres 

651 
Opprydding Brekka vann, 

trinn IV 
599 600 -1 Avsluttet 
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652 
Opprydding Brekka vann, 

trinn V 
1 211 1 400 -189 Videreføres 

655 
Kommunens andel VA 

Eliløkken sjøside 
849 900 -51 Avsluttet 

656 
Vannledning forsterkning 

Eggkleiva-Børsa 
104 200 -96 Videreføres 

658 
Forsterkning vannforsyning 

Trøvegen 
3 100 -97 Videreføres 

735 
Kloakkering Naustmælen-

søndre byggetrinn 
36 200 -164 Avsluttet 

752 
Opprydding i Brekka, avløp 

trinn V 
629 800 -171 Videreføres 

754 
Overføringsledning Eggkleiva-

Børsa 
465 500 -35 Videreføres 

755 
Renovering vann- og 

avløpskummer Finnmyrvegen 
2 150 -148 Videreføres 

756 
Forlengelse avløpsledning 

Sanda-Teia/Oppstu 
490 1 100 -610 Videreføres 

757 
Forlengelse avløpsledning 

Viggja-Dållan 
443 500 -57 Videreføres 

758 
Ny overvannsledning 

Trøvegen 
5 75 -70 Videreføres 

823 Ny hovedadkomst Buvik skole 108 150 -42 Avsluttet 

840 
Trafikksikkerhetsplan 

kommunale veier 
547 940 -393 Videreføres 

  Sum mindreforbruk 2016     -27 230   

  
Netto avvik inv.utgifter 

anleggsmidler 
    -25 873   

 

Note 16 i regnskapet gir en oversikt over kostnadsramme og påløpt regnskap for de større, 

flerårige prosjektene. 

 

Utlån (startlån): 

 

Det ble i 2016 lånt ut 6,2 mill. i startlån, dvs. 23,8 mill. mindre enn budsjettert. 

 

Oversikten under viser regnskapspostene vedrørende utlån (både utgiftssiden og hvordan dette er 

finansiert): 

(Tall i 1000 kr) 
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Utlån 6 199 Nye utlån i 2016 

Betalte avdrag på kommunens lån i 

Husbanken 

3 532 Ordinære avdrag 

Betalte avdrag på kommunens lån i 

Husbanken 

9 486 Ekstraordinære avdrag 

Avsetning av mottatte avdrag 

startlån 

7 500 Mottatte avdrag minus ordinære avdrag; avsatt og 

må benyttes til nedbetaling av lån i 2017 

Mottatte avdrag på startlån -11 032 Avdragsinnbetalinger fra låntakere 

Bruk av lånemidler til startlån -6 199 Årets låneopptak er kr. 30 000 000 

Bruk av bundne investeringsfond -9 486 Til finansiering av ekstraordinære avdrag 

 

Finansiering: 

 

Alle inntekter/tilgjengelig finansiering i investeringsregnskapet er å anse som felles finansiering av 

årets utgifter. Unntaket er øremerkede midler som er reservert til særskilte formål i henhold til 

lov, forskrift eller avtale med giver. I 2016 er det inntektsført slike tilskudd/refusjoner på disse 

prosjektene:  

 

504 Utbygging av skole i Børsa 3 515 000 

512 ENØK tiltak 1 285 000 

526 Flyktningeboliger 1 979 000 

534 Anleggsbidrag Eliløkken sjøside 256 000 

840 Trafikksikkerhetsplan kommunale veger 180 000 

Sum 7 215 000 

 

I revidert budsjett var det budsjettert med kr. 11 997 000 i tilskudd/refusjoner. Avviket mellom 

regnskap og budsjett skyldes at utgiftene (finansieringsbehovet) for prosjektet 534 Anleggsbidrag 

Eliløkken sjøside ble vesentlig lavere enn antatt. 

 

Inntektsført momskompensasjon utgjør kr. 15 mill. mot budsjettert kr. 18,3 mill. 

 

78 % av årets utgifter til investeringsprosjekter er finansiert med bruk av lån. Årets låneopptak 

utgjør kr. 78 548 000 og av dette er kr. 72 596 000 brukt. Ubrukte lånemidler til 

investeringsprosjekt pr. 31.12.16 utgjør kr. 5 952 000. 

 

Det er tatt opp kr. 30 mill. i lån (Husbanken) til startlån mens årets bruk av lånemidler til formålet 

er kr. 6,2 mill. Ubrukte lånemidler til startlån utgjør kr. 28 mill. pr. 31.12.16. 

Finansieringen er foretatt i den rekkefølge som er vedtatt i Økonomireglementet punkt 7.6.1. En 

konsekvens av dette er at det ikke ble behov for å benytte budsjettert bruk av disposisjonsfond til 

finansiering av investeringsregnskapet for 2016. 
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Balanseregnskapet 
Kommentarer til utviklingen av enkelte balanseposter. 

Lånegjeld. 

Oversikten under viser utviklingen i lånegjeld i perioden fra 2012 til 2016.  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Lånegjeld (1000 kr) 319 509 316 455 417 180 593 355 667 461 

Innbyggertall pr. 31.12. 7 143 7 392 7 668 7 755 8 000 

Lånegjeld pr. innbygger i kr. 44 730 42 810 54 405 76 513 83 433 

Lånegjeld i % av brutto 
driftsinntekter 

77 70 85 113 119 

 

Lånegjeld i % av brutto driftsinntekter har økt kraftig de to siste årene som følge av flere store 

investeringsprosjekter. En andel på 119 % anses for å være høyt. 

 

Endringen i lånegjeld fra 2015 til 2016 fremkommer slik: 

 

Lånegjeld pr. 01.01.16 (1000 kr) 593 355 

- betalt ordinære avdrag på lån til investeringer -21 424 

- betalt ekstraordinære avdrag på lån til investeringer 0 

- betalt ordinære avdrag på formidlingslån -3 532 

- betalt ekstraordinære avdrag på formidlingslån -9 486 

+ opptak av nytt lån til investeringer 78 548 

+ opptak av nytt lån til videreutlån 30 000 

Lånegjeld pr. 31.12.16 667 461 

 

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

Arbeidskapital. 

 
(Tall i 1000kr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Omløpsmidler 166 688 194 875 227 365 272 142 336 137 

- kortsiktig gjeld 67 697 73 005 101 261 98 397 97 124 

Arbeidskapital 98 991 121 870 126 104 173 745 239 013 

 

Tabellen viser at arbeidskapitalen er økt med kr. 65,3 mill. i 2016.  

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir uttrykk for 

kommunens evne til å dekke sine kortsiktige betalingsforpliktelser. Det er vanlig å måle dette som 

forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltallet kalles likviditetsgrad (1 og 

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

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

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Likviditetsgrad 1 2,5 2,7 2,3 2,8 3,5 

Likviditetsgrad 2 1,2 1,4 1,1 1,6 2,4 

 

Likviditeten vil variere mye gjennom året, men nøkkeltallene pr. 31.12. gir likevel en indikasjon på 

utviklingen over tid. Tallene for 2016 viser at likviditeten er forbedret sammenlignet med de 

foregående år. Det er nødvendig å ha en tilfredsstillende likviditetsreserve for å håndtere 

svingningene i inn- og utbetalinger gjennom året. 

 

Det er relevant å se nærmere på utviklingen av den likvide delen av omløpsmidlene 

(kontantbeholdningen). Denne består av kontante midler og kortsiktige plasseringer i 

markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Ved å korrigere for ubrukte lånemidler, 

investeringsfond og bundne driftsfond (dvs. poster som det er knyttet forpliktelser til) ser man 

hvor stor andel av kontantbeholdningen som kan benyttes til ordinær drift. 

 

(Tall i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Kontantbeholdningen 109 740 132 580 143 700 191 579 264 499 

- ubrukte lånemidler 5 973 3 440 8 743 4 160 33 912 

- bundne investeringsfond 1 482 7 588 3 005 9 731 7 745 

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

- bundne driftsfond 6 183 6 305 7 330 7 401 9 184 

= driftslikvider 69 545 92 817 108 142 153 807 197 178 

 
Driftslikvidene er styrket med kr. 43,4 mill. fra 2015 til 2016. 

Fond. 

Tabellen viser utviklingen av de ulike typer fond fra 2012 til 2016. 
 

Pr. 31.12. (tall i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Bundne investeringsfond 1 482 7 588 3 005 9 731 7 745 

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

Bundne driftsfond 6 183 6 305 7 330 7 401 9 184 

Disposisjonsfond 54 649 63 065 77 049 98 838 147 374 

SUM 88 871 99 388 103 864 132 450 180 783 

 

Disp.fond i % av brutto 

driftsinntekter 

13,1 14,0 15,7 18,8 26,2 
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Disposisjonsfond er frie fond som kommunestyret kan disponere både til driftsformål og 
investeringsformål. Hensikten er å opparbeide seg en buffer for å møte uforutsette utgifter eller 
sviktende inntekter. Et annet formål er opparbeidelse av egenkapital til fremtidige investeringer. 
Disposisjonsfond pr. 31.12.16 utgjør 26,2 % av årets brutto driftsinntekter. Kommunens evne til 
å håndtere uforutsette økonomiske utfordringer samt evne til egenfinansiering av investeringer er 
styrket de siste årene. 
 
Spesifikasjon av fond (tall i 1000 kr): 

Bundne investeringsfond:  

Mottatte avdrag formidlingslån 7 500 

Ølsholmen friluftsområde 221 

Andre 25 

Sum bundne investeringsfond 7 746 

 

Ubundne investeringsfond:  

Tomtefondet 130 

Ansvarlig lån TE 16 350 

Sum ubundne investeringsfond 16 480 

 

Bundne driftsfond:  

Selvkostfond 2 715 

Ubrukte øremerkede tilskudd 4 340 

Gavemidler 2 129 

Sum bundne driftsfond 9 184 

 

Disposisjonsfond:  

Næringsutviklingsfondet 1 002 

Bufferfond, finansforvaltning 5 124 

Rentereguleringsfond 10 200 

Flyktningetjenesten 1 730 

Tapsfond fordringer 200 

Inflasjonsjusteringsfond 5 169 

Til fin. av premieavvik 548 

Driftsfondet 123 400 

Sum disposisjonsfond 147 374 

 
Bufferfond relatert til finansforvaltning (bufferfond finansforvaltning, rentereguleringsfond og 

inflasjonsjusteringsfond) er bygd opp i henhold til vedtatt nivå i finansreglementet. 
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Finansieringsanalyse 
 

Driftsinntekter og driftsutgifter 

 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Sum driftsinntekter 416 765 450 493 491 510 524 974 563 014 

Sum driftsutgifter 412 036 436 159 479 847 491 197 532 070 

 

Som tabellen viser har driftsinntektene vært høyere enn driftsutgiftene, som viser at 

kommunen har hatt en god økonomisk utvikling.  

 

Differansen mellom inntekter og utgifter er brutto driftsresultat, som minimum skal være så 

stort at det dekker netto finansutgifter og nødvendige avsetninger.  

 

Tabellen under viser forholdet mellom brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter. 
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Brutto driftsresultat og netto kapitalutgifter 
 

 

 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Netto renter og avdrag 9 106 6 222 8 480 12 420 23 758 

Brutto driftsresultat (eks. avskrivninger) 24 020 33 920 31 495 57 359 61 259 

 

Netto renter og avdrag er alle eksterne finansutgifter minus eksterne finansinntekter og 

utbytte. 

 

I perioden 2012 -2016 og har brutto driftsresultat ligget godt over netto renter og avdrag, som 

viser at Skaun har hatt en solid økonomi i disse årene.   

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i rente- og avdragsutgiftene knyttet til kommunens 

lånegjeld. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Renteutgifter 9 011 8 322 8 405 8 087 9 835 

Avdragsutgifter 10 455 9 502 9 789 13 545 21 424 

Sum 19 466 17 824 18 194 21 632 31 259 
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Forpliktelsene knyttet til betjening av ekstern lånegjeld er i 2016 9,6 mill. kroner høyere enn i 

2015; renteutgiftene har økt med om lag 1,8 mill. kroner, mens avdragsutgiftene har økt med 

om lag 7,8 mill. kroner. 

 

Rentenivået for den flytende renta i perioden har ligget på fra 2,2% - ca. 3,5% i 2012, og om 

lag 1,6% - 1,9% i 2016. 

 

Fastrenta lå på hhv. 2,2%, 3,2% og 3,75% i 2012. Fra 2015 har alle lånene kommet over på 

flytende rentenivå. Låneopptaket i 2016 ble også tatt opp med flytende rente. 

 

Betaling av avdrag skjer iht. bestemmelsene om minste avdrag. Det er to beregningsmetoder 

for minste avdrag som kan benyttes. Fra 2015 gikk Skaun kommune gover til å bruke den 

forenkla modellen, en beregningsmetode som i seg selv fører til et høyere avdragsvolum. 

 

Tabellen under viser netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter, der Skaun er 

sammenlignet med egen Kostragruppe, samt fylkessnitt og landssnitt.  

 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Skaun 2,17 1,35 1,7 2,35 4,21 

Kostragruppe 07 3,76 3,42 3,47 3,69 4,14 

Fylkessnitt  3,31 2,97 4,02 4,38 4,08 

Landssnitt  3,31 3,17 3,39 3,56 3,58 

 

Andelen kommunen bruker av de frie inntektene til netto avdrag har økt fra 2012 til 2016, og 

fra 2016 til bruker Skaun mer av inntektene til renter og avdrag, enn 

sammenligningsgruppene. I 2012 lå Skaun under sammenligningsgruppene. 

 

Utviklingen i perioden er tydelig, med størst økning fra 2015 til 2016.  
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Resultatgrad 

 

 
 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Resultatgrad (netto driftsres. i prosent sum driftsinntekter) 3,58 6,15 4,68 8,56 6,66 

 

Anbefalt resultatgrad (netto driftsresultat i % av driftsinntektene), har vært 3% til og med 

2013, og 1,75% fra 2014. Resultatgraden har ligget til dels kraftig over anbefalt nivå i hele 

perioden 2012 – 2016. 

 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Netto driftsresultat 14 914 27 698 23 016 44 940 37 501 

 

Netto driftsresultat i kroner har ligget på øye nivå i hele perioden 2012-16, og har bidratt til 

økte avsetninger til disposisjonsfondene og styrking av egenkapitalen. 

 

Premieavviket pensjon var spesielt høyt i 2012, rundt 9 mill. kr, og momskompensasjonen 

knyttet til investeringene, utgjorde 950 000 kroner av resultatet. Korrigert for premieavvik og 

moms, ville driftsresultatet i 2012, ligget på 1,2%.  
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Av netto driftsresultat i 2013 utgjorde premieavvik 2 940 000 kroner, momskompensasjon 

investeringer 1 613 000 kroner og sjukepengerefusjon netto om lag 3 000 000. Korrigert for 

disse faktorene ble netto driftsresultat 20 145 000 kroner eller 4,5%.  

 

I 2014 utgjorde premieavviket 13,1 mill. kr. Korrigert for dette ville netto driftsresultat 

kommet på 9,9 mill. kr, eller 2%. Fra 2014 føres all moms fra investeringene i 

investeringsregnskapet. 

 

Av netto driftsresultat i 2015 utgjorde premieavviket 2 610 000 kroner, og sjukepengerefusjon 

netto 2 153 000 kroner. Korrigert for dette ble netto driftsresultat om lag 7,7%. Tilsvarende 

tall for 2016 er 801 000 i premieavvik og 3 448 000 kroner i netto sjukepengerefusjon, som ga 

et korrigert netto driftsresultat i 2016 på 5,9%. 

 

 

 

Netto resultatgrad 

 

 
 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Skaun 3,58 6,15 4,68 8,56 6,66 

Kostragruppe 07 3,16 2,79 1,14 3,37 4,06 

Fylkessnitt  4,23 3,82 0,53 2,38 4,42 

Landssnitt  2,58 2,36 0,93 2,7 3,97 
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Kostratallene for resultatgrad, der Skaun er sammenlignet med egen Kostragruppe, samt 

fylkessnitt og landssnitt, er satt opp i tabellen over. Tabellen viser at Skaun har kommet godt 

ut i forhold til sammenligningsgruppene, i alle årene fra 2012. Fra 2013 har Skaun hatt en 

resultgrad som har ligget solid over alle sammenligningsgruppene. 

 

 

 

Lånegjeldsgrad 

 

 
 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Lånegjeldsgrad (lånegjeld i prosent av sum driftsinntekter) 77 70 85 113 119 

 

Lånegjeldsgraden viser samla lånegjeld i % av sum driftsinntektene.  

 

En tommelfingerregel sier at lånegjelden ikke bør overstige 70-80 % av driftsinntektene. Fra 

2012 til 2014 har Skaun ligget om lag på dette nivået. 

 

Fra 2014 til har lånegjeldsgraden økt fra 85% av driftsinntektene, til 113% i 2015 og 

ytterligere 119% i 2016.  
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Av den samla langsiktige gjelda i 2016 på 667,5 mill. kroner, er om lag 97,4 mill. kroner 

startlån, 104,2 mill. kroner er knyttet til selvkostområdene, og andelen lån med kompensasjon 

av renteutgiftene ca. 49,5 mill. kroner. Dette gir et lånevolumet som er utsatt for renterisiko 

på 416,4 mill. kroner. Lån med renterisiko er det som reelt belaster drifta, og er kanskje det 

mest relevante utgangspunktet for å beregne gjeldsgraden. Med bakgrunn i et lånevolum på 

416, mill. kroner, er gjeldsgraden i 2016 om lag 74%. Denne korrigerte gjeldsgraden kan sies å 

ligge på et akseptabelt nivå.  

 

Utfordringen framover blir å holde gjeldsgraden på et akseptabelt og håndterlig nivå. I 

økonomiplanen 2017.2020 viser prognosen at korrigert gjeldsgrad vil passere 100% av 

inntektene i 2019. 

 

 

 

Lånegjeld 

 

 
 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Skaun 44 730 42 810 54 405 76 513 83 433 

Kostragruppe 07 50 865 55 848 58 525 65 282 69 507 

Fylkessnitt  71 128 75 740 78 831 86 897 87 881 

Landssnitt  56 677 60 858 65 328 70 271 73 366 

 

Lånegjeld er samla gjeld til investeringer og til videre utlån (startlån). 
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Fra å ligge under sammenligningsgruppene i 2012, lå Skaun i 2016 godt over 

Kostragruppe 7 og landssnittet, men fylkessnittet har ligget høyere alle årene fra 2012. 

 

Lånegjelda har økt fra 44 730 pr. innbygger i 2012 til 83 433 kroner i 2016, en økning 

på nesten om lag 38 700 kroner pr. innbygger. 

 

Lån til videre utlån var totalt 97,4 mill. kroner i 2016, som utgjorde om lag 12 100 

kroner per innbygger. 

 

 

Investering i anleggsmidler 

 

 
 

år 2012 2013 2014 2015 2016 

Investeringer i anleggsmidler 26 775 11 873 164 696 230 940 93 549 

 

 

Investeringsnivået økte kraftig fra 2013 til 2015, mens investeringsnivået gikk en god del ned i 

2016 sammenligna med 2014 og 2015.  

 

Iht. vedtatt økonomiplan er investeringsnivået i 2017 om lag 126,5 mill. kroner, og i 2018 og 2019 

hhv. 233,1 mill. kroner, og 179,3 mill. kroner. Økt lånevolum knytta til nye investeringer er om 

lag 359 mill. kroner for 2017-2019, men det er budsjettert med innbetaling av avdrag med om lag 
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82 mill. kroner. Netto vil lån til investeringer øke med om lag 35 000 pr innbygger fra 2016 til 

2019. 

 

Disposisjonsfondene har hatt en solid økning de siste årene, og det bør vurderes en sterkere bruk 

av driftsfondet til finansiering av investeringene. 
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Årsmelding. 

Sentraladministrasjonen, fellestjenestene. 
 

Tjenester 

Området inneholder koordinering/samordning av arbeidet med budsjett/økonomiplan, føring av 

kommuneregnskapet, koordinering kommunal fakturering og innfordring, lønnsfunksjonen, 

refusjoner sjukepenger opp i mot NAV, HRM, IKT-tjenester, samt rådgiverstillingen på 

barnehageområdet. 

 

Regnskap ble levert innen fristen 15.02.2016. 

 

Servicekontoret omfatter stillingene knyttet til Servicekontoret, sekretærfunksjon for 

Bomvegselskapet E39, porto- og telefonutgifter rådhuset, annonsering, kontingenter og tjenester 

levert av IKA Trøndelag, EVRY m.fl. 

 

Organisasjon. 

Økonomi – og personalkontoret har 14,50 årsverk i faste stillinger.  

 

Ny rådgiver på IKT – området tiltrådte 01. august 2016. 

 

I tillegg er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet med i 80% stilling og Hovedvernombud i 10% 

stilling ført under ansvar 120. 

 

Nærværsprosenten ved økonomi- og personalkontoret i 2016 var på 96,5%. 

 

Servicekontoret hadde i 2016 seks årsverk. 

 

Servicekontoret hadde i 2016 en nærværsprosent på 98,4 %, noe som vi er svært fornøyd med og 

som gjenspeiler trivsel og et godt arbeidsmiljø. 

 

Utfordringer 

Økonomi- og personalkontoret: 

 Arbeidet med LEAN og sjukefraværsoppfølging. 

 Videreutvikle styringssystemet og økonomi- og personalsystemet. 

 Fortsette arbeidet med å erstatte manuelle rutiner med elektronisk arbeidsflyt, e-handel. 

 Elektronisk personalarkiv. 
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Servicekontoret: 

Utfordringer i 2017: ordning av arkiv, utarbeide planer for bevaring og kassasjon, og overgang til 

fullelektronisk arkiv. Vi er godt i gang med ordning og Skaun står i «kø» for å skanne 

eiendomsarkivet hos IKA Trøndelag. På grunn av at mange kommuner nå må ordne sine arkiv 

før kommunesammenslåinger, er denne køen lang og vi har fått beskjed om at vi må vente til 

2018. Vi ønsker derfor å gjøre en større del av denne jobben selv. Dette vil medføre kostnader i 

form av skannerutstyr, men det vil også føre til at vi sparer en god del på konsulenttjenester.  

 

Kommunikasjon og informasjon blir en utfordring også i 2017. Det stilles krav til helhetlig 

informasjonsforvaltning i offentlig sektor og vi plikter å tilrettelegge for gode, brukerorienterte 

digitale tjenester. På slutten av 2016 kom vi i gang med bruken av KS-SvarUt, som gjør at vi nå 

kommuniserer digitalt med våre innbyggere og næringsdrivende.  

 

Klart språk i de digitaliserte tjenestene er en forutsetning for gevinstrealisering. Prosjektet Klart 

språk i Skaun kommune i 2016 ga en god start på et arbeid med å få et brukertilpasset språk i 

kommunikasjonen med våre innbyggere.  

 

 

Grunnskolen. 

Nøkkeltall basert på KOSTRA 

Skaun k-gr. 07 

2016 

S-T 

2016 

Landet 

2016 2013 2014 2015 2016 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og 

privat SFO, prosent 
64,3 64,6 62,6 66,1 60,4 68,0 61,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

skolefritidsordning (215), per komm. bruker 
27 617 33 274 33 260 33 003 29 279 29 993 28 809 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 

grunnskoleundervisning (202), per elev 
71 810 79 031 84 200 90 728 87 222 89 671 91 343 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, prosent 
10,4 8,4 7,3 6,0 7,1 7,8 7,8 

 

Andel elever i grunnskolen som får 

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

 

Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning, prosent 5.-7.trinn 
13,7 11,3 8,8 8,3 8,3 8,8 9,2 
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Andel elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning,prosent 8.-10.trinn 
15,4 11,5 10,1 5,9 9,6 10,7 10,1 

 

Overgang til videregående skole 100,0 96,6 99,0 100 97,9 98,3 98,2 

Gj.snittlig gruppestr, 1. – 4.trinn 15,2 13,6 14,3 14,2 13,8 13,4 13,3 

Gj.snittlig gruppestr, 5. – 7.trinn 14,4 12,8 13,5 14,3 13,8 13,8 13,4 

Gj.snittlig gruppestr, 8. – 10.trinn 15,0 15,5 14,7 13,7 15,0 14,1 14,3 

 

Skolene har de siste årene jobbet målbevisst med tilpassa opplæring og tidlig innsats. Andel elever 

som mottar spesialundervisning går stadig nedover, som en følge av dette. Klassedelinger og 

delingstall 18 på 1.trinn er med på å øke driftsutgiftene til grunnskoleundervisning. Antall elever 

per kommunal skole er vesentlig færre i Skaun kommune enn for skolene i KOSTRA-gruppe 07. 

Skaun kommune har i gjennomsnitt på 187 elever per skole, mens det i K07 er 253 elever i snitt 

per skole. Skolestørrelsen i landet forøvrig ligger på 233 elever. Dette kan også være med på å 

medvirke til at kostanden per elev er høyere i Skaun enn i K07-gruppen. 

 

Tjenester 

Resultater og vurderinger/analyser knyttet til ulike indikatorer er mer omfattende beskrevet og 

utdypet i sak 16/61 fra KST 20.10.16, «Kvalitetsmelding for grunnskolen i Skaun kommune 2016» 

Grunnskolepoeng er summen av alle karakterer som føres på vitnemålet delt på antall karakterer 

multiplisert med 10. Resultatet for Skaun kommune ligger noe under Sør-Trøndelag og Landet. 

Mål for 2017 er å komme seg tilnærmet snitt i Sør-Trøndelag. 

Grunnskolepoeng, 
gjennomsnitt 

2010/
11 

2011/
12 

2012/
13 

2013/
14 

2014/
15 

2015/
16 

K07 Sør-
Tr. 

Land-
et 

Skaun kommune 39,6 39,7 36,8 38,5 40,2 39,9 40,9 41,0 41,1 

 

Nasjonale prøver  

Nasjonale prøver i lesing og regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar 

med mål for de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, slik de er integrert i 

kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Engelsk er ikke en av de grunnleggende ferdighetene 

og skiller seg dermed fra de andre prøvene. Fra 2014 ble resultatene presentert i ny skala der 50 

skalapoeng er gjennomsnitt og 10 som standardavvik. Vi ser at årets elevkull har færre elever på 

laveste nivå i lesing og regning enn tidligere år, mens antall elever på dette nivået har økt i 
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engelsk. Mål for 2017 er at færre elever skal ligge på det laveste nivå i samtlige prøver. Dette 

krever at fokus på tilpassa opplæring og tidlig innsats opprettholdes. 

 

5.trinn: 

 
 

8.trinn 

 
 

9. trinn 
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Elevundersøkelsen  

Resultatene i elevundersøkelsen avviker i liten grad i forhold til resten av landet. Det som er 

gledelig er at man ser en positiv trend i utviklingen for skolene i Skaun over tid. Elevene våre 

trives på skolen! Skoler med et godt læringsmiljø, slik det måles i Elevundersøkelsen, har også 

hatt bedre utvikling i elevenes karakterer enn skoler der elevene i mindre grad er fornøyde med 

læringsmiljøet (Bakken og Seippel 2012). Å jobbe med læringsmiljøet er en kontinuerlig jobb. 

Utfordringen fremover blir å holde trykket oppe og utnytte den kompetansehevingen som LP-

satsningen har medført.  

 

7. trinn: 

 
 

10.trinn: 
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Organisasjon 

I 2016 var det 1123 elever i grunnskolen i Skaun, og til sammen 96 årsverk til 

undervisningspersonale. Årsverkene er fordelt på 111 lærere. Det er 16 årsverk til barne- og 

ungdomsveileder. SFO har 339 barn innmeldt.   

 

Skolene i Skaun har målsetting om at alle elever skal får mulighet til å utvikle sine grunnleggende 

ferdigheter. Tre valgte fokusområder skal være med å bidra til at elevene nærmer seg 

målsettingen. Alle skolene jobber systematisk med læringsmiljø, vurdering for læring og tilpassa 

opplæring/tidlig innsats. I tillegg har skolene et eget valgt fokusområde. Dette er tråd med 

sektorplan for grunnskolene i Skaun. Skaun ungdomsskole deltok i Skolebasert 

kompetanseutvikling i satsningen Ungdomstrinn i utvikling med spesielt fokus på lesing og 

klasseledelse/læringsmiljø. Barneskolene gikk i 2015 inn i den nasjonale satsningen Vurdering for 

læring (Udir). De nasjonale satsningene avsluttes i 2017, men alle grunnskolene skal videre gå 

sammen inn i et etterutdanningsprosjekt med Høgskolen i Lillehammer om vurdering for læring. 

Skolenes seks fagdager for pedagogene blir brukt til kompetanseheving knyttet til 

fokusområdene.  

 

Utfordringer 

Elevveksten vil fortsatt utfordre skolene. Selv om det bygningsmessig er mye som har falt på 

plass i løpet av de siste årene, ser vi at det å håndtere stadig større elevkull krever fleksibilitet og 

kreativitet av enhetene. Ved at vi stadig får flere elever, ser vi også at mangfoldet i elevgruppa blir 

større. Det er et økende antall elever med særlige behov for opplæring ut over ordinær 

undervisning. På ungdomsskolen har dette blant annet medført at Skaun kommune har etablert 

en SFO for elever som har behov for avlastning før og etter skoletid. 

 

Nye kompetansekrav fra 1.8.2015 utfordrer kommunen i forhold til tilbud om videreutdanning 

for lærere. Lærernes kompetanse er kartlagt og årlig tar 7-8 lærere videreutdanning. Det hadde 

vært ønskelig at flere tok videreutdanning, spesielt i engelsk. Det er ikke budsjettert med ressurser 

til videreutdanning og kommunen tilbyr kun vikarordning (noe frikjøp fra undervisning) i realfag. 

Det er statlige midler som dekker dette gjennom strategien Kompetanse for kvalitet. Mulig flere 

lærere hadde søkt om videreutdanning dersom vikarordningen ble tilgjengelig for flere fag. 

For å kunne tilby elevene god nok opplæring og utvikling av digital kompetanse melder enhetene 

om at maskinpark og støttefunksjoner er ei felles utfordring. Som følge av vedtak i KST 

20.10.2016 skal det i løpet av 2017 utarbeides en ny IKT-strategi for skolene i Skaun. Her vil det 

bli langt fram tiltak for å møte denne utfordringen. 
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Barnehager 
 

Nøkkeltall basert på 

KOSTRA 

Skaun 
k-gr. 07 

2016 

S-T 

2016 

Landet 

2016 2013 2014 2015 2016 

Andel innbyggere 1-5 år med barnehageplass 

% 
86,2 91,1 89,4 91,8 91,1 93,6 91,5 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning, 

prosent 
34,3 31,4 35,7 33,0 33,7 39,2 36,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr. pr. barn i 

kommunal barnehage 
139 196 149 726 161 321 176 892 175 566 184 041 178 099 

Tjenester 

Alle barnehager arbeider i henhold til de fem fagområdene i rammeplanen; 1 Kommunikasjon, språk 

og tekst, 2 Kropp, bevegelse og helse, 3 Kunst, kultur og kreativitet, 4 Natur, miljø og teknikk, 5 Etikk, religion 

og filosofi, 6 Nærmiljø og samfunn. 

 

Forslag til ny statlig rammeplan for barnehagene har vært ute på høring, og blir gjeldende fra 

01.08.17. Skaun kommune v/ Fagnettverk for barnehagestyrerne har gitt en skriftlig 

tilbakemelding på høringen. Forslag til ny rammeplan er tydelig og bedre som et 

styringsdokument. Den vil bli et velegnet arbeidsdokument for barnehagepersonalet, og den 

ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat. 

 

Sektorplan for barnehagene i Skaun ble vedtatt i K-styret 10.12.15. Felles satsingsområder er; 

Barn med særskilte behov/tidlig innsats, Danning og kulturelt mangfold, Pedagogisk ledelse/barnehagen som 

lærende organisasjon. Et godt språkmiljø for alle barn. En felles mal for barnehagenes Årsplan er 

utarbeidet og tatt i bruk fra barnehageåret 2016/2017. Den implementere vedtatte Sektorplan. 

«Samordnet opptak.» Felles opptak for kommunale og private barnehager. Mange barn på 

venteliste som ønsket plass våren 2016 førte til at den 7. avdelingen i Hammerdalen barnehage 

ble åpnet 01.01.16. På grunn av nok kapasitet høsten 2016 ble det ikke behov for å åpne den 8. 

avdelingen.  Den blir tatt i bruk nå fra 01.08.17. 

 

Det er fortsatt stor søknad til barnehagen på Venn oppvekstsenter. De som ikke fikk plass fra 

august 2016 ble fordelt på andre barnehager i kommunen. De fleste i Børsa og Fredly. Med 

bakgrunn i søkermassen pr. 1. mars 2017 er det fortsatt behov for 3 avdelinger på Venn, men så 

langt har det totalt i kommunen vært nok kapasitet til alle med lovfestet rett til plass. 

Det er vedtatt en felles «Plan for overgangen barnehage – skole», og det er vedtatt en felles 

«Handlingsplan mot mobbing for barnehage og skole» 

 

Kommunen har en privat barnehage, Fredly barnehage. Barnehagen har behov for mer plass og 

har lenge vurdert tilbygg/nybygg. Kommunen har vært i dialog med ledelsen for Fredly 
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folkehøgskole, som er eier av barnehagen. De vurderer å sende en søknad til kommunen om 

garanti for økt driftstilskudd ved å utvide fra to til tre avdelinger. 

 

Våren 2016 gikk 11 barn i private barnehager i Trondheim kommune og 4 barn i private 

barnehager i Melhus kommune. Høsten 2016 gikk 4 barn i private barnehager i Trondheim og 4 

barn i Melhus. Totalt 7 færre barn høsten 2016.  

 

I henhold til § 11 i Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager har disse kommunene rett på refusjon for kostnader til ordinær drift fra 

kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen er basert på nasjonale gjennomsnittssatser fastsatt av 

departementet, og er tilpasset den prosenten som hver enkelt barnehage mottar fra egen 

kommune. Fra høsten 2015 fikk alle private barnehager rett til 100 % refusjon. 

Midler til styrkingstiltak refunderes private barnehager etter søknad. Gjelder tilskudd til 

enkeltvedtak etter barnehageloven, og styrket tiltak til tidlig innsats. 

 

Fra 2014 ble midler til styrkingstiltak i de kommunale barnehagene fordelt og overført til den 

enkelte barnehage sitt budsjett. Styrer sender rapport på hvordan midlene er disponert til 

administrasjonen to ganger i året. I HOKU 28.03.17 blir det lagt fram en sak for politisk 

behandling som gjelder utredning av behovet for spesialpedagoger i barnehagene. 

 

Organisasjon 

Alle barnehager har full barnehagelærerdekning i henhold til kravet i barnehageloven. Det var 

ingen søknader om dispensasjon fra barnehagelærerutdanningen i 2016. Fortsatt stor søknad til 

ledige stillinger som barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider . 

 

Midler til kompetanseutvikling fra staten blir overført Orkdal- Øyregionen. Regionkonsulenten 

koordinerer kurs/opplæring for ansatte i barnehagene. I tillegg samarbeider alle barnehagene i 

Skaun om felles kurs- og planleggingsdager. 

 

Sykefraværet i barnehagene varierer. Å skaffe vikarer er en stor utfordring. Kommunen utvider 

barnehagetilbudet hvert år, og mange vikarer får faste stillinger. Det er gjennomført et prosjekt i 

barnehagene ved bruk av Lean-metoden for å oppnå større nærvær. Gode tilbakemeldinger på 

prosjektet. 

 

Flere av barnehagene har lærlinger. Til sammen 6 fordelt på 4 barnehager. 
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UTFORDRINGER 

 

Økonomi 

I flere år har utfordringen vært å skaffe nok barnehageplasser i kommune. Behovet for flere 

plasser har vært løst ved å åpne den 7. avdelingen i januar 2016 og den 8. avdelingen høsten 2017. 

Planlagte byggeprosjekter kan tyde på at presset på barnehagene i Børsa kan øke. Søkermassen til 

Venn oppvekstsenter viser at det er et behov for 3 avdelinger, men på grunn av kapasiteten totalt 

i kommunen har det ikke vært behov for utvidelse til nå.  

 

Fra barnehageåret 2018/2019 har ikke kommunen flere utvidelsesmuligheter. I takt med veksten i 

kommunen blir det derfor viktig å følge opp behov for videre barnehageutbygging. Fra 2017 vil 

alle barn som fyller ett år til og med november ha rettighet på plass. Det vil si nesten ett årskull. 

Det blir kun førskolebarna som frigjør plasser. 

 

I tråd med kravene i den nye statlige Rammeplanen blir det viktig å arbeide med faglig og 

personlig utvikling av personalet i barnehagene framover. Det må arbeides videre med en 

kompetanseutviklingsplan. Her kan det bli behov for ekstra ressurser for innleie av eksterne 

kursholdere.  

 

Flere av barnehagene har et behov for utbedringer både på bygg, utelekeplass og inventar. 

 

Tjenester 

I tråd med vedtatte sektorplan for barnehagene i Skaun ønskes fokus på pedagogisk 

dokumentasjon. Behovet for trygge og tydelige ledere er stort og det blir igangsatt arbeid inn mot 

dette i regi av regionen fra høsten 2017.  

Det er utredet et behov for flere personer med spesialpedagogisk kompetanse i barnehagene (sak 

i HOKU 28.03.17). 

 

Stortinget har sendt ut på høring et forslag om lovfestet rett til barnehageplass for barn som fyller 

ett år i løpet av november. Det er ikke vedtatt, men blir mest trolig gjeldende fra 01.08.17. Barna 

får en lovfestet rett til plass fra den måneden de fyller ett år. For et barn som er født og starter i 

november vil barnehagen tape foreldrebetaling for 3 måneder. I følge staten blir dette finansiert 

over rammetilskuddet. 

 

Organisasjon 

Alle barnehagene har utnyttet leke- og oppholdsarealet maksimalt for å skaffe nok plasser. 

Utvidelsen i Børsa og Oterhaugen barnehage evalueres i forbindelse med opptak og behov hvert 

år. 
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Fokus på nærvær og redusert fravær er en viktig oppgave for barnehagene. I samarbeid med 

personalkontoret er det gjennomført et nærværsprosjekt med alle ansatte i barnehagene. 

Tilbakemeldingene har vært positive. 

 

Liten tid til administrasjon er en utfordring for oppvekstsentrene, spesielt med tanke på 

samhandling mellom skole, barnehage og SFO. 

 

Kultur, fritid og frivillighet 

Tjenester 

I 2016 har kulturskolen tilbudt det samme undervisningstilbudet som året før. Gruppetilbudene 
innen dans, teater og visuelle kunstfag har relativt stabil rekruttering. Det er fortsatt stor overvekt 
av elever og søkere på musikkdisiplinene, og innenfor disse er det fremdeles noen instrumenter 
som er mer populære enn andre. Biblioteket har, selv med en svak nedgang fra året før, fortsatt 
svært gode utlånstall, med nesten 42 500 utlån. Stort fokus på litteraturformidling til hele 
lånegruppa, og med spesielt fokus mot barnehagene, gjennom "Boken i støpeskjeen" må fortsatt 
få mye av æren for dette resultatet. Det ble sendt invitasjon til å delta i brukerundersøkelser for 
bibliotek og kulturskole, men ingen av undersøkelsene fikk stor nok deltakelse til videre 
oppfølging. 
 
Kulturadministrasjonen bruker mye tid knyttet til arbeid mot lag og organisasjoner, til ivaretakelse 
av friluftsområder (inkl. Pilegrimsleia), samt til fritidstilbud for brukere med spesielle behov og 
fritidsklubben for ungdom, Klubb1. Det jobbes også med kulturtilbud i grunnskolen, både 
generelt og gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), med kultur i barnehagene og til eldre, 
bl.a. gjennom Den kulturelle spaserstokken (DKSS). Klubb1 har fast ukentlig åpningstid, og har 
gjennom året hatt en noe høyere oppslutning enn de siste årene. MOT har hatt litt redusert 
aktivitet i 2016. En informatør har hatt fødselspermisjon, og vi lyktes ikke med viker for denne. 
Arbeidet har likevel vært fulgt godt opp, og i løpet av våren 2017 vil vi være tilbake på anbefalt 
nivå med tanke på bemanning og får dermed gjennomført arbeidet i ungdomsskolen etter planen. 
 
Ved frivilligsentralen har vi nå mellom 50-60 personer som kan spørres om enkeltoppdrag. I 
tillegg kommer frivillig innsats i forbindelse med enkeltstående tiltak og arrangement. 
Frivilligsentralen har hatt ett av sine mest aktive år noensinne, og har bestått av å bidra på små og 
store arrangement, i tillegg til faste oppdrag som ledsagertjeneste, handleturer, frivillighet på 
institusjoner med mer. Sentralen har i 2016 hatt to hovedfokus: Et tett og godt samarbeid med 
Voksenopplæring og flyktningetjeneste i forhold til integrering. Elever fra Voksenopplæringa har 
vært aktive i frivilligsentralen, både med gruppeoppdrag og enkeltoppdrag. I tillegg har vi arbeidet 
målrettet med prosjektet "Sammen for en aktiv seniortilværelse", med prosjektmidler fra 
Helsedirektoratet. Vi har blant annet arrangert teaterturer og etablert datakafé for seniorer. 
 

Organisasjon 

Enheten består av ca. 10,7 årsverk når kulturskolens salg av tjenester til fritidskulturlivet er holdt 
utenom. Enheten har et nærvær på 97,2 %. På det som er av sykefravær, er det ingen 
tilbakemeldinger på at dette skyldes forhold på arbeidsplassen. 
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Utfordringer 

Den store befolkningsveksten vi har opplevd de senere årene, samt en relativt ambisiøs 
sektorplan gjør at enhetens hovedutfordring er tilstrekkelig bemanning til å løse omfanget av 
oppgaver.  
Sammenhengen mellom vår egen sektorplan, Kulturutredningen fra Engerutvalget og føringer fra 
departementet i etterkant av denne understreker viktigheten av å ta vare på det kulturelle 
grunnfjellet; biblioteket, kulturskolen og fritidskulturlivet. I tillegg vil det være utfordringer 
knyttet til andre områder der det i Sektorplanen er vedtatt vekst i omfang og kvalitet på våre 
tjenester. 
 
En nasjonal målsetting sier at 30 % av elevene i grunnskolen skal få et undervisningstilbud i 
kulturskolen. Med samme befolkningsvekst som nevnt over, blir vi lenger og lenger unna denne, 
så lenge antall årsverk blir stående uendret, noe det i alle hovedsak har gjort i hele perioden med 
spesielt stor tilflytting. Med en økning på 0,5 – 1 årsverk ville vi kunne nærmet oss målsettingen i 
stor grad, samtidig som dette vil kunne bidra til økt kvalitet på det tilbudet som allerede finnes. 
 

 

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

Hjemmetjenesten, NAV sosial og Rossvollheimen 

Tjenester 

Stortinget vedtok lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det tydeliggjøres en rett til 

opphold i sykehjem eller tilsvarende særskilt tilrettelagt bolig for heldøgns tjenester.  Dette skal 

reguleres i en lokal forskrift, og det legges opp til en politisk behandling av forskriften i juni 2017 

med virking fra 1.juli 2017.  I den anledning har vi også utarbeidet tjenestebeskrivelser for pleie 

og omsorgstjenester.  Dette vil bidra til større forståelse for hvem som får kommunale pleie- og 

omsorgstjenester. 

 

Hjemmetjenesten har overtatt ansvaret for avlastningstilbud og støttekontakter fra Barn, familie 

og helse med virkning fra 1.9.2016.  Og man har effektivisert og forenklet rutiner og håndtering 

rundt utbetaling av godtgjørelse til støttekontakter. 

 

Skaun kommune har nå innført tjenestekonsesjon på ordningen brukerstyrt personlig assistanse 

(BPA).  Det betyr at innbyggerne som har vedtak på BPA kan velge fritt blant de leverandørene 

som har oppfylt kommunens krav til blant annet: 

 

- forsvarlige rutiner på opplæring, internkontroll og vikardekning. 

- erfaring med tilsvarende oppdrag. 

- forsvarlig arbeidsmiljø. 

- godkjente lønns- og arbeidsvilkår. 
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Vi overtok også ansvaret for voksenopplæringen i siste halvår 2016, og de overtok lokalene som 

hjemmetjenesten hadde tidligere i sokkelen på Rådhuset.  I løpet av høsten så ble det klart at det 

var langt flere elever enn hva vi hadde planlagt for, og dette skyldes bla flere familiegjenforente 

enn hva vi hadde oversikt over.  Medarbeiderne har vist stor fleksibilitet og kreativitet, og har fått 

etablert et godt opplæringstilbud som flere ganger har fått god dekning i lokalpressen. 

 

I 2016 har det også vært bosatt rekordmange, hele 26 personer ble bosatt i løpet av året.  

Grunnen til at det ikke ble bosatt 32 personer som kommunestyret vedtok, er at IMDi ikke hadde 

flere enn 2 enslige mindreårige til bosetting.  Disse to har vært bosatt ved Fredly folkehøgskole.   

NAV har ansatt en fagansvarlig for de kommunale tjenestene, og det har vært viktig for å få plass 

nødvendig struktur og rutiner i tjenestene samt tilført kompetanse innenfor det sosialfaglige 

feltet. 

 

Det ble også vedtatt Plan for helsemessig- og sosialberedskap (Helseberedskapsplan) i 2016, og 

dette er en viktig plan for hvordan vi skal utnytte ressursene effektivt og målrettet ved kriser og 

katastrofer.  Det er også påstartet arbeid med ny sektorplan innen området som skal gjelde fra 

2018. 

Utfordringer 

På slutten av året ble det også klart at Orkdal kommune sier opp vertskommuneavtalen på 

barnevern, og fra 1.1.2018 må vi ha på plass en ny organisering av tjenesten.  Vi er kommet godt i 

gang med dette arbeidet, og målet er å kunne legge frem et forslag til løsning før sommerferien. 

Vi ser at for sektoren under ett så er sykefraværet over kommunens mål på 7,5% fravær, nå er det 

til dels stor variasjon på sykefraværet mellom enheter og ved ulike tjenesteområder.  Her må vi 

vurdere om vi bruker de riktige tiltakene for å redusere fraværet, og arbeide systematisk for å 

redusere fraværet. 

Samhandlingsreformen har medført at kommunen har fått behandlingsansvar for flere pasienter 

som krever kompleks medisinsk behandling og som oftere bor i eget hjem.  Dette stiller store 

krav til kompetanse blant de ansatte, og Skaun kommune har høy andel med fagpersoner i 

tjenestene.  Vi opplever derimot at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere for tiden, og dette er 

tilsvarende for våre nabokommuner.  Det betyr at vi må vurdere om vi skal iverksette spesifikke 

rekrutteringstiltak for å kunne opprettholde den høye andelen med fagpersoner. 

Ungdata er en verdifull kilde til kunnskap om elever som går på ungdomskolen, og vi har valgt å 

gjennomføre denne hvert 3.år.  Resultatene for ungdata 2016 viser at Skaun ungdom flest har det 

godt i Skaun og de har gode relasjoner til foreldre og venner de kan betro seg til.  De har også en 

aktiv fritid i organisasjoner og lag.  Av utfordringer vil man spesielt trekke frem at 8% oppgir at 

de blir mobbet regelmessig, og dette er noe høyere enn hva tall fra Utdanningsdirektoratet operer 

med.  Uansett er dette et område man må ha oppmerksomhet på.  Ellers så ser man at mange 

jenter oppgir psykiske plager. Og det er bekymringsfullt at mange oppgir at foreldre gir ungdom 
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på 10.trinn lov til å drikke alkohol, når man vet at forebygging av alkohol mest sannsynlig har en 

forebyggende effekt på bruk av hasj og marihuana også. 

 

Teknisk kontor, eksklusivt gebyr 

Tjenester, organisasjon og utfordringer 

Teknisk kontor omfatter både budsjettområde plan eksl. gebyr og budsjettområde plan 

gebyrbelagte tjenester. 

 

Teknisk kontor har ansvar for gjennomføring av kommunens egne arealplaner, ledelse av drifts- 

og investeringsprosjekt, landbruks- og viltforvaltning, samferdsel og trafikksikkerhet, 

boligtjenester, eiendomsutvikling, brann- og redning, GIS, kart og oppmåling, vann og avløp, 

plan- og byggesaksbehandling og feiing. Det vil si et bredt spekter av tjenester hvor det er stor 

aktivitet til enhver tid. 

 

I 2016 har det til tider vært ressursmangel med vakante stillinger, permisjoner og 

langtidssykmeldinger. 

Dette har medført stort arbeidspress på alle, og det har vært nødvendig å utsette noen prosjekter. 

Ungdomsskoleprosjektet og Helse- og mestringsboligprosjektet har hatt stort fokus i tillegg til 

ombygging av brannstasjon, overtakelse av Rossvatnet og andre store og små vann- og 

avløpsprosjekter. Adresseringsprosjektet er det også jobbet mye med og vi har hatt stort fokus på 

trafikksikkerhetsarbeid.  

 

Pr. mars 2017 er alle stillinger besatt, og vi har i tillegg ansatt en byggesaksbehandler på et 6 

måneders engasjement for å få unna saker som har hopet seg opp. Vi har også ansatt en GIS-

medarbeider i 100% stilling i 6 måneder i 2017 for å gjennomføre adresseringsprosjektet. I tillegg 

har vi ansatt en fagleder for plan- og byggesak og hatt fokus på rutiner. Totalt er det ansatt 7 

medarbeidere siden januar 2016 hvorav 4 er faste stillinger. 

 

Vi gjennomfører Teknisk-møter annenhver uke for alle medarbeidere på Teknisk kontor, og 

tillegg har faggruppene sine egne møter hvor status gjennomgås. I 2016 innførte vi 2 

saksbehandlingsdager pr. uke hvor plan- og byggesaksbehandlerne og boligtjenesten ikke er 

tilgjengelig for møter eller telefoner. Dette har fungert veldig godt. Saksbehandlerne har fått 

arbeidsro og saksbehandlingstiden har gått ned.  

 

I 2016 har vi hatt et spesielt fokus på arbeidsmiljøet ettersom det er mange nye ansatte og stort 

arbeidspress. Vi har etablert velferdskomite og har en plan for sosiale arrangementer gjennom 

året. Høsten 2016 gjennomførte vi en 2-dagers samling i Rindal hvor fokuset var teambuilding og 

kommunikasjon. Dette arbeidet fortsetter vi med i 2017. 
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Tiltak ikke ferdigstilt i 2016, men må sluttføres i 2017 

 

Tiltak Budsjett 2016 Regnskap 

2016 

Status Overføres 2017 

Ventelommer 

for skolebuss 

langs Fv709 

260 000 0 Avklart med 

grunneiere og Statens 

vegvesen.  Avventer 

godkjent 

arbeidsvarlingsplan 

for oppstart. 

260 000 

Reguleringsplan 

Ulvdalen 

300 000 4 920 Oppstart regulering 

er varslet. 

295 080 

Områdeplan 

Børsa, Buvika 

og Venn 

691 000 285 007 Områdeplan Venn 

gjenstår. 

Gjennomføres i 

2017. 

405 993 

Deltakelse i 

Lensa-

nettverket 

60 000 46 200 Pågår ut 2018 13 800 
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Investeringer ikke ferdigstilt i 2016, men må sluttføres i 2017 

 

Prosjekt Budsjett 

2016 

Regnskap 

2016 

Status Overføres 2017 

188/543 

Ølsholmskjæret 

friluftsområde 

200 000 13 231 Avventer 

reguleringsvedtak 

186 769 

526 Flyktningeboliger 13 500 000 1 738 595  10 000 000 

527 Hammerdalen bhg 250 000 165 741 2.års garantibefaring 

gjenstår 

84 259 

I tillegg trengs 

bevilget 15 741 slik 

at det totalt blir 100 

000 

531 Børsa helse- og 

mestringsboliger 

13 300 000 11 817 029 Ferdigstilles sommeren 

2017 

1 482 971 

I tillegg trengs 

bevilget 1,16 mill kr 

533 Ombygging sokkel 

Venn flerbrukshus 

250 000 228 126 Avventer politisk 

behandling/avklaring 

21 874 

534 Anleggsbidrag – 

Eliløkken Sjøside 

6 700 000 256 000 Asfaltering av tursti 

gjenstår (100% refusjon 

fra utbygger) 

500 000 

536 Utvidelse Skaun 

ungdomsskole 

2 500 000 2 055 674 Konkurranse pågår. 444 326 

541 Ombygging 

brannstasjonen 

600 000 156 694 Detaljprosjektering 

startes opp nå – 

ferdigstilles i 2017 

443 306 

645 Vannledning 

forlengelse 

Sildværvegen-

Viggjakleiva 

2 000 000 1 065 766 Snart ferdig 1 000 000 

 

654 Rossvatnet 

vannverk 

600 000 818 962 Pågår – overtakelse 

medio mars 

 

6 127 038   

Total bevilgning 

(2015) er 6 946 000 

756 Forlengelse 

avløpsledning Sande-

Teia Oppstu 

1 100 000 490 441 Ferdig, bortsett fra 

småreparasjoner til våren 

200 000 

757 Forlengelse 

avløpsledning Viggja-

Dållån 

500 000 443 085 Ferdig, bortsett fra 

småreparasjoner til våren 

200 000 
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Driftskontoret 

Tjenester (Brukerundersøkelse vann og avløp) 

 

 Resultat 

2014 

Resultat 

2015 

Mål 2016 Resultat 2016 

Service og tilgjengelighet 4,7 4,9 5,0 4,3 

Informasjon 4,2 4,3 4,5 4,2 

 

Det dårlige resultatet for service og tilgjengelighet skyldes lang sykmeldingsperiode på personen 

som ivaretar dette området. 

 

Følgende driftstiltak ble gjennomført. 

Tiltak Budsjett Regnskap Avvik i kr 

Renholdsoner kommunale bygg 500 000  368 600  

Renholdsmaskiner 300 000 272 100  

Fugleavvisning Rossvollheimen 75 000 55 600  

Takheiser Rossvollheimen 740 000 189 100  

Viggja skole, skifte av kledning og vindu 

nordfa. 

400 000 290 500  

Meieribakken, brannteknisk oppgradering 300 000 256 800  

Renovering Jåren - Råbygda skole 500 000 512 100  

Renovering veglys Rådhusområdet 500 000 58 800  

Vedlikehold Morbrua 150 000 79 300  

Reasfaltering kommunale veger 2 000 000 2 187 400  

HMS og off. påbud 500 000 250 200  

Nytt dataprogram renhold 175 900 212 400  

Restaurering stabbur 20 000 4 000  

Sum 6 160 900 4 736 900 -1 424 000 

 

Årsaken til at takheiser på Rossvollheimen ble langt billigere enn budsjettert skyldes at 

det, av en eller annen grunn, har skjedd en dobbelbudsjettering. 

I budsjetteringa for renovering veglys Rådhusområdet ble det antatt mye gravearbeid. 

Dette unngikk vi, så derfor ble dette mye rimeligere.  
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Investeringstiltak i 2016: 

 

Tiltak Budsjett Regnskap 

Fornying grøntustyr 450 000 432 500 

Ombygging tannlegekontor 500 000 574 600 

 

Utfordringer 

 

Den største utfordringen for driftskontoret er manglende planleggingsressurs på eiendomsdrift 

som bl.a. fører til manglende oppfølging av vedlikeholdsplan og utarbeidelse av 

tilbudsdokumenter. 

 

Vi har i perioder stort sykefravær blant renholderne samt rekruttering av vikarer. 

 

Vi er også spente på responsen når vi i løpet av året skal ut med anbud på vintervedlikehold av 

vegene. Forrige gang var responsen liten. 

 

Tiltak ikke ferdigstilt i 2016, men må sluttføres i 2017 

 

En oversikt over tiltak som fikk bevilgning i 2016, men som ikke er sluttført/gjennomført, og 

som derfor må overføres til 2017. 

 

Tiltak Budsjett 2016 Regnskap 

2016 

Status Overføres 

2017 

Oterhaugen bh. 

– utbedring etter 

radonmåling 

300 000 0 Avventer tilbud 300 000 

     

Utarbeidelse av 

eiendomsstrategi 

500 000 37 500 Startet, men ikke 

ferdig 

462 500 

     

 

 


