
Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (27.11.2017) 

Tinn kontrollutvalg 

Date: 2017-11-27T10:00:00 

Location: Formannskapssalen 
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mulig. 
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Arkivsak-dok. 17/00969-33 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling til møte 27.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 27.11.2017 
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Arkivsak-dok. 17/00969-34 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 25.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 25.09.2017 legges med dette frem for godkjenning.  

 

 

 

Vedlegg:  

Møteprotokoll fra møtet 25.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 25.09.2017 kl. 10:00 
Sted: Bibliotekkjelleren 
Arkivsak: 17/00969 
  
Til stede:  Leder Gunnar Odd Hagen 

Nestleder Torild Irene Kristiansen Bye 

Medlem Kjetil Høstrup Djuve 

Medlem Arnhild Grov Mortensson 

Medlem Bent Frode Bystrøm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Rune Lødøen 

Ass. Enhetsleder, Helse og familietjenester, Anita Staver Riggenholt 

Nav leder Brit Houge 

Kommunalsjef utvikling og samfunn, Finn Arild Bystrøm 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/17 17/00969-26 Godkjenning av innkalling til møte 25.09.2017 3 

Møteprotokoll 

4/17 17/00969-27 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017 4 
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Saker til behandling 

26/17 17/00975-5 Referatsaker i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg 5 

27/17 16/12025-16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern og 

forebyggende arbeid.  
6 

28/17 17/05627-14 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Inngåelse av 

husleiekontrakter" 
7 

29/17 17/05636-11 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes 

konsulentbruk 
8 

30/17 17/13857-1 Revisors egenvurdering av uavhengighet 9 

31/17 17/13860-1 
Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 - Tinn 

kommune 
10 

32/17 17/13877-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Tinn kommune 11 

33/17 17/00972-7 Eventuelt i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg 12 

    

 

 
Rjukan, 25.09.2017 

 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av innkalling til møte 25.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen til møtet 25.09.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  

Møteinnkallingen til møtet 25.09.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 4/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokollen fra møte 14.06.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  

Protokollen fra møte 14.06.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

26/17 Referatsaker i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 26/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet gjennomgikk referatsakene. 

 

Kontrollutvalget anmoder Temark om at datoen for høstkonferansen fastsettes på et tidligere 

tidspunkt.  

 

 

 

Votering 
Enstemmig. 
 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevern og 

forebyggende arbeid.  

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 27/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Tinn å 

være tilfredsstillende.  
 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt.  

 

 

Møtebehandling 

Assisterende enhetsleder, Helse og familietjenester, Anita Staver Riggenholt og Rådmann 

Rune Lødøen ga utvalget en orientering i møtet og besvarte på spørsmål. Kontrollutvalget 

mottok en skriftlig orientering samt en kopi av handlingsveileder for ansatte i Tinn kommune 

«Barn som bekymrer» og en tilbudsoversikt.  

 

Kontrollutvalget vi gi en rapportering til kommunestyret etter tilbakemeldingen i 2018.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten i Tinn å 

være tilfredsstillende.  
 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - "Inngåelse av 

husleiekontrakter" 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 28/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmannens orientering.  

 

 

Møtebehandling 

NAV Leder Brit Houge gav utvalget en orientering i saken og besvarte spørsmål fra utvalgets 

medlemmer.  

 

Kontrollutvalgsleder opplyste utvalget om at han har vært tilstede i Formannskapet når saken 

har blitt behandlet der. 

 

Leder la frem følgende forslag til vedtak:  

 

Saken tas til foreløpig orientering 

 

Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert når det kommer ny informasjon i saken.  

 

Votering 

Enstemmig.  

 

Vedtak  

Saken tas til foreløpig orientering 

 

Kontrollutvalget ber om å bli orientert når det kommer ny informasjon i saken.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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29/17 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om Tinn kommunes 

konsulentbruk 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 29/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tinn kommunes konsulentbruk» i tråd med 

den fremlagte prosjektplanen. 

 

 

Møtebehandling 

Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal la frem forslag til prosjektplan i møtet. Rådmann 

orienterte også i saken. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tinn kommunes konsulentbruk» i tråd med 

den fremlagte prosjektplanen. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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30/17 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 30/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin kommenterte egenvurderingen.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 - Tinn 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 31/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2017 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon, 

og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2017 tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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32/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 32/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn 

Kommune med en ramme på kr 1 304 000,-  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet la fram budsjett for kontroll og tilsyn 2018. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  
 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn 

Kommune med en ramme på kr 1 304 000,-  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2017 - 17/00969-34 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2017 : Protokoll Tinn kontrollutvalg 25.09.2017

 

 12  

 

33/17 Eventuelt i møte 25.09.2017 - Tinn kontrollutvalg 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2017 33/17 

 

 

 

Møtebehandling 

Leder orienterte om oppussingen av kommunestyresalen og reparasjon av torget. Utvalget 

diskuterte sakene.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/00975-7 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker i møte 27.11.2017 – Tinn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker:  

1) Oppstart av forvaltningsrevisjon - konsulentbruk i Tinn kommune 

2) NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar 2018 

 

 

 

Vedlegg:  

- Oppstart – forvaltningsrevisjon 

- Orientering fra revisjonen - oppstartsmøte 
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Fra: Hildegunn Rafdal 
Sendt: 13. november 2017 08:44 
Til: Ingebjørg Liland 
Emne: Tinn - orientere KU - forvaltningsrevisjon av konsulentbruk 
 
 
Hei Ingebjørg, kan du videresende denne e-posten til kontrollutvalget i Tinn? 
 
 
Til kontrollutvalget i Tinn, 
v/sekretær, 
 
 
Orientering – forvaltningsrevisjon av konsulentbruk 
Jeg viser til kontrollutvalgets behandling av forslaget til prosjektplan om konsulentbruk tidligere i 
høst. 
 
Med denne e-posten vil vi orientere kontrollutvalget om at oppstatsmøte med administrasjonen 
v/rådmann gjennomføres 20.11.17. 
 
Vi ønsker at gjøre kontrollutvalget oppmerksomme på dette, siden oppstarten kommer noe tidligere 
enn vi sa under behandlingen av prosjektplanen.  
 
Vi opprettholder det avtalte tidspunktet for levering av rapport om konsulentbruk.  
 
 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  

 

Med vennlig hilsen 

Hildegunn Rafdal 
Telemark kommunerevisjon IKS 

forvaltningsrevisor 

Tlf / Mob: 35917036 / 92087987  

www.tekomrev.no  

________________________________________________  
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‘ •• TCLENARK

KOMMUNEREVISJON IKS

HnvedkDntor:
Posiboks 2805, 3702 Skien
lit.: 3S 91 70 30
e-post. posttkr@tekomrevno

Tinn kommune
Distriktskontor:

ved rådmannen Postboks 83,383380
Til.: 35 05 90 00

Orga nisasjonsnu mmc,:
985 867 402

Vâr tel 17/1763
Deres ‘et..
Arkivkode. 726019

Forvaltningsrevisjon — konsulentbruk
Kontrollutvalget i Tinn har gitt Telemark kommunerevisjon 11(51 oppdrag å gjennomføre
forvaltningsrevisjon om konsulentbruk. Vi vil nå starte opp denne forvaltningsrevisjonen.

Vi ber om å få et møte med ledelsen i kommunen og andre aktuelle medarbeidere. I møtet vil vi
redegjøre nærmere for problemstillinger, revisors innsynsrett, metoder, behov for assistanse,
kontaktperson mv.

Møtet vil vare ca.1 time og vi håper det kan avholdes i deres lokaler.

Forvaltningsrevisjonen vil bli avsluttet med en rapport. Utkast til rapport vil bli sendt kommunen vi
rådmann til uttalelse. Den endelige rapporten blir lagt fram for kontrollutvalget. Forslag til tidspunkt
for møtet kan rettes til undertegnede på tlf.: 920 87 987/35 91 70 36 eller epost:
hildegunn.rafdaltekomrev.no

På grunn av endringer i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonsprosjekter hos 055, vil revisjonen av
konsulentbruk i Tinn pågå parallelt med et annet prosjekt. Arbeidet vil foregå over et noe lenger
tidsrom enn opprinnelig planlagt, men rapporten vil bli levert til kontrollutvalget før påske som
avtalt.

Vi håper på et godt samarbeid.

Skien, 23. oktober 2017
Telemark kommunere

Hildi

Kopi til: Ordfører, kontrollutvalget
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Arkivsak-dok. 17/15615-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig 

innstillingsrett, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal gå uendret til 

kommunestyret.  

 

Det er likevel av stor betydning for kontrollutvalget å få informasjon om kommunens budsjettsituasjon 

for året og årene som kommer.  

 

Rådmann Rune Lødøen vil gi kontrollutvalget en orientere om budsjettet 2018 for Tinn kommune i møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rådmannens forslag til budsjett 2018 

- Rådmannens forslag til budsjett – betalingssatser og selkostberegninger 

- Tiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag – Budsjett 2018 
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e 1 
 

 

 

Politisk behandling 

 

Formannskapet 23.-24.11.17 

 

Kommunestyret 18.-19.12.17 



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 3 
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Forord 
Dette dokumentet inneholder rådmannens forslag til budsjett for 2018. Formannskapet har 

budsjettmøte 23. og 24. november og gir innstilling til kommunestyret, som vedtar det endelige 

budsjettet 18. desember 2017.  

 

Budsjettet for 2018 baserer seg på de rammer kommunestyret vedtar i revidert økonomiplan for 2018 

– 21. Økonomiplanen viser at Tinn kommune får behov for innstramminger i driftsbudsjettene noe 

som både rammer kommunens egen drift og ytelsene fra kommunen til eksterne dersom en skal 

opprettholde investeringsevnen.  

 

Dette forutsetter at netto driftsresultat holdes oppe. I 2018 har vi imidlertid måtte redusere det til 2 %, 

mens det holdes på 3 % i resten av økonomiplanperioden. Ved siden av generelle kutt i enhetenes 

driftsrammer blir det også foreslått bruk av flyktninginntekter (integreringstilskudd) til finansiering av 

drift og en reduksjon av lønnsreguleringspotten. Det blir også prisøkninger på kommunale tjenester 

med 2 % utover vanlig prisstigning. 

 

De mest omfattende forslagene i budsjettet for 2018 er følgende: 

 

 En stilling som kommunalsjef blir inndratt. 

 Den vedtatte reduksjonen av 15 sykehjemsplasser og samlokalisering av helse- og 

omsorgstjenestene må gjennomføres i 2018. 

 Ikke lovpålagte ytelser til eksterne reduseres med 0,7 mill. kr. i 2018. 

 

På investeringssiden blir tidligere vedtatt ramme for ny skole i Atrå på 98 mill. kr. opprettholdt. Andre 

store investeringer er knyttet til helse- og omsorg og utbygging/rehabilitering av vann- og avløp. 

 

Det presenteres et totalbudsjett for 2018 på 751,7 mill. kr. Driftsbudsjettet utgjør 660 mill. kr og 

investeringene 91,7 mill. kr. Det legges opp til et netto driftsresultat på 2,0 % av driftsinntektene i 

2018. Kommunens lånegjeld vil bli 409 mill. kr i 2018, en økning på ca. 78 mill. kr fra 2017.  

 

Nærmere detaljer om tiltakene følger av rådmannens kommentarer til budsjettforslaget. 

 

 

Rjukan, 14. november 2017 

 

Rune Lødøen 

Rådmann 
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1. Rådmannens forslag til vedtak om budsjett 2018  
 

Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett 2018 og anbefaler at formannskapet innstiller 

slik: 

 

Generelle vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar netto utgiftsramme for 2018 for tjenesteområde slik det fremgår av 

rådmannens samlede budsjettforslag. Se vedlegg A 

 

2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2018 på totalt kr 91,743 mill. kr slik det 

fremgår av rådmannens samlede budsjettforslag. Se vedlegg D 

 

3. Kommunestyret vedtar finansiering av investeringer slik det fremgår av investeringsbudsjettet 

for 2018. Se vedlegg D. 

 

4. Avgifter og egenbetalinger for 2018 fastsettes i samsvar med rådmannens forslag til nye 

betalingssatser slik det fremgår av dokument «rådmannens forslag til Budsjett 2018, 

betalingssatser og selvkostberegninger». Eventuelle underskudd på selvkostkalkylen knyttet til 

vannforsyning, avløpshåndtering og feiing kan fremføres mot fremtidige overskudd. 

 

5. Kommunestyret vedtar re-budsjettering av prosjekter fra 2017. Disse prosjekter overføres 

budsjett 2018. Se detaljert oversikt i vedlegg C.  

 

6. Kommunestyret forutsetter at det i løpet av budsjettåret blir lagt frem tertialrapporter.  

 

7. Økonomisk rammestyring av kommunes enheter videreføres. Enhetene gjøres ansvarlig for 50 

% av fastsatt overskudd og 50 % av fastsatt underskudd. Det settes en maksimal grense for 

størrelsen på over-/underskudd på 10 % av brutto kostnader i enheten opp til maks 1 mill. kr. 

Rådmannen får fullmakt til å gjøre justeringer i poster som omfattes av rammestyringen. Dette 

gjøres i henhold til økonomireglementet. 

 
Lånevedtak: 

8. Kommunestyret godkjenner låneopptak på  

22,823 mill. kr  

+ 60,0 mill. kr til utbygging av ny vannkilde Djupetjønn 

+ kr 6 296 407 som gjelder overtakelse av TVA,  

Totalt kr 89 119 407 i 2018.  

 

Lånene tas opp i den takt som er nødvendig for å sikre finansiering av investeringene 

uavhengig av om disse er fullført i budsjettåret eller ikke.  

 

9. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneopptak i henhold til vedtatt finansreglement, med 

den begrensning at avdragstiden for samlet lånesum ikke overstiger 40 år. 

 

Låneporteføljen 

10. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Tinn kommune.  Alle lån (se vedlegg E) i 

porteføljen, kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2018. 

 

11. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstjenlig, 

uavhengig av opprinnelig vedtak. 
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Skattevedtak: 

12. Skatt på inntekt og formue 

Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale 

skattøren. 

  

13. Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt på verker og bruk skrives ut i hele Tinn kommune jf. eiendomsskatteloven § 3, 

første ledd, bokstav c. Eiendomsskatten skrives ut med 7 o/oo av takstgrunnlaget. 

 

Helt fritatt for eiendomsskatt er eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7: 

 

bokstav a)  eiendom tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 

kommune, et fylke eller staten  

 

bokstav b) bygning som har historisk verdi og som dessuten er fredet etter lov om 

kulturminner 
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2. Rådmannens kommentarer  

Innledning 
Økonomiplanen behandles på våren og danner grunnlaget for arbeidet med årsbudsjettet om høsten. 

Dette for å få større grep om den langsiktige økonomiske planleggingen og styringen. Dette skal også 

sikre sammenhengen mellom kommunal planlegging og økonomi. Høsten 2017 ble det nødvendig å 

revidere økonomiplanen som var vedtatt i juni. Revidert økonomiplan 2018-2021 ble vedtatt i 

november, forut for budsjettbehandlingen. 

 

Kommuneplaner og kommunale sektorplaner er det sentrale grunnlaget for økonomiplanen/budsjettet 

og det må arbeides systematisk med handlingsprogrammer knyttet til planverket. Det er tiltakene i 

handlingsprogrammene som skal finansieres i økonomiplanen.  Finnes det ikke økonomisk grunnlag 

for gjennomføring av disse, må de utgå og ambisjonene i kommunens planverk justeres. Modellen 

med integrering av økonomiplan og handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel er fortsatt under 

utvikling.  Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 ble vedtatt i juni 2017. 

 

Ved behandling av økonomiplanen 2018-2021 ble det klart at Tinn kommune står overfor nye 

utfordringer for å dekke innbyggernes behov. Det er også klart at Tinn vil få lavere inntekter i tida 

framover samtidig som behovene endrer seg. Noen behov vil øke, mange behov vil minke. Skal en 

styrke de delene av det kommunale tjenestetilbudet som krever økt innsats, må dette dekkes ved å 

redusere innsatsen der behovene reduseres. 

 

Det kan selvsagt være ulike vurderinger av hvor behovet for kommunale tjenester er størst, og det er et 

politisk ansvar å prioritere til slutt. Disse vurderingene må tas på bakgrunn av kunnskap og faktiske 

analyser. Hver krone kommunen har må brukes der den gir best nytte. 

 

Det er også et politisk ansvar å ha styring med kommuneøkonomien og å sørge for et tilstrekkelig 

økonomisk handlingsrom. Uten dette blir det kaos, usikkerhet og uforutsigbarhet for innbyggere og 

næringsliv. Dette er også helt nødvendig for å kunne opprettholde Tinn som egen kommune i framtida. 

 

Det er rådmannens ansvar å legge frem riktige analyser og gi råd om hvilke tiltak som må 

gjennomføres for at hver krone blir brukt der den gir mest nytte for innbyggere og næringsliv. 

 

Vedtak om økonomiplan 2018-21 
Tinn kommunestyre vedtok økonomiplan 2018-21 i juni 2017, og revidert økonomiplan 2018-2021 i 

november 2017. Vedtaket i revidert økonomiplan er styrende for rådmannens arbeid med 

kommunebudsjettet for 2018. Revidert økonomiplan viste at det må dekkes inn 7,8 mill. kr på 

budsjettet for 2018 for å få balanse. Dette beløpet øker til 21,8 mill. kr. i 2021. 

 

Kommunestyret vedtok følgende inndekning: 
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  2018 2019 2020 2021 

(Tall i hele tusen) 
Revidert 

ØP 

Revidert 

ØP 

Revidert 

ØP 

Revidert 

ØP 

Innstramminger drift            7 790           15 868           18 043          21 828  

Landbrukstilskudd              -500               -500               -500              -500  

Kulturtilskudd              -500               -500               -500              -500  

Ytterligere kutt i 

lønnsreguleringspott           -1 000            -1 000            -1 000           -1 000  

Flatt kutt i enhetene              -227            -1 030               -391           -1 148  

Innstramming adm. og politisk 

styring           -1 600            -1 600             -1 600           -1 600  

Innstramming helse/barnevern           -1 600            -1 600            -1 600           -1 600  

Innstramming 

barnehage/VO/Kultur              -600               -600               -600              -600  

Innstramming Plo                    -              -5 000            -5 000           -5 000  

Innstramming skole                    -                 -392            -3 392           -6 392  

Innstramming Samfunn           -1 200            -1 200            -1 200           -1 200  

Rjukanbadet                    -                 -500               -500              -500  

visitRjukan               -200               -200               -200              -200  

Inntekter fra NAV           -2 000            -3 000            -3 000           -3 000  

Samlet innstramminger        -9 427       -17 122       -19 483       -23 240  

Avsettes til buffer           -1 637            -1 254            -1 440           -1 412  

Balanse 0 0 0 0 

 

 

 

Nye utfordringer i budsjettarbeidet for 2018 
I budsjettarbeidet for 2018 har det oppstått nye utfordringer knyttet til kommunens kraftinntekter. 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 inneholder økt grunnrenteskatt til staten, noe som 

medfører redusert eiendomsskatt til kommunen. I tillegg vil regjeringen fjerne kategorien verk og bruk 

som alternativ for utskriving av eiendomsskatt, med gradvis innfasing over fem år. Dette vil redusere 

eiendomsskatten kommunen får av andre verk og bruk enn kraftverk. I 2018 går eiendomsskatten ned 

med 12 mill.kr i forhold til 2017-budsjettet. Fra 2016 til 2017 ble eiendomsskatten redusert med 10,6 

millioner kr. Totalt fra 2016 til 2018 har vi da en reduksjon i eiendomsskatten på 22,6 mill. kr. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 
 

Visjon/hovedmål 

 

”Rjukan og Tinn gjør det umulige mulig” 

 

Det er valgt strategier for å nå kommuneplanens visjoner og mål. Strategiene er knyttet til kommunens 

rolle som samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og arbeidsgiver, samt kommunens økonomi og 

organisasjon. Kommuneplanen angir følgende overordnede mål: 
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1. Tinn kommune skal levere gode framtidsretta tjenester, hvor ressursinnsatsen styres i samsvar 
med demografi og behov  

2. Tinn kommune skal være en effektiv og omstillingsvillig organisasjon med innovasjonskraft 

og evne til nyskaping for å kunne møte framtidige velferdsutfordringer 

3. Tinn kommunes tjenester skal i hovedsak rettes mot brukernes behov når det gjelder 

organisering og ledelse, kompetanseutvikling, digitalisering, innovasjon og teknologi 

 

4. Tinn kommune skal være en attraktiv og god arbeidsgiver for å sikre kvalifisert arbeidskraft 
for å kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har krav på.  

5. Tinn kommune skal være en brukerorientert, effektiv, omstillingsvillig og innovativ 

kommune.  

6. Kommunens ansatte skal ha gode utviklingsmuligheter gjennom kontinuerlig satsing på læring 

og utvikling for å sikre gode framtidige tjenester og for å kunne møte framtidige tjeneste- og 
endringsbehov.  

7. Tinn kommune skal ha økonomisk handlefrihet  

8. Tinn kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon.  

 

Det skal videre legges vekt på: 

 Livskvalitet og levekår 

 Utdanning og kompetanse 

 Innovasjon og endring 

 Folkehelse 

 Bærekraftig utvikling 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Det er ikke utarbeidet handlingsplan for kommuneplanens samfunnsdel. For nærmere oversikt over 

innholdet i kommunens planverk vises det økonomiplanen. 

 

Økonomiplan 2018 – 2021 er samordnet med kommuneplanens handlingsdel 2018 – 2021. 

 

Her er det vedtatt 14 overordnede mål for den kommunale virksomheten som skal bidra til 

opprettholdelse av folketallet og gode tjenester til befolkningen. 

 

Disse målene er utledet av Kommuneplan 2017-29 og rådmannens lederavtale for 2017.  

 

 3 mål for økonomistyringen 

 2 mål for tjenesteutviklingen 

 3 mål for kommunen som arbeidsgiver og kommuneorganisasjon 

 6 mål for samfunnsutviklingen 

 

Budsjettet skal bidra til å nå resultatmålene for 2018. 
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Økonomi 
 

Overordna mål Tinn kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

Mål Netto driftsresultat på 

minimum 3-5 % 

Tinn kommune skal ha en sunn 

finansiell situasjon 

Driften skal være 

kostnadseffektiv 

Handlingsplaner 

Tiltak 

Det skal vere god 
økonomistyring på alle nivå i 

organisasjonen 

Styre etter handlingsregler og 
økonomireglement 

Omstillinger og tilpasninger av 
tjenesteproduksjonen. 

Kontinuerlig arbeid med 

utvikling, innovasjon og 
endring, bruk av teknologi og 

digitalisering av kommunale 

tjenester. 

Hvordan måle Netto driftsresultat på 

minimum 3-5 % 

Lånefinansiering av 

investeringer max 30-40% 

Netto finansutgifter max 2-3 % 
av driftsinntektene 

Likviditetsgrad 2 minst 1 

Kostnadsnivå måles mot 

gjennomsnitt i kommune-

gruppe 12 
Effektivitet måles mot 

TBU/KMD sine effektivitets-

indekser 

Status              2016 Netto driftsresultat 4,6 % Lånefinansiering 70 % 
Finansutgifter 1,0 

Kostnadsnivået er 14 % høyere 
enn gjennomsnitt av gruppe 12 

Effektivitetsindeks er 63 % 

Ambisjon        2021 Netto driftsresultat min. 3,0 % Gjennomsnitt lånefinansiering i 
ØP- perioden max 40 % 

Finansutgifter 1,4 

Kostnadsnivået er 7 % høyere 
enn gjennomsnitt av gruppe 12 

Effektivitetsindeks er 80 % 

Resultatmål    2018 Netto driftsresultat min. 3,0 % Gjennomsnitt lånefinansiering i 
ØP- perioden max 40 % 

Finansutgifter 1,5 

Kostnadsnivået er 10 % høyere 
enn gjennomsnitt av gruppe 12 

Effektivitetsindeks er 70 % 
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Tjenesteutvikling 
 

Overordna mål Tinn kommune skal levere gode og 

framtidsretta tjenester hvor ressursinnsatsen 

styres i samsvar med demografi og behov 

 

Mål Tinn kommunes tjenester skal 

rettes mot brukernes behov. 

Ny helse- og omsorgsplan skal 

danne grunnlaget for utforming 

og utbygging framtidsretta 
tjenester. 

Handlingsplaner 

Tiltak  

Hvert tjenesteområde 

systematiserer sitt arbeid for 
utvikling av tjenestene. 

Brukerene er en av flere viktige 

premissleverandører for 
utvikling av tjenestene. 

Planen må være 

kunnskapsbasert, realistisk og 
omforent. Omsorgstrappa må 

må bygges ut etter BEON-

prinsippet. 

Hvordan måle Brukerundersøkelser 

Dekningsgrader 

Kvalitetsindikatorer 

Brukerundersøkelser 

Dekningsgrader 

Kvalitetsindikatorer 

Status             2016 Brukerundersøkelser 

gjennomføres i varierende grad. 

Benchmarks blir benyttet 
(Kommune-barometeret, 

KommuneNM, Fylkesmannens 

årlige tilstandsrapport mm.) 

Helse- og omsorgsplan er 

påbegynt. Det foreligger 

rapport fra Agenda Kaupang. 
Det er uenighet om hvor og 

hvordan helse- og omsorgs-

tjenestene skal bygges ut. 

Ambisjon        2021 Det gjennomføres systematiske 
brukerundersøkelser på alle 

tjenesteområder. Tinn skal 

være blant de 100 beste 
kommunene i landet i nasjonale 

benchmarkinger (kåringer). 

Tinn kommune er godt i gang 
med å bygge ut helse- og 

omsorgtjenestene som skal 

møte eldrebølgen fra ca. 2025. 
 

Resultatmål   2018 Det gjennomføres systematiske 
brukerundersøkelser på alle 

tjenesteområder. Tinn skal 

være blant de 25 %  beste 
kommunene i landet i nasjonale 

benchmarkinger (kåringer). 

Ny helse- og omsorgsplan er 
vedtatt. Det utarbeides 

handlingsplaner for 

gjennomføring. 
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Kommunen som arbeidsgiver og kommuneorganisasjonen 
 

Overordna mål Tinn kommune skal være en attraktiv og god arbeidsgiver for å sikre 

kvalifisert arbeidskraft til å kunne levere tjenestene som innbyggere og 

brukere har krav på. 

Mål Tinn kommune skal være en 

brukerorientert, effektiv,  
omstillingsvillig og innovativ 

kommune. 

 

Kommunens ansatte skal ha 

gode utviklingsmuligheter 
gjennom kontinuerlig satsing 

på læring og utvikling for å 

sikre gode framtidige tjenester 
og for å kunne møte framtidige 

tjeneste- og endringsbehov. Det 

skal være endringskompetanse 
på alle nivå i kommune-

organisasjonen. 

Åpenhet og god 

kommunikasjon skal prege 
kommunal virksomhet 

 

Handlingsplaner 

Tiltak 

Motiverte og stolte medarbeidere Tinn kommune må oppfattes 
som en attraktiv arbeidsgiver 

der de ansatte har 

utviklingsmuligheter. 

Tinn kommune skal være en 
trygg organisasjon for ledere og 

medarbeidere med høy etisk 

standard og integritet. 
Innbyggere og omverdenen 

skal ha høy tillit til kommunen. 

Hvordan måle Medarbeiderundersøkelser 

(MedarbeiderTilfredshetsMonitor) 
hvert tredje år. 

Kompetanseutviklingsplaner. 

Antall søkere til kommunale 
stillinger. Andel ufaglærte. 

Brukerundersøkelser 

Status             2016 Det ble gjennomført 

medarbeiderundersøkelse I 2015 og 
2009. 

Det er bevilget egne 

kompetansemidler. Det er 
rekrutteringsvansker for noen 

yrkesgrupper og andelen 

ufaglærte er på noen områder 
for høy. Omstilling og 

endringskompetanse må økes. 

Kommunens etiske 

retningslinjer ble sist revidert i 
2011. Etikk er tema i alle ledd i 

kommune-organisasjonen og en 

del av opplæringen av 
nyansatte. 

Kommunikasjonsplan for Tinn 

kommune er ikke utarbeidet. 
 

Ambisjon        2021 Medarbeiderundersøkelse i 2021  Andel lærere med godkjent 

utdanning  og  ansatte med 
fagutdanning innen helse- og 

omsorg er minst på 

gjennomsnitt for landets 
kommuner. 

Kommunen har omstillings- og 

endringsdyktige ledere og 

medarbeidere.  

Brukerundersøkelser knyttet til 

tema tillit og informasjon 
gjennomføres.  

Resultatmål   2018 Medarbeiderundersøkelse i 2018  Andel lærere med godkjent 

utdanning må økes fra 2016. 

Andel ansatte med 
fagutdanning innen helse- og 

omsorg må økes. Det 

igangsettes opplæring for 
ledere og ansatte i 

endringskomptanse.   

Etiske retningslinjer vurderes 

fortløpende.  

 
Kommunikasjonsplan for Tinn 

kommune utarbeides. 

 
Brukerundersøkelser knyttet til 

tema tillit og informasjon 
gjennomføres. 
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Kommunen som samfunnsutvikler 
 

Overordna mål (1) Tinn skal være stedet der folk ønsker å bosette seg og der bedrifter 

velger å etablere seg 

Mål Tinn skal ha en nasjonal og 
ledende helårlig reiselivs-

næring 

Tinn kommune skal ha aktive 
lokalsamfunn som en 

forutsetning for god folkehelse 

og samfunns-deltakelse 

Tinn skal være attraktiv for 
etablering av offentlige og 

statlige arbeidsplasser 

 

Handlingsplaner 

Tiltak 

Kjennskapen til Rjukan og 

Tinn og dets mange spennende 

attraksjoner og tilbud må økes. 
Merkevaren Rjukan må bygges 

videre.  

Gode helse-, fritids- og 

kulturtilbud. 

Godt frivillighetsarbeid. 

Gode muligheter for 

rekruttering av av kompetent 

arbeidskraft. 
God infrastruktur. 

Politisk arbeid. 

Hvordan måle Besøkstall 
Markedsundersøkelser 

Brukerundersøkelser 
 

Antall offentlige/statlige 
arbeidsplasser som etableres 

Status             2016 Reiselivet er økende, 

attraksjonene utvikles, men det 

fulle potensialet som 
reiselivskommune  er ikke tatt 

ut ennå. 

Det er gode tilbud i dag, men 

folketallet reduseres, særlig 

unge voksne flytter ut. Tinn 
oppfattes ikke som en attraktiv 

bostedskommune – det er 

vanskelig å rekruttere folk 

utenfra. 

Tinn har mista mange offentlige 

/statlige arbeidsplasser. 

Ambisjon       2021 Markedsundersøkelser viser at 

Rjukan og Tinn er en ledende 
nasjonal reiselivsdestinasjon. 

Brukerundersøkelser viser at 

attraktiviteten som 
bostedskommune har økt. 

Tilflytningen har økt. 

Det skal være etablert eller Tinn 

skal være i posisjon til å få 
etablert statlige/offentlige 

arbeidsplasser i kommunen. 

Resultatmål   2018 Fortsatt økning i besøkstall 

Strategisk næringsplan og 
reiselivsstrategien er revidert.  

Tiltak som øker attraktiviteten 

for Tinn som bostedskommune 
– særlig for unge voksne 

igangsettes. 

Forstudien fra 

omstillingsprosjektet om mulige 
statlige arbeidsplasser  følges 

opp. Politisk arbeid for 

etablering av statlige 
arbeidsplasser intensiveres. 

 

…fortsetter neste side  
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Overordna mål (2) Tinn skal være stedet der folk ønsker å bosette seg og der bedrifter 

velger å etablere seg 

Mål Tinn skal ha en aktiv rolle i 

Verdensarvutvikling, -

formidling, - og bevaring. 
 

Utviklingen av infrastruktur og 

samferdsel skal komme hele 

kommunen til gode  

Tinn skal være et inkluderende, 

flerkulturelt og mangfoldig 

samfunn. Dette mangfoldet skal 
gjenspeiles i hele kommunen. 

Handlingsplaner 

Tiltak 

Befolkningens eierskap og 

stolthet for verdensarven må 

opprettholdes. Det må sikres 
midler til bevaring og utvikling 

av verdensarvobjektene og 
statusen må benyttes for å 

bevare og  skape nye 

arbeidsplasser. 

Det må være enkelt å komme 

seg til/fra og internt Tinn. Dette 

betinger gode veier og gode 
kollektivtilbud for hele 

befolkningen og tilreisende. 
 

Bredband og strømnett må 

være oppdatert og moderne til 
enhver tid. 

Befolkning, innflyttere og 

tilreisende skal oppleve Tinn 

som et spennende samfunn og 
føle seg velkomne i kommunen.   

 
Tinn skal være åpent for 

flerkulturelt mangfold, men 

samtidig ta vare på Tinns egen 
kulturarv innen folkemusikk, 

folkekunst, mat- og 

håndverkstradisjoner. 
 

Tinn skal ha et aktivt 

inkluderingsarbeid. 

Hvordan måle Det rapporteres på 
gjennomføring av tiltak i 

forvaltningsplanen for 

verdensarvområdet Rjukan-
Notodden industriarv 

Tilstandsvurderinger 
Brukeranalyser 

Brukerundersøkelser 
Arbeidsintegrering 

Status             2016 Rjukan-Notodden ble skrevet 

inn på UNESCOs 
verdensarvliste i 2015. 

Det foreligger en forstudie 

«Verdensarven som grunnlag 
for næringsutvikling» 

 

 

Deler av veistandarden må 

oppgraderes. 
Bredband og strømnett bygges 

ut bl.a gjennom prosjektet nye 

kommunikasjonsveier i Øst-
Telemark. 

Tinn kommune har en verdifull 

kulturarv å ivareta. Samtidig har 
Tinn vært gode på å ivareta 

tilflyttere det være seg fra andre 

deler av landet eller utlandet 
bl.a bosetting av flyktninger. 

 

Det arbeides nå med en 
intergreringsplan. 

Ambisjon        2021 Gjennomføring av tiltak i 

forvaltningsplanen. 

Verdensarvturismen er økt, det 
er etablert nye arbeidsplasser 

med grunnlag i verdensarven. 
 

E134 mot Oslo er forbedret. 

Veistandarden vestover mot 

Rauland/Vinje er oppgradert. 
Kollektivtilbudet er forbedret. 

Det er etablert en regional 
flyplass på Notodden. 

Bredband og strømnett er blant 

de beste i landet. 

Brukerundersøkelser viser at 

Tinn er en god kommune å bo i 

for tilflyttere og bosatte 
flyktninger og at disse blir godt 

integrert i arbeidslivet. 
 

 

Resultatmål   2018 Gjennomføring av tiltak 
forvaltningsplanen og 

forstudien om verdensarv og 

næringsutvikling. 
 

Veiene oppgraderes. 
Kollektivtilbudet forbedres. 

Det realiseres bredbands-

kommunikasjon mot Vestlandet 
over Haukeli. 

Integreringsplan er ferdig. 
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Konkrete mål for året 2018 

Resultat og utviklingsmål for kommuneorganisasjonen 2017 er fastsatt i formannskapets lederavtale 

med rådmannen.

 

Resultatmål: 
Årlig netto driftsresultat mellom 1,6-5 % av budsjettet. 

 

Kommunens organisasjon skal så langt som mulig være oppdatert til enhver tid. Nødvendige justeringer 

vurderes fortløpende. Ansatte skal rekrutteres med riktig kompetanse. Der dette er vanskelig settes det i 

gang kompetansehevende tiltak/videreutdanning. Vedtatte bemanningstilpasninger gjennomføres. Det skal 

settes sterkere krav ledere i Tinn kommune og dette må følges opp løpende. 

 

Skoleresultatene skal minst oppfylle målene i kvalitetsplanen for grunnskolene i Tinn. Antall lærere uten 

godkjent utdanning skal ikke være større enn 3 %. 

 

Samhandlingen mellom enhetene skal stimuleres og utvikles for å styrke tjenestetilbudet overfor brukerne. 

 

Sykefraværet skal være 7,5 % eller lavere. 

 

Utviklingsmål:  
Rådmannen skal sørge for tydelig ledelse av kommunen, krav til ledelse skjerpes. Ledelsen i 

rådmannsteamet – rådmann og kommunalsjefer – skal styrke oppfølgingen av enhetsledere/andre ledere i 

kommunen. Styringsretten skal benyttes i sterkere grad for å få gjennomført beslutninger. 

 

Det settes krav til innovasjon og endring som en naturlig del av utviklingsverktøyet til kommunen. Det skal 

være fokus på utvikling og bruk av velferdsteknologi innen eldreomsorgen. Digitalisering av kommunal 

tjenester skal økes. 

 

Næringsarbeidet skal sikre og utvikle eksisterende næringsliv. Strategisk næringsplan og reiselivsstrategien 

skal følges opp med handlingsplaner. Strategisk næringsplan skal revideres. 

 

Boligbygging – regulering skal igangsettes. Det skal klargjøres og stimuleres til gjennomføring av 

boligprosjekter. Det skal være byggeklare tomter i hvert sentrum. 

 

Samfunnsutvikling – utnytte Rjukans status som verdensarvsted. Sentrumsplanen for Rjukan 

(kommunedelplan) skal vedtas politisk. 

 

Beredskap – innbyggere og gjester i Tinn skal kjenne seg trygge. Tinn kommunes beredskap skal fungere 

til enhver tid og kommunen skal være blant de beste i Telemark når det gjelder beredskap. 

 

Det regionale samarbeidet skal utvikles og Tinn kommune skal tiltrekke seg arbeidsplasser som resultat av 

dette. 

 

Omdømmebygning – snu befolkningsutviklingen og synliggjøre Tinn som det gode bosted. Utarbeide en 

helhetlig profilering av Tinn kommune. 

 

Nødvendige virkemidler for gjennomføring:  
God kommunikasjon mellom politisk og administrativt nivå. 

Rapportering til kommunestyret i forhold til gjennomføring av vedtak. 

Kvalitetssikre internkommunikasjon mellom saksbehandler og rådmannen. 

Det skal settes større trykk på gjennomføring av vedtak. 

Det gis rådmannen nødvendig beslutningsmyndighet og nødvendige ressurser. 
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Utviklingstrekk i kommuneøkonomien 
Kommunens inntekter er  grunnlaget for  de  tjenester og  ytelser en kan gi befolkningen og hvilke 

investeringer som kan gjennomføres. Revidert økonomiplan viste at det må dekkes inn 7,8 mill. kr på 

budsjettet for 2018 for å få balanse og 2 % netto driftsresultat. 

 

I tillegg er det for høyt driftsnivå i mange enheter og disse utgiftene er økende om tiltak ikke 

iverksettes. Det har de siste årene bl.a. vært en urovekkende stor vekst innenfor pleie- og 

omsorgstjenestene.  

 

Dette betyr at driftsnivået fra 2017 ikke kan opprettholdes, driftsnivået må i stedet reduseres og det må 

gjøres tiltak for å øke inntektene. Realnedgangen i inntektene var delvis kjent ved behandling av 

økonomiplanen og tatt høyde for der, men statsbudsjettet for 2018 har gitt ytterligere utfordringer. 

 

Grunnen til endring i kommunens inntekter er: 

 Kommunens frie inntekter har en svakere vekst i Tinn enn i resten av landet. Både 

skatteinntekter og statlig rammetilskudd blir påvirket av befolknings- og 

demografiutviklingen. I 2018 er Tinn den kommunen i Telemark som får svakest utvikling i 

rammetilskudd fra staten.  

 Montessoriskolen gir trekk i kommunens rammetilskudd.  

 Skatteanslaget forventes å ligge høyere enn i 2017, i samsvar med forutsetningene i ØP.  

 Eiendomsskatten for kraftanleggene og andre verk og bruk går nominelt ned med ca. 12 mill. 

kr. i forhold til 2017.  

 Utbytte fra Tinn Energi reduseres med 1,5 mill. kr og settes 6 mill. kr i 2018. 

 

Noen av tilpasningene til nettorammene er gjort ved å foreslå økt brukerbetaling utover vanlig 

prisstigning. Dette gir økte driftsinntekter som alternativ til ytterligere kutt i tjenestene.  Det er tre 

begrunnelser for økningen i kommunale avgifter utover vanlig prisstigning: 

 

1. Kommunen trenger flere inntekter for å opprettholde driften (må kompensere for inntektssvikt 

andre steder i budsjettet) 

2. Det er store behov for å øke bevilgningene til kommunalteknisk infrastruktur – dekning må 

hentes ved å  øke  kommunale avgifter. 

3. Selvkostdekningen innenfor en del kommunale tjenester er lav dvs. de kommunale avgiftene 

dekker ikke kostnadene, og kommunen subsidierer innbyggerne. 

På den annen side er ikke de kommunale avgiftene i Tinn spesielt lave, og det er grenser for hva en 

kan velte over av utgifter på kommunens innbyggere. Inntektene fra brukerbetalingene og kommunale 

avgifter øker i gjennomsnitt med 4,5 % fra 2017, dvs. 2,0 % utover prisstigning. 

 

I tillegg foreslås det å øke bruken av flyktninginntektene med 2 millioner kroner, for å finansiere 

kommunale tilbud for denne gruppen. Dette er også i tråd med ØP. Det er også stort press på 

utgiftssiden. Alle tjenesteområder har levert budsjettforslag som ligger innenfor budsjettrammene som 

ble vedtatt ved behandling av økonomiplanen. 

 

Dette forutsetter budsjettreduksjoner på alle tjenesteområder. Det er betydelige grep som må tas for å 

sikre budsjettbalanse i 2018. Ved vurdering av tiltakene må en også ha for øye at reduksjonen blir 

større i 2019. 

 

De mest betydelige forslagene i budsjettet for 2018 er følgende: 
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 Det legges ned 15 sykehjemsplasser 

 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg tilpasses og effektiviseres med bruk av 

velferdsteknologi 

 En stilling som kommunalsjef i rådmannsteamet fjernes. 

 Lønnsreguleringspotten nedjusteres med 4 millioner kr. 

 Bruk av flyktninginntekter i drift økes med 2 millioner kr. 

 Innsparing innenfor skole krever endring av skolestruktur fra skoleåret 2020/2021 

 Ikke lovpålagte ytelser til eksterne reduseres 

 

Behandling av skolestrukturen gjøres i egen sak der det må tas endelig stilling til hvilken 

skolestruktur som skal gjelde for resten av denne økonomiplanperioden. Det vil ikke være 

hensiktsmessig å få en slik diskusjon opp i hver budsjettbehandling. Det vises til nærmere 

vurderinger i kommentarene til tjenesteområde oppvekst og kultur. 

 

Det arbeides nå med en ny helse- og omsorgsplan som skal peke ut den videre veien for hvordan 

Tinn kommune skal løse utfordringen på dette området i framtiden, ikke minst den store eldrebølgen 

som kommer etter 2020. Det er vedtatt at helse- og omsorgstjenestene skal samlokaliseres ved Eldres 

Hus-tomten. Rådmannen mener det bør tenkes helt nytt når det gjelder de framtidige helse- og 

omsorgtjenestene dersom Tinn skal makte disse oppgavene. Dette gjelder både organisering, 

bygninger, velferdsteknologi osv. De tiltak som gjøres nå må settes inn i en slik sammenheng, og 

omlegging fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg er nødvendig.  

 

Det foretas innstramminger i ytelser/tilskudd til eksterne. Rådmannens forslag i budsjettet for 2018 

er følgende: 
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For å få budsjettbalanse er det for øvrig foretatt nedskjæringer i form av et flatt kutt i enhetenes andre 

utgifter utenom lønn (ostehøvel).  

 

Til tross for disse tiltakene oppnås ikke målet om 3 % netto driftsresultat i 2018, driftsresultatet blir på 

2 % i rådmannens forslag. Dette er i samsvar med revidert økonomiplan. Lønnveksten anslått til 3 % i 

2018 og prisvekst 1,8 %. Dette gir en samlet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,6 % fra 

2017 til 2018 i tråd med anslaget i revidert økonomiplan.  

 

Kommunens lånegjeld øker til 409 mill. kr i 2018. Dette er en økning på 78 mill. kr fra 2017. Den 

store økningen i 2018 skyldes hovedsakelig låneopptak til ny vannforsyningskilde ved Djupetjønn. 

Økt lånegjeld medfører økte finansutgifter.  

Rådmannens budsjettforslag ser da slik ut:  
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  Budsjett 2018 

  Rådmannens 

  forslag 

Alle tjenesteområder 0 

Kommunens store inntekter -373 431 000 

Sentralt tjenesteområde 31 927 000 

Oppvekst og kultur 118 223 000 

Levekår 182 754 000 

Samfunn 40 526 000 
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3. Kommentarer til budsjett for tjenesteområdene 

Kommunens store inntekter og utgifter 
Vi har valgt å skille dette budsjettansvaret ut og omtale det i et eget kapittel.  

 

Innstrammingskrav, budsjettrammer og rådmannens budsjettforslag 
 

Innstrammingskrav – ordinær drift 

 

Redusert rammetilskudd       -1 329 000  

Redusert eiendomsskatt     -12 070 000  

Økt naturressursskatt           300 000  

Redusert utbytte       -1 500 000  

Økt skatt inntekt og formue        8 258 000  

Økte lånerenter og avdrag       -3 802 044  

Anleggsbidrag Djupetjønn        1 657 410  

Mer bruk av flyktninginntekter        2 000 000  

Redusert lønnsreguleringspott        4 000 000  

Økt pensjon       -1 840 000  

Avsetning til buffer       -1 637 000  

Netto inntektsreduksjon ift. budsjett 2017       -5 962 634  

 

Budsjettramme 2017   -375 830 349  

Budsjettramme 2018   -373 430 740  

Oppgavekorrigert ramme   -381 792 983  

Reduksjon i netto inntekter ift. ramme       -8 362 243  

 

 

Rådmannens budsjettforslag viser at nettoinntektene på kommunes store inntekter og utgifter 

mangler 8,4 mill. kr. i forhold til oppgavekorrigert ramme. Hovedårsaken til dette er reduksjonen i 

eiendomsskatt fra kraftverkene på 12 mill. kr. i 2018. Mindreinntektene må dekkes inn på 

tjenesteområdenes budsjetter. 

 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
 

Kommunens store inntekter/utgifter omfatter skatteinntekter, statlige rammeoverføringer, 

finansutgifter/inntekter, forsikringer, lønnsreguleringsposter mm. 

 

 

Generelle budsjettreduksjoner 

 
Lønnsreguleringspotten 

Lønnsreguleringspotten blir nedjustert med 4 mill. kr. fra 10 til 6 mill.kr. fra 2018. Denne posten har 

blant annet vært en buffer for pensjonskostnadene, men på grunn av lavere lønnvekst de siste årene 

har ikke denne potten blitt brukt fullt ut. Nedjusteringen setter potten til et minimum, det er ingen 

ting å gå på ved evt. økte pensjonskostnader eller lønnsglidning utover sentrale oppgjør. 
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Bruk av flyktninginntekter (integreringstilskudd) til finansiering av drift 

Inntektene knyttet til bosetting av flyktninger (integreringstilskuddet) blir i økende grad benyttet i 

løpende drift for å opprettholde og finansiere tilbud innen for ulike tjenesteområder til denne 

gruppen. I 2017-budsjettet ble 3 mill. kr tatt inn som finansiering, i 2018 tas det ytterligere inn 2 

mill. kr slik at samlet bruk øker til 5 mill. kr. Fra 2019 blir samlet bruk av flyktninginntektene i 

driften 6 mill. kr pr. år. Dette er for så vidt ikke uvanlig, mange andre kommuner, bl.a. Notodden tar 

alle disse inntektene inn i driften.  

 

Integreringstilskuddene til en flyktning blir gitt i 5 år. De siste årene har disse inntektene vært store 

og blitt satt på fond for bruk til integrering senere. Ved utgangen av 2016 stod det 13 mill. kr på 

fondet og det er ventet å øke i 2017. Men framover blir det bosetting av færre flyktninger og 

inntektene vil reduseres i årene som kommer. Det kan bety at det blir mindre ressurser å bruke på 

integreringstiltak. 

 
Eiendomsskatt fredede bygninger 

Kommunen har helt siden 1980-tallet vedtatt at fredede bygninger skal fritas for eiendomsskatt. 

Dette er det anledning til etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Kommunestyret har siden 2007 

også vedtatt at eiendomsskatt bare skal utskrives på verk og bruk. Fredede bygninger som ikke er 

verk og bruk, er fritatt nettopp fordi de ikke er verk og bruk. De siste årene har Riksantikvaren fredet 

flere bygninger som er kategorisert som verk og bruk (dvs. aktivt drevne produksjonsbedrifter). 

Vedtaket om fritak for fredede bygninger medfører nå utilsiktede tap i eiendomsskatteinntekter for 

kommunen. Ved vedtakets opprinnelse på 1980-tallet, da kommunen skrev ut eiendomsskatt i 

områder utbygd på byvis, var ikke intensjonen å frita verk og bruk fra eiendomsskatt. Det bør i løpet 

av 2018 gjøres en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å videreføre fritaksvedtaket fra 1980-

tallet.  

 

Det finnes argumenter både for og imot fredning. På den ene siden er verdensarv et satsingsområde 

for kommunen, og bruk av bygningene er den beste form for vern. Man kan også se fritaket som en 

kompensasjon for de restriksjonene produksjonsbedriftene står overfor i bruken av fredede 

bygninger. På den andre siden kan det stilles spørsmål ved om denne forskjellsbehandlingene av 

skattyterne er en form for konkurransevridning. Slike forhold bør undersøkes i løpet av 2018. 

 

Fondsbruk og annonserte søknader  
 

Som nevnt i revisjonsdokumentet er det ikke rom for å finansiere prosjekter i driftsbudsjettet. Dette 

må i så fall gjøres av disponible fondsmidler.  

 

Verdensarvfondet har nå en disponibel kapital på 4,4 mill. kr. som skal dekke bl.a. 

verdensarvkoordinator, verdensarvsenter, masterplan for verdensarven, tilskudd til Rjukanbanen, 

tilbakeføringstilskudd/bevaringsmateriell o.l. Disse postene utgjør til sammen ca. 2 mill. kr slik at 

halvparten av fondet er borte i løpet av 2018. 

 

Disposisjonsfondet har en disponibel kapital på ca. 29,5 mill. kr. Her er det også en del forventede 

søknader om prosjektmidler som kommer til behandling parallelt med budsjettet for 2018. Her kan 

nevnes innovasjonssenteret, datalagring/infrastruktur/reguleringsarbeid, 

trafikkavvikling/parkeringsløsninger ved Gaustatoppen, OL-søknad, brøyting, vandrerTelemark, 

Museumsbygg for Tungtvannskjelleren m.m. 
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Sentralt tjenesteområde 
Eksklusiv kommunens store inntekter/utgifter. 

 

Innstrammingskrav, budsjettrammer og rådmannens budsjettforslag 
 

Innstrammingskrav – ordinær drift 

Reduksjon av driftsrammer  (kr)    1 600 000 

Andel av budsjettreduksjonene  

knyttet eksterne ytelser som ikke er lovpålagte (kr)     200 000 

 

Rådmannens budsjettforslag    31 927 000 

 

Rådmannens budsjettforslag for  den ordinære driften er i tråd med budsjettrammen gitt i revidert 

økonomiplan. 

 
 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
 

Sentralt tjenesteområde omfatter drift av rådmannsteamet/rådmannskontoret, støtteenhetene (økonomi, 

lønn og personal, lærlinger, arkivtjenesten, servicetorget) politisk kontor  og kommunens store avtaler 

som  bl.a. inneholder budsjettposter til overføringer, tilskudd til eksterne, næringstilskudd og mange 

andre tiltak. 

 

Konsesjonskraftomsetningen ligger også under sentralt tjenesteområde.  

 

På tjenesteområdet ligger også kommunens store inntekter/utgifter som omfatter skatteinntekter, 

statlige rammeoverføringer, finansutgifter/inntekter, forsikringer, lønnsreguleringsposter mm. Dette 

blir omtalt i eget kapittel.  

 

NAV var frem til juli 2016 også en del av Levekår, men er nå administrativ direkte underlagt 

rådmannen. NAV – Tinn sitt budsjett er imidlertid en del av Levekår sin samlede budsjettramme og 

blir kommentert under dette tjenesteområdet 

 

Konkrete mål for året 2018 
 

Ved siden av de mål som er fastsatt i kommuneplanens handlingsdel for 2018 er 

rådmannens/rådmannsteamets strategiske mål bl.a. å sørge for: 

 

 effektivitet (ledelse, innovasjon og endring, organisasjonsmodell, bemanningstilpasninger, 

delegering, IKT, digitalisering, rammestyring, kostnadseffektivitet, kort tjenestevei, 

kompetanseutvikling og trening) 

 service- og serviceutvikling (kultur, holdninger, IKT, samarbeid, informasjon) 

 kvalitet (tjeneste- og servicerklæringer, leveransegaranti, kvalitetssikring, vurdere verktøy, 

beslutning nær bruker, stimulere til brukermedvirkning, ”bench-marking”) 

 samfunnsutvikling (næringsutvikling, skape nye arbeidsplasser, satse på reiseliv, utvikle 

mulighetene  for verdensarvstatusen, Tinn som den gode boplass, omdømme, 

beredskapsarbeidet) 
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Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
 

Oppgaveløsning og kommunesamarbeid 

Økonomiavdelingen og organisasjonsenheten fortsetter arbeidet med å ta ut gevinster i forbindelse 

med nytt økonomi og personalssystem (Visma Enterprise). 

 

Det er behov for å øke nettkapasitet i kommunen – det er satt av ca. 1 mill. kr. på 

investeringsbudsjettet i 2018 til dette. 

 

IKT-avdelingen ble overført til felles IKT-drift i Kongsbergregionen – K-IKT i 2015. Det blir et 

samarbeid om skatteoppkreving i Kongsbergregionen (Notodden er ikke med) fra 2018. Det vurderes 

videre tjenestesamarbeid på stadig flere områder. 

 

Rådmannen 

Rådmannen/rådmannsteamets budsjett reduseres for 2018. En stilling som kommunalsjef i 

rådmannsteamet fjernes – innsparing kr. 900 000 pr. år. Konsekvenser er at den overordnede ledelsen i 

kommunen svekkes. Dette kan gå utover oppfølging, internkontroll og gjennomføringsevne. 

Utviklingsoppgavene må nedprioriteres. Noen poster for andre utgifter er også redusert.  

 

Næringsformål 

Overføringene til RNu AS er på samme nivå som i 2017 med kr. 3 320 000. Dette er betaling for 

ytelser som Rjukan Næringsutvikling AS utfører for Tinn kommune i henhold til oppdragsavtale.  

 

Tinn kommune ble omstillingskommune i 2015 og får overført midler fra fylkeskommunen til 

omstillingsarbeidet. Styret for Rjukan Næringsutvikling AS er omstillingsstyre og RNu har fått 

oppdraget med omstillingsarbeidet. Omstillingsmidlene blir overført til RNu. 

 

Tilskudd til drift av Telemark etablerersenter videreføres med kr. 120 000. 

 

Etableringspris for ungdom videreføres med kr 50 000 i regi av RNu. 

 

Tilskudd til driftsbygninger i landbruket er på samme nivå som i 2017 og det avsettes kr. 500 000 i 

budsjettet for 2018. Kommunestyret har ønsket å styrke/utvide tilskuddsordningen til driftsbygninger 

til også å gjelde andre bærekraftige tiltak på landbrukseiendommer i Tinn. Ved den ordinære 

behandlingen av ØP la kommunestyret inn ekstra kr. 500 000 til ordningen slik at den ble økt til 1 

mill. kr. pr. år. Rådmannen finner ikke rom for å utvide ordningen slik det tidligere er vedtak om. 

 

Tilskudd til Visit Rjukan videreføres på med 1,7 mill. kr.  i samsvar med avtale. Det ekstra 

markedsføringsbidrag til visitRjukan  reduseres med kr. 200 000 til  kr. 200 000. Tinn kommune 

overfører årlig kr. 1,7 mill. til visitRjukan som betaling for vertskapsfunksjonen. I tillegg overføres 

400 000 årlig i markedsbidrag. Det foreslås å redusere overføringene med kr. 200 000 pr. år fra 2018. 

 

Det kan innvendes at dette vil svekke reiselivet i Tinn som jo er hovedsatsningsområde i 

kommuneplanen som også har store ambisjoner for reiselivsutviklingen. Tinn kommunestyre har 

videre bestemt at vi fortsatt skal ha et eget destinasjonsselskap og ikke inngå i visitTelemark. På den 

andre siden er det bestemt at Tinn skal delta i basisfinansieringen av visitTelemark gjennom 

visitRjukan. Det bevilges kr. 300 000 til grunnfinansiering av felles reiselivsselskap i Telemark i 

samsvar med tidligere vedtak. Disse midlene kanaliseres altså gjennom visitRjukan. 

 

Det bevilges kr. 90 000 til leie/drift av toalettanlegg ved drosjeholdeplassen. 

 

Tilskudd til Rjukan Idrett er lagt inn med  kr. 800 000 i 2018. 

 

Støtte hybler for elever ved  Rjukan vgs er tatt bort fra skoleåret 2017/18. 
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Det bevilges heller ikke transportstøtte for elever fra Vest Telemark på Rjukan videregående skole fra 

skoleåret 2017/18. 

 

Det bevilges ikke støtte til transport for elever på landslinja ved Rjukan videregående skole fra 

skoleåret 2017/18. 

 

Det bevilges kr. 350 000 til drifta av Fjellbussen mm.  i 2018. 

 

Det gis  tilskudd til Telemark interkommunale næringsfond med kr. 110 000. 

 

Støtte til Notodden flyplass videreføres med kr. 100 000 i 2018. 

 

Det bevilges kr. 50 000 til en støtteordning for kjøp av elsykler. 

  

Politisk kontor 

 

Budsjettet for politisk kontor reduseres med kr. 300 000. 

Konsekvenser: Det blir strammere rammer til innkjøp, ekstramøter mm. Antall politiske utvalg må 

reduseres fra neste valg periode. 

 

Det bevilges kr. 1,304 mill. kr. til kontroll- og tilsynsvirksomheten i Tinn kommune i 2018 

(kommunerevisjon, kontrollutvalg) inklusiv møtegodgjørelse til kontrollutvalgets medlemmer. Dette 

er i tråd med kontrollutvalgets budsjettinnspill. 

 

Det ligger kr. 15 000 som tilskudd til vennskapssamarbeidet med Guatemala. 

 

Servicetorget 

Budsjettet er tilpasset rammeforutsetningene for 2018. Det gjøres  ingen endringer i bemanningen.  

 

Økonomiavdelingen 

Fra 01.01.2018 går Tinn kommune inn i utvidet skattesamarbeid i Kongsbergregionen. Dette 

innebærer bl.a. at økonomiavdelingen reduseres med to årsverk, men disse vil fortsatt ha kontorplass i 

Tinn.  

 

I 2018 fortsetter prosessen med digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser. 

Innkjøp og innkjøpsordningen, som de siste årene har ligget ved rådmannskontoret, kommer høsten 

2017 tilbake til økonomiavdelingen. Kommunen skal innføre og ta i bruk Vismas modul for eHandel. 

 

Den store endringen i budsjett 2018 er knyttet til skattesamarbeidet i Kongsbergregionen, som 

beskrevet over. Kommunen kjøper tilbake deler av et årsverk for å utføre kommunale oppgaver i 

forbindelse med eiendomsskattekontor, tvangssalg og panteobligasjoner. 

 

For øvrig er det i 2018 behov for mer penger til kurs, bl.a. fordi økonomiavdelingen får ansvar for 

innkjøpsordningen og eHandel. 

 

 

Postmottak/sentralt arkiv og fellestjenester 

Budsjettet er tilpasset rammeforutsetningene for 2018.  

 

En 50 % stilling på postmottak/sentralt arkiv og fellestjenesten fjernes – innsparing kr. 300 000 pr. år. 

Konsekvenser: Arkivtjenesten er sentral i arbeidet med å effektivisere og digitalisere 
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saksbehandlingen i kommunen. En reduksjon som foreslått lar seg gjøre, men kan svekke 

gjennomføringsevnen av effektiviseringstiltak noe. 

 

Lønn og personal 

Budsjettet er tilpasset rammeforutsetningene for 2018. Det gjøres ingen endringer i bemanningen.  

 

Prosessen med effektivisering og digitalisering av arbeidsprosesser fortsetter. Det  planlegges å 

digitalisere alle personalmeldinger. Disse har tidligere vært skrevet på papir og sendt pr. internpost 

eller scannet i e-post.   

 

Medarbeiderundersøkelse gjennomføres. Det igangsettes opplæring for ledere og ansatte i 

endringskompetanse.  Etiske retningslinjer vurderes fortløpende.  

 

Nytt sak/arkivsystem skal implementeres i løpet av 2018. Dette er både tids- og ressurskrevende. I 

tillegg er det behov for å se på egnede lokaler for kommunens fjernarkiv. Dette er ikke 

kostnadsberegnet og en vil måtte komme tilbake til saken. 

 

I 2018 skal det som nevnt gjennomføres medarbeiderkartlegging igjen. Det innebærer en merutgift på 

ca. 500 000 kroner. En håper å kunne benytte avsatte midler (mindreforbruk tidligere år) til dette. 

Digitalisering og nye programmer og programvare koster også penger. Dette er midler som sjelden 

synliggjøres og som medfører enda strammere budsjetter, dersom disse ikke økes tilsvarende 

kostnadene. 

 

Lærlinger 

Kommunestyret har vedtatt at vi skal ha 10 lærlinger (5 nye hvert år). I tillegg tar kommunen også inn 

lærlinger som er finansiert av NAV. Det er avsatt midler til dette i budsjettet. 

 

Andre tiltak 

 

 Rjukanbadet får et driftstilskudd på kr. 3,0 mill. i 2018. Kalkulatorisk husleie er beregnet til kr. 

2,496 mill. kr. 

 Rjukan Idrett får et driftstilskudd på kr.  800 000 i 2018. 

 Rammetilskudd til kirkelig fellesråd indeksjusteres til kr. 5 040 000 i 2018. I tillegg kommer 

verdien av tjenesteytingsavtalen og et investeringstilskudd på kr. 500 000. 

 Norsk industriarbeidermuseum får et tilskudd til Rjukanbanen på  kr.  500 000 (Verdensarv) 

 Det bevilges kr. 400 000 til Verdensarvsenter i samsvar med vedtak. 

 Frikjøp av tillitsvalgte koster 1,491 mill. kr. i 2018. 

 Det er budsjettert med medlemsavgifter med kr. 600 000 i 2016 (bl.a. KS, LVK m.fl.) 

 Kommunen betaler Boligkontoret for administrasjonen av bostøtteordningene. Det budsjetteres 

med kr. 400 000 til dette i 2018. 

 Tilskudd til livssynsorganisasjonene er budsjettert med kr. 490 000 i 2018. 

 Det er avsatt kr. 250 000 til kompetanseutviklingstiltak. 

 Årlig tilskudd til Fjellab er fastsatt til  kr. 1 267 000 i 2018.  

 Det bevilges kr. 400 000  til Norsk Industriarbeidermuseum til driften av Tinn museum. 

 Det er satt av netto kr. 501 00 til regionsamarbeidet i Kongsbergregionen utenom IKT-drift 

(brutto 1,15 mill. kr.). I tillegg bevilges det kr. 579 000 på investeringsbudsjettet til 

oppgradering av sak/arkivsystemet. 

 IKT-drift i Kongsbergregionen – K-IKT koster 7,6 mill. kr. i 2018 fordelt med 6,780 mill. kr. på 

drift og kr. 864 000 på investering. 
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 Det forutsettes vertskommunekompensasjon for asylanter på 2,3 mill. kr. i 2018. Dette er 

inntekter som på generelt grunnlag finansierer de ekstra utgiftene kommunen har til disse 

gruppene i henhold til kommunale tjenester. 

 Kommunen får ikke lenger husleie for Mandheimen. Husleieinntekter for boligene i Tinngate 

som benyttes av asylmottaket er budsjettert med kr. 200 000 i 2018. 

 Det er også utgifter knyttet til drift av administrasjonsbygg/rettslokaler/ tilfluktsrom/ 

festeavgifter på sentralt tjenesteområde. 

 Utgifter/inntekter knyttet til skjenkebevillinger og administrasjon og kontroll av disse blir ført på 

sentralt tjenesteområde. 

 

Verdensarvfond 

Kommunestyret etablerte ved budsjettbehandlingen for 2016 et verdensarvfond på 10 mill. kr. 

Disponering av fondets midler fastsettes i hovedsak ved de årlige budsjettbehandlingene. Det kan også 

behandles løpende saker gjennom budsjettåret, og formannskapet får da disse sakene til behandling. 

Det er kr. 4 433 000 disponibelt på Verdensarvfondet er ved inngangen av 2018. 

Det foreslås bruk av kr. 1 777 000 i 2018. 

Disponibelt på fondet ved utgangen av 2018 er dermed kr. 2 656 000. 

 
Verdensarvfond 

  
  

  

2017 

Budsjett  

 2018 

Budsjett 

pr 01.01.   8 440 4 433 

Avsetning   2 926 0 

Budsjettmessig bruk i drift      

        K-sak 2/16 Mandheimen -4 000   

        K sak 60/16 Verdensarvsenter -400 -400 

        K-sak 57/16 del 2 jakten på tungvannet -300 0 

        K-sak 159/16 NIA - Sertifisering  M/F Storegut -500 0 

        Tilskudd til Rjukanbanen - NIA -500 0 

        Verdensarvkoordinator  -783 -827 

        Bevaringsmatriell  -50 -50 

        Tilbakeføringstilskudd  -400 -400 

        K–sak 103/17  (16.11. 2017)    

        Masterplan for  verdensarv Rjukan Notodden 
0 -100 

pr 31.08  4 433 2 656 

 

  

  



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 28 
 

Kraftfondet 

Det avsettes midler til nærings/utviklingstiltak på grunnlag av inntekter fra salg av konsesjonskraft. 

Mulighetene for slike midler reduseres sterkt på grunn av lavere inntekter fra konsesjonskraftsalget. 

Dette er også en vesentlig årsak til innstramming av utgiftene knyttet til eksterne ytelser. 

Rådmannens forslag til bruk av disse midlene i 2018 er følgende:  

  Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Ikke fordelt utviklingstiltak 1 633 000 0 0 0 0 

Admini 200 000 0 0 0 0 

Garanti Gvepseborg 200 000 0 0 0 0 

Fotoplass Miland 150 000 150 000 150 000 0 0 

Styrke kommunens 

informasjonstjeneste 

500 000 0 0 0 0 

Oppfølging av næringsplan 500 000 0 0 0 0 

Eksisterende næringsliv - tilskudd 500 000 0 0 0 0 

Øst Telemark Etableringssenter 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Visit Rjukan – 

markedsføring/basisfinansiering 

400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Tilskudd til Rjukanbanen – 

intensjonsavtale ( flyttet til 

verdensarvfond) 

1 000 000 500 000 0 150 000 150 000 

Vidda Vinn 0 0 0 0 0 

Verdensarvprosjekt 

( flyttet til verdensarvfond) 

921 000 948 000 0 0 0 

Bevaringsplaner –

veiledningsmatriell  

(flyttet til verdensarvfond) 

50 000 50 000 0 0 0 

Tilbakeføringstilskudd 

(flyttet til verdensarvfond) 

400 000 400 000 0 0 0 

Boligtilskudd  600 000 600 000 600 000 0 0 

Tilskudd til driftsbygninger i 

landbruket 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 

Fjellbussen - Tilskudd 372 000 372 000 372 000 350 000 350 000 

Utviklingstiltak - utgift   8 546 000   4 540 000   2 642 000 1 520 000 1 520 000 
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Tjenesteområde Kultur og oppvekst 

 

Innstrammingskrav,  budsjettrammer og rådmannens budsjettforslag 
 

Innstrammingskrav – ordinær drift 

Reduksjon av driftsrammer barnehager:       500 000 

Reduksjon driftsramme Voksenopplæringen:   100 000 

Reduksjon av kulturtilskudd:     500 000 

Rådmannens budsjettforslag:                118 223 000           

   

Rådmannens budsjettforslag for  den ordinære driften ligger på rammen.  

 

Barnehager 
 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
Tinn kommune er pålagt å ha et barnehagetilbud til alle barn som fyller ett år innen den 01.12. Tilbud 

ut over dette er ikke lovpålagt, men er et gode for barnefamilier. Dette gjelder de minste barna i 

asylmottaket og barn som flytter til Tinn i løpet av barnehageåret. UDI dekker barnehageplasser for 

barn i alderen 3 – 5 år fra asylmottaket. 

 

Enhet barnehage består av fem barnehager og 75 ansatte fordelt på 60 årsverk. Det er 39,1 % 

barnehagelærere, 39,1 % fagarbeidere og 21,8 assistenter. De kommunale barnehagene har til sammen 

16 avdelinger og ca.200 barn. I tillegg kommer Hovin barnehage med ca. 10 barn. Ni plasser holdes av 

til barn fra Mandheimen asylmottak – disse dekkes i stor grad av UDI.  

 

Barnetallet på Rjukan har gått drastisk ned fra 2015. I de siste årene er lagt ned tre avdelinger for å 

tilpasse driften. Det er vanskelig å beregne behovet for barnehageplasser fra august 2018. En har 

derfor gått ut fra dagens antall i budsjettet.  

 

Vesletun barnehage er privat barnehage. Denne skal behandles på lik linje med de kommunale når det 

beregnes offentlig støtte. Regnskap og barnetall i 2016 er grunnlag for tilskudd i 2018. 

 

Konkrete mål for året 2018 
Tinn kommune skal tilby et kvalitativt godt barnehagetilbud til barn i Tinn.  

Ny rammeplan skal implementeres og det skal utarbeides felles pedagogisk plan for Tinnbarnehagene. 

De ansatte skal bli bedre til å forebygge, oppdage og iverksette tiltak når barn lever i bekymringsfulle 

forhold. 

 

Alle barnehager skal ha tema i fht verdensarv. 

Kompetanseplaner utarbeides og følges. Øke pedagogandelen til 50 % innen 2020. 

Lov og forskrifter følges og det føres interkommunalt tilsyn for å sikre dette. 

Følge årshjulet i HMS-arbeidet og følge opp sykemeldte på en konstruktiv måte. 

Barnehagene har gode beredskapsplaner. 

 

Konsekvenser/utfordringer av budsjett 2018 
 

Det er lagt opp til å videreføre dagens ordning med å gi barn plass i barnehagen etter hvert som de blir 

ett år eller flytter til Tinn i barnehageåret. Det er også tatt høyde for at de minste barna i asylmottaket 

får plass.  
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Bemanningsnormen vil bli endret i 2018. Det innebærer flere ansatte med utdanning som 

barnehagelærer og færre barn per. avdeling og færre barn per ansatt.  

Det er lagt inn tall ut fra dagens tilbud. Lønn utgjør ca. 92 %.  

 

Tinn kommune har vedtatt makspris på kr. 2 910 (økning på 110 kr per måned) og 30 % 

søskenmoderasjon. Med ordning med redusert foreldrebetaling er det er lagt inn redusert 

oppholdsbetaling ut fra dagens vedtak med ca 600 000 kr. Det er tatt høyde for det i budsjettet. 

Foreldrebetaling på mat er foreslått økt med 4,5 % i 2018. 

 

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
I økonomiplanen er det lagt inne en innsparing på 500 000 for barnehage. Ca. 300 000 blir dekket av 

økt foreldrebetaling (ny makspris på kr. 2910).  

200 000 er lagt inn som generell innsparing fordelt på alle barnehagene. Eventuelt at Enhet for 

barnehage får dekket redusert oppholdsbetaling for barn som kommer under tiltak knyttet til 

integrering. 

 
På grunn av et stort kull går over i skolen og lave fødselstall og utflytting må en vurdere om en må 

redusere antall avdelinger etter hovedopptaket er klart ca. 15. mars.  

 

Tilskuddet til private barnehager er regulert i egen forskrift og baserer seg på regnskap i 2016 og 

deflator. I tillegg gir kommunen kompensasjon for redusert foreldrebetaling. Tilskudd til Vesletun 

barnehage er lagt inn med kr. 8 900 000 i budsjettet. Det er en økning på 400 000 i forhold til 2017. 

 

Det er foreslått en økning på kr. 15 per måned for mat (ca. 4 %). 

 

 

Skoler 
Det er i økonomiplanen lagt opp til at det ikke skal foretas kutt innenfor skole ut over generelle kutt i 

2018.  

 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten 
Tinn kommune har følgende skoler: Atrå barne- og ungdomsskole (198), Hovin (7), Miland (42), 

Rjukan barneskole (240) og Rjukan ungdomsskole (131). Dette er 12 færre elever skoleåret 2017/18 

enn i 2016/17.   

 

 

Konkrete mål for året 2018 
Det er et mål i 2018 at alle elever har godt utbytte av undervisningen.  

 

Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Tinn skal revideres i 2018. 

 

Det er et mål å drive utviklingsarbeid innenfor valgte kjerneområder. I tillegg skal tema knyttet til 

verdensarven inn i lokale læreplaner.  

 

Det er et mål at alle elever med flerspråklig bakgrunn får gode nok kunnskaper i norsk og i fag slik 

at skal lykkes i videre skolegang og i tillegg bli godt integrert i samfunnet vårt. 

 

I tillegg er det et mål at alle lærere er kvalifisert til undervisning i alle skolens fagområder. Det er 

satset på at flere lærere tar videreutdanning innen matematikk, norsk (lesing), engelsk og andre fag 

som det er behov for i kommunen.  

 

Atrå barne- og ungdomsskole og Rjukan ungdomsskole inngår partnerskap med MOT. 

Alle skolene skal ha opplegg knyttet til entreprenørskap/Ungt entreprenørskap. 
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Konsekvenser/utfordringer av budsjett 2018 
Rådmannens budsjettforslag for skolene medfører ingen store konsekvenser da det ikke er forslått 

større endringer i forhold til 2017. 

 

Det er en liten nedgang i elevtallet, men det medfører ikke reduksjon av antall klasser. Det er ca. 70 

årsverk til undervisning (lærere). Av dem går ca. 48 årsverk til ordinær undervisning og 17 til 

spesialundervisning.  

 

Det er 35 elever har tilbud om særskilt norsk. 16 av dem er i innføringsklasse (velkomstklasse) 

skoleåret 2017/2018. Det medfører kostnader til to ekstra klasser. Elevene skal inn i ordinær klasse i 

løpet av neste skoleår. Det er ikke tatt høyde for økt antall elever som ikke kan norsk. Det er generelt 

behov for å styrke norskundervisningen for denne elevgruppen alle årene i grunnskolen for at de skal 

kunne mestre videre utdanning og yrkesliv. Dette gjelder særlig de elevene som kommer til Norge 

seint i skoleløpet og elever som har hatt liten skolegang i hjemlandet. Tiltak som kan styrke 

integrering, må ses i sammenheng med integreringsplan. 

 

Tinn kommune har satset på bruk av I-pad i undervisningen i 5. – 10. trinn. Alle elever har sin egen I-

pad. Tinn kommune leaser I-padene. De 400 000 som er satt av til data i skolen er satt av til satsingen; 

nettbrett, programvare og lisenser. Det er tenkt at innsparing på grunn av redusert behov for 

lærerbøker, vil kunne dekke kostnader ut over de 400 000. Det er et ønske at elever i 1. – 4. klasse 

også får benytte nettbrett i undervisningen. Den enkelte skole må eventuelt finne rom for dette 

innenfor eget budsjett 

 

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
Budsjett for MOT fordeles til den enkelte skole innenfor rammene for tjeneste 2021 (grunnskole). Det 

opprettes eget prosjektnummer der alle utgifter til MOT skal føres.  

 

 

 

Voksenopplæringen 
 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
Hovedvirksomheten til voksenopplæringen er å yte lovpålagt opplæring etter Voksenopplæringsloven, 

Opplæringsloven, Introduksjonsloven og 175 timers norskkurs for asylsøkere. Jfr. Rundskriv Arbeids- 

og inkluderingsdepartementet A-20/2007. 

 

Konkrete mål for året 2018 
VO ønsker å gi bedre veiledning og mer målrettet opplæring. Det er også et ønske om å videreutvikle 

samarbeid med NAV. Samarbeid med Rjukan vgs om overganger, tilpasning og hindre frafall skal 

utvikles videre. «Aktiviteten» - komme ned på bakkeplan og invitere folk inn og i større grad å være 

en arena for integrering og utvikling. 

 

Konsekvenser/utfordringer av budsjett 2018 
Vanskelig å forutse hvor mange elever som kommer og dermed også hvor stor produksjon/inntekt VO 

kan ha. Det er en utfordring å skulle drifte tre grunnskoleklasser uten tilførte midler dersom 

asylsøkertilgangen minsker. 12 av 32 elever i grunnskole tar dette som sitt introduksjonsprogram.  

 



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 32 
 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
Det er lagt inn en innsparing på 100 000. Disse er tenkt spart inn ved å tilpasse driften i forhold til 

budsjett. Det kan gå ut over tilbud som ikke er lovpålagt. Det er stor usikkerhet i forhold til antall 

kandidater på VO i årene som kommer. Enheten må dimensjoneres for lovpålagte oppgaver og avtaler 

med NAV om introduksjonstilbudet. 

 

 

Kultur 
 

Enhet for kultur består av fem avdelinger: Rjukan bibliotek, Rjukan frivilligsentral, Rjukan kino, Tinn 

kulturskole og barne- og ungdomsavdeling i tillegg til drift av kulturkontoret og Rjukanhuset. Enhet 

for kultur har 25 ansatte fordelt på ca. 14 årsverk. 

 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
Enhet for kultur arbeider bl.a. med følgende områder:  

Fagansvar for Rjukan Kino, Rjukan bibliotek, Tinn kulturskole, fritidsklubber og MOT- kafeen, daglig 

ansvar for utleie av Rjukanhuset, Kinogalleriet og idrettshaller.  

 

Det er lovpålagt å ha et folkebibliotek med en fagutdannet biblioteksjef.  

Det er lovpålagt (Opplæringslova) å ha en kulturskole. 

 

Konkrete mål for året 2018 
Sørge for at enheten drives forsvarlig innen for de rammer som til enhver tid fastsettes av overordna 

myndighet. Enhetens tilbud innen kino, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, barne- og 

ungdomsavdeling, kulturhus, DKS og alle andre tjenester skal ha en høy brukertilfredshet, god service 

og god kvalitet og være tilgjengelig for alle. Fokus på folkehelse, integrering og Verdensarv i ulike 

prosjekter, tjenestetilbud og arrangementer i regi av enhet for kultur.  

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
Forslag til budsjettramme for 2018 er lik opprinnelig ramme for 2016 etter at engangstilskudd er tatt 

bort og MOT kontingentene er tatt ut. To år med lønnsøkning og indeksregulering og andre vedtatte 

reduksjoner er justert ved reduksjon på kjøp av varer og tjenester og liten inntektsøkning i elevbetaling 

kulturskolen og vare/billettsalg kino.  

 

Frivilligsentralen har økt sin ramme pga. ny daglig leder og større forventninger til aktivitet. Hele det 

statlige tilskuddet på kr. 392.000 som kommer i rammebudsjett tilfaller frivilligsentralen.  

 

Enheten vil ut fra behov finne frem til områder der en kan redusere driften i tråd med budsjettet.  

Priser for elevplass i kulturskolen og leie av instrumenter øker med 4,6 %. 

 

Budsjettposten for kulturtilskudd reduseres med 500 000 fra 2 066 000 til 1 566 000. 
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Tjenesteområde Levekår 

Innstrammingskrav, budsjettrammer og rådmannens budsjettforslag 
 

Innstrammingskrav – ordinær drift 

Reduksjon av driftsrammer        1 600 000 

 

Rådmannens budsjettforslag   182 754 000 

 

Rådmannens budsjettforslag på den ordinære driften ligger budsjettrammen.  

 

 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten 

 
Tjenesteområde levekår består av fire enheter:  

 Helse- og familietjenester (105 årsverk og 147 ansatte) 

 Institusjonstjenestene (109 årsverk og 171 ansatte) 

 Hjemmetjenestene (65 årsverk og 98 ansatte) 

 Mandheimen asylmottak (9 årsverk) 

 

NAV var frem til juli 2016 også en del av tjenesteområde levekår, men er nå administrativ direkte 

underlagt rådmannen. NAV – Tinn sitt budsjett er imidlertid fortsatt en del av Levekår sin samlede 

budsjettramme og blir kommentert her. 

 

Beskrivelse av enhetene: 

Helse- og familietjenester:  

Enheten består av 14 avdelinger med et bredt spenn (komplekst og sammensatt) av tjenesteutøvelse og 

fag. Enheten har i dag en enhetsleder og en ass. enhetsleder, alle avdelingsledere har personal, drift og 

økonomiansvar.  Ansvaret totalt sett og det faglige ansvaret er forankret i ledelsen for å se kompetanse 

på tvers av tjenesteområder. 

 

Som følge av innstramminger i budsjett 2018 foreslås det å inndra assisterende enhetslederstilling, 

samt å overføre to avdelinger (Solvang og avlastningsboligen) herfra til hjemmetjenestene, slik at 

ledelsesspennet i enheten blir «håndterbart» for enhetsleder alene. 

Etter endringer pr. 01.01.2018: 74,5 årsverk og 103 ansatte (2017: 105 årsverk og 147 ansatte) 

 

Institusjonstjenesten: 

Enheten består av to sykehjem, et i Austbygde og et på Rjukan. Her er det primært langtidsplasser og 

demensplasser. I tillegg er det i dag en avdeling på i den gamle sykehusbygningen, bestående av 

legevakt, korttidsplasser og øyeblikkelig hjelp-plass. Til sammen har kommunen 75 sykehjemsplasser. 

Enheten har i tillegg kjøkken ved begge sykehjemmene og vaskeri. 

Det er vedtatt i økonomiplanbehandling (2017 -2020) sak 91/16 den 22.06.2016 at kommunal drift på 

Rjukan sykehus blir avviklet, og den 05.10.2017 vedtok kommunestyret i sak 94/17 å samlokalisere 

alle helse- og omsorgstjenestene til området Eldres Hus.  

Enheten er i gang med å planlegge effektueringen av dette vedtaket, - som vil bli realisert i 2018.  

Vedtak om reduksjon av 15 sykehjemsplasser (2016/2017), betyr en reduksjon av ca. 15 årsverk. 

Vedtaket er ikke realisert i 2017, og skal i henhold til økonomiplanen realiseres i 2018.  

Etter gjennomførte endringer 2018: ca. 94 årsverk og 156 ansatte (2017: 109 årsverk og 171 ansatte) 
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Hjemmetjenesten: 

Enheten er organisert i to avdelinger, en på Rjukan og en i Austbygd. Det ytes tjenester til 

hjemmeboende, hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand). 

I tillegg er Tildelingskontoret organisert under hjemmetjenesten. Det samme gjelder BPA-ordningen, 

omsorgsboliger, matombringing og dagavdelinger.  

I 2018 vil hjemmetjenesten overta ansvaret for Solvang og avlastningsboligen, som hittil har vært 

avdelinger under enhet for helse og familietjenester. 

Etter gjennomførte endringer 2018: 95,5 årsverk og 142 ansatte (2017: 65 årsverk og 98 ansatte) 

 

Asylmottak: 

Mandheimen har en hovedavtale med UDI på 170 plasser, og en opsjonsavtale på 30 plasser som løses 

ut etter behov. Som oppdragsgiver for UDI må mottaket følge de retningslinjer UDI gir til drift av 

statlig mottak. Det innebærer blant annet at de skal ha et nøkternt, men forsvarlig botilbud, de skal ha 

et aktivitetstilbud og et informasjonsprogram. Beboerne skal selv sørge for matlaging og vask av 

beboerrom, leiligheter og fellesareal. Mottaket er nå et helt desentralisert. I tillegg til noen av 

kommunens egne blokker/hus leier vi mange boenheter på det private markedet. Mottaket har siden 

desember 2016 fått leie Ingolf barnehage som blir brukt til aktivitetshus. Det er oppe fast fire dager i 

uken og en og annen fredag. Aktivitetshuset er et veldig godt tilbud som beboerne bruker flittig. 

Mottaket har 9 årsverk. 

 

NAV-Tinn 

NAV Tinn har oppdrag med oppfølging etter NAV-loven, Lov om sosiale tjenester i NAV, Lov om 

introduksjonsordning samt Helse- og omsorgstjenester vedrørende rus.  NAV Tinn drives etter 

partnerskapsavtale mellom Tinn kommune og NAV Telemark etter en avtalt fordelingsnøkkel. 

 

 

Konkrete mål for året 2018 
 

Helse- og familietjenestene: 

Levere gode og forsvarlige tjenester. Sørge for en ytterligere samkjøring av tjenestene til brukerne. 

Arbeide med bedre ressurs- og kompetanseutnyttelse på tvers av avdelinger og enheter.  

Avlastningsboligen har behov for nye egnede lokaler for virksomheten.  

Sikre videre drift av «Blågården» bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. 

Fokus på forebyggende arbeid for barn og unge. 

Fokus på lederutvikling. Fortsette arbeidet i Compilo (kvalitetssystem), gjennomføre ROS-analyser. 

Få på plass en helhetlig HMS- og opplæringsplan for enheten. 

 

Økonomiske mål: Holde tildelt budsjettramme 

 

Institusjonstjenesten: 

Levere gode og forsvarlige tjenester. Sykehjemmene og korttids/rehabiliteringsavdelingen skal gi 

faglig forsvarlige tjenester til beboere/pasienter ved å sørge for at aktuelle lover og forskrifter som er 

gjeldene for pleie og omsorgstjenesten blir overholdt.  

 

 

Det innebærer å: 

 Utvikle kompetansen i samsvar med økende krav i tjenesten og sørge for at nyansatte 

gjennomgår introduksjonsprogram (Compilo, e-læring/KS-læring) 

 Sørge for at ansatte kjenner til og bidrar aktivt i enhetens internkontrollarbeid. Alle ansatte 

skal kjenne til og kunne bruke Compilo (kvalitetssystem) til å melde avvik. Avvik skal 

benyttes aktivt til forbedringsarbeid, både når det gjelder tjeneste, organisasjon og HMS. Dette 

gjøres ved å gjennomgå avvik på personalmøter og avdelingsmøter. 

 Alle avdelinger tar i bruk og jobber etter oppdatert HMS hjul. 

 Nært samarbeid med andre enheter i saker hvor det er naturlig å samarbeide. 



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 35 
 

 Følge opp bruker/pårørendeundersøkelse. 

 Enhetsleder følger opp avdelingslederne gjennom møter, medarbeidersamtaler og uformelle 

samtaler. 

 

Økonomiske mål: Holde tildelt budsjettramme.  

 

Hjemmetjenesten: 

Hjemmetjenesten skal levere gode og faglige forsvarlige tjenester. Det skal gjennomføres gode faglig 

vurderinger slik at hjemmetjenesten fungerer optimalt. Lover, forskrifter og prosedyrer skal 

overholdes. 

 De ansatte skal ha riktig kompetanse for å kunne løse de oppgavene de står ovenfor.  

Samhandlingsreformen og bestemmelsene i helse- og omsorgsloven gir økte krav til oss når 

det gjelder tjenestetilbudet. 

Vi arbeider etter BEON prinsippet (Best Effektive Omsorgs Nivå) 

 For å være i stand til å møte nye og strengere krav i gjeldende lovgiving, blir ledige 

hjelpepleierstillinger blir omgjort til sykepleierstillinger. Grunnen er at vi har problemer med å 

ha nok sykepleiere ved sykdom og ferier. 

 Det er behov for sykepleiere med spesialutdanning innen kreftomsorg, kols, geriatri, diabetes, 

forebyggende sårbehandling og behandling av kroniske sår. 

 Alle nyansatte har et omfattende introduksjonsprogram. Nyansatte får flere dager med 

opplæring. Alle ansatte og nyansatte skal ta nyansattkurs i KS læring. 

 Alle ansatte skal etter hvert ha tatt nytt legemiddelkurs i KS læring. 

 Tjenesten skal effektiviseres. Velferdsteknologi skal implementeres, bruken skal økes. 

 Alle trygghetsalarmer skal byttes ut, og vi skal ta i bruk digitale trygghetsalarmer 

(Responssenteret i Kongsberg). Dette tiltaket vil gi innsparing på sikt. 

 Videreutvikle funksjoner knyttet til bruk av Ipad og Visma-programmer. 

 Hverdagsrehabiliterings prosjektet ble gjennomført i 2016, med god effekt og de ansatte skal 

fortsette å tenke hverdagsrehabilitering, med fokus på egenmestring og velferdsteknologi. 

 Sørge for at ansatte kjenner til og bidrar aktivt i enhetens internkontrollarbeid. Alle ansatte 

skal kjenne til og kunne bruke Compilo (kvalitetssystem) til å melde avvik. Avvik skal 

benyttes aktivt til forbedringsarbeid, både når det gjelder tjeneste, organisasjon og HMS.  

 Fortsette med gjennomføring av vernerunder, ROS-analyser, HMS-planer og 

opplæringsplaner, og sørge for at dette gjøres kjent i enheten. 

 Fortsette med å opprettholde lavt sykefravær. 

 

Økonomiske mål: Holde tildelt budsjettramme.  

 

Asylmottak: 

Mål for enheten utvikles i tråd med flyktning og innvandringspolitikken og de endringer det måtte 

medføre fra UDI, og sørge for at ansatte får den opplæring som behøves i tråd med dette. 

 Levere på de mål som lederavtalen setter og med den kvalitet som må forventes av 

enheten. 

 Det har vært noe krevende i omleggingen fra sentralisert til desentralisert mottak i 

forhold til arbeidsoppgaver. Det er en helt annen måte å jobbe på og mottaket må 

fortsatt jobbe med nye rutiner for å effektivisere oppgaver. 

 Følge opp og utvikle samarbeidet med de enhetene det er naturlig å samarbeide 

med. 

 Mottaket skal være aktive i forhold til å søke på ekstramidler som UDI legger ut i 

løpet av året. 

 HMS arbeidet skal ha et høyt fokus, og være tema på alle personalmøter. 

 Få ansatte til å bruke Compilo i større grad. 

 

NAV-Tinn: 

 Bosette det antall flyktninger kommunen vedtar å ta imot og sørge for individuelle planer. 
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 Følge opp integrering av flyktninger med bakgrunn i kommunens kommende 

integreringsplan. 

 Ta initiativ til økt samarbeid for å få flere flyktninger over i videreutdanning eller ordinært 

arbeid før introduksjonstiden er over.  

 Økt bruk av hurtigsporet for nyankomne flyktninger med høyere utdanning. 

 Ta initiativ til samarbeid om økt antall språkpraksisplasser og andre muligheter for 

språkutvikling.  

 Raskere overgang fra introduksjonsordning til videreutdanning og ordinært arbeid. 

 Økt selvforsørgelsesevne for bosatte flyktninger og redusert behov for sosialhjelp. 

 Økt andel flyktninger som skaffer seg egen bolig i løpet av introduksjonsperioden. 

 Redusere andel passive ytelsesmottakere gjennom økt aktivitet.  

 

 

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget og konsekvenser/utfordringer  
 

Rådmannen har foreslått følgende kutt i budsjettets driftsrammer på tjenesteområde Levekår i 

økonomiplanperioden 2018-21 i forhold til 2017 budsjettet: 

Pleie- og omsorgstjenestene reduseres med ytterligere kr. 5 000 000 hvert år fra 2019. 

Helse og barnevern reduseres med kr. 1 600 000 hvert år i perioden. 

 

De konkrete tiltakene som blir gjennomført fra budsjettåret 2018 og videreført i økonomiplanperioden 

er: 

 

Helse- og familietjenestene: 

Utgiftene til barnevern/PPT reduseres med kr. 1 150 000 pr. år 

Konsekvenser:  

Enhetsleder har hatt en kritisk gjennomgang av alle vedtak, og justert disse i samsvar med KS sine 

satser. I tillegg er det en del tiltak som er avslutta. Enheten er også blitt mer påpasselig med å få inn 

utestående refusjoner fra andre (kommuner og stat). Dette får derfor ingen negativ konsekvens for 

noen brukere.  

 

Driftsbudsjettet i psykiatritjenesten og på Solvang reduseres med ca kr. 550 000 pr. år. 

Disse 550 000 kronene er benyttet til å styrke tilbudet til barn og unge ved helsestasjonen. 

Konsekvenser: 

Enhetsleder har gått igjennom alle vedtak og effektivisert driften. Det betyr at det er gjennomført 

nødvendige tilpassinger i driften. Inntektene er økt i samsvar med nye satser, og det selges en plass til 

Seljord kommune. Reduksjonen får dermed ingen negative konsekvenser for brukerne. 

 

Legesenterets budsjett reduseres med kr. 500 000 

Konsekvenser: Den nye legevaktsordninger gir økte inntekter, og derfor kan driftsbudsjettet reduseres 

tilsvarende. Derfor ingen negative konsekvenser. 

 

Budsjettet for PU reduseres med kr. 100 000 

Konsekvenser: Her har man også gått igjennom vedtak og gjort nødvendige tilpasninger. I tillegg er 

inntektene økt ved at man etter en gjennomgang har blitt mye bedre til å innhente refusjoner for 

ressurskrevende brukere. Reduksjonen gir ingen negative konsekvenser. 
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Enhet for helse og familietjenester reduserer driften med kr. 900 000. Denne innsparingen tas ved å 

inndra assisterende enhetslederstilling. 

Konsekvenser: Ved pensjonsavgang 01.01.2018 foreslås det å redusere med en lederstilling innen 

tjenesteområdet.  Tjenestene (avdelingene) innen helse, pleie og omsorg organiseres og fordeles på en 

annen måte enn i dag. Dette lar seg gjøre uten at det får store konsekvenser for brukere og ansatte. 

Tiltaket er drøftet med berørte parter og tillitsvalgte. Det er forståelse og aksept for forslaget. 

 

Pleie og omsorg – institusjon: 

Nedlegging av 15 sykehjemsplasser som ble vedtatt i  2017 budsjettet (halvtårsvirkning)  er ikke 

gjennomført.  Dette vedtaket er derfor videreført i 2018 budsjettet.  

Tiltaket skal gi en driftsreduksjon på til sammen 10 mill. kr. pr. år. Halvtårsvirkningen av dette – 5 

mill. kr. i budsjettreduksjon - ble lagt inn i budsjettet for 2017. Tiltaket har ikke vært mulig å 

gjennomføre pga stort press på plassene. Det gjelder både langtidsplasser og korttidsplasser. Vi har 

også i denne perioden betalt for enkelte overliggerdøgn pga vi ikke har hatt plass til å motta pasienter 

fra sykehuset. 

Reduksjonen på 5 mill. kr. fra 2019 er altså helårsvirkning av nedlegging av de 15 sykehjemsplassene 

som skulle vært gjort i 2017, men som ennå ikke er effektuert. Dette må sees i sammenheng med en 

økning av driften knyttet til hjemmetjenesten. 

 

Konsekvenser: For å greie nedlegging av sykehjemsplasser, må tjenestene dreies mer over til 

hjemmetjenesten. Dette vil kunne medføre økt behov og styrking av hjemmetjenestene. Selv om antall 

eldre over 80 år nå går ned en periode, kan det forventes flere avslag på søknader om sykehjemsplass 

og dermed flere klager. Flere kan bli liggende på korttidsavdelingen i påvente av langtidsplass, noe 

som igjen kan føre til færre korttidsplasser i perioder. Dette kan igjen føre til problemer med å ta imot 

pasienter som er ferdigbehandlet og utskrivningsklare fra sykehuset. Det vil i såfall føre til at vi må 

betale for overliggerdøgn. Det blir et viktig tiltak å komme i gang med bygging av flere 

omsorgsboliger. 

 

Pleie- og omsorg – hjemmetjenester: 

Furubakken borettslag er organisatorisk flyttet fra institusjonstjenesten til hjemmetjenester (2016) 

Konsekvenser: Det er redusert med 2,98 årsverk i denne forbindelse. Årsverkene i hjemmetjenestene 

benyttes mer fleksibelt der det er behov. Både tjenestetilbudet og ansatte er ivaretatt i denne prosessen. 

Ingen negative konsekvenser. 

 

Rådmannen foreslår å redusere ytterligere 600 000 (i tillegg til 1 mill.) på tjenesteområde levekår i 

revidert økonomiplan. Enhetslederne foreslår at denne reduksjonen tas i hjemmetjenestene.  

Konsekvenser: Ved innføring av ny velferdsteknologi og endringer i organiseringen av enkelte 

tjenester, vil dette kunne la seg gjennomføre uten at det får negative konsekvenser for brukere eller 

ansatte. 

 

Nettovirkningene av budsjettendringene er i tråd med forslaget til økonomiplan, men tiltakene vil også 

gi rom for å løse nye oppgaver bedre, f.eks. etablere koordinerende enhet og styrke tilbudene for barn 

og unge. 

Asylmottak: 

UDI har helt klare forventninger til tilbudet til beboerne. Regnskapsoppsettet til UDI er helt 

annerledes enn kommunens, slik at de leser ut fra tallene hvor mye vi bruker pr beboer.   

Mottaket kan ikke redusere på det beboerrettede arbeidet med informasjonsprogram og aktivitetstilbud 

da klarer vi ikke å oppfylle driftsavtalen.  
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Mottaket har ennå ikke et helt klart bilde av hvordan økonomien vil slå ut etter at vi ble desentralisert. 

Så langt tyder det på at vi får noe billigere drift ved å drive desentralisert, men det ligger noe 

usikkerhet her. Mannheimen bygget har krevd mye vedlikehold og det har vært veldig store 

strømutgifter. De kommunale avgiftene på bygget har også ligget høyt. 

Men vi vil få noe økning i husleier og internett. 

 

 

NAV-Tinn 

Det er trukket ut ytterligere 2 millioner fra integreringstilskuddet. Dette er kommentert under 

kommunens store inntekter og utgifter. 
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Tjenesteområde Samfunn 

Innstrammingskrav,  budsjettrammer og rådmannens budsjettforslag 
 

 

Innstrammingskrav/ inntektsøkning – ordinær drift 

Øke inntektene inkl. kommunale avgifter i gjennomsnitt med 2 % utover prisstigning. 

 

Reduksjon av driftsrammer        1 200 000 

 

Rådmannens budsjettforslag      40 526 000 

 

Rådmannens budsjettforslag for  den ordinære driften ligger på budsjettrammen.  

 

 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
 

Tjenesteområdet samfunn består av enhetene  

 Teknisk med underavdelingene Bygg, vei og anlegg, Vann og avløp, Brann og Renhold 

 Plan, landbruk og miljøvern 

  

I tillegg ligger daglig oppfølging av Servicetorget også til dette tjenesteområdet, selv om det 

organisatorisk ligger innunder sentralt tjenesteområde.  

 

Tjenesteområdet står for majoriteten av de prosjekter som Tinn kommune gjennomfører. I tillegg 

bidrar tjenesteområdet betydelig gjennom sin byggesaksbehandling til at utviklingen i de store 

hytteutbyggingsområdene i kommunen kan holde et så høyt tempo som de per dags dato gjør. Tinn 

kommune eier i overkant 75 bygg, hvor mesteparten av disse er formålsbygg, som er skoler, 

barnehager, institusjoner og kontorer.  

 

Av de byggene vi eier er flere signifikante verdensarvobjekter. Totalt i Rjukan-Notodden 

verdensarvområde befinner 60 av de 96 signifikante verdensarvobjektene seg.  

Skal noe bygges eller restaureres, så må det sees dette i sammenheng med verdensarven. Ved brann 

eller ulykker vil områder som inngår i verdensarven bli prioritert reddet, fremfor andre kanskje nyere 

bygninger som ikke har verdensarvstatus. 

 

Konkrete mål for året 2018 
I økonomiplanen 2018 – 21 ble netto ramme satt til 40 526 mill kr. Nedgangen i budsjett blir delvis 

kompensert av økte inntekter ifm økt byggeaktivitet i kommunen samt reell økning i inntekter med 2 

% utover prisstigning.  

 

Følgende områder er unntatt i arbeidet med innsparing: 

 Ansvarsområde 1870, politiske vedtatte driftsprosjekter, uten at kommunestyre omgjør noen 

av sine tidligere vedtak. 

 Den kasernerte brannvaktordningen. 

 Prosjekter skal i minst mulig grad berøres. 

 

Økonomiplan  2018-2021 endrert fokus fra hovedvekt på drift og vedlikehold av kommunale 

formålsbygg, til å ha større fokus på gjennomføring av prosjekter.  
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Innenfor enhet Plan, landbruk og miljøvern er det mål å kunne opprettholde de tjenester som gjør at 

næringsdrivende og private søkere opplever at man er kommet til en kommune som leverer tjenester 

og planer hvor for eksempel bygging kan finne sted uten alt for lange prosesser og ventetid på å få satt 

i gang bygging, eller et svar i konsesjonssøknader.  

 

I 2016 og 2017 opplever vi en stor økning i igangsatte byggeprosjekter i både Gaustablikk og 

Skirvedalen i forhold til 2015. Dette kunne ikke ha skjedd foruten god framtidsrettet planlegging fra 

både administrasjon og politiske utvalg.  

 

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
Omstillinger og reduksjon i drift vil alltid være vanskelig for organisasjoner. Det er vår felles jobb å 

gjøre omstillingen og kuttene så effektive og smarte som mulig. Politikerne gjennom klare 

styringssignaler og gitte rammer, administrasjonen gjennom strategisk planlegging og omgjøring av 

politiske vedtak til handling.  En politisk oppbakking for de vedtak som er fattet, som igjen skal settes 

ut i live, er særs viktig i en tid hvor vi skal redusere drift og omstille organisasjonen. 

Fra 1.desember 2017 går kommunalsjef samfunn over i stilling som rådmann i Seljord. Rådmannen i 

Tinn går av med alderspensjon 31.12.17. Dette vil gi utfordringer for oppfølging og gjennomføring av 

prosjekter innenfor tjenesteområdet.  

 

Landbruk, plan og miljøvern 

Beskrivelse av tjenesten/virksomheten  
 

Tiltaksarbeid i landbruket, næringsstøtte. 

Planlegging av og tilrettelegging for næringstiltak i landbruket med tilleggsnæringer, økonomisk og 

teknisk rådgiving og forvaltning av statlig og kommunal næringsstøtte og andre økonomiske 

virkemidler. 

 

Naturforvaltning 

Viltforvaltning; planlegging, rådgiving, saksbehandling etter viltloven og sekretærfunksjon for 

viltnemnda. Miljøvernforvalting med tjenesteområder knytta til generell miljøvernkoordinering, 

motorferdsel i utmark, forurensning- og utslippssaker, vassdragsforvaltning i h.t. vannforskriften og 

EUs vanndirektiv og sekretærfunksjonen for Tilsynsutvalet i Telemark for verneområda på 

Hardangervidda.   

 

Landbruksforvaltning 

Faglig rådgivning overfor yrkesutøverne i landbruket og allmennheten, forvaltnings- og 

kontrolloppgaver knytta til produksjonstilskott i jordbruket og avløserordningene, skogfondsordningen 

og forvaltning av jord-, skog- og konsesjonslovgivningen. 

 

Kommunale skog- og utmarkseiendommer 

Villreinjakt i kommunens andel i Skarfjell sameige, forvaltning av kommunalt eide skogarealer i 

samarbeid med eiendomsavdelingen. 

 

Saksbehandling av plan-, bygge- og delingssaker etter plan- og bygningsloven og saker etter 

matrikkelloven og eierseksjonsloven.  

Plandelen omfatter utarbeidelse og behandling av egne kommunedelplaner og reguleringsplaner og 

behandling av private reguleringsplaner.  
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Byggesaksdelen gjelder tiltak med bygninger og anlegg. Det er lovbestemte frister for behandling av 

sakene. Delingssakene gjelder søknader om deling av grunneiendom eller feste av tomt for mer enn 10 

år.  

 

Bygge- og delingssakene følges opp med omfattende registrering og rapportering til offentlige 

registre. Kart- og oppmåling omfatter blant annet merking og måling av grensene for grunneiendom 

og feste-grunn med registrering i kartbaser og registre over grunneiendom (matrikkelen).  

 

Adressering  

Enheten har ansvar for adressering etter matrikkelloven. 

 

Tiltaks- og stedsutviklingsarbeid. 

Virksomheten omfatter også deltakelse i kommunale og andre utbyggingsprosjekter med rådgiving og 

oppfølging. Enheten har god fagkompetanse innen kulturminneområdet (spesielt i forhold til 

Verdensarvarbeidet) og prosjekter knyttet til stedsutvikling.    

 

Bolystprosjektet Bygdemellom er forlenga om lag et halvt år og avsluttes endelig i 2016.  Siste års 

aktivitet er utelukkende finansiert av tidligere bevilgede midler. 

 

Konkrete mål for året 2018 
Mye av enhetens virksomhet er forankra i vedtatt kommunal planstrategi for perioden 2016 – 2019.  

Gjennomføring av planarbeid i medhold av planstrategien krever tilgang på midler i budsjettet utover 

ordinær driftsramme.  De viktigste målene for enheten er å:  

 Videreutvikle enheten som en kompetent og effektiv forvalter og tjenesteyter innen 

sine ansvarsområder. 

 Behandle enkeltsaker på godt faglig nivå innafor gitte tidsfrister. 

 Gjennomføre vedtatt planarbeid.   
 

Konsekvenser/utfordringer av budsjett 2018 
Budsjettforslaget er satt opp med forutsetning om generell endring av gebyrsatsene i samsvar med 

økonomiplanen på 4,6 %.  Driftsutgifter i form av kjøp av varer og tjenester er på nominelt samme 

lave nivå som 2017. Dette kan vanskelig opprettholdes på lang sikt, men må aksepteres over en kortere 

periode med særlig svak kommuneøkonomi.   

 

Foreslåtte sparetiltak tillater ikke fornyelse av inventar og utstyr eller anskaffelse av nytt kartverk.  

Kontorholdsutgifter og reiser må reduseres.  Det samme gjelder kurs og annen kompetanseheving. 

Kjøp av ekstern bistand utenom plan- og oppmålingsarbeid blir redusert til et minimum.   

 

Det er et problem for gjennomføring av kostnadskrevende planoppgaver når økonomiske 

forutsetninger brått endres.  Overførbart mindreforbruk ved årsoppgjør 2015 på 829.000 kr var 

forutsatt avsatt til planarbeid, i første rekke kommunedelplan for Atrå (529.000), og til finansiering av 

prosjektstilling for implementering av verdensarven i plan- og byggesaksforvaltningen og i konkrete 

byggeprosjekter (300.000).  Disse midlene ble trukket inn ved budsjettinnsparinger 1. halvår 2016 og 

er ikke i ettertid stilt til rådighet som forutsatt. 

 

Det er som nevnt likevel et mål å gjennomføre de viktigste kommuneplanprosessene i samsvar med 

vedtatt planstrategi.  Men det er ikke mulig å gjennomføre vedtatt arealplanarbeid bare med egne 

ansatte.  Det må leies inn ekstern bistand til ulike konsekvensutredninger og endelig planforslag.  Det 

må også øremerkes betydelig saksbehandlerkapasitet.  Involveringsprosesser, lokale føringer for 

planarbeidet og kommunens behandling av planer trinn for trinn vil uansett kreve mye innsats.  I den 

grad delprosesser og faglige utredninger kan samfinansieres med andre, er vi bevisste på å nytte disse 

mulighetene. 
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Kommunal planstrategi forutsetter revisjon av kommuneplanens arealdel i åra 2018 – 2019.  Det 

fremmes derfor forslag om tiltak i drift 2018 og 2019 til gjennomføring av dette arbeidet, muligens 

med parallelt arbeid med tema knytta til kommunedelplan for Vestfjorddalen. 

 

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
Gebyrsatsene er i samsvar med økonomiplanen økt med 4,6 % i forhold til 2017-nivå. I tillegg er det 

forutsatt 0,5 mill. kr i økte gebyrinntekter på grunn av høy byggeaktivitet på fritidsboliger.  

Gjennomført selvkostprognose tyder på at det i 2017 kan bli overdekning på matrikkeltjenester 

(oppmåling m.v.) pga. mange rekvirerte saker. En stor del av disse sakene skal måles opp til neste år. 

Her må derfor overskytende avsettes på sjølkostfond og brukes til gjennomføring av 

matrikkelforretninger i 2018. Prognosen gir signaler om at byggesak og plansak fortsatt har låg 

kostnadsdekning og dermed mulighet for gebyrøkning uten å gi overdekning i forhold til kostnadene.  

Det er et politisk verdivalg å ta stilling til i hvor stor grad kommunen i skal subsidiere disse tjenestene. 

 

Det er f.o.m. 2017 innført gebyr på utstedelse av årlige motorferdselløyver.  Dette gir anslagsvis 

60.000 kr i årlig inntekt til dekning av kommunens kostnader knytta til dette arbeidet.  Det 

understrekes at det ikke er innført gebyr på behandling av søknader etter motorferdselloven, noe det 

ikke er lovhjemmel til. 

 

Vannforvaltningsarbeidet i hh.t. EUs vanndirektiv er vedtatt videreført i en mer permanent 

driftsmodell, i første omgang for perioden 2017 – 2021, med økonomiske bidrag fra staten, 

fylkeskommunen og to nabokommuner, og sekretariat i Tinn kommune slik det også har vært fram til 

nå.   

 

 

Teknisk enhet 
Teknisk enhet har 88 hel- og deltidsansatte (68 årsverk), og de leverer tjenester som ofte er godt synlig 

ute i samfunnet og innad i kommunen sin organisasjonen.  Teknisk kjøper også et betydelig antall 

varer og tjenester hos leverandører for å gjennomføre sine tjenester og prosjekter. Teknisk enhet er 

prosjektansvarlig og ansvarlig for gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter innen 

eiendom, bygg og anlegg. Teknisk enhet har ansvar for flere politisk årlige vedtatte driftsprosjekter. 

Teknisk enhet har også en betydelig mengde saksbehandling innen sine tjenesteområder.  

 

Brannavdelingen har hovedansvar for brann, beredskap og forebyggende arbeid i Tinn kommune.  

 

Det er etablert et avviklingsstyre for Tinn Vann og Avløp (TVA) AS.  

 

Teknisk enhet har prosjektansvar for prosjektering og gjennomføring av de fleste 

investeringsprosjektene (bygg, vei og anlegg) i kommunen.   

 

Teknisk enhet har satt i gang interne flerårige effektiviseringsprosjekt (Lean ledelse).   

 

Konkrete mål for året 2018 
 

Teknisk enhet har følgende overordnede mål for tjenesteleveranser innenfor sine ansvarsområder: 

• Økt kvalitet og mer tilfredse bruker, kunder og innbyggere – godt omdømme 

• Økt effektivitet i leveransene 

• Økt verdiskapning fra hver ansatt 

• Mer engasjerte og tilfredse medarbeidere 
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• Gjennom beredskap og redningsarbeid - forebygge og redde liv, helse, miljø, 

verdensarv og materielle verdier. 

• Legge til rette for etablering av nye tjenester 
 

 

Teknisk enhet har følgende mål for 2018: 

• Gjennomføre tilstandsvurdering bygningsmassen som grunnlag for å sette mål og 

planer for vedlikehold av kommunen sine bygg/eiendommer, samt systematisk 

oppfølging ved full utnyttelse av FDV-systemet Famac 

• Komme à jour med lovpålagte oppgaver (lukke avvik fra tilsyn innen brann, 

elektro, vann, avløp etc) 

• Sikre at alle bygg/eiendommer har klare utleieforhold samt klar ansvarsdeling 

mellom Teknisk og leietaker/bruker mht. til drift og vedlikeholdsoppgaver 

• Fortsette arbeidet med innføring av «Lean»-ledelse og kontinuerlig 

forbedringskultur (samhandling, arbeidsprosesser, planarbeid, maskin/utstyr 

vedlikehold, arbeidsplass etc.) i Teknisk enhet (inklusive HMSK-ledelse og 

internkontroll) 

• Gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til vedtatte investeringer. Løpende 

evaluere, forbedre og effektivisere prosjektgjennomføringsprosessen. 

• Gjennomføre vurdering av ny renovasjonsordning i 2018 

• Ivareta arbeidsoppgaver som tidligere har ligget i TVA AS sin virksomhet på god 

måte 

• Revisjon av vann- og avløpsforskriften og utarbeide nye VA normer 

• Innføre ordning for branntilsyn og feiing for hytter. 

• Analysere og vurdere planer for nye og skjerpede krav i drikkevanns-forskrift. 

• Etablere en felles 2. linje beredskapsorganisasjon og planer 

 

Konsekvenser/utfordringer av budsjett 2018  
Teknisk enhet har redusert sitt netto driftsbudsjettet fra 40 millioner i 2017 til 36 i 2018, det er 

en netto reduksjon på 4 millioner kr. som følge driftsreduksjoner, men også inntektsvekst. For 

enheten er det totalt sett budsjettert med 73 millioner i inntekter og 109 millioner i 

driftsutgifter.  

 

Alle avdelingene utfører lovpålagte oppgaver hvor loven krever en minstestandard som vi 

ikke kan avvike.  Det gjelder vann, avløp, renovasjon, brann, renhold, bygg, vei og anlegg. 

 

Det er ikke foretatt justeringer med for prisstigning og øvrig reelle prisregulering for inntekter 

og utgifter til varer, tjenester og leie. Kjøp av varer og tjenester utgjør ca. 40 millioner. Dette 

sees på som en indirekte innsparing i budsjett 2018.  
 

Budsjettforslaget er satt opp med forutsetning om generell endring av gebyrsatsene i samsvar med 

økonomiplanen på 4,6 %. Inntekter fra kommunale gebyrer (vann, avløp, renovasjon og septik) er 

justert i henhold til Momentum sine siste selvkostberegninger. 

 

Kommunen sine egne utgifter til kommunale avgifter for egne bygg er økt med gjennomsnittsøkning 

på 3,9 %.  Det må ses som en indirekte innsparing. 

 
For Teknisk enhet sitt budsjett er det noen faktorer som enheten ikke har kontroll på og som kan ha 

stor påvirkning på netto resultatet (budsjettrammen).  Det er således lagt følgende forutsetninger til 

grunn for årets budsjett: 
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 Mild vinter og lite snø som i fjor. Vintervaktordningen, brøyting/ snørydding / strøing holdes på et 

minimumsnivå og må i størst mulig grad å foretas innenfor ordinær arbeidstid. 

 Energipriser har økt som følge av økt nettleie i 2016 og 2017 (økt med 16 % de to siste årene) og 

vil påvirke budsjett 2018. Økningen dekkes innenfor rammen til bygg, vei og anlegg.  

Energiutgifter i 2016 var ca. 9,5 millioner 

 Det er tatt høyde for et begrenset omfang av beredskapssituasjoner.  Det er ikke lagt opp til 

beredskapssituasjoner som krever mannskap utover ordinær arbeidstid. Dersom det skulle oppstå 

kollaps på ledningsnettet og skade på privat eiendom, er det ikke tatt hensyn til slike eventuelle 

kostnader i enhetens driftsbudsjett. Det er ikke avsatt midler til regresskrav i budsjettet. 

 

Teknisk enhet er blitt pålagt å påta seg en rekke oppgaver som dekkes innenfor eksisterende 

driftsramme og må anses som effektivisering i driften, som f.eks.: 

 Lagerleie av verdensarvsutstyr/materiell 

 Lagerleie for forsvarlig oppbevaring av Tinn kommune sin museums- gjenstander 

 Økning i støtte til gjennomføring av flere arrangementer i Tinn kommune 

 Økt vedlikehold i forbindelse med nye Torget 

 Økt vedlikehold i Austbygda sentrum 

 Overtakelse av eiendommer i forbindelse med jordskifte med Hydro.  Medfører ekstra 

vedlikehold og drift (brøyting, asfaltering, hogst etc.) 

 Nødnett hos Brann (lovpålagt) 

 
I tillegg til konkrete innsparingstiltak vil enheten arbeide for å oppnå ytterligere innsparinger som på 

det nåværende tidspunkt ikke er tallfestet: 

 Effektivisering i driften som fører til reduserte driftsutgifter for varer og tjenester 

 Målrettet preventivt vedlikehold og/eller endring i rutiner for maskiner og utstyr som fører til 

redusert behov for vareinnkjøp og reduserte energikostnader 

 Gjennomgang/reforhandling/konkurranseutsetting av innkjøpsavtaler for  

o Varer og tjenester 

o Serviceavtaler 

o Leieavtaler/utleieavtaler 

 Gjennomgang av og reduksjon av leveransestandard på ikke lovpålagte tjenester og 

derigjennom å redusere utgifter og overtid. 

 Se på muligheter for ytterligere øke inntekter gjennom utleie av eiendom og tjenester  

 Påbegynne gjennomføring av sanering av VA-nettet slik at det gir mindre strømforbruk og 

kjemikalie forbruk og samtidig sikrere tilfredsstillende vannkvalitet og renseeffekt. 

 Vurdere mulighetene for å redusere driftsutgifter og overtid i forbindelse med strøing og 

brøyting ved å redusere leveransestandard (eks. venter lengre før det brøytes og strøs)  

 Det legges opp til at mest mulig arbeid gjennomføres med egne ressurser for å redusere 

utgifter til kjøp av eksterne tjenester. 

 

Politiske vedtatte driftsprosjekter (1870) - Ut over leker til Tveitoparken på 600 000 kr (K-sak 

5817), foreslås det ingen endringer i driftsprosjektene under ansvar 1870. Det betyr at det ikke er lagt 

opp til reduksjonen i asfaltbudsjettet eller vedlikehold av kommunale bygninger i denne omgang. 

Nivået for vedlikehold kommunale bygg og asfaltering vil bli lagt i forbindelse med disponering av 

mer/mindreforbruk som gjøres i juni 2018. 

 

Spesielle tiltak/endringer i budsjettforslaget 
Tiltakene som iverksettes i 2018 er innrettet slik at Teknisk enhet kan ta imot TVA AS og forbereder 

seg på signalene om en innstramning i 2019, og å kunne møte fortsatt innstramminger og tilpasninger i 

årene framover på en proaktiv måte. 

 

Overtagelse av TVA - nye utfordringer på ledningsnett og VA-anlegg.  
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 Legge til rette (ombygging i kummer/nye kummer) for spyling på vann nettet i Gaustablikk 

område, der det har vært store problemer med antrasitt/marmor ut fra vannbehandlingen ut på 

ledningsnettet i flere år. Det ligger flere klager helt tilbake til 2014 som ikke har hvert fulgt 

opp. 

 Kommunen har overtatt drift av avløpsnettet fra TVA som også må driftes/vedlikeholdes 

(spyling på vann/avløp) Skinnarbu/Gaustablikk 

 Kartlegging av TVA sitt ledningsnett inn i VA Gemini, sette skillelinjer mellom privateid nett 

og kommunalt. 

 Det må gjøres oppgraderinger på Skinnarbu RA for å få bedre renseeffekt i anlegget. 

 Vi får mere trykk på driftsbudsjettet med TVA anlegg. 

 

Forventer at dette dekkes gjennom midler i TVA og eventuelle overskudd når TVA overføres til 

kommunen ved Teknisk enhet. 

 

Skjerpet drikkevanns-forskrift  

 Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystem distribusjonssystem er i tilfredsstillende 

stand og driftes på en tilfredsstillende måte for å hindre at drikkevann blir forurenset. 

Vannverkseien skal sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal 

vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges. 

 Det må lages en drift og vedlikeholdsplan for VA- nettet som kommune eier. Det er mange 

anlegg med varierende alder og tilstand. Planlegging og gjennomføring vil være 

ressurskrevende. 

 Vannverk og avløpsanlegg må ha drift/vedlikeholdsplaner. Flere gamle anlegg som krever 

mere vedlikehold. 

 

Opprusting og vedlikehold Rjukan sentrum - Ref. K-sak 5817: «Vi ber administrasjon utarbeide en 

plan for sentrum, vedr. vedlikehold, oppgradering og forskjønning." 

 

Foreløpig har dette forslaget ikke vært gjenstand for en systematisk analyse.  Tallene (investering og 

drift) som angis er derfor svært grove estimater.   

 

Det tenkes at standarden skal heves mht. temaområder som gatebelysning, gangbaner/fortau, 

grøntområder etc. for sentrumsområdet.  Sentrumsområdet defineres som Bråvoll/Admini-parken til 

Rjukan kirke.  I en fremtidig analyse vil sentrumsområdet bli delt inn i soner, hvor status og standard 

for temaområdene vil bli vurdert og fastsatt. 

 

Det legges til grunn at det må investeres for å heve standarden på sentrumsområdet til forventet nivå 

og deretter følges opp med økt/fast vedlikeholds-aktivitet/ressurs i årene fremover for å holde nivået 

på ønsket standard.  Vi tror det er hensiktsmessig å gjøre oppgradering/investering over 2 år. 

 

Foreløpig er det estimert følgende økonomitall: 

 Investeringer for oppgradering og forskjønning i størrelsesorden 3 mill. kr fordelt med 2 mill. 

kr. i 2018 og 1 mill. kr. i 2019 

 For å holde drift og vedlikehold oppe på et nivå slik at investerte midler for oppgradering og 

forskjønning ikke forringes er det estimert at bemanningen må økes med 1 person som gir 

samlede årlige lønnsutgifter (inkl. sos. kost) på 485 000 kr.  I tillegg kommer ca. 100 000 kr i 

årlig forskjønning (blomster og eventuelt annet materiell avhengig av ambisjonsnivå) 

 

Dette ligger ikke inne i  rådmannens budsjettforslag. 

 

Opprusting Skirvedalsvegen - Ref. K-sak 5817 "Kommunestyret ber om at det utarbeides en plan 

med prisoverslag og hvilke tiltak som må til for å ruste opp Skirvedalsvegen.  Dersom opprustingen 

blir veldig kostnadskrevende, bør den tas over 2 sesonger.  Planen legges frem i budsjettbehandlingen 

for 2018" 
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Foreløpig har dette forslaget ikke vært gjenstand for en grundig vurdering mht. hvilke konkrete tiltak 

det er behov for.  Investeringstallene som angis er derfor svært grove estimater.   

 

Grunnlaget for foreløpige estimater er som følger.  Det er tatt utgangspunkt i estimert kvadratmeterpris 

og veiens lengde for asfaltering og grove vurderinger av andre tiltak som dreningsrør, kummer, 

kulverter etc. Statens vegvesen regner +/- 40 % i slike grovvurderinger.  Samlet er det kommet frem til 

at investeringen vil ligge mellom 14 - 30 mill. kr.  Dette stemmer overens med hvordan NCC regner 

slik grove anslag.  NCC regner 1 mill per kilometer og veien er ca. 22 kilometer. 

 

Dette ligger ikke inne i  rådmannens budsjettforslag. 

 

 

Brann og redning 

Budsjettet for brann er et nøkternt og realistisk budsjett som gir primært rom for ordinær drift. Det er 

en økning på 2018 budsjettet på ca. 1,4 mill.  fra 2017. Det er flere budsjettposter som er justert som 

tidligere er blitt underbudsjettert pga. rammetildeling. Dette budsjettet har justert disse kontoene som 

f.eks. nødnett (kr 300.000 som det ikke har vært bevilget midler til tidligere) og overtid (kr 300.000). 

Brannvesenet har en minimumsbemanning og ved fravær så må vikar settes inn. Derfor blir 

vaktordning sårbar når det minimumsbemanning og en må bruke overtid.  

 

Ellers har tilknytningsavgifter til 110 sentral og øvrige beredskap samarbeidsavtaler vi har i Telemark 

som IUA og skogbranntropp økt med totalt kr 100.000,-. Det er ikke bevilget midler til drift av ny 

liftbil som er satt til kr 100.000,- Tinn brannvesen får tildelt en lift i løpet av 1-2.kvartal  2018. For å 

bemanne liften er det behov for bemanning, men den utgiften er ikke lagt inn i budsjettet. Bemanning 

løses internt i Teknisk enhet. Selv om feiertjenesten er styrt av selvkostprinsippet så er blir det for 

2018 ekstra utgifter ved ansettelse av ny feier med lønn og utstyr.  

 

Krav om hyttefeiing blir iverksatt fra 2018 som krever mer arbeid og flere abonnenter. Dette betyr at 

feieavgift blir halvert noe som vil være positivt for innbyggerne.   

 

I løpet av 2018 blir 110 sentralen i Telemark flyttet til Tønsberg som blir en ny sentral for området 

Sør-Øst (54 kommuner). Det forventes at tilknytningsavgiften vil bli redusert, men det er ikke regnet 

på i budsjettet for 2018. Det er foreløpig uklart når  drift av ny 110 sentral startes.  

 

Det er fra tidligere år varslet at det er et behov for økt vedlikehold av både Rjukan brannstasjon og 

bistasjon i Tinn Austbygd. Dette er beløp som ikke er regnet på, men med utbygging så blir det beløp i 

hundretusen klassen.  

 

Det er ikke lagt inn midler for å gjennomføre deltidsreformen som er et lovpålagt kurs alle 

deltidsansatte må gjennomføre. 4 mannskaper gjennomførte kurs i 2017. Totalt skal 22 mannskaper 

gjennomføre kurset. 

 

Jordskifte (eierskifte av eiendommer fra Hydro til Tinn kommune) – Prosjektet var vedtatt 

finansiert gjennom salg av eiendommer.  Det har så langt ikke vært slike salg og jordskiftet prosjektet 

har vært delvis finansiert over driften. 
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4. Økonomiske mål 
For å sikre fremtidige utviklingsmuligheter er det viktig med økonomisk kontroll og handlefrihet. I 

budsjettforslaget er det lagt inn krav til netto driftsresultat og andel lånegjeld som sikrer økonomisk 

handlefrihet i fremtiden. For å sikre økonomisk balanse er det viktig at tilfeldige ekstrainntekter ikke 

brukes til å finansiere et aktivitetsnivå som ikke kan opprettholdes på lengre sikt.  

 

Rådmannen har fastsatt følgende måltall for overordnet økonomistyring av kommunen: 

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene    3-5 % 

Lånefinansiering av investeringer     30-40 % 

Netto finansutgifter i % av driftsinntektene    2-3 % 

Likviditetsgrad 2       minst 1 

 

Sentralt for valg av nøkkeltall har vært at de skal være enkle å forstå og lette å benytte i den praktiske 

økonomistyringen i kommunen.  

 

Ved utarbeidelse av budsjettet har rådmannen lagt inn forslag med 2,0 % netto driftsresultat, slik som 

vedtaket i revidert økonomiplan la opp til for budsjett 2018  

 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer etter at 

driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Det er denne størrelsen i regnskapet som best kan 

sammenlignes med resultatet i en bedrift, og kan derfor betegnes som kommunens ”overskudd”. Netto 

driftsresultat benyttes som et mål på økonomisk balanse i kommunene, bl.a. av Teknisk 

Beregningsutvalg (TBU).  

 

TBU har siden 2002 anbefalt at netto driftsresultat for kommunesektoren minimum må være 3 % av 

driftsinntektene for å sikre absolutt formuesbevaring. Løpende driftsutgifter må ikke være høyere enn 

at vi klarer å erstatte gamle og utrangerte realaktiva (bygg med mer) med nye realaktiva, uten at dette 

fortrenger tjenesteproduksjonen.   

 

Tinn kommunestyre har i sin budsjettstyring lagt til grunn TBU sine anbefalinger og har vedtatt et 

budsjettmål om et netto driftsresultat på 3-5 % av driftsinntektene. Dette målet, sammen med mål for 

gjeldsnivå, egenfinansiering og likviditet har styrt kommuneøkonomien hittil. Dette gjelder også for 

revidert økonomiplan 2018-21 og i forutsetningene for utarbeidelse til budsjettet for 2018. 

 

I sin siste rapport fra november 2014 har TBU gjort en ny vurdering av hva netto driftsresultat 

minimum bør ligge på. Bakgrunnen for denne gjennomgangen er at kompensasjonen for 

merverdiavgift på investeringer fra og med 2014 fullt ut skal føres som inntekt i 

investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet. Dette trekker i retning av at det anbefalte nivået på 

netto driftsresultat justeres ned. Basert på sin gjennomgang kom TBU med en anbefaling om et netto 

driftsresultat for kommunene på minimum 1,75 % av driftsinntektene. Anbefalingene må betraktes 

som tommelfingerregler og ikke fasitsvar på hva som er riktige nivåer på netto driftsresultat. 

 

En reduksjon av netto driftsresultat fra 3 % til 1,75 % vil bety at kommunen kan bruke ca. 8 mill. kr 

mer på drift i året. På den andre siden vil det bli tilsvarende mindre midler til investeringer – i 

perioden 2018-2021 må investeringene reduseres med 32 mill. kr. 

 

Et annet moment er at et null-resultat for en privat bedrift (som tilsvarer 1,75 % netto driftsresultat i 

kommunen) over tid ikke er godt nok for at bedriften kan overleve. 

 

I forslag til budsjett 2018 har rådmannen lagt til grunn et netto driftsresultat på 2,0 %.  
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Lånefinansiering/netto finansutgifter i % av driftsinntektene 
Måltallene lånefinansiering av investeringer og netto finansutgifter i % av driftsinntektene er knyttet 

til kommunens finansiering av investeringer. Ved en egenfinansiering på mellom 60 % og 70 % av 

investeringene vil kommunen sikre økonomisk handlefrihet også i fremtiden, samtidig som kommunen 

blir mindre sårbar for endringer i renteutgifter. Et viktig poeng med nøkkeltall knyttet til finansiering, 

er at rådmannen ønsker å begrense hvor stor andel av inntektene som går til å betjene gjeld. Det er 

først og fremst kostnader knyttet til gjelden som er interessant, da høye finansutgifter reduserer 

tjenestetilbudet. Rente- og avdragsbelastning (netto finansutgifter) vil normalt også si noe om hvilken 

finansieringsstrategi kommunen har og hvor mye fremmedkapital nye prosjekter finansieres med.  

 

Et annet sentralt element i økonomistyringen er at prioriteringen av driftsrammene skal være førende 

også for investeringsprogrammet. Dette innebærer at før nye tiltak settes i gang, skal de driftsmessige 

konsekvensene vurderes i forhold til de økonomiske målsetningene. 

 

Likviditet 
Nøkkeltall for likviditet sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et 

vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige 

gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Likviditeten i Tinn kommune er god, slik 

at det ikke har vært noe problem for kommunen å oppfylle dette kravet. Målet bør likevel være en 

underliggende forutsetning i økonomistyringen i kommunen.  

 

Nøkkeltallene for budsjett 2018 
 
  MÅLTALL Opprinnelig 

budsjett 

2017 

Justert 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Netto driftsresultat i % av 

driftsinntekter 

3-5 % 1,53 % 0,02 % 2,0 % 

Lånefinansiering av nye 

investeringer 

30-40 % 37,40 % 53,02 % 57,25 % 

Andel netto finanskost av 

driftsinntekter 

2-3 % 1,05 %  1,33 % 1,85 % 

 

Nøkkeltallene for budsjett 2018 viser at kommunen ikke holder seg innenfor de økonomiske målene 

når det gjelder netto driftsresultat og lånefinansiering av investeringer. Låneopptak knyttet til 

prosjekt Djupetjønn ligger imidlertid utenfor den ordinære investeringsrammen, fordi det er vedtatt 

at dette skal finansieres av kommunale avgifter og anleggsbidrag. Holder vi dette utenfor, og kun ser 

på den ordinære investeringsrammen, utgjør lånefinansiering 37 % av investeringene i 2018. For 

økonomiplanperioden 2018-2021 samlet, er tilsvarende tall 39,5 %. Dette er altså innenfor 

målsetningen om maks. 40 % lånefinansiering.  
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5. Statsbudsjettet 
 

Rammebetingelser 
 

Regjeringens kommuneopplegg for 2018 
Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 12. oktober. Regjeringen legger opp til en realvekst 

i kommunesektorens samlede inntekter på 4,6 mrd. kroner, mens det i kommune-proposisjonen ble 

signalisert realvekst i intervallet 4,3-5,3 mrd. kroner. Regjeringen foreslår økte bevilgninger til flere 

tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og på samferdselsområdet. 

 

 

 
 

Realveksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) anslås til 3,8 mrd. kroner, mens det i 

kommuneproposisjonen i mai ble signalisert en vekst i intervallet 3,8-4,3 mrd. kroner. Realveksten, 

dvs. vekst utover kompensasjon for lønns- og prisvekst, fordeles med 3,6 mrd. kroner på 

kommunene og 0,2 mrd. kroner på fylkeskommunene. Ved beregning av realvekst i 

kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en kostnadsvekst (deflator) på 2,6 prosent fra 2017 

til 2018. 
1
 

 

Inntektsveksten i 2018 er regnet fra inntektsnivået i 2017 slik det ble anslått etter behandlingen av 

Revidert nasjonalbudsjett 2017. Det innebærer at oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens 

skatteinntekter i 2017 med 4 mrd. kr (hvorav 3,4 mrd. kr for kommunene)
2
 ikke påvirker nivået på 

sektorens inntekter i 2018.
 3
 Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2017, blir inntektsveksten 

fra 2017 til 2018 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet 

med nivået i revidert nasjonalbudsjett 2017.
4
  

 

                                                      
1
 Deflatoren på 2,6 % for 2018 er sammensatt av 3,0 % som årslønnsvekst og 1,8 % som prisvekst. 

2
 Skatteveksten for kommunene er oppjustert fra 1,0 % til 3,3 %. 

3
 Deflatoren på 2,3 % for 2017 er uendret fra revidert nasjonalbudsjett. 

4
 Tilsvarende nominell vekst på 2,6 %. Skatt på inntekt og formue (inkl. naturressursskatt) antas å øke med 2,4 % 

nominelt for kommunene i 2018, mens rammetilskuddet er lagt opp til å øke med 2,9 % nominelt. 
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Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for personlige skattytere settes til 11,8 prosent i 

2018, dvs. uendret i forhold til nivået i år. I kommuneproposisjonen for 2018 ble det varslet at 

skattøren skal fastsettes ut fra en målsetting om at skatteinntektene for kommunene skal utgjøre 40 

pst. av de samlede inntektene.  

 

I rådmannens budsjettframlegg for 2018 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til 361,454 

mill. kroner, som er 1,228 mill. kr lavere enn det Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD) opererer med i sin beregningstekniske dokumentasjon til inntektssystemet («Grønt hefte»). 

Rådmannen legger nå til grunn 362,480 mill. kr som frie inntekter i 2017. Korrigerer vi dette nivået 

med det som ligger inne av såkalte oppgaveendringer i kommuneopplegget over statsbudsjettet (lik -

284.000 kr), får vi 362,196 mill. kr i det som kalles for oppgavekorrigerte frie inntekter 2017. I 

rådmannens budsjettforslag legges derfor til grunn en nominell nedgang i frie inntekter på 741.000 

kr eller 0,2 %.  

 

De såkalte oppgaveendringene over rammetilskuddet, som i makro summerer seg til -285,1 mill. kr 

for kommunene, omfatter følgende innlemminger, korreksjoner og regelendringer: 

 

 I makro  Tinn5 

Samlet korreksjon i rammetilskuddet 2017 for endringer i 2018 (i 1000 

2017-kr) 
-285 107 -284 

Boligsosialt kompetansetilskudd, 2017/2018/2019 (opptrapping) 15 107 16 

Innlemming boligsosiale tilskudd, ASD 27 778 29 

Innlemming Helsenett, ny finansieringsmodell (fra KMD til HOD) -31 774 -46 

Tilskudd til flere barnehagelærere (innl. 2017 RNB, helårsv. 2018) 240 936 205 

Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for 

kontantstøtte, helårseffekt 

18 031 15 

Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, 

helårseffekt 

-124 659 -106 

Økt inntektsgrense gratis kjernetid, barnehage (RNB-avtale) 6/12 7 700 7 

Tidlig innsats, overgang barnehage - skole 19 493 19 

Økt makspris i barnehage (110 kr/mnd) -293 860 -250 

Vigselsmyndighet, ansvar overføres til kommunene 2 924 4 

Servicehunder -4 873 -6 

Uttrekk statlig finansiering av omsorgstjenestene -7 602 0 

Økt elevtall statlige/private skoler -134 308 -148 

Kompensasjon for plasser til enslige mindreårige som ikke ble tatt i bruk6 -20 000 -8 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0 -14 

Frivilligsentraler 0 -5 

 

Rådmannen har for de øvrige årene i planperioden (2019-21) budsjettert med en årlig realvekst over 

kommuneopplegget på 2,85 mrd. kr tilsvarende 1 %, og forutsatt den samme relative veksten på skatt 

og rammeoverføringer.    

 

                                                      
5
 Beløpet viser kommunens andel av den enkelte korreksjonen (fordelt etter andel UB på aktuelt 

delkostnadsområde) – og som kan brukes i beregningen/dokumentasjonen av rammeendringer for aktuelle 

tjenesteområder. 
6
 Korreksjon i skjønnstilskuddet for plasser til enslige mindreårige flyktninger som ikke ble tatt i bruk 

(engangsbevilgning i 2017) er bare gjort på landsnivå ikke for den enkelte kommune. 
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Øremerkede tilskudd/satsinger og andre ordninger 
Ved pålegg om nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver eller 

regelendringer som har økonomiske konsekvenser, skal kommunesektoren kompenseres eller trekkes 

i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i økonomisk belastning. Disse endringene holdes 

utenom veksten i frie inntekter.  

 

Nedenfor er det informasjon fra andre departement vedr statsbudsjettet 2018 .  

 

Eiendomsskatt  

1 – Skattesats 

Regjeringen foreslår to endringer på skattesats:  

 Redusere satsen ved førstegangsutskriving av eiendomsskatt fra to til én promille.  

 Redusere maksimal årlig satsøkning fra to til én promille.  

Begge deler gjeldende fra skatteåret 2019.  

2 – Verker og bruk 

 Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner.  

 Verker og bruk tas ut av eiendomsskatteloven -> anlegg som i dag er verk og bruk, vil være 

alminnelig næringseiendom (vurderes etter leieverdi) 

 Særreglene for verk og bruk videreføres kun for vannkraftverk, samt «vindkraftverk og anlegg 

omfatta av særskattereglane for petroleum» 

Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis reduksjon i skatteinntektene over 5 år fra 

2019. 

I praksis vil bare de bygningsmessige skallene i industrianlegg og infrastrukturanlegg være gjenstand 

for eiendomsskatt  

3  - Kraftverk 

Produksjonslinjer tilknyttet kraftanlegg 

Regjeringen foreslår endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på 

produksjonslinjer i kraftanlegg. 

Skattyters produksjonslinjer skal inngå som en del av kraftanlegget ved takseringen. 

Fremtidige kostnader til utskiftning av øvrige driftsmidler knyttet til kraftproduksjonen skal komme 

til fradrag ved verdsettelsen av kraftanlegget. 

Gjelder fra eiendomsskatteåret 2019.  

Innsyns-, klage og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av 

kraftanlegg 
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I budsjettproposisjonen fraråder departementet at det innføres en generell innsyns- og klagerett for 

kommunene, blant annet på bakgrunn av at reglene vil bli ressurskrevende å håndtere for 

Skatteetaten, og at en slik ordning vil redusere forutberegneligheten for skattyter. 

Eiendomsskatten på kraftanlegg – kapitaliseringsrente og antall år i 

beregningsgrunnlag 

Regjeringen foreslår i budsjettproposisjonen å holde renten og antall år i beregningsgrunnlaget 

uendret. 

Helse og omsorg 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Ytterligere opptrapping på 300 mill. kr i 2018 gjennom veksten i frie inntekter. Fordeles gjennom 

delkostnadsnøkkel for sosialhjelp.  

Tidligere bevilget:  

2016: + 541 mill. kr 

2017: + 446 mill. kr 

Dagtilbud til demente – 350 plasser 

Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt 

for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjeldende 

fra 1. januar 2020. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020.  

11 mill. kr i øremerket tilskudd for å legge til rette for om lag 350 flere dagaktivitetsplasser til 

personer med demens i 2018.  

Tilskuddet utgjør omtrent 30 pst av kostnadene for etablering og drift av en dagaktivitetsplass. 

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser  

Tilsagnsramme på 3 050 mrd. kr i 2018, gir tilsagn om tilskudd til om lag 1800 plasser. 

55 pst. av maksimal anleggskostnad på sykehjem og 45 pst. av maksimal anleggskostnad for 

omsorgsboliger.  

Maksimal anleggskostnad, og tilhørende tilskuddssatser prisjusteres i 2018: 

 

 

 

 

 

 



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 53 
 

 

 

Område 2017 (mill. kr) 2018 (mill. kr) 

Presseområde:    

- Anleggskostnad per boenhet 3,596 3,690 

- Maksimal tilskuddssats omsorgsbolig 1,620 1,661 

- Maksimal tilskuddssats sykehjemsplass 1,980 2,030 

I landet for øvrig (alle kommunene i Telemark):    

- Anleggskostnad per boenhet 3,144 3,226 

- Maksimal tilskuddssats omsorgsbolig 1,415 1,452 

- Maksimal tilskuddssats sykehjemsplass 1,730 1,774 

 

Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser – minner om omlegging 

Kun tilskudd til nye plasser, gjeldende fra 2021. Kommunen må opprettholde netto tilvekst 

tilsvarende det antall plasser det er søkt tilskudd om i minst 10 år.  

Overgangsordning Andel av midlene som forbeholdes tilsagn om tilskudd til plasser som 

gir netto tilvekst  

2017 20 % 

2018 40 % 

2019 60 % 

2020 80 % 

 

Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenestene 

Inngår som en del av kompetanseløft 2020. Skal brukes til å heve det faglige nivået i blant annet 

sykehjem og hjemmetjenester.  Utgjør 25 mill. kr i 2018 

Helse og omsorg – saker som videreføres uten økning 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste  

Midlene fordeles over tabell C basert på innbyggere i alderen 0-19 år, og med et minstenivå på 100 

000 kr. per kommune. Videreføres (kun prisjustering) 

Flere psykologer i kommunene  
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Stortinget har vedtatt krav om psykologkompetanse i norske kommuner fra 2020  

Tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene videreføres med 155 mill. kr i 

2018.Begrenset evaluering av ordningen i 2017 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering  200 mill. kr videreføres i 2018 

 

Barnehage 

Økt foreldrebetaling med 110 kr/mnd 

Rammetilskuddet reduseres med 310,5 mill. kr. Satsen for foreldrebetaling utgjør nå 2 910 kr/mnd  

Bemanningsnorm  

Regjeringen har foreslått en bemanningsnorm på 1 voksen per 6 barn over 3 år og 1 voksen per 3 

barn under 3 år Ingen ytterligere finansiering 

Skjerpet pedagognorm 

Regjeringen har foreslått en skjerpet pedagognorm på 1 pedagog per 14 barn over 3 år og 1 pedagog 

per 7 barn under 2 år  Helårseffekt 425 mill. kr.  

 Høringsfristen for begge «normene» er 13. oktober 

Minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage 

Nytt tilskudd til kommuner som har mange minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage. Skal 

brukes til ulike typer informasjons- og rekrutteringsarbeid, slik at barnehagedeltagelsen øker.  20 

mill. kr i 2018 over Kunnskapsdepartementets budsjett 

Barnehage og skole 

Tidlig innsats:  

200 mill. kr begrunnet gjennom veksten i frie inntekter 

 100 mill. kr etter delkostnadsnøkkel for barnehage 

 100 mill. kr etter delkostnadsnøkkel for grunnskole 

Overgang fra barnehage til skole 

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til 

å samarbeide om denne overgangen. Rammetilskuddet økes med 20 mill. kr i 2018.  

Grunnskole 

Videreutdanning av lærere 

Satsingen videreføres i 2018 og gir rom for om lag 5 500 plasser til videreutdanning i studieåret 

2017-18.  Totalt 1,5 milliarder kroner  Høsten 2017 fikk 6 000 lærere tilbud om å ta videreutdanning.  
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Barnevern 

200 mill. kr i frie inntekter begrunnet med barnevern 

Kommunene skal rustet til større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet Økte midler begrunnes 

med forebyggende tiltak for barn, unge og familier De øremerka midlene til stillinger i kommunalt 

barnevern blir videreført 

Kommunale vigsler 

1.januar 2018 overføres myndigheten til å foreta vigsler fra domstolene til kommunene 3 mill. kr 

overføres fra justis- og beredskapsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene . 

Samferdsel 

Fylkesveier 

Bevilgningene til opprusting av fylkesveier og tunneler videreføres nominelt. Fordeles i tabell C.  

 

Integrering – opplæring 

Innfører plikt til opplæring i norsk språk og norsk kultur for asylsøkere i mottak – øker posten med 

6,7 mill. kr 

Tilskudd til asylsøkere i mottak:  

Inntil 175 timer opplæring i norsk. Kommunene som tilbyr opplæring får tilskudd per person, satsen 

for 2018 er 13 300 per person 

Inntil 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier, satsen for 2018 er 3 800 per person 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap – introduksjonsloven 

Persontilskudd – kommunene får tilskudd for hver person i målgruppen som har rett og plikt eller 

rett til opplæring etter introduksjonsloven 

Innlemminger i rammetilskuddet 

Deltidsbrannpersonell 

Midler til tilrettelegging for økt utdanning til deltidsbrannpersonell  Har vært særskilt fordeling 

gjennom tabell C Fra 2018 fordeles 38,9 mill. kr etter samlet kostnadsnøkkel 

Boligsosiale tilskudd 

Boligsosialt arbeid. 10 mill. kr fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett innlemmes i 2017.  

Kompetansetilskudd. 5,7 mill. kr av det boligsosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjett innlemmes fra 2017.  

Midler til frivilligsentral 
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Avsatt 131 mill. kr fra Kulturdepartementets budsjett I tillegg økes bevilgningen med 20 mill. kr, 

tilsvarende 47 000 kr per sentral Fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i 4 år 

 

Innlemminger videreføres fra inneværende år 

Boligsosiale tilskudd 

Boligsosialt arbeid. 10 mill. kr ble innlemmet fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett i 2017. 

28,5 mill. kr. innlemmes i 2018. Ytterligere i 2019.  

Kompetansetilskudd. 5,7 mill. kr av det boligsosiale kompetansetilskuddet på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets budsjett ble innlemmet fra 2017. 15,5 mill. kr innlemmes i 2018. 

Ytterligere i 2019.  

Midler til frivilligsentral 

Ble overført fra Kulturdepartementet til tabell C i 2017 + 15 mill. kr. i 2018 (Totalt 169,9 mill. kr.). 

6,6 mill. kr. går til 18 nye sentraler etablert i 2017.  

Fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet (tabell C) i 4 år (2017-2020) 
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6. Økonomisk analyse 
 

I dette avsnittet følger hovedtall i budsjettforslaget. For mer detaljert informasjon om sammensetning 

og utvikling i inntekts- og utgiftspostene vises det til vedleggene i dette dokumentet. 

Sammendrag 
Totalbudsjettet for 2018 er på  751 694 mill. kr. ( ikke inkl. re-budsjetteringer av 

investeringsprosjekter fra 2017). 

Driftsbudsjettet utgjør 659,951 mill. kr og investeringene 91, 743  mill. kr i 2018. 

Det legges opp til et netto driftsresultat på 2,0 % av driftsinntektene i 2018. 

Kommunens lånegjeld pr 31.12.2017 er ca. 331 mill. kr. og vil øke til ca.  

409 mill.kr. 2018. 

 

Prognosene for folketallsutviklingen i Tinn viser en stabilisering, men ingen vesentlig vekst. Det blir 

endringer i befolkningssammensetningen. 

 

År pr.1.1 2018 2020 2021 2023 2025 2030 

Samlet folketall 5988 5995 5975 5954 5948 5981 

Førskolebarn  307 302 302 301 300 296 

Barneskoleelever 418 435 431 411 405 402 

Ungdomsskoleelever 212 171 174 202 196 180 

Videregående elever 314 310 287 249 243 252 

Unge voksne 1637 1620 1623 1595 1579 1554 

Eldre voksne 1902 1915 1904 1882 1860 1827 

Unge eldre 842 900 918 974 988 965 

Eldre over 80 år 356 342 336 340 377 505 

 

Førskolebarn: SSBs prognoser tilsier en mindre reduksjon fram mot 2030.  

 

Barneskoleelever: Elevgrunnlaget for barneskolene går noe ned fram mot 2030. 

 

Ungdomsskoleelever: Prognosene viser at det blir  en kraftig nedgang i elevtallet frem til 2030.  

 

Elevgrunnlag til videregående skole: Prognosene tilsier at elevgrunnlaget for videregående skole vil  

synke.  

 

Voksne: Prognosene viser at nedgangen for  gruppen unge voksne 20 – 44 år vil fortsette. Utviklingen 

i gruppen eldre voksne 45 – 66 år stabiliseres frem mot 2020. Deretter synker tallet også for denne 

aldersgruppen.  

 

Eldre: Tallet på eldre over 80 år blir i følge prognosene kraftig redusert fram mot 2023.  

 

Tallet på unge eldre øker imidlertid betydelig i denne perioden. Dette tilsier at presset på 

institusjonsplasser avtar og at midler bør kanaliseres fra institusjonsomsorgen til hjemmetjenester. Vi 

står ikke overfor noen eldrebølge før etter 2025, men da vil den eldste gruppen øke kraftig. Det vil 

imidlertid ikke være særlig mange flere i denne aldersgruppen i 2030 enn det var i 2010. 
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Kommunens driftsinntekter 
Budsjettets driftsinntekter fastsettes i hovedsak ved skatteanslaget, beregning av hva kommunen får i 

rammetilskudd i følge statsbudsjettet, fastsetting av kommunale avgifter og brukerbetalinger og 

kraftinntektene naturressursskatt, eiendomsskatt på kraftanleggene, konsesjonskraftsinntekter og 

konsesjonsavgifter. 

 

tall i tusen 

  

  

  

Regnskap 

2016 

Justert 

Budsjett 

2017 

  

Budsjett 

2018 

Skatt på eiendom -83 009 -72 024 -59 954 

Naturessurskatt -44 677 -44 700 -45 000 

Konsesjonsavgifter -11 264 -11 239 -11 239 

Skatt på inntekt og formue  -142 699 -139 742 -146 000 

Sum -281 649 -267 705 -262 193 

 

 

Eiendomsskatten er knyttet til verk og bruk, i all hovedsak kraftanlegg.  

 

Takstgrunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg i 2018 har gått ned fra ca. 11,3 mrd. kr. i 2016 til 7,9 

mrd. kr. i 2018. Dette gir en reduksjon i eiendomsskatt på 23,8  mill kr. i løpet av de to siste årene. 

Nedgangen fra 2017 var 12,6 mill. kr. Reduksjonen er en følge av lavere kraftpriser, men også andre 

faktorer som økning i grunnrenteskatt, at de fleste kraftverkene nå har takster under makstaket, 

kapitaliseringsrente mm. 

 

Naturressursskatt fastsettes som en avgift på 1,1 øre pr produsert kWh.   

 

Konsesjonsavgifter indeks justeres hvert 5. år med konsumprisindeksen.  

 

Skatt på inntekt og formue økes med 6,258 mill. kr i 2018. Dette er en økning på 4,29% fra justert 

budsjett for 2017. Tallene for justert budsjett 2017 er ikke oppdatert med siste prognose på 

skatteinntektene som nå blir signalisert til 5,5 mill. kr i økning, altså totalt 145,242. mill. kr. 2017. 

Med denne endringen vil skatteinntektene øke med 0,52% i 2018.   

 

Kommunen overtok forvaltningen av konsesjonskraften fra 2007. Kommunen omsetter nå all 

konsesjonskraft med bakgrunn i markedsbestemte priser. Dette skjer gjennom konsesjonskraftstyret i 

Telemark. 

 

Tallene for konsesjonskraftinntektene ligger på samme nivå som justert budsjett 2017, 19,4 mill. kr.  

I økonomiplanvedtaket ble det lagt inn 17 mill. kr etter prognoser. Signalene som har kommet nå er at 

kraftprisene vil gå opp i 2018, og i budsjettforslaget for 2018 er dette nå tatt høyde for.   

 

Utgiftsvekst 
Lønnsutgiftene utgjør den vesentligste delen av kommunens driftsutgifter. Det er signalisert i 

statsbudsjettet for 2018 en årslønnsvekst på 3,0 %.  

 

Det ventes også økte utgifter til å dekke pensjonskostnader i 2018. 

 

I budsjettet for 2018 har en tatt utgangspunkt i budsjettrammene for tjenesteområdene som ble fastsatt 

i sist vedtatte økonomiplan i juni samt revidert. Økonomiplan i november.  I rammene på 

tjenesteområder ligger det inne en lønnsvekst -og prisvekst på 2,6 % for 2018.  
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Netto driftsresultat  
 

 
 

Dersom en ønsker å ha utviklingsmuligheter i kommunen er det viktig med økonomisk kontroll og 

handlefrihet. I økonomiplanen som ble vedtatt i juni 2017, ble det lagt til grunn et netto driftsresultat 

på 3% for 2018. I budsjettforslaget er det nå lagt opp til et netto driftsresultat på 2,0 % i 2018, da det 

er foretatt noen korrigeringer etter ny fremleggelse av økonomiplan, revidert 2018-2021   

 

Reduksjon i netto driftsresultatet for årene 2010-2015 skyldes blant annet regler om rammestyring, der 

enhetene får beholde sitt overskudd/underskudd samt økt bevilgning til tilskudd o.l. der bruk av egenkapital 

(disposisjonsfond) er finansieringen. 

 

Føring av pensjon, premieavvik, og momskompensasjon for investeringer gir en kunstig forbedring 

eller forverring av netto driftsresultat.  Fra året 2014 er momskompensasjon for investeringer tatt ut 

av driftsregnskapet 

 

Korrigert netto driftsresultat gir dermed et mer riktig bilde av den underliggende driften. 

Dette har nå blitt jevnet ut med nye regler. I årene fra 2016 ser man at det nå ikke er så stor forskjell. 

 

Netto driftsresultat er korrigert slik: Netto driftsresultat – momskompensasjon for investeringer – 

netto premieavvik = korrigert netto driftsresultat.  

 

Nedenfor vises utviklingen i korrigert netto driftsresultat: 
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Utviklingen i korrigert netto driftsresultat har variert sterk de siste årene. I 2014 var netto 

premieavvik negativt og i 2015 ble det positivt. I 2014 ble netto driftsresultat forbedret med 14 mill. 

kr og i 2015 ble netto driftsresultat forverret med 7 mill. kr. I budsjettet for 2016 og 2017 er 

prognosene de samme som for 2014, altså en forverring. Dette viser at det er utgifter som varierer 

veldig. Tallene for 2018 ser ut pr i dag ser ut som det ikke vil være noe variasjon mellom netto 

driftsresultat og korrigert netto driftsresultat.  

 

Samlede investeringer - kostnadsrammer 
 

 
Tall i mill kr 

 

Investeringsbudsjettet i 2018 er på 91,743 mill.kr. Tallene for 2017 og 2018 er ikke korrigert for re-

budsjettering i rådmannens forslag 
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Re-budsjettering: prosjekter som ikke blir gjennomført i 2017 blir nedjustert og blir inkludert i 

budsjett 2018. 

 

Vedtak i økonomiplanen, budsjett 2018 var på 100,6 mill. kr . Denne rammen ble nedjustert til 

91 743 i revidert øk.plan. I rådmannens forslag ligger det inne 91 743 mill. kr.  

 

Det gjøres investeringer for å kunne gi en bedre service til kommunens innbyggere. De største 

investeringene er knyttet til Atrå barne- og ungdomsskole, Pleie og omsorg inkl. boligsosial plan , 

VAR-området og oppgradering av barnehage. 

 

Driftsbudsjettet for 2018 
Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom kommunens ”store” inntekter og hvor mye som er 

til fordeling til tjenesteområdene i 2018. 

 

    Justert   Kr % 

  Regnskap Budsjett Budsjett Endring Endring 

i hele tusen 2016 2017 2018 2017-2018 2017-2018 

            

Skatt på inntekt og formue  -142 699 -139 742 -146 000 -6 258 4,48 % 

Rammetilskudd -171 862 -174 783 -170 464 4 319 -2,47 % 

Skatt på eiendom -83 009 -72 024 -59 954 12 070 -16,76 % 

Andre direkte eller indirekte 

skatter -55 554 -55 939 -56 239 -300 0,54 % 

Andre generelle statstilskudd -35 448 -32 261 -34 280 -2 019 6,26 % 

Sum frie disponible inntekter -488 572 -474 749 -466 937 7 812 -1,65 % 

Netto finansutgifter 6 920 8 721 12 208 3 487 39,98 % 

 Netto avsetninger  

               12 

430  

                

-11 782  

              13 

160  24 943 -211,69 % 

 Overført til inv.regnskap  

                    

820  

                 

11 900  

                     

-    -11 900 0,00 % 

Til fordeling drift -468 402 -465 910 -441 569 24 342 -5,22 % 

Sum fordelt til drift 468 402 465 910 441 569 -24 342 -5,22 % 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 

 

Budsjettforslaget har en samlet inntektsramme fra frie disponible inntekter på 466,937 mill. kr. og 

midler til fordeling drift på 441 569 mill. kr. Dette er en reduksjon på 24 ,342 mill. kr eller- 5,22 % 

fra justert budsjett 2017.  

 

Netto avsetninger (både bruk og avsetning til fond) viser en endring på 24 942 mill. kr fra 2017 til 

2018. 
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tall i tusen   

Justert 

Budsjett 

2017 

  Kr % 

  Regnskap Budsjett Endring Endring 

  2016 2018 

2017-

2018 2017-2018 

            

Lønnsutgifter inkl. sos.utg* 424 818 431 216 433 100 1 884 0,44 % 

Kjøp av varer og tjenester 169 599 156 089 155 076 -1 012 -0,65 % 

Overføringer 65 351 63 916 50 403 -13 514 -21,14 % 

Avskrivninger 26 252 25 048 25 049 1 0,00 % 

Fordelte utgifter -4 108 -4 326 -3 968 358 -8,28 % 

Sum driftsutgifter 681 912 671 943 659 660 -12 283 -1,83 % 

Brukerbetalinger 22 540 21 700 22 735 1 035 4,77 % 

Andre salgs- leieinntekter 89 796 83 174 94 082 10 908 13,12 % 

Overføringer med krav om 

motytelse 87 554 73 823 74 522 699 0,95 % 

 Overføringer                   6 597  

                   

2 260  

                

1 675  -585 -25,88 % 

 Avskrivninger                 26 252  

                 

25 048  

              

25 049  1 0,00 % 

Sum driftsinntekter 232 739 206 005 218 063 12 059 5,85 % 

Netto driftsutgifter 468 402 465 910 441 569 -24 342 -5,22 % 

Sum fordelt til drift 468 402 465 910 441 569 -24 341 -5,22 % 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0   

* ikke inkl. ”pott” avsatte midler til lønnsoppgjør i 2017 og 2018 

 

“Sum fordelt til drift” reduseres med 24,3 mill.kr til 441,5 mill. kr i 2018. Inntektene i drift økes med 

12,059 mill. kr eller 5,84 % og utgiftene reduseres med 12,2 mill. kr. eller -1,83 %.  

 

Inntekter: 

Inntektsøkningen kommer hovedsakelig som følge av økning i brukerbetalinger og andre salgs- og 

leieinntekter. Det ligger inne økning med gjennomsnitt 4,5 % økning på kommunale avgifter og 

andre brukerbetalinger. 

 

Utgifter: 

Årslønnsveksten fra 2017 til 2018 er beregnet til 3,0 % i statsbudsjettet. I tillegg kommer økninger i 

pensjonsutgiftene. I oppsett er det kun en økning på 0,44% fra justert budsjett 2017 . Årsak til at 

lønnsøkningen ikke harmonerer med årslønnsveksten er forslag på reduksjon i årsverk. 

 

Årsak til nedgang i kjøp av varer og tjenester og overføringer i 2018 er redusert drift. 

Innenfor overføringer er det en stor reduksjon , 21,14% fra 2017 . Nedgangen her skyldes reduksjon 

på tilskuddsposter , samt innsparingskrav på drift. 

 

Fondsutvikling 2017-2018 
 

Fondene viser hvor mye kommunen har satt av til senere års drift og investeringsformål. 

 

Tallene som vises i tabellen, er pr 31.12 og viser utviklingen på fondene inkludert rådmannens 

forslag til budsjett 2018, med bruk og avsetninger. 
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Tall i tusen  

 
Figur viser akkumulerte tall 

 

År 2018 på disposisjonsfond er tall ikke inkludert budsjettendringssak, der det ligger forslag på re-budsjettering av 

bevilgninger i investeringsregnskapet. Disse bevilgningene blir flyttet til år 2018 fra 2017. 

 

Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til dekning av utgifter i både drift- og 

investeringsregnskapet. Disposisjonsfondet er derfor den delen av “reserve” som gir best utrykk for 

den økonomiske handlingsfriheten.  

En må være oppmerksom på at disposisjonsfondet skal benyttes til å finansiere investeringer 

lenger ute i økonomiplanperioden og er således ikke fritt disponible. 

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 

 
 Tall i tusen  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Disposisjonsfond   42 458  56 014  16 360 20 256 29 541 32 232 

Driftsinntekter 615 961  624 541  652 454 659 708 655 706 659 951  

 I %   6,89 % 8,97 % 2,51 % 3,07 % 4,51% 4,88% 
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Årsak til lave % i årene 2015-2017, er at det er en del av midlene som har blitt bundet opp, se 

øremerket midler nedenfor:  

 

Disposisjonsfond 
  

 Tall i tusen   Budsjett år 

2017 

Budsjett år 

2018 

pr 01.01. IB 81 906 29 541 

Avsetning drift  30 255 17 290 

Budsjettmessig bruk i drift -20 688 -1 579 

Budsjettmessig bruk i inv -31 541 -13 020 

 Øremerket solspeil -375  

 Øremerket MR-maskin -3 500 0 

 Øremerket  til næringsformål -1 388 0 

 Øremerket  til datalagring -7 000 0 

 Øremerket  til boligutbygging -5 000 0 

 Øremerket VM i telemark -1 200 0 

 Øremerket omstillingsmidler -10 000 0 

 Øremerket -eiendomskatt - fredede   bygg -850 0 

 Øremerket - Tinnsoga -400 0 

 Øremerket  enhetenes midreforbruk -678 0 

pr.31.12 UB 29 541 32 232 

Tallene for 2017 er pr 31.08.2017, 2 tertial.  
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Driftsutgifter fordelt på tjenesteområder 

Diagrammet viser netto driftsutgifter fordelt på tjenesteområder i følge rådmannens budsjettforslag 

for 2018. Dette sier noe om aktivitetsnivået på de ulike områdene: 

 

 

 

Sentralt 
tj.område 

Kommunes 
store avtaler , 

felles  innt./utg. 

Skoler 

Barnehage 

Kultur og 
bibliotek 

PLO institusjon 
og hjemmetj. 

Helse og 
familetjenester 

Nav og 
asylmottek 

Tj.område 
Samfunn 
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Lønn  
  2015 2016 2017 2018 

Lønnsutgifter 415 402 424 819 436 430 439 100 

Sum driftsutgifter              679 616         681 912  671 943         659 660 

Lønnsandel 61 % 62 % 65 % 67% 

 

Lønnsutgiftene er den største utgiftsposten i kommunen og utgjør 67 % av kommunens totale 

driftsutgifter i 2018.  

 

Lønnsandelen økes fra 62 % i 2015 til 67 % i 2018. Årsak til økning i lønnsandelen er økte 

lønnskostnader, samt at driftsutgiftene er redusert. 

 

Lønn fordelt på ulike lønnstyper: 
 2015 2016 2017 2018 

Fast lønn 279 662 288 822 291 766 291 335 

Annen lønn 51 826 49 354 52 806 55 093 

Andre ytelser 3 508 3 488 3 562 3 519 

Pensjon 43 228 45 183 44 483 44 974 

Arbeidsgiveravgift 38 589 37 972 38 589 38 179 

Avsetning lønnsoppgjør 2017 0 0 5 214 6 000 

Totalt lønn 415 402 424 819 436 430 439 100 

Ref sykepenger -16 100 -17 091 -14 919 -14 237 

 

Fast lønn reduseres med ca 0,3 mill. kr fra justert budsjett 2017 til budsjett 2018. Årsak til nedgang i 

fastlønn er forslag på reduksjon i årsverk. Når det gjelder annen lønn er det en økning på 2,7 mill. kr. 

fra 2017. Kostnad til pensjoner vil ligge på ca. samme nivå som 2017. 

 

Rådmannen har satt av totalt 6,0 mill. til lønnsoppgjør for 2018. Denne blir fordelt ut på 

tjenesteområdene når lønnsoppgjøret er kjent i mai 2018. Det forventes også økning i 

pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift som følge av lønnsoppgjøret.  

  



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 67 
 

Pensjon 
 

I budsjettforslaget for 2018 utgjør kostnadene til pensjon ca. 44,9 mill. kr. 

Beløpet skal komme dagens ansatte til gode når de blir pensjonister. Det er aktuarer i 

forsikringsselskapene som beregner kommunens kostnader til pensjon i 2018. Endelige tall for 2018 

foreligger ikke før medio januar i 2019. 

 

Parallelt med dette betaler kommunen hver måned inn pensjonspremier for de ansatte, men 

summerer vi disse beløpene for et helt år, finner vi at innbetalt premie vil være forskjellig fra den 

faktiske kostnaden som aktuarene beregner. Denne forskjellen kalles premieavvik, og oppstår fordi 

det er ulike regler og økonomiske forutsetninger for de to størrelsene pensjonspremie og 

pensjonskostnad. 

 

I perioder vil premieinnbetalingen være høyere enn kostnaden som skal regnskapsførers. I slike 

tilfeller sier vi at premieavviket er positivt, og kommunen kan inntektsføre differansen. 

 

På tilsvarende måte skjer en utgiftsføring når premieavviket er negativt (dvs. premien mindre enn 

kostnaden). Dermed utliknes de årlige variasjonene i betalt premie, og vi oppnår en mer stabil, 

langsiktig utvikling i pensjonskostnadene. 

 

Når det oppstår et positivt premieavvik må dette dekkes inn igjen over 7/10/15 år, mens negative 

avvik inntektsføres over en tilsvarende periode. 

Dette gjøres separat for hvert års avvik.  

 

Det har vært en del endringer i reglene de siste årene. 

Ny regler fra 01.01.2012 vedr inndekning (amortisering) av premieavvik, endring fra 15 år til 10 år.  

Premieavvik fra 2002-2010 skal dekkes inn over 15 år, mens premieavvik oppstått fra 2011, skal 

dekkes inn over 10 år. Fra 2015 har det igjen kommet nye regler, og premieavvik oppstått i 2014, 

skal dekkes inn over 7 år. 

 

Det vil si at det blir høyere beløp pr. år. 

 

I kommunens årsregnskap finner vi: 

- pensjonskostnad i driftsregnskapet, dvs. aktuarberegnet kostnad 

- pensjonsforpliktelser i balansen, dvs. summen av de ansattes opptjente rettigheter 

- pensjonsmidler i balansen, dvs. avsatt til å dekke de ansattes opptjente rettigheter 

- oppsamlet premieavvik i balansen
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Investeringer  
 

Tall i tusen Regnskap 2016 Justert budsjett 2017 Budsjett 2018 

Investeringer i anleggsmidler 20,829 137,567 91,743 

 

 

 

 

Investeringsbudsjettet i 2017 er på 91,743 mill.kr. Tallene for 2017 og 2018 er ikke korrigert for re-

budsjettering. Re-budsjettering innebærer at prosjekter som ikke blir gjennomført i 2017 er 

nedjustert og inkludert i budsjett 2018. 
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Oversikten nedenfor viser rådmannens forslag til investeringer i 2018 

 

For nærmere detaljer om investeringene ref. vedlegg 

Finansiering av investeringene  

For å sikre økonomisk handlefrihet for kommunen bør anbefalt mål om maksimalt 30-40 % 

lånefinansiering av totale investeringer følges. Investeringsnivået i kommunen i 2018 er ikke innenfor 

anbefalt totalramme for investeringer med 57,3 %  Årsak til dette er at Tinn kommune skal ta opp 

låneopptak på Djupetjønn som skal dekkes av anleggsbidrag og økte kommunale avgifter . En annen 

årsak er overtakelse av TVA, lån. Holder man disse prosjektene utenom ligger forslaget på 37 %. 
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De kommunale investeringene finansieres ved låneopptak, tilskudd og fond.  

 

Investeringene bør i størst mulig grad bli finansiert med egne midler. For at dette skal være mulig er 

det nødvendig å budsjettere med et positivt netto driftsresultat helst over det anbefalte målet (3 %).  

 

Rådmannen innstiller på en anbefalt investeringsramme på 30-40 % i lånefinansiert kapital. Tabellen 

viser hvordan investeringer er finansiert det enkelte år. 

 

Låneopptak finansierer i hovedsak investeringer i VAR-sektoren (selvkostfinansierte investeringer 

samt bygninger). 

 

 tall i tusen 

Justert 

budsjett 2017* Budsjett 2018* 

Bruk av lån -72 936 -52 523 

Disposisjonsfondet -35 541 -13 020 

Ubundet investeringsfond -1 673 -11 900 

Overført fra driftsregnskapet -11 900 0 

Tilskudd til investeringer -12 750 0 

Momskompensasjon for investeringer -22 267 -14 300 

SUM FINANSIERING  -157 067 -91 743 

*Ikke inkludert re-budsjettering 

 

Det lånes 52,5 mill. kr. i budsjett 2018. Dette er ikke inkludert re-budsjettering av prosjekter fra 

2017. I forslag i budsjettendringssak og re-budsjettering,  ligger det inne låneopptak på Djupetjønn 

på kr 35 mill. kr . ( Dette tallet ligger nå i justert budsjett 2017, bruk av lån) 
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Driftsmessige konsekvenser av investeringer 
 

Renteutgifter som belastes driftsbudsjettet er beregnet ut fra dagens låneportefølje, justert for 

planlagte låneopptak i tråd med og rådmannens forslag til budsjett 2018. Det er i budsjett- og 

økonomiplanen lagt til grunn dagens rentenivå på nye lån. Avdragene for nye låneopptak er basert på 

nedbetaling over 30 år, og det utarbeides avdragsplan for hvert enkelt lån som tas opp. 

 

 
Renteinntekter på bankinnskudd og obligasjoner er lave og det vil i følge prognose ikke komme noe 

økning. 

Utbytte Tinn Energi er budsjettet med 6,0 mill. kr 2018.  
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7. Vedlegg 
 

A. Netto ramme pr tjenesteområde 

B. Rådmannens forslag til tiltak 

C. Re-budsjettering av prosjekter – fra budsjett 2017 til 2018 

D. Obligatoriske hovedoversikter 

E. Beholdningssoversikt lånegjeld 

F. KOSTRA-analyse 

 

  



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 74 
 

A. Netto ramme pr. tjenesteområde 

 

 I hele tusen Regnskap 2016 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Justert  

budsjett 2017 Budsjett 2018 

     

Nettoramme Sentralt 

tjenesteområde 45 781  34 936 45 490 31 927 

          

          

         

Kommunens store 

inntekter /utgifter 

 

-395 644 

 

-375 850 

 

-395 547 

 

-373 431 

  

 

       

Nettoramme                                           

Tjenesteområde 

Oppvekst og kultur 

 

119 744 

 

116 628 

 

121 133 

 

118 223 

  

 

       

          

Nettoramme                                       

Tjenesteområde Levekår 

Inkl NAV 

185 994 179 794 180 653 182 754 

  

 

        

          

Nettoramme             

Tjenesteområde 

Samfunn 

44 126 44 492 48 271 40 526 
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B. Rådmannens forslag til tiltak 

 
Rådmannens budsjettforslag – Sentralt tjenesteområde 

Tiltak som videreføres  

fra 2017 

Budsjett  

2018 

Tilskudd til Fjellab videreføres  1 267 000 

Avsetning til Kompetanseutvikling  250 000 

Kongsbergregionen - finansiering av samarbeid  1 150 000 

Kongsbergregionen – IKT (KIKT) 7 644 000 

Etableringspris for ungdom 50 000 

Stipend til elever ved idrettslinjene ved Rjukan vgs. 10 000 

Tilskudd til Visit Rjukan ex. markedsbidrag  1 700 000 

Tilskudd til Visit Rjukan – markedsføringsbidrag 400 000 

Entreprenørskap - tilskudd til elevbedrifter 15 000 

Tilskudd til Tinn museum 400 000 

Tilskudd til Tinn Røde Kors  40 000 

Tilskudd til Rjukan Idrett videreføres  800 000 

Tilskudd til Rjukanbadet videreføres 3 000 000 

Tjenesteytingsavtale Tinn kommune og Tinn kirkelige fellesråd  456 800 

Tilskuddsordning NIA videreføres  500 000 

Tilskudd til kirkelig fellesråd videreføres med en økning deflator 

2,6 % - økning kr 128 000 fra 2017 

5 040 000 

Tilskudd til privat barnehage videreføres, 100 % finansiering 8 900 000 

Verdensarvsenter 400 000 

Reiselivsorganisering – grunnfinansiering 100 000 

Tilskudd til Notodden Lufthavn 100 000 
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Endringer i forhold til 2017 Budsjett  

2018 

El-sykler 50 000 

Reduksjon eksterne ytelser som ikke er lovbestemte  

- Tilskudd til Visit Rjukan reiselivsorganisering – 

basisfinansiering 

-200 000 

- Reduksjon – Landbrukstilskudd -500 000 

Inntektsøkning utover prisstigning – 2,0 %:  

Reduksjon driftsramme Sentralt tjenesteområde -1 600 000 

Avsatt «buffer» 1 637 000 

Reduksjon avsetning «lønnsreguleringspott» -4 000 000 

Bruk av flykningsinntekter -2 000 000 

Flatt kutt på alle enheter som ikke er fordelt -227 000 
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Oversikt bruk av konsesjonskraftsinntekter - utviklingstiltak 

  Budsjett 

2014 

Budsjett 

2015 

Budsjett 

2016 

Budsjett 

2017 

Budsjett 

2018 

Ikke fordelt utviklingstiltak 1 633 000 0 0 0 0 

Admini 200 000 0 0 0 0 

Garanti Gvepseborg 200 000 0 0 0 0 

Fotoplass Miland 150 000 150 000 150 000 0 0 

Styrke kommunens 

informasjonstjeneste 

500 000 0 0 0 0 

Oppfølging av næringsplan 500 000 0 0 0 0 

Eksisterende næringsliv - 

tilskudd 

500 000 0 0 0 0 

Øst Telemark Etableringssenter 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Visit Rjukan - markedsføring 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Tilskudd til Rjukanbanen - 

intensjonsavtale 

1 000 000 500 000 0 150 000 150 000 

Vidda Vinn 0 0 0 0 0 

Verdensarvprosjekt 

(flyttet til verdensarvfond) 

921 000 948 000 0 0 0 

Bevaringsplaner –

veiledningsmatriell  

(flyttet til verdensarvfond) 

50 000 50 000 0 0 0 

Tilbakeføringstilskudd 

(flyttet til verdensarvfond) 

400 000 400 000 0 0 0 

Boligtilskudd  600 000 600 000 600 000 0 0 

Tilskudd til driftsbygninger i 

landbruket 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 

Fjellbussen - Tilskudd 372 000 372 000 372 000 350 000 350 000 

Utviklingstiltak - utgift 8 546 000 4 540 000 2 642 000 1 520 000 1 520 000 
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Rådmannens budsjettforslag – tjenesteområde oppvekst og kultur 

Endringer i forhold til 2017 Budsjett  

2018 

Inntektsøkning utover prisstigning – 2,0 %:  

Frukt og grønt  i skolene 300 000 

Reduksjon driftsramme oppvekst og kultur:  

Reduksjon tilskuddspost kultur -500 000 

Reduksjon bhg 

- økt foreldrebetaling 

- generell innstramning 

 

-300 000 

- 200 000 

Reduksjon voksenopplæringen -100 000 

 

Rådmannens budsjettforslag – tjenesteområde Levekår  
    

Endringer i forhold til 2017 Budsjett  

2018 

Inntektsøkning utover prisstigning – 2,0 %:  

Legevakt/legetjeneste 2 000 000 

Responssenter – velferdsteknologi +- 800 000 

Reduksjon Helse og familietjenester/PLO -1 600 000   

 

Rådmannens budsjettforslag – tjenesteområde Samfunn  

Tiltak som videreføres  

fra 2017 
Budsjett  

2018 

Vedlikeholdsplan  1 680 000 

Plan for asfaltering  1 750 000 

Vedlikeholdsplan Tinn kirkelige fellesråd 500 000 

Bevaringsplaner- veiledningsmatriell 50 000 

Tilbakeføringstilskudd 400 000 
 

 

 

Endringer i forhold til 2017 Budsjett  

2018 

Lekeapparater i Tveitoparken 600 000 

Reduksjon drift tjenesteområde Samfunn -1 200 000 

Inntektsøkning utover prisstigning – 2,0 %:  
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C. Re-budsjettering av prosjekter – fra budsjett 2017 til 2018 
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D. Obligatoriske oversikter 

 
HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP  

 

Tall i hele tusen 

Regnskap 

2016 

Justert   

budsjett 2017 

Budsjett 

2018 

Brukerbetalinger -22 542  -21 926 -22 735 

Andre salgs- og leieinntekter -89 797 -83 674 -94 083 

Overføringer med krav til motytelse -87 555 -73 546 -74 522 

Rammetilskudd -171 862 -174 783 -170 454 

Andre statlige overføringer -35 448 -33 911 -34 280 

Andre overføringer -6 597 -2 260 -1 675 

Skatt på inntekt og formue -142 700 -139 742 -146 000 

Eiendomsskatt -83 009 -72 024 -59 954 

Andre direkte og indirekte skatter -55 554 -55 939 -56 239 

SUM DRIFTSINNTEKTER -695 059 -657 805 -659 951 

Lønnsutgifter 341 721 348 934 349 947 

Sosiale utgifter 83 097 83 074  83 153 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

kommunal tjenesteproduksjon 122 358 111 226 109 042 
Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon. 47 241 45 428 46 034 

Overføringer 65 351 64 660 50 403 

Avskrivninger 26 252 25 048 25 049 

Fordelte utgifter -4 108  -4 326 -3 968 

SUM DRIFTSUTGIFTER  681 912 674 042 659 660 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  13 147 -16 237 291  

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -11 224 -9 222 -9 094 

Gevinst på finansielle instrumenter -295 -200 -200 

Mottatte avdrag på utlån -24 -50 -50 

SUM EKSTERNE FINANSINNT. -11 544 -9 472 -9 344 
Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 6 336 5 993 7 525 

Tap på finansielle instrumenter 38 150 150 

Avdragsutgifter 12 065 12 000 13 827 

Utlån 196 22 22 

SUM EKSTERNE FINANSUTG. 18 636 18 165 21 524 
Resultat eksterne 

finansieringstransaksjoner 7 092            8 693 12 180 

Motpost avskrivninger -26 251 -25 048 -25 049 

NETTO DRIFTSRESULTAT  -32 307 -117 -13 160 

Netto driftsresultat i %. 4,7 % 0,02%                           2,0 % 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 
mindreforbruk -13 331 19 057 0 

Bruk av disposisjonsfond -47 074 -33 013 -7 998 

Bruk av bundne fond -4 321 -141 -449 

SUM BRUK AV AVSETNINGER  -64 727 -52 211 -8 447 

Overført til investeringsregnskapet 820 11 900 0 

Avsetninger til disposisjonsfond 65 421 40 352 21 530 

Avsetninger til bundne fond 11 735 77 77 

SUM AVSETNINGER  77 976 52 328 21 607 

REGNSKAPSMESSIG MER- 

MINDREFORBRUK  -19 057 0 0 
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HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP 

 

 
Regnskap 

2016 

Justert 

budsjett 

2017* 

Budsjett 

2018** 

Salg av driftsmidler og fast eiendom -169  0 0 

Andre salgsinntekter 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelser -7 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift    -1 549 -22 267 -14 300 

Statlige overføringer 0 -12 750 0 

Andre overføringer -1 505 0 0 

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -8 189 -35 017 -14 300 

Lønnsutgifter 12 0 0 

Sosiale utgifter 1 0 0 

Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon 19 252 137 567 93 743 

Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon. 0 0 0 

Overføringer 1 549 0 0 

Renteutgifter og omkostninger 16 0 0 

Fordelte utgifter 0 0 0 

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 20 829 137 567 93 743 

Avdrag på lån 2 547 0  0 

Utlån 3 218 6 000 0 

Kjøp av aksjer og andeler 2 963 1 600 0 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond 239 11 900 0 

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 

SUM FINANSTRANSAKSJONER 8 966 19 500 0 

    

FINANSIERINGSBEHOV 26 565 122 050 77 443 

Bruk av lån -20 768 -72 936 -52 523 

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler    -3 886 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet -820 -11 900 0 

Bruk av disposisjonsfond -1 060 -35 541 -13 020 

Bruk av ubundne investeringsfond 0 -1 673 -11 900 

Bruk av bundne fond -31 0 0 

SUM FINANSIERING -26 565 -122 050 -77 443 

    

UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0 

*ikke Inkl. re-budsjettering 

** ikke inkl. re-budsjettering 
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BUDSJETTSKJEMA 1 a – drift 

 

  
Regnskap  

2016 

Justert  

budsjett  

2017 

Budsjett  

2018 

Skatt på inntekt og formue -142 699 -139 742 -146 000 

Ordinært rammetilskudd -171 862 -174 783 -170 464 

Skatt på eiendom -83 009 -72 024 -59 954 

Andre direkte eller indirekte skatter -55 554 -55 939 -56 239 

Andre generelle statstilskudd -35 448 -33 911 -34 280 

Sum frie disponible inntekter -488 573 -476 399 -466 937 

Renteinntekter og utbytte -11 224 -9 222 -9 094 

Gevinst på finansielle instrumenter -296 -200 -200 

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 6 336 5 993 7 525 

Tap på finansielle instrumenter 38 150 150 

Avdrag på lån 12 066 12 000 13 827 

Netto finansinntekter/-utgifter 6 920 8 721 12 208 

Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 

Til bundne avsetninger 11 735 77 77 

Til ubundne avsetninger 65 421 40 352 21 530 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -13 331 -19 057 0 

Bruk av ubundne avsetninger -47 075 -33 013 -7 998 

Bruk av bundne avsetninger -4 321 -141 -449 

Netto avsetninger 12 430 11 782 13 160 

Overført til investeringsbudsjettet 820 11 900 0 

Til fordeling drift -468 402 -467 560 -441 569 

Sum fordelt drift 449 345 467 560 441 569 

Merforbruk/mindreforbruk -19 057 0 0 

 

 

 

 

BUDSJETTSKJEMA 1 b – drift 

 

Tall i tusen 
Regnskap  

2016 

Just. Bud  

2017 

Budsjett  

2018 

Sentralt tjenesteområde 74 584 87 410 71 495 

    

Tjenesteområde kultur og oppvekst 122 650 124 794 119 722 

    

Tjenesteområde Levekår 208 767  205 336 207 767 

    

Tjenesteområde Samfunn 43 344 50 020 42 584 

 

   

Sum fordelt til drift fra Regnskapsskjema 1 a      449 345 467 560 441 569 
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BUDSJETTSKJEMA 2a – investering 

 

tall i tusen Regnskap 2016 

Justert  

Budsjett 

 2017* 

Budsjett  

2018** 

    

FINANSIERINGSBEHOV       

    

Investeringer i anleggsmidler 20 829 137 567 91 743 

Utlån og forskutteringer 3 218 6 000 0 

Kjøp av aksjer og andeler 2 963 1 600 0 

Avdrag på lån 2 547 0 0 

Avsetninger 239 11 900 0 

Årets finansieringsbehov 29 795 157 067 91 743 

    

FINANSIERING    

    

Bruk av lånemidler -20 768 -72 936 -52 523 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -169 0 0 

Tilskudd til investeringer -1 505 - 12 750 0 

Kompensasjon for merverdiavgift - 1 549 -22 267 -14 300 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -3 893 0 0 

Andre inntekter 0 0 0 

Sum ekstern finansiering 27 884 -107 953 -66 823 

    

Overført fra driftsregnskapet -820 -11 900 0 

Bruk av mindreforbruk året før 0 0 0 

Bruk av avsetninger -1 095 -37 214 -24 940 

Sum finansiering -58 640 -157 067 -91 743 

    

Udekket/udisponert  0 0 0 

*ikke inkl. re-budsjettering 

** ikke inkl. re-budsjettering
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BUDSJETTSKJEMA 2b – investering 

 

tall i tusen  
Regnskap  

2016 

Justert  

Budsjett 2017* 

Budsjett  

2018** 

Uten prosjekt 1 844  0 0 

Infrastruktur IKT - nettverk 0 0 1 000  

Kongsbergregionen IKT 0 860 864 

Kongsbergregionen 0 1 124 579 

IKT- skoler 0 0 400 

Barnehager opprustning                  0 2 000 5 000 

Gvepseborg Kafe 

 

2 988  0 

Mandheimen 717 19 274 0 

Uteområde Gvepseborg opplevelsessenter 565 2 878 0 

Lekeutstyr - barnehagene 0 419  200 

Pleie-og omsorg inkl. boligsosial plan 186 9 314   25 000 

Jordskifte  NH 886  0 0 

Ny telefonsentral 514 126   0 

Trafikksikring 0 2 226 400 

Generell rassikring 0 2 296 600 

Vannverk/Renseanlegg, nett-tiltak 0 12 176 20 000 

Renovasjonsordning  0 3 961 3 000 

185010 -Toppdekke Mårvik 6 526  0 0 

185012 -Hovin vannverk 291  0 0 

185025-Dam Dale - Overløpsmåling                  92                          0 0 

Gunleiksgate ledningsnett vann/avløp 12  0 0 

185030 185005-Oppgradering Haukås Lurås vannverk 233 0 0 

185031 185005 Oppgradering Øverb 25 0 0 

185033 185005 Gvepseborg VA øvre 406 0 0 

185034 185005 VA Strakstiltak FM 432 0 0 

185035 185008 Ny renovasjonsordning 99 0 0 

186062 101039 – Servicebygg 470 0 0 

186063 101039 – Tilretteleggingstilstak 1 251 0 0 

Ny vannforsyning Djupetjønn 264  36 236 23 500  

Maskiner teknisk           1 533       2 477 2 000  

Overtakelse TVA 0 0 6 200 

Liftbil Brann + utstyr 0 4 000 0 

Mæland bro 946 513  0 

Rjukan Torg 2012 693 0 0 

Atrå barne- og ungdomsskole 1 864  21 122 3 000 

Atrå boligb./infrastruktur 15   396 0 

Nytt tilbygg Furuheim barnehage 1 440 6 559 0 

Investeringer i anleggsmidler 20 829  137 567 91 743 
*ikke inkl. re-budsjettering 

***ikke inkl. re-budsjettering 
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E. Beholdningsoversikt lånegjeld 
 

Beholdningsoversikt pr 31.10.2017 

 
 

 
   

Ref. 

nr 

  

Forf. 

dato 

   

Res

tgje

ld 

  

i % 

av 

gjeld 

  

Tot 

rent

e 

 

Rentereg.dat

o 

 

Hovedbok, Husbanken - Innlån 
 

Tinn - Lån Flyt - HB 
 

11350208.2 
 

01.05

.2022 

  

453 150 
  

0,13 

% 

 

0,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - Lån Flyt - HB 
 

11310996.1 
 

01.07

.2023 

  

662 400 
  

0,19 

% 

 

0,600 
 

01.11.2017 
 

                      

          

1 115 550 
 

0,32 

% 

  

0,60

0 

   

                      

 

 
   

Ref. 

nr 

  

Forf. 

dato 

   

Res

tgje

ld 

  

i % 

av 

gjeld 

  

Tot 

rent

e 

 

Rentereg.dat

o 

 

Hovedbok, Husbanken - Startlån 
 

Tinn - Lån Flyt - HB 
 

11524544 
 

01.06

.2043 

  

6 042 120 
  

1,75 

% 

 

1,604 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - Lån Flyt - HB 
 

11520389 
 

01.08

.2042 

  

3 529 479 
  

1,02 

% 

 

1,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

11516487 
 

01.10

.2026 

  

1 938 894 
  

0,56 

% 

 

1,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

115036600.10 
 

01.05

.2027 

  

950 965 
  

0,27 

% 

 

1,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - Lån Flyt - HB 
 

115009078.40 
 

01.08

.2021 

  

456 
  

0,00 

% 

 

1,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - Lån Flyt - HB 
 

115009078.10 
 

01.08

.2021 

  

6 733 
  

0,00 

% 

 

1,604 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

11528781 
 

01.06

.2044 

  

5 152 029 
  

1,49 

% 

 

1,604 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

11532073.10 
 

01.06

.2045 

  

4 456 786 
  

1,29 

% 

 

1,604 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

11508886.B 
 

01.07

.2024 

  

920 137 
  

0,27 

% 

 

1,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

11512957.B 
 

01.06

.2025 

  

355 963 
  

0,10 

% 

 

1,600 
 

01.11.2017 
 

 

Tinn - HB - Flytende 
 

11537619.10 
 

01.04

.2047 

  

5 921 875 
  

1,71 

% 

 

1,604 
 

01.11.2017 
 

                      

          

29 275 437 
 

8,46 

% 

  

1,60

3 

   

                      

 

 
   

Ref. 

nr 

  

Forf. 

dato 

   

Res

tgje

ld 

  

i % 

av 

gjeld 

  

Tot 

rent

e 

 

Rentereg.dat

o 

 

Hovedbok, KLP Kommunekreditt 
 

Tinn - KLP - Lån Fast - 2,86 % 
 

8317.53.26076 
 

25.02

.2019 

  

39 710 000 
  

11,48 

% 

 

2,860 
 

25.02.2019 
 

 

Tinn - KLP - PT vilkår 
 

8317.54.71335 
 

05.11

.2046 

  

22 500 000 
  

6,51 

% 

 

1,750 
 

05.11.2046 
 

 

Tinn - KLP - Flytende rente PT 

vilkår 

 

8317.52.43057.

B 

 

28.06

.2041 

  

23 860 098 
  

6,90 

% 

 

1,800 
 

28.06.2041 
 

                      

          

86 070 098 
 

24,88 

% 

  

2,27

6 

   

                      

 

 
   

Ref. 

nr 

  

Forf. 

dato 

   

Res

tgje

ld 

  

i % 

av 

gjeld 

  

Tot 

rent

e 

 

Rentereg.dat

o 

 

Hovedbok, Kommunalbanken 
 

Tinn - KBN - Fast 3ÅR - 29.10.18 
 

20150508 
 

29.10

.2018 

  

58 070 000 
  

16,79 

% 

 

1,610 
 

29.10.2018 
 

 

Tinn - KBN - Fast 2ÅR - 16.03.18 
 

20160135 
 

16.03

.2018 

  

41 600 000 
  

12,03 

% 

 

1,420 
 

16.03.2018 
 

 

Tinn - KBN - FRN 3ÅR +0.40 % 

- 10.02.20 

 

20170107 
 

10.02

.2020 

  

62 750 000 
  

18,14 

% 

 

1,200 
 

09.11.2017 
 

 

Tinn - KBN - Fastrente 4 år - 

24.08.2021 

 

20170417 
 

24.08

.2021 

  

67 000 000 
  

19,37 

% 

 

1,700 
 

24.08.2021 
 

                      

          

229 420 000 
 

66,33 

% 

  

1,49

0 

   

                      

             

 Total:   345 881 085   100,00 %   1,692   

         

 

 
 

345 881 085 
 

100,0

0 % 

 

1,69

2 
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F. KOSTRA-analyse 

Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) og nøkkeltall – for 2016 

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA- standard. KOSTRA (KOmmune-STat-

RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon av kommunal 

virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder 

registreres og sammenstilles for å gi relevant informasjon til beslutningstake-re og andre, både 

nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som grunnlag for analyse, planlegging og styring og 

herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. KOSTRA vil også gi kommunen 

mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligne seg selv over flere år. 

KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene. 

De aller fleste kommuner fører i dag kostnadene på riktig funksjoner i KOSTRA. Dette gir gode 

forutsetninger for å foreta sammenligninger mellom kommunene. 

Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen nøkkel- tall som bl.a viser: 

 

• Prioriteringer – viser hvordan 

kommunes frie inntekter er fordelt på 

ulike formål. 

• Dekningsgrader – viser 

tjenestetilbudet i forhold til ulike 

målgrupper for tilbudet. Den viser 

da hvor stor andel av en gruppe 

som får et tilbud. 

• Produktivitet/enhetskostnader – 

viser kostnader /bruk av ressurser i 

forhold til tjenesteproduksjon. 

• Utdypende tjenesteindikatorer – 

viser nøkkeltall som supplerer de 

ovenfornevnte indikatorene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de påfølgende tabellene har vi valgt å 

sammenligne Tinn kommune med seg selv 

over 3 og 4 år. Samtidig ser vi utvik- 

lingen i kommunegruppe 12, Odda og 

landet utenom Oslo i de samme år. Dette 

gir oss et bilde av hvordan utviklingen bar 

vært i egen kommune sammenstilt med 

utviklingen i kommu- ner vi kan 

sammenligne oss med. 

 

19 kommuner i kommunegruppe 12 

Tynset Sunndal 

Nord-Fron Alstahaug 

Tinn Vefsn 

Kvinesdal Meløy 

Tysvær Fauske 

Odda Lenvik 

Lindås Vadsø 

Årdal Hammerfest 

Luster Alta 

Sør - Varanger  
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Behovsprofilen 

Nedenfor er det en oversikt over de grupper som bruker om lag 70/80 % av kommunens 

nettobudsjett. Disse gruppene blir sam- menlignet over år med kommunegruppe 12 og Odda. Disse 

aldersgruppene som kommer frem i diagrammet nedenfor har størst vekting i utgiftsutgjevningen i 

inntekstsystemet for kommunen. Dvs. de utløser et høyere rammetilskudd enn andre befolknings- 

grupper. 

 Tinn 

2016  

Tinn 

2015 

Tinn 

2014 

K.gr.12 

2016 

K.gr.12 

2015 

K.gr.12 

2014 

Odda 

2016 

Odda 

2015 

Odda 

2014 

Befolkningsdata pr. 31.12.2015          

Folkemengden i alt 5 894 5 940 5 913 … … … 7025 6 930 6 952 

Andel kvinner 50,5 50,2 50,8 49,3 49,3 49,4 49,6 50,1 50,5 

Andel menn 49,5 49,8 49,2 50,7 50,7 50,6 50,4 49,9 49,5 

Andel 0 åringer 0,5 0,7 0,7 1 1 1, 0,9 0,9 0,9 

Andel 1-5 år 4,4 4,5 4,9 5,6 5,7 5,9 5,1 4,9 5,0 

Andel 6-15 år 11,3 11,6 11,7 12,4 12,5 12,6 10,5 10,3 10,7 

Andel 16-18 år 4 3,8 4,0 4,3 4,3 4,2 3,7 4,0 3,8 

Andel 19-24 år 6,7 6,8 6,3 8,1 8,1 8,0 7,7 7,6 7,4 

Andel 25-66 år 53,3 53,6 53,9 52,8 52,9 53,0 52,4 52,6 52,6 

Andel 67-79 år 13,5 12,5 11,8 11,3 11 10,5 12,6 12,5 12,2 

Andel 80 år og over 6,1 6,4 6,6 4,6 4,6 4,7 7 7,3 7,4 

Levekårsdata          

Andel skilte og separerte 16-66 år 12,1 12,5 13,1 10,2 10,3 10,3 10 9,8 9,8 

Andel uførepensjonister 16-66 år … … … … … … … … … 

Andel enslige innbyggere 80 år og 

over 
 66,9 … 65,9 64,8 … 65,9 69,6 … 66,7 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner 82,8 82,2 82,2 83,5 82,8 82,8 84,3 84,0 84,0 

Forventet levealder ved fødsel, menn 79,1 77,8 77,8 79,1 78,1 78,1 80 79,0 79,0 

Levendefødte per 1000 innbyggere 7,3 6,4 7,4 10,3 10,2 10,8 8,3 8,5 8,9 

Døde per 1000 innbyggere 12,7 11,4 13,9 8,7 8,6 9,1 10,8 12,1 14,2 

Innflytting per 1000 innbyggere 53,6 60,9 48,5 51,5 52,1 50,2 50,4 35,8 36,7 

Utflytting per 1000 innbyggere 56 51,7 49,6 47,9 50,7 46,5 34,9 35,4 39,0 

Samlet fruktbarhetstall 1,6 … … 1,8 0 … 1,8 … … 

Andel innvandrerbefolkning 13 12,8 11,6 10,8 10,3 9,8 12,6 10,8 10,4 

Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 16,8 15,8 13,3 12,8 12,2 11,5 21,3 17,7 19,3 

Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 17,1 14,9 12,5 12,9 11,8 11,0 22,3 16,1 17,3 

Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 16,5 15 12,9 11,5 10,3 9,6 17,5 12,9 12,4 

Bosettingsstruktur          

Andel av befolkningen som bor i tettsteder 67,6 … 67,0 69,7 … 67,9 90,2 … 92,0 

Gjennomsnitt reisetid til kommunesenteret 

i min. 
13,2 13 13,3         9      

Arbeidsmarked   …  9,0 … 6,5 6,5 … 

Arbeidsledige          

Registrerte 

arbeidsledige i % av 

befolkningen i alderen 

15-74 år 

      2,6 1,2 … 1,6 1,7 … 2,5 1,8 … 

Andel arbeidsledige 16-24 år … … 1,4 … … 2,3 … … 1,9 

Andel arbeidsledige 25-66 år …. … 0,9 … … 1,4 … … 1,1 
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KOSTRA-analyse av hovedtallene 
Frie inntekter 

Inntektssystemet er et system for fordeling av den 

økonomiske rammen for de frie inntektene til 

kommuner slik at kommune- ne blir satt i økonomisk 

stand til å gi innbyggere et likeverdig tjenestetilbud 

uavhengig av hvor i landet man er bosatt. 

De frie inntektene består av rammetilskudd og 

skatteinntekter. 

Rammetilskuddet skal delfinansiere utgiftssiden i 

kommunene 

og fordeling er bestemt ut i fra behovskriterier som: 

(befolkningsdata, levekårsdata, bosetningsstruktur) 

Omfordelingen mellom kommunene kalles 

utgiftsutgjevningen og denne skal sikre at alle 

kommuner har en lik egenfinansiering av 

tjenesteproduksjonen (inntektsutgjevningen består av 

skatteinntektene). 
 

 
Diagram 1 Frie inntekter pr innbygger 

Ut av diagrammet ser vi at det har vært en økning i 

frie inntekter pr. innbygger fra 2013-2016. 

Det er blitt endret på fordelingsnøkkelen i forhold 

til behovskriteriene som igjen for innvirkning på 

fordeling av rammetilskudd til kommunene. 

I 2015 og 2016 har Tinn kommune fått ekstra 

overføringer i rammetilskudd vedr 

flykningssituasjonen i Norge. Det har også blitt 

overført ekstra bevilgninger i omstillingsmidler i 

forbindelse med Rjukan Sykehus. 

I tabell nedenfor er det hentet ut tall fra ssb 

som tar utgangs- punkt i antall innbyggere pr 

31.12. 

2013 2014 2015 2016 

5 957 5 913 5940 5894 

 

Netto driftsresultat 

Et av de viktigste resultatbegrep i 

kommuneøkonomien er netto driftsresultat. 

Netto driftsresultat forteller hva en kommune 

har igjen til løpende driftsinntekter når de 

løpende driftsutgiftene, renter og avdrag er 

betalt. 

En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi 

forutsetter et positivt netto driftsresultat i 

størrelsesorden 3,0 % av totalen dersom 

kommunens formue skal bevares. 

 

Diagram 2 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 
 

Netto driftsresultat for Tinn kommune ble 4,6 

% i 2016. 

Driftsresultatet er over landsgjennomsnittet 

i 2016  som ble 4,0 %. I forhold til andre 

kommuner som det er naturlig å 

sammenligne Tinn med, er nivået på netto 

driftsresultat høyere enn Odda kommune 

som kom ut med et netto driftsresultat på 

3,1 % i 2016. 

 

 
 

 

 

40 000

50 000

60 000

2013 2014 2015 2016

Tinn 55 363 57 017 59 202 60 879

Gruppe 12 51 724 52 552 54 133 56 178

Odda 52 199 53 883 55 130 56 177

Landet 47 407 48 554 49 762 52 141

3,5 
4,00 

3,00 

4,60 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2013 2014 2015 2016

Tinn Landet Gruppe 12 Odda



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til budsjett 2018

 

Tinn kommune   side 89 
 

Lånegjeld 
 

 
Diagram 3 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter. 

 

Utviklingen i langsiktig gjeld i % av 

driftsinntektene har hatt en reduksjon fra 2013 til 

2015 i Tinn kommune, mens den fikk en økning 

igjen fra 2015 til 2016. 

I 2015 utgjorde den 176 %, mens i 2016 ligger den 

på 179% 

Årsak til økningen fra 2015-2016 er at Tinn 

kommunes drift- inntekter ikke har endret seg 

markant ,mens at den langsiktige gjeld har økt i 

denne perioden.Årsak til reduksjonen fra 2013 til 

2015 er at Tinn kommune ikke har tatt opp store nye 

lån disse årene. 

Tinn kommune har lav lånegjeld i forhold til andre 

sammenlignbare kommuner. For 2016 utgjorde 

langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter for 

Odda 193 % og gruppe 12, 220 %. 
 

 
Diagram 4 Netto lånegjeld i kr pr innbygger. 

 

Utviklingen i netto lånegjeld i kr. pr. 

innbygger har hatt en økning fra 40 490,- pr 

innbygger, mens i 2016 ligger den på kr. 41 

821 

Økning i netto lånegjeld skyldes 

hovedsakelig endring i antall innbyggere. Det 

er ikke foretatt store låneopptak i 2013,2015 

og 2016   

I 2014 er det ikke tatt opp lån 

Tinn kommune har lav netto lånegjeld pr 

innbygger i forhold til gruppe 12 og de andre 

som Tinn kommune sammenligner seg med. 

For 2016 utgjorde netto lånegjeld pr 

innbygger i Odda kr 74 815,- mens for gruppe 

12 utgjorde den kr 76 629,-. 
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Finans og avdrag 
 

 
Diagram 5 Netto finans og avdrag i% av brutto driftsinntekter. 

 

Rådmannen har fastsatt som mål for den 

overordnede økono- mistyringen at netto 

finansutgifter i % av brutto driftsinntektene skal ligg 

innenfor 2 - 3 %. Dette skal sikre at en ikke for stor 

andel av inntektene går til å betjene gjeld. 

Kommunen ligger innenfor denne målsetningen 

alle de fire siste årene. Rente- og 

avdragsbelastningen vil normalt si noe om hvilken 

finansieringsstrategi kommunen har, dvs. hvor stor 

andel av investeringene som finansieres med lån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjon og politisk styring 
 

 
Diagram 6 Netto driftsutgift pr. innbygger til administrasjon og 

politisk styring. 
 

Indikatoren viser de nettoutgiftene som er 

direkte relatert til 

• administrasjon ( funksjon 120) 

• administrasjonslokaler ( funksjon 130) 

• politisk styring og  /kontroll (funksjon 100) 

 

Når vi ser på andre sammenlignbare 

kommuner, har Tinn kommune høye 

driftsutgifter pr innbygger til 

administrasjon og politisk styring. Det er 

likevel verdt å merke seg at detfra 2014 

til 2016 har det vært en nedgang i disse 

utgiftene  

Nedgangen i netto driftsutgift pr innbygger 

til administrasjon og politisk styring, 

skyldes i hovedsak reduserte utgifter. Med 

at antall innbyggere i Tinn har gått ned , 

ville dette tallet ha gått opp med uendret 

drift fra 2015. 

Når det gjelder utgiftene innenfor 

administrasjon og politisk styring 

(administrasjon, administrasjons-lokaler, 

politisk styring og /kontroll) er der variasjoner . 
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Diagram 7 Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr pr innbygger. 

 

Diagram 7 viser at økte driftsutgifter til 

administrasjon og politisk styring ikke har 

sammenheng med økte lønnsutgifter på området. 

 

 

Diagram 8 Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 

totale brutto driftsutgifter i Tinn kommune. 

 

Tinn kommune bruker 5,30% av de totale 

brutto driftsutgiftene til adm. og styring i 

2016. 
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Nøkkeltall og Kostra 

— analyse for utvalgte tjenesteområder 

I diagrammene nedenfor vil vi sammenligne oss selv 

med oss selv over fire år. Dette for å si noe om 

utviklingen innenfor ut- valgte tjenesteområder. Det 

er også her lagt inn sammenligning med 

kommunegruppe 12, Odda og landet utenom Oslo. 

Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA 

sammen nøkkel- tall som bl.a. viser prioritet og 

dekningsgrad. 

Hvilken nøkkeltall som er synliggjort står definert 

før hvert diagram. 

Barnehage 

Nøkkeltall: 

Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader 

/bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon. 
 

 

Diagram 9 Korrigert brutto driftsutgifter i kr pr. barn i kommunal barnehage 

(funksjon 201 førskole, 211 styrkningstjeneste og 221 drift av barnehage-

anlegg) 
 

Korrigert brutto driftsutgifter i kr pr. barn i kommunal 

barnehage viser kostnader til drift av barnehagene og 

styrkningstjeneste (for barn med nedsatt 

funksjonsevne). 

 

I 2016 lå brutto driftsutgifter pr. barn i kommunal 

barnehage i Tinn kommune på kr. 212 715,-pr. barn, 

mot kr. 216 240,- i 2015. Odda kommune brukte kr. 

183 879,- pr barn i 2016 mens 

landsgjennomsnittet lå på kr.186 210- pr. barn i 

2016.  

Tinn kommune ligger over gruppe 12 som er 

sammenlignbare kommuner. Når barnehagene i 

perioder ikke fylles opp vil kostnadene per 

plass være store. 

Det er nå tatt grep for å tilpasse dette, og i 2015 

la vi ned to avdelinger og en avdeling i 2016. 

Gapet mellom Tinn og landsgjennomsnittet er 

nå mindre. 

Tinn kommune har hatt synkende barnetall og 

det har vært noe ledig kapasitet. Kommunen gir 

i tillegg tilbud til de minste barna fra 

asylmottaket, jf  100  % dekning. Barna fra 

asylmottaket er ikke med i folketallet som gir 

grunnlag for tildeling i rammetilskuddet fra 

staten.  

I tillegg har vi svært fornøyde foreldre jmf 

brukerundersøkelse november 2016, så det kan 

tyde på at denne satsingen har vært vellykket. 

Ny ordning med redusert betaling for familier 

med lav inntekt og friplass for den samme 

gruppen, har vist at det er svært mange i Tinn 

kommune som kommer under den kategorien. 

Det har ført til et inntektstap på ca 500 000. 

Vi ser ut fra Kostratallene at vi fortsatt har noe 

feilføring. Vi har fått ryddet opp i noe, men noe 

gjenstår. Det er behov for å se på 

fordelingsnøkler. 

Barnehagedekning 

Nøkkeltall: 

Dekningsgrad – viser tjenestetilbudet i 

forhold til ulike mål- grupper for tilbudet. 
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Diagram 10 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

 

Tinn kommunes andel barn 1-5 år med barnehageplass 

i 2016 utgjorde 100%. 

Barn fra asylmottaket er ikke registrert som innbygger 

i Tinn, men de har barnehageplass. Andel barn i 

barnehage er derfor høyt.  Kommunen får refundert 

utgifter til 5 og 6 åringer fra UDI, men gir tilbud også 

til yngre barn. 

Kommunen gir også tilbud til barn under ett år og har 

supplerende opptak 4 ganger pr år..  

Vi gir tilbud til alle barn og har høyere dekningsgrad 

enn de andre. Dette er plasser til små barn, som er 

dobbelt så dyre som plasser til barn over tre år. 

Grunnskole 

Nøkkeltall: 

Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk 

av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon. 

 

Diagram 11 Korrigert brutto driftsutgifter i kr til grunnskole pr. elev (funksjon 

202- grunnskole, 222- drift av skolebygninger og 223- skoleskyss) 

 

I 2016 var driftsutgiftene pr. elev i grunnskolen 

kr. 144 500 mot 143 955,-  i 2015. Dette er i 

realiteten en nedgang.  

Tilsvarende driftsutgifter i 2016 for Odda 

kommune var på kr. 147 629 - pr. elev mens 

gruppe 12 hadde kr. 129 412 ,- pr. elev. 

Årsak til økning : Økningen i Tinn kommune  

er svært liten. Den er mindre en lønns- og 

prisveksten i 2016. Gruppe 12 og Landet har 

større økning.  

 

Diagram 12 Andel elever i kommunens grunnskoler, av 

kommunens 

 innbyggere 6-15 års 

 

I følge tall i GSI (1.10.2016) går 39 elever på 

Tinn Montessoriskole.  

SFO 

Nøkkeltall: 

Produktivitet/enhetskostnader – viser 

kostnader /bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 
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Diagram13 Korrigert brutto driftsutgifter i kr til skolefritidskole ( SFO) per 

kommunal bruker( antall elever i kommunal SFO) 

 

I 2016 var driftsutgiftene til SFO pr kommunal bruker 

på kr. 35 373,-  mot kr 29 709,-  i 2015. Tallene i 2015 

var ikke riktige da det var ført utgifter på feil tjeneste. 

Tilsvarende driftsutgifter i 2016 for Odda kommune 

var på kr. 38 490- pr. mens gruppe 12 hadde kr.  31 

740 ,- pr. kommunal bruker. 

 

 

Årsak til økning fra 2015-2016 

 I 2015 var det en del feilføringer slik at tallene ikke 

var  riktige. 2014-tallene er mer sammenlignbare med 

2016. I forhold til dem er det en markant nedgang som 

skyldes høyere satser, færre barn, færre ansatte.  

 

Hjemmetjeneste 

Nøkkeltall: 

Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk 

av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon. 
 

 

Diagram 14 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kjernetjenester til hjemmeboende. 

Tinn kommune har hatt økning i driftsutgifter 

pr. mottaker av kjernetjenester til 

hjemmeboende fra 2015 til 2016. I 2016 var 

driftsutgiftene pr. mottaker kr  263 307,-  mot 

243 830,-  i 2015. Tilsvarende driftsutgifter 

for Odda kommunes var i 2016 på kr. 287 

810,- 

Årsakene til økte brutto driftsutgifter pr. 

mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende 

er at antall mottakere av hjemmetjenester har 

gått ned i 2016 
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Institusjon 

Nøkkeltall: 

Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk 

av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon. 
 

 
Diagram 15 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr. kommunal plass. 

 

Tinn kommune har hatt en økning i driftsutgifter 

institusjon pr kommunal plass fra 2015 til 2016. 

I 2016 var driftsutgiftene pr. kommunal plass kr 

1 258 650 mot kr .1 203 500,- i 2015. Tilsvarende 

driftsutgifter for Odda kommunes var i 2016 på kr. 

1 084 436,- mens gruppe 12 hadde kr. 1 084 436,- 

pr. kommunal plass. 

En av årsakene til økte kostnader fra 2015 2016 er  

at vi leier en forsterket sykehjemsplass av Notodden 

kommune. Det er ingen endring på antall mottakere 

fra 2015 til 2016 
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Helse 

Nøkkeltall : 

Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie inntekter 

er for- delt på ulike formål. 

 

Diagram 16 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 

 

I 2016 var netto driftsutgiftene til helsetjeneste pr 

innbygger  kr. 4 848 mot kr  4 307,-i 2015. 

Årsak til økte utgifter innenfor 

kommunehelsetjenesten fra 2015 til 2016 er lønns og-

prisvekst. 

Barnevern 

Nøkkeltall : 

Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie 

inntekter er for- delt på ulike formål 

 

Diagram 17 Netto utgift pr. barn i barnevern (funksjon 244,251 og 252) 
 

I 2016 var driftsutgiftene pr. barn i 

barnevern kr 145 795 mot kr 134 847,- i 

2015. 

Tilsvarende driftsutgifter for Odda 

kommune var i 2015 på kr 110 417 . Det 

foreligger ikke tall for Odda og Gruppe 12 

for 2016 pr 15.03.2017.  

Årsak til økning fra 2015 til 2016 er: 

Årsaken til det er noe økning i kostnad per 

barn i 2016, er nedgang i inntekter knyttet 

til Blågården. Dette er kostnader som er 

konstante, men antall mindreårige har gått 

ned og dermed er utgiftenefordelt på færre 

barn. Enheten har også hatt en økning i 

pensjonsutgiftene i 2016. Antall fosterbarn 

i kommunen er kontant  

Sosialtjeneste 

Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie 

inntekter er for- delt på ulike formål. 
 

 
Diagram 18 Netto driftsutgifter til sosialtjeneste pr. innbygger 20-66 
år 

Tinn kommunes netto driftsutgifter til 

sosialtjeneste pr. inn- bygger ligger i 2016 på 

4 503,- mot kr 3 829,- i 2015. Tilsvarende 

driftsutgifter for Odda kommune ligger i 

2016 på kr 4 755,- mens for gruppe 12 

utgjorde den kr. 3 943,-
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Kommunale avgifter 

Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressur- ser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 

 

Vann 

 

Diagram 19 Årsgebyr pr 01.januar for vannforsyning (2016er rapporteringssår + 1, dvs 2017) ). 

* Tall er korrigert i forhold til SSB . Feil i innrapportert tall for 2016 

 

Avløp 

 

Diagram 20 Årsgebyr for avløpstjenesten pr 01. januar (for 2016 oppgis satsen pr 01.01.17). 

* Tall er korrigert i forhold til SSB . Feil i innrapportert tall for 2016 
 

Tinn kommune ligger lavt i årsgebyr for avløp i forhold til sammenlignbare kommuner 

for 2016 
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Renovasjon 
 

 

Diagram 21 Årsgebyr pr. 01.januar for avfallstjenesten (2016 er rapporterings- sår + 1, dvs 2017).. 

 

Brann og ulykke og feiing 

Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie inntekter er fordelt på ulike formål. 

 
Diagram 22 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr. 

 

Tinn kommune har høye driftsutgifter til brann og ulykkesvern. 

I 2016 var driftsutgiftene på kr 2 114,- pr. innbygger, mot kr 2 157,- i 2015.  

Utgiftene er høye vis vi sammenligner oss mot gjennomsnittet i gruppe 12 som utgjorde kr 

1 077 pr. innbygger og mot landsgjennomsnittet i 2016, som utgjorde kr 776  pr. innbygger. 

 

Årsak til at Tinn ligger høyere på kostratallene sammenlignet med de ulike kommunene / 

gruppene skyldes at Tinn brannvesen har fulltidsansatte brannmannskaper mens de vi 

sammenlignes med har deltidsansatte brannmannskaper. Lønnsutgiftene til fulltidsansatte er 

det som primært drar opp netto driftsutgifter. 
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Diagram 22 Årsgebyr for feie-tjenesten pr innbygger (2016 er   

Rapporterings-sår + 1, dvs 2017). 

Gebyret er i 2016 på kr 598,- mens i 2015 utgjorde årsgebyret kr 584,-. 

I forhold til sammenligningskommuner ligger Odda med kr 395,- i årsgebyr, mens kostra-

gruppe 12 ligger på 378,- pr innbygger pr år. 

 

Årsak til økning i gebyr er primært justering av dekningsgrad /feieravgift for 

feiertjenesten som skal dekkes av selvkostprinsippet.  Dekningsgrad bør være opp mot 

100 % og det har vært en jevn årlig økning for å komme dit.  Selvkost betyr at 

inntektene på feieravgiften skal dekke de utgiftene feiertjenesten har i form av lønn, 

utstyr etc. Ifølge prognoser fremover for årsgebyr ser det ut som det har stabilisert seg. 

En kommende utfordring er at alle hytter og fritidsboliger også skal ha skorsteinsfeiing 

på lik linje med privatboliger.  

 

For flere KOSTRA-tall se www.ssb.no 
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Oppholdsbetalinger barnehage fra 01.01.2018  

 

Makspris kr 2910,- 
            

Hovedregel:  sats / 20 d x antall dager pr. mnd 

 

HELE & HALVE PLASSER 

Int.gruppe Årsinntekt Hel plass Halv plass 

  2910,-      1455,-  

 Barn 2 2037,- 1019,- 

 Kost  +290,- +145,- 

 

4 DAGERS UKE  (sats/20x16)  

Int.gruppe Årsinntekt 1. barn 2. barn 

1                2328,-    1630,- 

 Kost  +232,- +232,- 

 

3 DAGERS UKE (sats/20 x 12) 

Int.gruppe Årsinntekt 1. barn 2. barn 

1                 1746,-  1222,- 

 Kost  +174,- +174,- 

 

2 DAGERS UKE (sats/20 x 8) 

Int.gruppe Årsinntekt 1. barn 2. barn 

1     1164,-     815,-  

 Kost  +116,- +116,- 

 

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for de med samlet brutto inntekt under sats 

fastsatt av stortinget. Videre kan det også søkes om 20 t gratis oppholdstid for 3, 4 og 

femåringer. Det sendes egen søknad til enhet barnehage med dokumentasjon på inntekt. 
 

Kjøp av ekstra dag:   
kr.150,- pr dag 

 

Det gis ingen moderasjon med barn i SFO og barnehage. 
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SFO-satser: 

 

Fra 01.01.2018 
Int.gruppe Årsinntekt SFO- plass 

1     1 960-  

 Kost  230,- 

 

Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn i SFO.  

 

Ved samlet inntekt under 2 G kan det søkes friplass.  

Kjøp av ekstra dag:  kr 150,- pr dag  

 

 

Voksenopplæringen: 
 

Voksenopplæring øker pris per time for undervisning for deltakere som ikke har rett og plikt (EØS-

innbyggere, arbeidsinnvandrere ol)  fra 40 til 50 kr per time. 
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Rjukan Kino, Tinn Kulturskole 
 

     2017     2018    

 

Kinobilletter fra 01. januar: 
Billettpris barn/voksne   90/100/110    95/110   

Honnør, moderasjon pr. billett  -20,-     -20,-  

Voksne betaler barnepris på barnefilmer -              

 

 

      

Tinn Kulturskole, elevavgift pr. semester fra skoleår 2018/2019 
 

En aktivitet      1045,-     1 092,-    

To aktiviteter      1567,-     1 637,- 

Tre aktiviteter      2090.-     2 184,-  

Familiemoderasjon      

 

Utleie av instrumenter:                               313,-     327,- 

Materialkostnader tegne/male                     313,-     327,- 

 

 

  



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til Budsjett 2018 - betalingssatser og selvkostberegninger

Budsjett 2018                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 6 
 

 

Gebyr for behandling av konsesjonssaker og  

delingssaker etter jordloven 
 

Vedtatt med hjemmel i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, 

fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. 
 

Landbrukseiendom - deling 

For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven kreves det et gebyr på kr 

2.000,00. 

 

Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra 

samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere 

eiendommer. 
 

Konsesjonssøknader på erverv av fast eiendom 

For behandling av konsesjonssøknad kreves det et gebyr på kr 5 000,00 

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere 

erververe av samme eiendom. 

 

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt 

(slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det 

ikke betales gebyr. 

 
 

Gebyr for motorferdselløyver 
 

Det er ikke gebyr for behandling av søknader om løyve til motorferdsel i utmark.  Men kommunen kan ta 

betalt for sine kostnader knytta til utstedelse av løyvebevis. 

 

For utstedelse av årlig løyve etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 

med tilhørende forskrifter kreves et gebyr på 157,00 kr pr løyve. 

 

Kommunale boliger 
 

Husleie kommunale boliger vil bli justert etter konsumprisindeksen hvert år. 
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GEBYRREGULATIV  

FOR SAKSBEHANDLING 
AV PLANSAK OG BYGGESAK 

2018 
 
Generelle forutsetninger 

Gebyrregulativ for behandling av byggesaker/tiltak og reguleringssaker etter plan- og 

bygningsloven i Tinn Kommune, i henhold til § 33-1 og 32-8 i Plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2017. 
 

Gebyrfaktura sendes tiltakshaver/søker etter behandling av søknaden, basert på sakstype, og 
forutsettes fortrinnsvis innbetalt til kommunen før tiltaket igangsettes, jf. plan og 

bygningsloven § 33-1.  

 

Betaling av gebyr skjer til kommunen etter tilsendt faktura etter det regulativ og de satser 
som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger hos kommunen. 

 

Gebyr for saksbehandling 
 

1.  Søknad om tillatelse uten ansvarsrett              2017     2018 

For saksbehandling/kontroll med arbeider etter § 20-4 a og de saker etter    

§ 20-3 som ikke kan måles etter grunnflate er gebyret i kurante saker i.f.m. 

boliger, fritidsboliger og lignende: 

 

 

 
 

2.820,00 

 

 

 
 

2.940,00 

 

 

Mindre tiltak på bebygget eiendom  § 20-2 a 

Driftsbygninger i landbruket < 100 m²   § 20-2 b 

Delingssak i samsvar med godkj. plan  § 20-1 m 

Andre mindre tiltak etter kommunens 
skjønn  § 20-2 d 

 

2. Søknader om mindre konstruksjoner, endringer og terrenginngrep. 

For saksbehandling med arbeider etter § 20-3 og § 20-1 c, e, f, j og k:   

 

 

 

5.640,00 

 

 

 

 

5.880,00 
 

 

Fasadeendring  § 20-1 c 

Behandling av delingssak  § 20-1 m 

Andre varige konstruksjoner / anlegg  § 20-1 l 

Midlertidige eller transp.  bygninger  § 20-2 c 

Riving av tiltak  § 20-1 e 

Driftsbygninger i landbruket >= 100 m²   § 20-2 b 
 

 

3. Bygninger til boligformål           

3.1  Bygning til boligformål § 20-1 a 

Ved ett–trinns søknadsbehandling og rammetillatelse pr bygning………. 

Dersom bygningen har flere boenheter / hybel: Tillegg pr boenhet……….. 

Rabatt for fortløpende identiske bygg i samme behandling ………………. 
Ved to–trinns søknad: For igangsettingstillatelse:………………………….… 

 

   

 

 13.750,00     

2.820,00 

-2.820,00     
  2.820,00 

 

 

14.730,00    

  2.940,00 

 -2.940,00 
2.940,00   
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3.2  Fritidsboliger. § 20-1 a 

Ved ett–trinns søknadsbehandling og rammetillatelse pr bygning..……… 

Dersom bygningen har flere boenheter / hybel: Tillegg pr enhet:…………. 

Rabatt for fortløpende identiske bygg i samme behandling ………………. 
Ved to–trinns søknad: For igangsettingstillatelse:………………….……… 

 

 

 

19,730,00 

2.820,00 

-2 820,00 
2.820,00 

 

 

  20.620,00 

  -2.940,00 

   2.940,00 
   2.940,00 

 

 

3.3  Installering av pipe / ildsted 

For behandling av søknad om rehabilitering eller installering av ny pipe og 

ildsted i bolig eller fritidsbolig  

 

 

 

1.690,00 

 

 

 

1.760,00 

3.4  Søknad om bruksendring  

For søknad om bruksendring etter § 20-1 d  kan gebyrsatsen vurderes etter 

tiltakets art. For bruksendringer hvor det ikke foretas bygningsmessige 
endringer, eller hvor uttalelse fra andre ikke er påkrevd, fastsettes gebyret 

som % av gebyr for nytt bygg. 

 

33 %       

 

33 % 

 

3.5  Søknad om skilt og reklame 

- inntil  1 m² skiltflate………………………………………………………….. 

- over  1 m²  skiltflate…………………………………………………………..  

 

2 820,00 

4 230,00 

 

2.940,00 

4.420,00 

 

3.6 Øvrige bygg: 

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og 

hovedombygging, som ikke omfattes av pkt. 2.1 til 4.5 betales gebyr 

avhengig av tiltakets bruksareal etter følgende formel:  
Gebyr = B x  √( BRA*D ) - C 

 

Ved to–trinns søknad: For igangsettingstillatelse:………………….……… 

 

 

 

B=1025,00 

C=1790,00 

D =      2 
 

 

2.820,00 

 

 

 

B=1070,00 

C=1870,00 

D=2 
 

 

2.940,00 

3.7 Anleggstiltak: 

Veganlegg med samlet lengde inntil 100 meter 

Veganlegg med samlet lengde over 100 meter 
Ledningsgrøft med samlet lengde inntil 100 meter 

Ledningsgrøft med samlet lengde over 100 meter 

Avløpsanlegg sammen med annen søknad, inkl. behandling etter 

forurensningslov 

Avløpsanlegg som separat søknad, inkl. behandling etter forurensningslov 

 

5.640,00 

11.280,00 
5.640,00 

11.280,00 

 

5.640,00 

11.280,00 

 

5.880,00 

11.760,00 
5.880,00 

11.790,00 

 

5.880,00 

11.790,00 

 
 4. Andre gebyr 

  

4.1  Behandling av søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19 

Dispensasjon som betinger at statlige og regionale myndigheter gis mulighet 
til å komme med uttale 

………………………………………………………………………. 

Andre dispensasjoner ……………………………………………………………………  

Tiltak som forelegges antikvarisk myndighet til uttalelse kan fritas fra gebyr 

for behandling av dispensasjon der dette etter kommunens skjønn er 

urimelig. 
 

 

 
 

 

11.280,00 

5.640,00 

 

 
 

 

11.790,00 

5.880,00 

4.2 Overtredelsesgebyr § 16-1 Forskriften til plan og bygningsloven 
For tiltak etter § 20-1 til 20-5 som er iverksatt i strid med plan- og 

bygningslov med bestemmelser. Gebyrene fastsettes i hvert tilfelle, men ikke 

over disse satsene: 

Der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med lov….. inntil 
Tiltak som får uopprettelige konsekvenser / økonomisk vinning………..inntil 

Tiltak som medfører stor uopprettelig skade……………………………..    .inntil 

 
 

    

 

10 000,00 

50 000,00 

100 000,00 
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4.3  Avviksbehandling v/tilsyn: 

For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom 

kommunens tilsyn/kontroll  

2.820,00 

 

2.940,00 

 

   

4.4  Gebyr etter medgått tid 

Gebyr som ikke kan fastsettes ut fra reglene over, skal regnes ut etter 

medgått tid. Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte 

kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, 

forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og 
inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, 

opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av 

sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) 

arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid. 

 
Timepris for saksbehandler…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1 015,00 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
1.060.00 

 

4.8  Urimelig gebyr 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 
arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan kommunen ut ifra egen vurdering 

fastsette et passende gebyr. 

 

Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den 

som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 
5. Reguleringsplaner. (Områderegulering og detaljregulering) 

Det kreves gebyr for alle regulerings- /bebyggelsesplaner fram til de 
vedtas lagt fram til offentlig høring, uansett formål. Gebyret 
beregnes etter arealet på planområdet. 
 
5.1   Detaljregulering 

Areal  <  5  da ……………………….………………………………………… 

Areal  5  -  15  da ………………… ..…………………………………………. 

Areal   >  15 da  ……………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

28.200,00 

42.280,00 

56.375,00 

 

 

 

 

 

 

29.470,00 
44.180,00 

58.910,00 

5.2  Planprogram 

Planprogram …………………….. 
11 280,00 

 

11.790,00 

5.3  Mindre endringer 
Gebyr for behandling av mindre endringer av private reguleringsplaner og 

bebyggelsesplaner, uavhengig av planens størrelse, er pr sak 

…………………….. 

 

 

11.280,00 

 

 
11.790,00 

 

5.4  Mottak av planer. 

Gebyr for bearbeiding av planer til digital form (SOSI-standard) jfr. veileder 

fra MD T-1226 med endringer. 

Komplett digital leveranse etter SOSI-standard 
…………………………………....... 

Planer som ikke tilfredstiller SOSI-standard fullt ut, men som har topologi 

og entydig linjegeometri……………………………………………………………... 

 

Planer med stort avvik fra SOSI-standard. Topologi mangler og tolking av 

data er så vanskelig at ny digitalisering er enklest 
…………………………………………… 

 

 

 

Gebyrfritt 

 

8.460,00 

 

 

16.910,00 

 

 

 

 

 

      8.840,00 

 

 

17.670,00 
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6. Avslag på søknad / ikke vedtatt plan 

For tiltak som ikke kommer til utførelse eller blir avslått, det vil si hvor det bare foretas 
søknadskontroll, betales gebyr med 75% av gjeldende satser for de ulike sakstyper (maksimalt 

kr 10.000). For private forslag til områderegulering og detaljregulering som ikke blir vedtatt, 

samt endringer av disse, betales gebyr med 50% av gjeldende satser. 

 

Ved reduksjon av gebyr som nevnt foran tilbakebetales deler av gebyret etter melding om 

bortfall av eller avslag på byggeplanene, eller avslag på private forslag til område- og 
detaljregulering. 
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Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven og 
eierseksjonsloven 

2018 

     6. Gebyr 2018   2017 2018 

6.1 OPPRETTING AV 
MATRIKKELENHET       

        

6.1. 1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn     

Areal       

0-2000 m²     kr      18 300,00   kr      19 120,00  

2001-4000 m²     kr      20 900,00   kr      21 820,00  

4001-6000 m²     kr      23 500,00   kr      24 520,00  

6001-8000 m²     kr      26 100,00   kr      27 220,00  

8001-10000 m²     kr      28 700,00   kr      29 920,00  

10001-12000 m²     kr      31 300,00   kr      32 620,00  

12001-14000 m²     kr      33 900,00   kr      35 320,00  

14001-16000 m²     kr      36 500,00   kr      38 020,00  

16001 - 18000 m²     kr      39 100,00   kr      40 720,00  

18001 - 20000 m²     kr      41 700,00   kr      43 420,00  

Areal over 20 dekar måles etter medgått tid, minstepris tilsvarende 20000 m²     

Punktfeste (oppmåling av punkt i marka)  kr      10 455,00   kr      10 920,00  

Der markarbeid ikke er nødvendig for opprettelse av grunneiendom og festegrunn  kr        5 000,00  

        

6.1.2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn     

Per sak uten markarbeid, uansett areal  kr        7 840,00   kr        8 190,00  

Der partene ønsker oppmåling faktureres som i punkt 6.1.1 
 

  

  
  

  

6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjoner     

Gebyr for oppmåling i marka av uteareal pr. eierseksjon 
 

  

Areal fra 0-2000 m²     kr      13 070,00   kr      13 650,00  

Areal 2001 m²  økning pr. påbegynet daa  kr        2 615,00   kr        2 730,00  

  
 

    

Der markarbeid ikke er nødvendig (inntil 2 seksjoner)    kr        8 190,00  

Per overskytende seksjon      kr        1 360,00  

        

Saksbehandling eierseksjonering  1 - 4 seksjoner 3x rettsgebyr  kr        5 000,00  

Saksbehandling eierseksjonering  over 4  seksjoner 3x rettsgebyr  kr      10 000,00  

  
  

  

6.1.4. Oppretting av anleggseiendom       

Gebyr som oppretting av grunneiendom 
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volum fra 0 - 2000 m³    kr      10 455,00   kr      10 920,00  

volum fra 2001 - økning pr påbegynte 1000 m³  kr        2 615,00   kr        2 730,00  

  
  

  

6.1.5 Registrering av jordsameie       

Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid     

        

6.2. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING     

Gebyr for utført arbeid når: saken blir trukket før den er fullført, må avvises,  ikke lar seg matrikkelføre på 
grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre grunner ikke kan fullføres.  Gebyrsatsene settes da til 1/3 av 
satsene etter punkt 6.1 el.6.2 

        

6.3 GRENSEJUSTERING       

  
  

  

6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie     

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal, 
max 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før 
justeringen. 

For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

        

areal fra 0 - 500 m²   kr      10 455,00   kr      10 920,00  

  
  

  

6.3.2 Anleggseiendom       

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale 
grense settes til 1000 m³ 

  
  

  

volum fra 0 - 250 m³    kr        5 230,00   kr        5 460,00  

volum fra  251 - 1000 m³    kr        7 840,00   kr        8 190,00  

  
  

  

6.4 AREALOVERFØRING       

  
  

  

6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie     

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring  til veg- og jernbaneformål 

  
  

  

Areal 
  

  

0 - 500 m²    kr      18 300,00   kr      19 120,00  

501 - 1500 m²    kr      19 600,00   kr      20 470,00  

1501 - 2500 m²    kr      20 900,00   kr      21 820,00  

2501 - 3500 m²    kr      22 200,00   kr      23 170,00  

Areal over 3500 m²  beregnes  etter medgått tid, minstepris da etter 3500 m²    

  
  

  

6.4.2 Anleggseiendom       

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på 
en tredje matrikkelenhet. 
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Volum kan overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for  sammenføyning er tilstede. 

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum 
 

  

  
  

  

volum fra 0 - 500 m³    kr        5 230,00   kr        5 460,00  

volumoverføring pr. nytt påbegynte 500 m³medfører økning på gebyret 

    

 kr        1 020,00   kr        1 060,00  

        

6.5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLING 

  
  

  

For inntil 2 punkt    kr        5 230,00   kr        5 460,00  

For overskytende grensepunkt, pr. punkt  kr            520,00   kr            540,00  

        

6.6 KLARLEGGING AV GRENSER DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLING 

  
  

  

For inntil 2 punkt    kr      10 500,00   kr      10 970,00  

For overskytende grensepunkt pr. punkt  kr        1 045,00   kr        1 090,00  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid     

  
  

  

6.7 PRIVAT GRENSEAVTALE       

  
 

    

For inntil 2 punkt eller 100 m lengde    kr        1 570,00   kr        1 640,00  

For hvert nytt punkt  eller påbegynte 100 m grenselengde  kr            520,00   kr            540,00  

  
  

  

6.8 URIMELIG GEBYR       

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad   

fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr   

  
  

  

6.9 BETALINGSTIDSPUNKT       

  
  

  

Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. 
  

  

  
  

  

6.10 FORANDRING AV GRUNNLAGET I MATRIKKELFØRING AV SAKEN     

  
  

  

Gjør rekvirent under saken gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av    

saken opprettholdes likevel gebyret 
  

  

  
  

  

6.11 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV       

  
  

  

Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr            180,00   kr            180,00  

Matrikkelbrev over 10 sider  kr            360,00   kr            360,00  

Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med årlige kostnadsutviklinger   
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6.12 GEBYR REGNA ETTER MEDGÅTT TID     

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikke kan fastsettes ut fra reglene over, skal   

regnes etter medgått tid. Timekostnadene skal dekke både de direkte og de   

indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke, brutto lønnskostnader    

forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnad,   

 kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings utviklings- fraværs og   

 administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjons kostnader som    

vedkommer aktuell arbeidstaker og aktuelt arbeid.  
 

  

Timepris   kr        1 015,00   kr        1 060,00  

        

6.13 STATLIGE GEBYRER OG AVGIFTER       

        

Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kommer i tillegg til alle    

kommunale gebyr i de saker det er aktuelt.     

 
 
 

Priser på plott 2018 

  

   Utskrift av store tegninger, kart etc på plotter 

Torget 2 

  

   
Papirstørrelse 

Vanlig 

papirkvalitet 

Fotopapir 

(glanset) 

A4 (30 cm) Kr 50,- Kr 70,- 

A3 (42 cm) Kr 75,- Kr 105,- 

A2 (60 cm) Kr 150,- Kr 210,- 

A1 (84 cm) Kr 200,- Kr 280,- 

A0 (120 cm) Kr 300,- Kr 420,- 

Pr l.m. Kr 250,- Kr 350,- 

      

Prisen regnes i lengderetningen på rullen, uansett bredde på plott. 

Prisene gjelder ett eksemplar av det aktuelle 

plottet.  

 

  

For overskytende eksemplar i samme bestilling 

gis 50 % rabatt     
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Salg av digitalt kartgrunnlag og 

ortofoto 2018 

  

   

Beskrivelse 

Pris (eksl 

mva) 

Minstepris på salg av digitalt kartgrunnlag og ortofoto Kr 1000,- 

      

Minsteprisen skal dekke rettighetene til dataene samt kommunens arbeid med 

klargjøring og oversendelse av data. For salg over minsteprisen følges 

Geovekst's regler for salg. Nettopris beregnes i priskalkulatoren på Kartverkets 

hjemmesider. 

Utsalgspris er nettopris + 33% påslag + mva. 

 

 

RENOVASJON OG FEIING 
 

     2017  2018    

FEIEAVGIFT:    

Tilsyn     kr  149,26 kr   72,40 pr. pipeløp  

Feiing     kr  449,02 kr 217,80 pr. pipeløp 

      

RENOVASJON: 

Hel avgift    3 932,00 3 562,40  pr. år 

Hjemmekompostering   3 145,00 2 849,40  pr. år  

 

Hytterenovasjon   1 573,00 1 425,00  pr. år  

 

Ekstra søppelsekker   40,00       36,00  pr. sekk 

 

Utkjøring/innhenting av renovasjons- 

enheter i fritaksperioden   250,00         226,00  pr. kjøring  

 

LEVERING AV VEKTLAPPER: 

1 kupong,        inntil 250 kg:  gratis              overskytende: kr  1 950,00  pr. tonn 

2 kuponger,    inntil 450 kg:  gratis               overskytende: kr 1 950,00  pr .tonn 

 

Alle priser i kroner ekskl. mva
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VANN, AVLØP OG SLAMTØMMING 
 

      2017  2018  

SLAMTØMMING: 
Inntil 4 m

3 
tank tømming hvert år  2 716,53 3 181,00 pr. år 

Inntil 4 m
3 
tank tømming hvert andre år  1 358,90 1 591,30 pr. år 

Inntil 4 m
3 
tank tømming hvert tredje år  905,51  1 060,40 pr. år 

 

Overskytende 4 m
3
 tank  [pris pr m

3
]  762,00    892,30  pr. m

3
 

Ekstra tømming     3 755,39 4 397,60 pr. tank 

Nød-tømming  

(tillegg for tømming innen 24 t)   1 079,50 1 264,00 pr. tank 

Slangetillegg over 25 m    225,00    263,50  pr. gang  

 

MÅLERLEIE: 

For målere inntil 2”    369,00  393,00  pr. år  

For målere over 2”    369,00  393,00  pr. tomme i tillegg pr. år 

 

VANN OG AVLØP: 

Pris kr. pr. år ekskl. mva 
2017 2018 

Vann Avløp Vann Avløp 

Fast abonnementsgebyr – 1 andel 1 530,32 1 151,07 1631,30 1356,00 

Bolig 1 andel pr. boenhet 

Fritidseiendommer ½ andel 

Næring (0 – 250 m
3
)  1 andel 

Næring (251 – 500 m
3
)  2 andeler 

Næring (501 – 1000 m
3
)  4 andeler 

Næring (1001 – 2000 m
3
)  8 andeler 

Næring (2001 – 4000 m
3
)  16 andeler 

Næring (4001 – 8000 m
3
) 40 andeler 

Næring (over 8001 m
3
)  60 andeler 

  

Variabelt forbruksgebyr 
2017 2018 

Vann Avløp Vann Avløp 

Pris pr. m
3
 

16,07 

 

14,38 17,10 17,00 

 

TIMESPRIS FAGARBEIDER:  

Pr. påbegynt time   kr 690,-   ekskl. mva 

 

Alle priser i kroner ekskl. mva 
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TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG AVLØP 
 

    2017  2018  

BOLIG 

 

Vann:     kr 215,25 229,50  pr. m² eks. mva.  

 

Avløp:     kr 128,12 150,90  pr. m² eks. mva  

 

Boliger skal ikke ha tilknytning for arealtilvekst. 

 

VED STØRRE BYGG BLIR DET NEDTRAPPING PÅ GEBYRET: 

 

Vann:     2017  2018  

 

For de første 300 m
2 
     kr 215,25 kr 229,50 x  antall m

2    
x  1,0   

For de neste 2.700 m
2  

    kr 215,25 kr 229,50 x  antall m
2
   x  0,5 

For overskytende m
2
     kr 215,25 kr 229,50 x  antall m

2
   x  0,15 

 

Avløp: 
 

For de første 300 m
2
     kr 128,12 kr 150,90 x  antall m

2
  x  1,0   

For de neste 2.700 m
2 
    kr 128,12 kr 150,90 x  antall m

2
  x  0,5 

For overskytende m
2 
    kr 128,12 kr 150,90 x  antall m

2 
 x  0,15 

 

Ved utvidelse av eksisterende bygg beregnes økning i tilknytningsavgiften på grunnlag av den ”arealtilvekst” som er 

skjedd. I tillegg kommer merverdiavgift. 

 

Tilknytningsavgift vann/avløp innkreves ikke for tilbygg til boliger såfremt det ikke blir gjort direkte tiltak overfor 

hovedledninger.  
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Avfallsmottak 
 

 

Avfallstype 

 

2017 2018 

EE-avfall, hvitevarer, brunevarer GRATIS GRATIS 

Metallskrap GRATIS GRATIS 

Papir GRATIS GRATIS 

Papp GRATIS GRATIS 

Park/Hage avfall 922,50 836,00 

Treverk 1 230,- 1114,00 

Våtorganisk avfall 1 537,50 1393,00 

Ristegods fra avløpsanlegg, fettutskilleravfall 1 845,- 2173,40 

Restavfall sortert 2 152,50 1950,00 

Trykkimpregnert materialer 2 870,- 2600,00 

Husholdningsavfall, levering a 1 stk vektlapp 

(INNTIL 250 KG). Må sorteres selv. 

Gratis inntil 250 kg. 

Over 250 kg, 

2100,- pr. tonn 

Gratis inntil 250 kg. 

Over 250 kg, 

1950,- pr. tonn 

Husholdningsavfall, levering av 2 stk vektlapper 

(INNTIL 450 KG). Må sorteres selv. 

Gratis inntil 450 kg. 

Over 450 kg, 

2100,- pr. tonn 

Gratis inntil 450 kg. 

Over 450 kg, 

1950,- pr. tonn 

Alle priser er i kroner pr. tonn eks. mva. 
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Priser på bruk av teknisk utstyr, maskiner og tjenester 2018 
 

Toaletter  

Utkjøring av toaletter - lastebil  med mann pr. time kr.  1.420,- 

Tømming av slam fra toaletter pr m3  kr.  14,5,- 

Feiemaskin per time kr.  1.076,- 

Hjullaster per time kr.    809,- 

Hjullaster m/klipp per time kr.   1.292,- 

Traktor per time kr.    592,- 

MB-truck m/frontkost, skjær, freser per time kr.    646,- 

Lastebil per time kr.    839,- 

Lastebil m/skjær, plog, kran, strøutstyr per time kr.    915,- 

Unimog m/strøer, slamsuger per time kr.    753,- 

Gravemaskin (13 tonn) per time kr.    839,- 

Gravemaskin (5 tonn) per time kr.    700,- 

Asfaltkutter per time kr.    485,- 

Teletiner per time kr.  1.076,- 

Strøsand pr. m3 kr.    258,- 

Salt   pr. m3 kr. 2.153,- 

Klor pr. m3 kr. 2.153,- 

Pukk pr. m3 kr       97,- 

Spyling/staking av kloakk  (Gjelder for oppmøte og 1 times arbeid) kr. 3.444,- 

Verkstedarbeid kr.  1.076,- 

Steamkjele  

Steamkjele med bil - oppmøte og 1 times arbeid kr 1.292,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr     969,- 

Fagarbeider kr.    700,- 

Slamsugebil  

Oppmøte og 1 times arbeid kr 1.937,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr   915,- 

Høytrykksbil  

Fremmøte m/ høytrykksbil og 1 til 2 mann, arbeid inntil 1time kr  2.368,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr  1.076,- 

  

Hverdager mellom kl.1500 – 0730 på hverdager samt helger og andre 

helligdager: 

 

Fremmøte med høytrykksbil og inntil 2 mann, arbeid pr. påbegynt time kr. 3.444,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr. 2.153,- 
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Priser på branntjenester 2018 

 
1) UTRYKNING TIL FALSK ALARM  

a) For abonnenter med overføring av alarm fra automatisk brann 

og/eller sprinkelanlegg til 110-sentral, hvor utrykning foretas og hvor 

årsaken anses falsk vurderes i hvert enkelt tilfelle.     kr.  5 000,- + mva 

 

2) UTFØRING AV TJENESTER/OPPGAVER SOM IKKE ER LOVPÅLAGT 

Kostnad beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som har utført tjenesten/oppdraget. Pkt a–e ihht. 

KS sine veiledende satser jf. B-rundskriv 1/2012 med lokale justeringer. Det kreves at utstyret betjenes av 

personell fra brannvesenet og utgift til ansatt/mannskap tillegges. 

a) Ansatt/mannskap pr. anvendt time (min. 1 time) inkl. kjøring tur/retur kr.    804,- + mva 

b) Utrykningskjøretøy pr. anvendt time (min. 1 time)     kr.    608,- + mva 

c) Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min. 1 time)     kr.    100,- + mva 

d) Feiertjenester (ikke lovpålagte): 

 Kamerakontroll av skorstein/pipe pr. kontroll     kr.    550,- + mva 

 Fresing av skorstein/pipe (1.gang gratis)      kr.    450,- + mva 

 Opplysning til eiendomsmegler ved salg     kr.    250,- + mva 

 For behandling av søknad om rehabilitering eller installering  

av ny pipe og ildsted i bolig eller frititdsbolig    kr.     550,- +    

 Hyttefeiing godtgjøres etter medgått tid (jf. pkt a) og kjøring 

tur/retur godtgjøres med kr. 100,- pr. gang    kr. (variabelt) 

 Utlån av feiekost til hyttefeiing       kr      350,- + mva 

 

4) UTLEIE AV MATERIELL 

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt materiell skal erstattes av leietaker. 

Motorsprøyte og leies normalt bare ut med betjening fra brannvesenet jf. pkt. 2. 

a) Motorsprøyte pr. time        kr.    353,- + mva 

c) Lensepumpe pr. time        kr.    353,- + mva 

d) Brannslanger pr. lengde (25m) pr. time      kr.    200,- + mva 

NB ! Utgifter til drivstoff der dette benyttes kommer i tillegg. 

 

5) UNDERVISNING, KURS OG ØVELSER MV. 

Gjelder kun virksomhet som ikke inngår i vår plikt til informasjons- og opplysningsarbeid. Undervisning er 

ikke avgiftspliktig, mens videresalg av materiell mv. er avgiftspliktig. 

 

 Instruktør pr. time (inkl. for- og etterarbeid)     kr.    804,- 

 Forbruksmateriell ved øvelser mv. (pr. deltaker pr. øvelse)   kr.    100,- + mva 

 Slokkemateriell (pr. brukt enhet)      kr.    300,- + mva 

 Leie av røykmaskin inkl. væske pr. time (min. 1 time)  kr.    240,- + mva 

 Kurs pr. time hjelpeinstruktør      kr.    400,- 

Kurs med inntil 10 deltakere skal ha 1 hovedinstruktør 

med 10 – 20 deltakere skal ha 1 hovedinstruktør 

+ 1 hjelpeinstruktør. Flere enn 20 deltakere - avtales på forhånd 
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Leiepris undervisningsrom og instruktør i tillegg til eventuelt spesielt materiell 

 

 

som anskaffes/deles ut, gir totalkostnad for undervisning som skal deles på antall 

deltakere. Unntak er tilfeller hvor fastsatte/spesielle kurs mv. gjennomføres. 

 

6) ANNET 

 

 Service av håndslokker      kr     160,- + mva 

 Kontroll av håndslokker      kr       80,- + mva  

 

 Salg av vann fra brannvesenets anlegg < 10 m3 pr.tank/fylling   kr      500,- + mva 

 Salg av vann fra brannvesenets anlegg > 10 m3  pr.tank/fylling            kr      750,- + mva 

 

 Nedbrenning av hus i forbindelse med egen øvelse for TKB  etter avtale  

 

 Salg av absorberende middel (Oljebark 50 L / sekk)                         kr     300,- + mva 

 Salg av absorberende middel (Zugol)                                               kr     406,- + mva  

 

 Redningsbøye pr.dag       kr        5,- + mva  

 Redningsbøye pr.døgn       kr      10,- + mva 

 Redningsbøye pr.helg       kr      25,- + mva 
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Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester 

 01.05.2017 
 

Betalingssatser praktisk bistand/ hjemmehjelp/ hjemmevaktmester 

 

1G =  93 634,- 

 

Nettoinntekt før særfradrag 

 

Inntektsgruppe: Timesats: Maks pris/ mnd. 

Inntil 2 G                         187 268 Ingen  200,00 

     2 - 3 G      187 269  – 280 902 175,00 1128,00 

    3 – 4 G      280 903 –  374 536 200,00 1450,00 

    4 – 5 G      374 537 –  468170 225,00 1613,00 

Over  5 G      468 171- 250,00 1881,00 

 

Trygghetsalarm: 

Trygghetsalarm pr mnd.                       Kr  120,00 

 

”Smykke” til trygghetsalarm betales med kr 650,- hvis det mistes. 

 

Dagopphold: 

Dagopphold/ dagavdeling      Kr 80,00 

 

Matombringing: 

Middag m/ uten dessert                         Kr  75,00 

Grøt/ suppe/ lapskaus             Kr  55,00 

 

Rehabiliteringsopphold/ Korttidsopphold: 

Kr. 155,00 pr. døgn inntil 60 døgn/ 2017 deretter refereres det til egne inntekter og utgifter. 

                                                   

 

Priser for egenbetaling i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av 

Helse- og omsorgsdepartementet. 

Prisene er indeksregulert.(gjelder ikke mat og trygghetsalarm) 
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Rjukan helsestasjon - Reisevaksiner 

 

Prisliste fra 3.11.16 

 

Betalingsmåte: Får tilsendt giro fra Tinn kommune 
 

Konsultasjon/ telefonkonsultasjon priser  

Reisemedisin (vaksinering og råd): 

 

Kr. 250 per person 
 

 

De oppgitte vaksineprisene er fra Folkehelseinstituttets prisliste 3.11.16, rundet opp til nærmeste Kr. 5. Den oppgitte 

sum i tabellen angir hvor mye hver enkelt vaksine totalt vil fordyre per dose (dagtakst). Noen vaksiner, for eksempel 

mot Japansk encefalitt, rabies og hepatitt B krever fremmøte to eller tre ganger før avreise. 

Resept på medisin til malariaprofylakse må fås hos egen lege (fastlege). 
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NB! Disse prisene kommer i tillegg til konsultasjonshonoraret:  

 
Pris 

Kr. 
Tillegg Kr. Sum Kr. 

BCG 0 0 0 

Difteri-tetanus (-stivkrampe) boosterdose 90 60 150 

Difteri-tetanus-kikhoste: Grunnvaksinedose: Infanrix 165 35 200 

Difteri-tetanus-kikhoste: Boosterdose: Boostrix 165 35 200 

Difteri-tetanus-kikhoste-polio(revaksinasjon): Boostrix-polio 295 55 350 

Gulfeber, Stamaril 315 35 350 

Hepatitt A, Epaxal (voksne/barn) 0,5 280 70 350 

Hep A, Havrix barn 0,5 ml /voksne 1 ml  255/280 95/70 350 

Hepatitt B, Engerix B (barn) 170 30 200 

Hepatitt B, Engerix B (voksne) 220 30 250 

Hepatitt A+B, Twinrix (barn) 315 60 350 

Hepatitt A+B, Twinrix (voksne) 455 45 500 

Humant papillomavirus-HPV-Gardasil 1240 60 1300 

Influensa  75 25 100 

Japansk encefalitt, Ixiaro 815 35 850 

Kolera/Turistdiaré, Dukoral 1 dose 225 25 250 

Kolera/Turistdiaré, Dukoral 2 doser 410 40 450 

Meningokokk A+C+W+Y(Nimenrix, Menveo, konj) 400 100 500 

MMR 0 0 0 

Pneumokokk, Pneumovax 23 355 45 400 

Polio 140 60 200 

Rabies- Verorab- spes.godkj.fritak 535 65 600 

Rabies Rabipur 1 ml (Frakt) 460 40 500 

Skogflåttencefalitt Ticovac (barn) (Frakt) 285 15 300 

Skogflåttencefalitt Ticovac (voksne)( Frakt) 305 45 350 

Tetanus, Tetavax 65 35 100 

Tyfoidfeber, inj, Typhim-Vi 130 70 200 

Tyfoidfeber, oral kapsler 225 25 250 

Vannkopper varivax/varilrix (Frakt) 485/470  165/180 650 

 

 

OBS! Noen vaksiner bestilles enkeltvis til bestemte personer og da er det fraktpris på 200 kr i tillegg. Disse vaksiner 

pluss frakt må betales selv om personene ikke møter til avtalt vaksinasjon. 

 

*NB: De tilgjengelige influensavaksiner hjelper ikke mot fugleinfluensa. 

 

Personer under 25 år og hvor minst en av foreldrene er fra "ikke lavendemisk område for hepatitt B", får gratis 

hepatitt B-vaksine. 

Selv om vaksinene er gratis må vi ta konsultasjonshonorarer. 
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Øvrige priser:  

Konsultasjon/telefonkonsultasjon 250 Kr  

Audiometriattest  300 Kr. 

Injeksjoner   150 Kr. 

Spiral Nova T  750 Kr  

Graviditetstest   100 Kr 

Tuberkulinattest GRATIS 
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Selvkostberegninger 

  



35/17 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 - 17/15615-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2018 : Rådmannens forslag til Budsjett 2018 - betalingssatser og selvkostberegninger

Budsjett 2018                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 27 
 

 

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 
 

Tinn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 

3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe 

tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på    

tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til   

abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd   

som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd   

som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018. 

Utfordringer med selvkostbudsjettet 

Det er en rekke faktorer som Tinn kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste   

faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter 

(kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er 

utfordrende å treffe med  budsjettet. 

Generelle forutsetninger 

Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 1,90 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 3,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 

%. Budsjettet er utarbeidet den 20. september 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke  

tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder 

henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing. 

Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 1,8 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp 

øker med 17,8 %, mens gebyret for feiing reduseres med 51,5 %. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 2 968,- , fra kr 15 

466,- i 2016 til kr 18 434,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3,6 %. I stolpediagrammet under er gebyret     

for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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Vann Avløp Renovasjon Feiing 

 
Årlig gebyrendring 

fra året før 
2018 2019 2020 2021 

Vann 6,6 % -9,5 % 8,8 % 3,0 % 
Avløp 17,8 % 5,0 % 12,1 % 19,7 % 

Renovasjon -9,4 % 4,2 % 3,0 % -0,3 % 

Feiing -51,5 % 2,9 % 3,1 % 3,1 % 
Total endring 1,8 % -1,0 % 8,0 % 7,7 % 

Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Tinn kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost 

Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske  kommuner. Momentum Selvkost AS har 

mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. 
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Vann - 2016 til 2021 

Vanngebyrsatser 

I Tinn kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 44,3 

% av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at vanngebyret øker med 6,6 % fra kr 5 930,- til kr 6 324,-. I perioden 

2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 631,-, hvorav kr 393,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 786,- i 2016 til kr 6 418,- i 

2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Vanngebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 1 866 kr 1 913 kr 1 746 kr 1 990 kr 2 501 kr 2 575 
Årlig endring  2 % -9 % 14 % 26 % 3 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 19,60 kr 20,09 kr 22,89 kr 18,68 kr 18,65 kr 19,21 

Årlig endring  2 % 14 % -18 % 0 % 3 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 5 786 kr 5 930 kr 6 324 kr 5 725 kr 6 231 kr 6 418 
Årlig endring  2 % 7 % -9 % 9 % 3 % 

Driftsutgifter Vann 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 16,1 % fra 7,7 millioner kr til 8,9 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

driftsutgiftene med 0,9 millioner kr, fra 8,8 millioner kr i 2016 til 9,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

2,0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 43,1 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 4 447 826 3 476 802 3 598 490 3 724 437 3 854 793 3 989 710 43 % 
11*** Varer og tjenester 1 832 868 1 971 000 2 020 275 2 070 782 2 122 551 2 175 615 23 % 

12*** Varer og tjenester 1 995 418 1 187 892 2 265 733 2 322 376 2 380 436 2 439 946 24 % 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 481 063 975 000 999 375 1 024 359 1 049 968 1 076 218 10 % 

14*** Overføringsutgifter 0 42 656 0 0 0 0 0 % 
Sum driftsutgifter 8 757 175 7 653 350 8 883 873 9 141 955 9 407 748 9 681 489 100 % 

Årlig endring  -13 % 16 % 3 % 3 % 3 %  

Kapitalkostnader Vann 

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 22,3 % fra 4,1 millioner kr til 5,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

øker kapitalkostnadene med 5,3 millioner kr, fra 3,8 millioner kr i 2016 til 9,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 19,1 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 67,1 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Avskrivningskostnad 2 785 058 2 811 278 2 822 198 2 976 232 2 941 822 2 941 822 46 % 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 417 750 952 750 3 017 750 3 310 250 21 % 

Kalkulatorisk rente 1 032 336 1 184 726 1 084 603 1 042 149 985 927 930 033 17 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 86 100 667 396 1 455 702 1 804 632 1 966 816 16 % 
Sum kapitalkostnader 3 817 394 4 082 104 4 991 947 6 426 833 8 750 131 9 148 921 100 % 

Årlig endring  7 % 22 % 29 % 36 % 5 %  

Indirekte kostnader Vann 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,7 % fra 0,34 millioner kr til 0,35 millioner kr. I perioden 2016 til 

2021 reduseres indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,38 millioner kr i 2016 til 0,37 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84,2 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 316 969 277 016 286 711 296 746 307 132 317 882 84 % 
Indirekte avskrivningskostnad 38 762 38 762 36 846 31 828 31 755 31 755 10 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 20 671 23 814 21 905 21 253 20 649 20 045 6 % 

Sum indirekte kostnader 376 402 339 592 345 463 349 826 359 536 369 682 100 % 
Årlig endring  -10 % 2 % 1 % 3 % 3 %  

Gebyrinntekter Vann 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 26,2 % fra 12,2 millioner kr til 15,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

øker gebyrinntektene med 4,6 millioner kr, fra 12,7 millioner kr i 2016 til 17,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 6,4 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør 78,1 % av de totale gebyrinntektene. 
 

Gebyrinntekter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16420 Komm. årsgebyrer 3 804 660 3 514 557 14 863 434 14 517 562 16 238 621 16 804 770 78 % 
16430 Div. komm. avgiftspliktige avgifter 121 065 38 762 150 000 150 000 150 000 150 000 1 % 

16421 Andre komm. årsgebyrer 8 787 793 8 270 861 0 0 0 0 19 % 

Øvrige gebyrinntekter -1 500 340 956 340 956 340 956 340 956 340 956 2 % 
Sum gebyrinntekter 12 712 018 12 165 136 15 354 390 15 008 518 16 729 577 17 295 726 100 % 

Årlig endring  -4 % 26 % -2 % 11 % 3 %  
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Øvrige inntekter Vann 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 1,7 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

reduseres øvrige inntekter med 0,6 millioner kr, fra 2,5 millioner kr i 2016 til 1,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 5,6 %. 
 

Øvrige inntekter Vann 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16*** Øvrige salgsinntekter 2 281 276 1 725 000 1 768 125 1 812 328 1 857 636 1 904 077 98 % 
17*** Refusjoner 259 208 871 892 915 938 961 2 % 

Sum øvrige inntekter 2 540 484 1 725 871 1 769 017 1 813 243 1 858 574 1 905 038 100 % 
Årlig endring  -32 % 3 % 3 % 2 % 3 %  

Selvkostoppstilling Vann 
Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Direkte driftsutgifter 8 757 175 7 653 350 8 883 873 9 141 955 9 407 748 9 681 489 9 963 424 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 1 032 336 1 270 826 1 751 999 2 497 851 2 790 559 2 896 849 3 076 858 

Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 2 785 058 2 811 278 3 239 948 3 928 982 5 959 572 6 252 072 6 899 572 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 376 402 339 592 345 463 349 826 359 536 369 682 380 205 
- Øvrige inntekter -2 540 484 -1 725 871 -1 769 017 -1 813 243 -1 858 574 -1 905 038 -1 952 664 

Gebyrgrunnlag 10 410 487 10 349 175 12 452 265 14 105 371 16 658 841 17 295 054 18 367 395 
Gebyrinntekter 12 712 018 12 165 136 15 354 390 15 008 518 16 729 577 17 295 726 18 367 401 

Selvkostresultat 2 301 531 1 815 961 2 902 125 903 147 70 736 672 6 

Selvkost dekningsgrad i % 122 % 118 % 123 % 106 % 100 % 100 % 100 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -7 735 117 -5 544 467 -3 821 235 -964 143 -70 735 -672 -6 

+/- Selvkostresultat 2 301 531 1 815 961 2 902 125 903 147 70 735 672 6 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -110 880 -92 730 -45 033 -9 739 -672 -6 0 
Utgående balanse 31.12 -5 544 467 -3 821 235 -964 143 -70 735 -672 -6 0 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Avløp - 2016 til 2021 
Avløpgebyrsatser 

I Tinn kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør      

34,4 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpgebyret øker med 17,8 % fra kr 4 135,- til kr 4 871,-. I 

perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 826,-, hvorav kr 736,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til    

en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 11,2 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 034,- i 2016 til kr 6    

860,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 150 kubikkmeter vann.  Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Avløpgebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 1 404 kr 1 439 kr 1 456 kr 1 628 kr 2 165 kr 3 219 
Årlig endring  2 % 1 % 12 % 33 % 49 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 17,54 kr 17,98 kr 22,76 kr 23,25 kr 23,79 kr 24,28 

Årlig endring  2 % 27 % 2 % 2 % 2 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 4 034 kr 4 135 kr 4 871 kr 5 115 kr 5 733 kr 6 860 
Årlig endring  2 % 18 % 5 % 12 % 20 % 

Driftsutgifter Avløp 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,9 % fra 10,1 millioner kr til 10,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

driftsutgiftene med 2,9 millioner kr, fra 8,5 millioner kr i 2016 til 11,4 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning    

på 6,0 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 42,9 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 3 324 511 4 362 483 4 515 170 4 673 201 4 836 763 5 006 050 43 % 
11*** Varer og tjenester 2 038 813 1 947 500 1 996 188 2 046 092 2 097 244 2 149 676 20 % 

12*** Varer og tjenester 2 287 883 2 375 750 2 435 144 2 496 022 2 558 423 2 622 383 24 % 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 854 183 794 375 814 234 834 590 855 455 876 841 8 % 

14*** Overføringsutgifter 0 666 250 682 906 699 979 717 478 735 415 6 % 

15*** Finansutgifter 181 0 0 0 0 0 0 % 
Sum driftsutgifter 8 505 571 10 146 358 10 443 642 10 749 885 11 065 364 11 390 365 100 % 

Årlig endring  19 % 3 % 3 % 3 % 3 %  

Kapitalkostnader Avløp 

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 15,2 % fra 3,3 millioner kr til 3,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

øker kapitalkostnadene med 6,5 millioner kr, fra 3,1 millioner kr i 2016 til 9,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 25,3 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 68,8 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Avskrivningskostnad 2 358 755 2 363 348 2 363 814 2 499 385 2 474 385 2 434 385 46 % 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 347 250 799 750 1 682 250 4 129 750 22 % 

Kalkulatorisk rente 769 301 869 382 792 986 758 766 711 515 664 882 15 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 82 900 316 186 767 465 1 584 636 2 421 472 17 % 
Sum kapitalkostnader 3 128 056 3 315 630 3 820 236 4 825 365 6 452 785 9 650 488 100 % 

Årlig endring  6 % 15 % 26 % 34 % 50 %  
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Indirekte kostnader Avløp 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 0,3 % fra 0,24 millioner kr til 0,25 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

reduseres indirekte kostnader med 0,12 millioner kr, fra 0,38 millioner kr i 2016 til 0,26 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 7,6 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 76,9 % av de totale indirekte kostnadene. 

 
 
 
 
 
 
 

Gebyrinntekter Avløp 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 11,9 % fra 11,7 millioner kr til 13,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

gebyrinntektene med 7,2 millioner kr, fra 12,5 millioner kr i 2016 til 19,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,5 

%. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør 83,3 % av de totale gebyrinntektene. 

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige inntekter Avløp 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker øvrige 

inntekter med 0,2 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2016 til 1,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 3,9 %. 

Øvrige inntekter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

 

16*** Øvrige salgsinntekter -133 221 101 393 103 928 106 526 109 189 111 919 5 %  

17*** Refusjoner 1 227 686 1 097 000 1 124 425 1 152 536 1 181 349 1 210 883 95 %  

Sum øvrige inntekter 1 094 465 1 198 393 1 228 353 1 259 062 1 290 538 1 322 802 100 %  

Årlig endring  9 % 3 % 2 % 2 % 2 %   

           

Selvkostoppstilling Avløp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renovasjon - 2016 til 2021 

Renovasjon - gebyrsatser 

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for renovasjon reduseres med 9,4 % fra kr 4 915,- til kr 4 451,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret 

totalt reduseres med kr 156,-, hvorav kr -464,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 

0,6 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 4 915,- i 2016 til kr 4 759,- i 2021. 

Gebyrsatsene er  inkl. mva. 

Renovasjon - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 4 915 kr 4 915 kr 4 451 kr 4 636 kr 4 774 kr 4 759 
Årlig endring  0 % -9 % 4 % 3 % 0 % 

 

Indirekte kostnader Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 313 167 174 096 180 189 186 496 193 023 199 779 77 % 
Indirekte avskrivningskostnad 44 204 44 204 40 943 34 647 34 560 34 560 14 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 22 687 26 107 23 993 23 275 22 617 21 961 9 % 

Sum indirekte kostnader 380 058 244 407 245 124 244 417 250 200 256 300 100 % 
Årlig endring  -36 % 0 % 0 % 2 % 2 %  

 

Gebyrinntekter Avløp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16420 Komm. årsgebyrer 5 465 212 5 264 156 12 786 419 14 034 528 15 927 948 19 378 793 83 % 
16430 Div. komm. avgiftspliktige avgifter 1 103 463 729 270 287 500 287 500 287 500 287 500 3 % 

16421 Andre komm. årsgebyrer 5 903 720 5 691 637 0 0 0 0 59 % 

Sum gebyrinntekter 12 472 395 11 685 063 13 073 919 14 322 028 16 215 448 19 666 293 100 % 

Årlig endring  -6 % 12 % 10 % 13 % 21 %  

 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Direkte driftsutgifter 8 505 571 10 146 358 10 443 642 10 749 885 11 065 364 11 390 365 11 725 185 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 769 301 952 282 1 109 172 1 526 230 2 296 151 3 086 353 3 574 978 

Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 2 358 755 2 363 348 2 711 064 3 299 135 4 156 635 6 564 135 7 501 635 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 380 058 244 407 245 124 244 417 250 200 256 300 262 635 
- Øvrige inntekter -1 094 465 -1 198 393 -1 228 353 -1 259 062 -1 290 538 -1 322 802 -1 355 872 

Gebyrgrunnlag 10 919 220 12 508 002 13 280 649 14 560 605 16 477 811 19 974 351 21 708 562 
Gebyrinntekter 12 472 395 11 685 063 13 073 919 14 322 028 16 215 448 19 666 293 21 901 389 

Selvkostresultat 1 553 175 -822 939 -206 730 -238 577 -262 363 -308 058 192 827 

Selvkost dekningsgrad i % 114 % 93 % 98 % 98 % 98 % 98 % 101 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 29 159 1 595 903 796 653 603 095 373 710 115 955 -192 827 

+/- Selvkostresultat 1 553 175 -822 939 -206 730 -238 577 -262 363 -308 059 192 828 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 13 569 23 689 13 172 9 192 4 608 -723 -1 832 
Utgående balanse 31.12 1 595 903 796 653 603 095 373 710 115 955 -192 827 -1 831 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Driftsutgifter Renovasjon 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,6 % fra 13,0 millioner kr til 13,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 12,8 millioner kr i 2016 til 14,4 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   

på 2,4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 7,5 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 1 476 339 865 008 895 283 926 618 959 050 992 617 8 % 
11*** Varer og tjenester 899 190 1 350 000 1 383 750 1 418 344 1 453 802 1 490 147 10 % 

12*** Varer og tjenester 333 498 106 215 108 870 111 592 114 382 117 241 1 % 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 10 050 704 10 653 000 10 919 325 11 192 308 11 472 116 11 758 919 81 % 

15*** Finansutgifter 300 0 0 0 0 0 0 % 
Sum driftsutgifter 12 760 031 12 974 223 13 307 229 13 648 862 13 999 350 14 358 924 100 % 

Årlig endring  2 % 3 % 3 % 3 % 3 %  

Kapitalkostnader Renovasjon 

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 1,6 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021   

øker kapitalkostnadene med 0,2 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2016 til 1,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 4,6 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 80,9 % av de totale kapitalkostnadene. 
 

Kapitalkostnader Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Avskrivningskostnad 764 681 940 013 940 013 928 789 928 789 525 431 68 % 
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer 0 0 0 250 000 350 000 350 000 13 % 

Kalkulatorisk rente 141 069 216 740 188 043 170 289 152 642 138 827 14 % 

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer 0 0 47 500 111 625 124 925 118 275 5 % 
Sum kapitalkostnader 905 750 1 156 752 1 175 555 1 460 703 1 556 356 1 132 533 100 % 

Årlig endring  28 % 2 % 24 % 7 % -27 %  

Indirekte kostnader Renovasjon 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,9 % fra 0,41 millioner kr til 0,42 millioner kr. I perioden 2016 til 

2021 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,40 millioner kr i 2016 til 0,46 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2,5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 96,8 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 384 110 390 557 404 227 418 375 433 018 448 173 97 % 
Indirekte avskrivningskostnad 15 464 15 464 14 103 5 049 4 902 4 902 2 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 3 818 4 237 3 744 3 562 3 467 3 374 1 % 
Sum indirekte kostnader 403 391 410 258 422 073 426 986 441 387 456 450 100 % 

Årlig endring  2 % 3 % 1 % 3 % 3 %  

Gebyrinntekter Renovasjon 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 12,1 % fra 16,9 millioner kr til 14,9 millioner kr. I perioden 2016 til 

2021 reduseres gebyrinntektene med 0,6 millioner kr, fra 16,5 millioner kr i 2016 til 15,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,7 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16420 Komm. årsgebyrer 16 504 648 16 948 429 14 904 857 15 521 888 15 982 292 15 933 103 100 % 
Sum gebyrinntekter 16 504 648 16 948 429 14 904 857 15 521 888 15 982 292 15 933 103 100 % 

Årlig endring  3 % -12 % 4 % 3 % 0 %  

Øvrige inntekter Renovasjon 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 

reduseres øvrige inntekter med 22,2 tusen kr, fra 22,2 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100,0 %. 
 

Øvrige inntekter Renovasjon 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16*** Øvrige salgsinntekter -39 923 0 0 0 0 0 -180 % 
17*** Refusjoner 62 155 0 0 0 0 0 280 % 

Sum øvrige inntekter 22 232 0 0 0 0 0 100 % 

Årlig endring  -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %  
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Selvkostoppstilling Renovasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slamtømming - 2016 til 2021 

Slamtømming - gebyrsatser 

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 17,1 % fra kr 3 396,- til kr 3 978,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt 

øke med kr 2 056,-, hvorav kr 581,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12,1 % i årene 

2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 674,- i 2016 til kr 4 730,- i 2021. 
Gebyrsatsene er  inkl. mva. 

        

 
Slamtømming - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 2 674 kr 3 396 kr 3 978 kr 4 055 kr 5 381 kr 4 730 
Årlig endring  27 % 17 % 2 % 33 % -12 % 

Driftsutgifter Slamtømming 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,9 % fra 1,8 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2016 til 2,0 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,7 %. 

Lønnsutgiftene utgjør rundt 35,1 % av de totale driftsutgiftene. 

 
 
 
 
 
 
 

Kapitalkostnader Slamtømming 

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,2 % fra 0,23 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

reduseres kapitalkostnadene med 0,02 millioner kr, fra 0,23 millioner kr i 2016 til 0,21 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 1,6 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 94,7 % av de totale kapitalkostnadene. 

 
 
 
 
 
 

Indirekte kostnader Slamtømming 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0,5 % fra 0,12 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2016 til 0,12 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 1,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 48,3 % av de totale indirekte kostnadene. 

 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 12 760 031 12 974 223 13 307 229 13 648 862 13 999 350 14 358 924 14 727 823 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 141 069 216 740 235 543 281 914 277 567 257 102 240 984 
Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 764 681 940 013 940 013 1 178 789 1 278 789 875 431 821 224 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 403 391 410 258 422 073 426 986 441 387 456 450 472 043 
- Øvrige inntekter -22 232 0 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 14 046 940 14 541 233 14 904 857 15 536 551 15 997 094 15 947 907 16 262 074 
Gebyrinntekter 16 504 648 16 948 429 14 904 857 15 521 888 15 982 292 15 933 103 15 475 527 

Selvkostresultat 2 457 708 2 407 196 -0 -14 663 -14 802 -14 804 -786 547 

Selvkost dekningsgrad i % 117 % 117 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -4 037 398 -1 626 986 771 742 786 405 786 544 786 546 786 546 

+/- Selvkostresultat 2 457 708 2 407 196 0 -14 663 -14 802 -14 804 -786 546 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -47 296 -8 468 14 663 14 802 14 804 14 804 7 472 
Utgående balanse 31.12 -1 626 986 771 742 786 405 786 544 786 546 786 546 7 472 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Driftsutgifter Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 515 247 638 875 661 235 684 379 708 332 733 124 35 % 
11*** Varer og tjenester 127 696 68 309 70 016 71 767 73 561 75 400 4 % 

12*** Varer og tjenester 1 050 008 1 035 299 1 061 181 1 087 711 1 114 903 1 142 776 58 % 

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 65 296 48 457 49 668 50 910 52 183 53 487 3 % 
Sum driftsutgifter 1 758 247 1 790 939 1 842 101 1 894 766 1 948 979 2 004 787 100 % 

Årlig endring  2 % 3 % 3 % 3 % 3 %  

 

Kapitalkostnader Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Avskrivningskostnad 212 020 212 020 212 020 212 020 212 020 212 020 95 % 
Kalkulatorisk rente 19 637 19 082 14 099 10 071 6 043 2 014 5 % 

Sum kapitalkostnader 231 657 231 102 226 119 222 091 218 063 214 034 100 % 

Årlig endring  0 % -2 % -2 % -2 % -2 %  

 

Indirekte kostnader Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 54 799 55 818 57 772 59 794 61 887 64 053 48 % 
Indirekte avskrivningskostnad 39 944 39 944 39 450 38 050 38 029 38 029 32 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 23 311 26 899 24 799 24 063 23 340 22 618 20 % 
Sum indirekte kostnader 118 054 122 661 122 021 121 907 123 256 124 700 100 % 

Årlig endring  4 % -1 % 0 % 1 % 1 %  
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Gebyrinntekter Slamtømming 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 18,9 % fra 1,8 millioner kr til 2,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 

øker gebyrinntektene med 0,9 millioner kr, fra 1,8 millioner kr i 2016 til 2,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 9,0 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Slamtømming 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16420 Komm. årsgebyrer 1 768 570 1 842 598 2 190 242 2 265 622 3 049 550 2 718 257 100 % 
Sum gebyrinntekter 1 768 570 1 842 598 2 190 242 2 265 622 3 049 550 2 718 257 100 % 

Årlig endring  4 % 19 % 3 % 35 % -11 %  

 

Selvkostoppstilling Slamtømming 
Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 1 758 247 1 790 939 1 842 101 1 894 766 1 948 979 2 004 787 2 062 238 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 19 637 19 082 14 099 10 071 6 043 2 014 0 

Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 212 020 212 020 212 020 212 020 212 020 212 020 0 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 118 054 122 661 122 021 121 907 123 256 124 700 126 219 

Gebyrgrunnlag 2 107 959 2 144 702 2 190 242 2 238 764 2 290 298 2 343 521 2 188 457 
Gebyrinntekter 1 768 570 1 842 598 2 190 242 2 265 622 3 049 550 2 718 257 2 525 086 

Selvkostresultat -339 389 -302 104 -0 26 858 759 252 374 736 336 629 

Selvkost dekningsgrad i % 84 % 86 % 100 % 101 % 133 % 116 % 115 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -732 139 -1 086 714 -1 413 574 -1 440 432 -1 440 687 -701 595 -336 629 

+/- Selvkostresultat -339 389 -302 104 0 26 858 759 252 374 736 336 629 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -15 187 -24 755 -26 858 -27 113 -20 160 -9 770 -3 198 
Utgående balanse 31.12 -1 086 714 -1 413 574 -1 440 432 -1 440 687 -701 595 -336 629 -3 198 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Feiing - 2016 til 2021 

Feiing - gebyrsatser 

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 51,5 % fra kr 748,- til kr 363,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret 

totalt reduseres med kr 333,-, hvorav kr -385,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 

gebyrreduksjon på 11,5 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 730,- i 2016 til kr 397,- i 2021. 
 

Feiing - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 730 kr 748 kr 363 kr 374 kr 385 kr 397 
Årlig endring  2 % -51 % 3 % 3 % 3 % 

Driftsutgifter Feiing 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 61,2 % fra 1,0 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2016 til 1,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

12,4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 83,7 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 797 057 746 294 1 340 414 1 387 329 1 435 885 1 486 141 84 % 
11*** Varer og tjenester 68 766 123 755 126 849 130 020 133 271 136 602 8 % 

12*** Varer og tjenester 104 759 110 000 112 750 115 569 118 458 121 419 8 % 
Sum driftsutgifter 970 582 980 049 1 580 013 1 632 918 1 687 614 1 744 163 100 % 

Årlig endring  1 % 61 % 3 % 3 % 3 %  

Indirekte kostnader Feiing 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 0,7 % fra 64,8 tusen kr til 64,3 tusen kr. I perioden 2016 til 

2021 øker indirekte kostnader med 3,5 tusen kr, fra 62,9 tusen kr i 2016 til 66,4 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 1,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 58,7 % av de totale indirekte kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 35 483 35 829 37 083 38 381 39 724 41 114 59 % 
Indirekte avskrivningskostnad 17 717 17 717 16 882 15 919 15 908 15 908 26 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 9 725 11 206 10 317 10 005 9 703 9 401 16 % 
Sum indirekte kostnader 62 924 64 752 64 282 64 305 65 335 66 423 100 % 

Årlig endring  3 % -1 % 0 % 2 % 2 %  

Gebyrinntekter Feiing 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 5,3 % fra 1,6 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2016 til 1,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   

på 3,6 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16420 Komm. årsgebyrer 1 123 151 1 551 449 1 634 427 1 686 174 1 741 743 1 799 228 96 % 
16210 Avgiftsfritt salg av tjenester 380 866 0 0 0 0 0 4 % 

Sum gebyrinntekter 1 504 017 1 551 449 1 634 427 1 686 174 1 741 743 1 799 228 100 % 

Årlig endring  3 % 5 % 3 % 3 % 3 %  
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Øvrige inntekter Feiing 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,4 tusen kr til 0,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige 

inntekter med 2,7 tusen kr, fra 3,2 tusen kr i 2016 til 0,5 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på   31,4 %. 
Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 970 582 980 049 1 580 013 1 632 918 1 687 614 1 744 163 1 802 628 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 62 924 64 752 64 282 64 305 65 335 66 423 67 560 
- Øvrige inntekter -3 176 -438 -449 -460 -472 -483 -496 

Gebyrgrunnlag 1 030 331 1 044 363 1 643 846 1 696 763 1 752 477 1 810 103 1 869 693 
Gebyrinntekter 1 504 017 1 551 449 1 634 427 1 686 174 1 741 743 1 799 228 1 858 672 

Selvkostresultat 473 686 507 087 -9 419 -10 589 -10 734 -10 875 -11 021 

Selvkost dekningsgrad i % 146 % 149 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -915 095 -452 831 50 270 41 716 31 819 21 588 11 020 

+/- Selvkostresultat 473 686 507 087 -9 420 -10 589 -10 734 -10 875 -11 021 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -11 422 -3 986 866 692 503 307 105 
Utgående balanse 31.12 -452 831 50 270 41 716 31 819 21 588 11 020 104 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Selvkostoppstilling Feiing 
Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 970 582 980 049 1 580 013 1 632 918 1 687 614 1 744 163 1 802 628 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 62 924 64 752 64 282 64 305 65 335 66 423 67 560 
- Øvrige inntekter -3 176 -438 -449 -460 -472 -483 -496 

Gebyrgrunnlag 1 030 331 1 044 363 1 643 846 1 696 763 1 752 477 1 810 103 1 869 693 
Gebyrinntekter 1 504 017 1 551 449 1 634 427 1 686 174 1 741 743 1 799 228 1 858 672 

Selvkostresultat 473 686 507 087 -9 419 -10 589 -10 734 -10 875 -11 021 

Selvkost dekningsgrad i % 146 % 149 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -915 095 -452 831 50 270 41 716 31 819 21 588 11 020 

+/- Selvkostresultat 473 686 507 087 -9 420 -10 589 -10 734 -10 875 -11 021 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -11 422 -3 986 866 692 503 307 105 
Utgående balanse 31.12 -452 831 50 270 41 716 31 819 21 588 11 020 104 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
Plansaker (private) - 2016 til 2021 

Plansaker (private) - gebyrsatser 

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for plansaker (private) øker med 4,5 % fra kr 13 069,- til kr 13 656,-. I perioden 2016 til 2021    vil 

årsgebyret totalt øke med kr 5 621,-, hvorav kr 588,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning 

på 7,1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 13 750,- i 2016 til kr 19 371,- i 2021. 
Gebyrsatsene er ekskl. mva. 

         

 
Plansaker (private) - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 13 750 kr 13 069 kr 13 656 kr 15 475 kr 17 390 kr 19 371 
Årlig endring  -5 % 4 % 13 % 12 % 11 % 
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Driftsutgifter Plansaker (private) 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,4 % fra 0,43 millioner kr til 0,44 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

driftsutgiftene med 0,16 millioner kr, fra 0,32 millioner kr i 2016 til 0,49 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig     økning på 

8,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 89,0 % av de totale driftsutgiftene. 

 
 
 
 

Indirekte kostnader Plansaker (private) 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,2 % fra 49,6 tusen kr til 50,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

indirekte kostnader med 16,0 tusen kr, fra 39,0 tusen kr i 2016 til 55,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig  økning på 7,1 %. De 

indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 87,3 % av de totale indirekte kostnadene. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gebyrinntekter Plansaker (private) 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 4,5 % fra 0,12 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

gebyrinntektene med 0,16 millioner kr, fra 0,01 millioner kr i 2016 til 0,17 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

73,0 %. Konto 16220 Div. komm.avg. og gebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

 

Øvrige inntekter Feiing 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16*** Øvrige salgsinntekter 876 438 449 460 472 483 58 % 
17*** Refusjoner 2 300 0 0 0 0 0 42 % 

Sum øvrige inntekter 3 176 438 449 460 472 483 100 % 

Årlig endring  -86 % 2 % 2 % 3 % 2 %  

 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 970 582 980 049 1 580 013 1 632 918 1 687 614 1 744 163 1 802 628 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 62 924 64 752 64 282 64 305 65 335 66 423 67 560 
- Øvrige inntekter -3 176 -438 -449 -460 -472 -483 -496 

Gebyrgrunnlag 1 030 331 1 044 363 1 643 846 1 696 763 1 752 477 1 810 103 1 869 693 
Gebyrinntekter 1 504 017 1 551 449 1 634 427 1 686 174 1 741 743 1 799 228 1 858 672 

Selvkostresultat 473 686 507 087 -9 419 -10 589 -10 734 -10 875 -11 021 

Selvkost dekningsgrad i % 146 % 149 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 -915 095 -452 831 50 270 41 716 31 819 21 588 11 020 

+/- Selvkostresultat 473 686 507 087 -9 420 -10 589 -10 734 -10 875 -11 021 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -11 422 -3 986 866 692 503 307 105 
Utgående balanse 31.12 -452 831 50 270 41 716 31 819 21 588 11 020 104 

Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Driftsutgifter Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 241 576 386 313 399 833 413 828 428 312 443 303 89 % 
11*** Varer og tjenester 34 055 34 722 35 590 36 480 37 392 38 327 8 % 

12*** Varer og tjenester 48 098 4 167 4 271 4 378 4 487 4 599 3 % 
Sum driftsutgifter 323 729 425 201 439 695 454 685 470 191 486 229 100 % 

Årlig endring  31 % 3 % 3 % 3 % 3 %  

 
Indirekte kostnader Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 

2016 - 2021 
Indirekte driftsutgifter (netto) 32 520 42 713 44 208 45 756 47 357 49 015 87 % 
Indirekte avskrivningskostnad 3 955 3 955 3 793 3 516 3 512 3 512 7 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 2 531 2 929 2 709 2 640 2 573 2 506 5 % 
Sum indirekte kostnader 39 007 49 598 50 711 51 911 53 442 55 033 100 % 

Årlig endring  27 % 2 % 2 % 3 % 3 %  

 

Gebyrinntekter Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16220 Div. komm.avg. og gebyrer 11 000 115 000 120 175 136 182 153 029 170 464 100 % 
Sum gebyrinntekter 11 000 115 000 120 175 136 182 153 029 170 464 100 % 

Årlig endring  945 % 4 % 13 % 12 % 11 %  
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Øvrige inntekter Plansaker (private) 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 72,0 % fra 26,4 tusen kr til 7,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres 

øvrige inntekter med 10,7 tusen kr, fra 18,7 tusen kr i 2016 til 7,9 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 15,7 %. 

 
 
 
 
 
 
 

Selvkostoppstilling  Plansaker (private) 

Bygge- og delesaker - 2016 til 2021  

Bygge- og delesaker - gebyrsatser  

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for bygge- og delesaker øker med 4,5 % fra kr 18 889,- til kr 19 738,-. I perioden 2016 til 2021 vil 

årsgebyret totalt øke med kr 12 259,-, hvorav kr 849,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 11,8 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 16 345,- i 2016 til kr 28 604,- 
i 2021.   Gebyrsatsene er ekskl. mva. 

 

    

Bygge- og delesaker - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021   

Normalgebyr kr 16 345 kr 18 889 kr 19 738 kr 26 761 kr 27 666 kr 28 604   

Årlig endring  16 % 4 % 36 % 3 % 3 %   

  

Driftsutgifter Bygge- og delesaker  

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,4 % fra 3,2 millioner kr til 3,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene 

med 0,7 millioner kr, fra 3,0 millioner kr i 2016 til 3,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

4,1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 94,8 % av de totale driftsutgiftene. 

 

  

Driftsutgifter Bygge- og delesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

 

10*** Lønn 2 783 931 3 005 031 3 110 207 3 219 064 3 331 732 3 448 342 95 %  

11*** Varer og tjenester 132 963 116 872 119 793 122 788 125 858 129 004 4 %  

12*** Varer og tjenester 54 631 45 916 47 064 48 240 49 446 50 682 1 %  

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest 130 0 0 0 0 0 0 %  

Sum driftsutgifter 2 971 655 3 167 818 3 277 064 3 390 093 3 507 036 3 628 029 100 %  

Årlig endring  7 % 3 % 3 % 3 % 3 %   

Kapitalkostnader Bygge- og delesaker 

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,2 % fra 2,1 tusen kr til 2,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres 

kapitalkostnadene med 0,2 tusen kr, fra 2,1 tusen kr i 2016 til 1,9 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1,5 %. 

Avskrivningskostnadene utgjør ca. 93,1 % av de totale kapitalkostnadene. 

 

Øvrige inntekter Plansaker (private) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16*** Øvrige salgsinntekter 6 170 7 200 7 380 7 565 7 754 7 947 58 % 
17*** Refusjoner 0 19 200 0 0 0 0 25 % 

19*** Finansinntekter 12 500 0 0 0 0 0 17 % 
Sum øvrige inntekter 18 670 26 400 7 380 7 565 7 754 7 947 100 % 

Årlig endring  41 % -72 % 2 % 2 % 2 %  

 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 323 729 425 201 439 695 454 685 470 191 486 229 502 817 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 39 007 49 598 50 711 51 911 53 442 55 033 56 682 
- Øvrige inntekter -18 670 -26 400 -7 380 -7 565 -7 754 -7 947 -8 146 

Gebyrgrunnlag 344 066 448 399 483 025 499 032 515 879 533 314 551 353 

Gebyrinntekter 11 000 115 000 120 175 136 182 153 029 170 464 188 503 
Subsidiering 333 066 333 399 362 850 362 850 362 850 362 850 362 850 

Selvkostresultat -333 066 -333 399 -362 850 -362 850 -362 850 -362 850 -362 850 

Selvkost dekningsgrad i % 3 % 26 % 25 % 27 % 30 % 32 % 34 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 0 0 0 0 0 0 0 
Utgående balanse 31.12 0 0 0 0 0 0 0 

Selvkostgrad i % 3 % 26 % 25 % 27 % 30 % 32 % 34 % 

 

Kapitalkostnader Bygge- og delesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Avskrivningskostnad 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 93 % 
Kalkulatorisk rente 206 207 161 125 89 54 7 % 

Sum kapitalkostnader 2 086 2 087 2 041 2 006 1 970 1 934 100 % 
Årlig endring  0 % -2 % -2 % -2 % -2 %  
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Indirekte kostnader Bygge- og delesaker 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,5 % fra 0,76 millioner kr til 0,78 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

indirekte kostnader med 0,14 millioner kr, fra 0,72 millioner kr i 2016 til 0,86 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

3,6 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 91,1 % av de totale indirekte kostnadene. 

 
 
 
 
 
 
 

Gebyrinntekter Bygge- og delesaker 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 4,5 % fra 3,0 millioner kr til 3,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker 

gebyrinntektene med 1,9 millioner kr, fra 2,6 millioner kr i 2016 til 4,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning   på 11,8 %. 

Konto 16220 Div. komm.avg. og gebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

 
 
 
 
 

Øvrige inntekter Bygge- og delesaker 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 1,2 tusen kr til 1,2 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige 

inntekter med 5,9 tusen kr, fra -4,6 tusen kr i 2016 til 1,3 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 178,1 %. 

 
 
 
 
 
 

Selvkostoppstilling Bygge-  og delesaker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppmåling - 2016 til 2021 

Oppmåling - gebyrsatser 

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for oppmåling øker med 4,5 % fra kr 42 026,- til kr 43 918,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt 

øke med kr 3 961,-, hvorav kr 1 891,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,3 % i årene 

2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 33 356,- i 2016 til kr 37 318,- i 2021. 
Gebyrsatsene er ekskl. mva. 

         

 
Oppmåling - gebyrsatser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Normalgebyr kr 33 356 kr 42 026 kr 43 918 kr 35 140 kr 36 211 kr 37 318 
Årlig endring  26 % 5 % -20 % 3 % 3 % 

 

Indirekte kostnader Bygge- og delesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 645 669 688 291 712 381 737 314 763 120 789 829 91 % 
Indirekte avskrivningskostnad 43 890 43 890 41 698 38 894 38 860 38 860 5 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 27 940 32 333 29 903 29 138 28 399 27 661 4 % 
Sum indirekte kostnader 717 499 764 514 783 982 805 346 830 379 856 350 100 % 

Årlig endring  7 % 3 % 3 % 3 % 3 %  

 

Gebyrinntekter Bygge- og delesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16220 Div. komm.avg. og gebyrer 2 562 884 2 961 659 3 094 933 4 196 183 4 338 092 4 484 988 100 % 
Sum gebyrinntekter 2 562 884 2 961 659 3 094 933 4 196 183 4 338 092 4 484 988 100 % 

Årlig endring  16 % 4 % 36 % 3 % 3 %  

 

Øvrige inntekter Bygge- og delesaker 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16*** Øvrige salgsinntekter -17 080 1 200 1 230 1 261 1 292 1 325 -614 % 
17*** Refusjoner 12 528 0 0 0 0 0 714 % 

Sum øvrige inntekter -4 552 1 200 1 230 1 261 1 292 1 325 100 % 
Årlig endring  -126 % 2 % 2 % 3 % 3 %  

 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 2 971 655 3 167 818 3 277 064 3 390 093 3 507 036 3 628 029 3 753 213 

Direkte kalkulatoriske rentekostnader 206 207 161 125 89 54 18 

Direkte  kalkulatoriske avskrivninger 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 717 499 764 514 783 982 805 346 830 379 856 350 883 255 
- Øvrige inntekter 4 552 -1 200 -1 230 -1 261 -1 292 -1 325 -1 358 

Gebyrgrunnlag 3 695 793 3 933 220 4 061 858 4 196 183 4 338 092 4 484 988 4 637 009 

Gebyrinntekter 2 562 884 2 961 659 3 094 933 4 196 183 4 338 092 4 484 988 4 637 009 

Subsidiering 1 132 909 971 561 966 924 0 0 0 0 

Selvkostresultat -1 132 909 -971 561 -966 925 -0 -0 -0 -0 

Selvkost dekningsgrad i % 69 % 75 % 76 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 0 0 0 0 0 0 0 
Utgående balanse 31.12 0 0 0 0 0 0 0 

Selvkostgrad i % 69 % 75 % 76 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Driftsutgifter Oppmåling 

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 34,5 % fra 1,3 millioner kr til 1,8 millioner kr. I perioden 2016 til 

2021 øker driftsutgiftene med 0,0 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2016 til 1,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 0,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 53,5 % av de totale driftsutgiftene. 
 

Driftsutgifter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

10*** Lønn 687 700 774 432 801 537 829 590 858 626 888 678 54 % 
11*** Varer og tjenester 147 667 61 310 62 843 64 414 66 024 67 675 5 % 

12*** Varer og tjenester 520 166 500 000 932 500 535 813 549 208 562 938 40 % 

15*** Finansutgifter 130 000 0 0 0 0 0 1 % 
Sum driftsutgifter 1 485 532 1 335 742 1 796 880 1 429 817 1 473 858 1 519 291 100 % 

Årlig endring  -10 % 35 % -20 % 3 % 3 %  

Indirekte kostnader Oppmåling 

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,1 % fra 0,19 millioner kr til 0,20 millioner kr. I 

perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,00 millioner kr, fra 0,21 millioner kr i 2016 til 0,21 millioner kr i 2021. 

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,4 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 85,1 % av de totale indirekte 

kostnadene. 
 

Indirekte kostnader Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

Indirekte driftsutgifter (netto) 178 392 160 404 166 018 171 829 177 843 184 067 85 % 
Indirekte avskrivningskostnad 18 490 18 490 17 939 16 824 16 809 16 809 9 % 

Indirekte kalkulatorisk rente 12 137 14 052 13 003 12 673 12 354 12 034 6 % 
Sum indirekte kostnader 209 019 192 946 196 961 201 326 207 005 212 910 100 % 

Årlig endring  -8 % 2 % 2 % 3 % 3 %  

Gebyrinntekter Oppmåling 

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 4,5 % fra 2,0 millioner kr til 2,0 millioner kr. I perioden 2016 til 

2021 reduseres gebyrinntektene med 0,0 millioner kr, fra 1,5 millioner kr i 2016 til 1,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,1 %. Konto 16220 Div. komm.avg. og gebyrer utgjør 100,0 % av de totale 

gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16220 Div. komm.avg. og gebyrer 1 547 703 1 950 000 2 037 750 1 640 513 1 449 019 1 543 309 100 % 
Sum gebyrinntekter 1 547 703 1 950 000 2 037 750 1 640 513 1 449 019 1 543 309 100 % 

Årlig endring  26 % 4 % -19 % -12 % 7 %  

Øvrige inntekter Oppmåling 

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 0,6 tusen kr til 0,6 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 

reduseres øvrige inntekter med 0,5 tusen kr, fra 1,1 tusen kr i 2016 til 0,7 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på   10,1 %. 
 

Øvrige inntekter Oppmåling 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fordeling 
2016 - 2021 

16*** Øvrige salgsinntekter 1 130 600 615 630 646 662 100 % 
Sum øvrige inntekter 1 130 600 615 630 646 662 100 % 

Årlig endring  -47 % 2 % 3 % 2 % 3 %  

 
Selvkostoppstilling Oppmåling 

Selvkostregnskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Direkte driftsutgifter 1 485 532 1 335 742 1 796 880 1 429 817 1 473 858 1 519 291 1 566 160 

Indirekte kostnader (drift og kapital) 209 019 192 946 196 961 201 326 207 005 212 910 219 033 
- Øvrige inntekter -1 130 -600 -615 -630 -646 -662 -679 

Gebyrgrunnlag 1 693 421 1 528 088 1 993 225 1 630 513 1 680 217 1 731 539 1 784 515 
Gebyrinntekter 1 547 703 1 950 000 2 037 750 1 640 513 1 449 019 1 543 309 1 694 870 

Subsidiering 145 718 0 0 0 0 0 0 

Selvkostresultat -145 718 421 912 44 525 10 000 -231 198 -188 230 -89 645 

Selvkost dekningsgrad i % 91 % 128 % 102 % 101 % 86 % 89 % 95 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Inngående balanse 01.01 0 0 426 131 479 175 498 374 274 448 89 644 

+/- Selvkostresultat 0 421 912 44 525 10 000 -231 199 -188 230 -89 644 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 0 4 219 8 519 9 199 7 273 3 426 852 
Utgående balanse 31.12 0 426 131 479 175 498 374 274 448 89 644 852 

Selvkostgrad i % 91 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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 1 

 

1 Middagsvogner 1501 felles omsorg 

 

Ansvar 1501 Felles Omsorg Rjukan 
Tjeneste 2532 Sykehjem 

 

Drift utgift: 
 12000 Kjøp av inventar og utstyr 500.000 
Investering 0 
Drift utgift 500.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 500.000 
 
 
 
Dette gjelder middagsvogner til sykehjemmene (6 vogner). Dette er vogner som har en kald side og en varm  
side. Kjøkkenet kjøler så ned maten og setter i den kalde siden. Middagen kan da varmes opp enkeltvis eller  
flere slik at det blir stor fleksibilitet. Pr idag i dag må middagen serveres innen 2 timer etter den er laget for å  
forhindre bakterievekst. Dette går greit på sykehjemmene, men det er ingen fleksibilitet. Den kan ikke stå å  
vente slik at beboer som er vekk på noe har ikke mulighet til å få middag senere. Det er liten fleksibilitet. Når  
det gjelder hjemmetjenesten har de ikke muliget til å greie dette innen 2 timer. De har lang rute for utkjøring av  
middag - inntil 3 timer. Dette vil også medføre at hjemmetjenesten ikke trenger å kjøre ut middag hver dag. 
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Tiltak som ikke er innarbeidet i rådmannens forslag – Budsjett 2018 
 
 
 
 
      2018 

 2 

 

2 Hverdagsrehabilitering 1506 hjemmetj. - di 

 

Ansvar 1506 Hjemmetjenesten - distrikt 1 
Tjeneste 2542 Hjemmetjenesten 

 

Drift utgift: 
 10100 Fastlønn 250.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 18.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 28.000 
Investering 0 
Drift utgift 296.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 296.000 
 
 
Hverdagsrehabilitering er helt nødvendig for å lykkes med å redusere tjenester i hjemmetjenesten, med fokus  
på opptrening og egenmestring 
I 2016 gjennomførte vi et prosjekt i hjemmetjenesten med hverdagsrehabilitering, med positive resultater. Vi  
har ikke hatt økonomi til å øke andel ansatte. 
Okt. 2017 slutter en hjemmehjelp for å bli pensjonist. 30% av stillingen er derfor ledig, den kan omgjøres til  
deler av fysioterapeut stillingen.I tillegg får vi 40% refusjon fra staten,( i 100% stilling) da står vi igjen med en  
utgift på 250 000 + sosiale utgifter.tils 296 000,- 
Søker om økning i budsjettet til denne stillingen.I 2019 og videre , må vi finne midler i eget budsjett 
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 3 

 

2018001 Kommuneplanens arealdel 1600 landbruk 

 

Ansvar 1600 Landbruk 
Tjeneste 3011 Kommuneplanarbeid 

 

Drift utgift: 
 12705 Andre konsulenttjenester 500.000 
Investering 0 
Drift utgift 500.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 500.000 
 
 
Revisjon av kommuneplanens arealdel i h.t. vedtatt kommunal planstrategi 2016 - 2019.  Revisjon forutsatt  
gjennomført 2017 - 2018.  Oppstart 2018 ett år på etterskudd. 
Mulig arbeid parallelt med kommunedelplan for Vestfjorddalen. 
Foreløpig kostnadsanslag kr 1.000.000 fordelt over to år. 
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210917 Vikar ved planleggingstid 1412 furuheim bar 

 

Ansvar 1412 Furuheim Barnehage 
Tjeneste 2011 Barnehagetilbud 

 

Drift utgift: 
 10301 Ekstrahjelp - økt arbeidsvolum 82.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 7.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 9.000 
Investering 0 
Drift utgift 98.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 98.000 
 
 
Vi ønsker å opprettholde bemanningen gjennom hele dagen, og det er derfor nødvendig å sette inn vikar når  
barnehagelærer har planleggingstid. Eller blir det færre voksne på avdelingen i denne tiden. Vi har et  
prøveprosjekt høsten 2017 - dekket av overskudd 2016. Erfaringene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette. 
Kommunen får økte midler til å øke pedagogandelen i rammetilskuddet, inntjening kan bl a hentes derfra. 
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220917 Vikar ved planleggingstid 1414 skibakkeslett 

 

Ansvar 1414 Skibakkesletta Barnehage 
Tjeneste 2011 Barnehagetilbud 

 

Drift utgift: 
 10301 Ekstrahjelp - økt arbeidsvolum 82.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 7.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 9.000 
Investering 0 
Drift utgift 98.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 98.000 
 
 
Vi ønsker å opprettholde bemanningen gjennom hele dagen, og det er derfor nødvendig å sette inn vikar når  
barnehagelærer har planleggingstid. Eller blir det færre voksne på avdelingen i denne tiden. Vi har et  
prøveprosjekt høsten 2017 - dekket av overskudd 2016. Erfaringene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette. 
Kommunen får økte midler til å øke pedagogandelen i rammetilskuddet, inntjening kan bl a hentes derfra. 
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230917 Vikar ved planleggingstid 1415 dale bakhus  

 

Ansvar 1415 Dale Bakhus Barnehage 
Tjeneste 2011 Barnehagetilbud 

 

Drift utgift: 
 10301 Ekstrahjelp - økt arbeidsvolum 82.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 7.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 9.000 
Investering 0 
Drift utgift 98.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 98.000 
 
 
Vi ønsker å opprettholde bemanningen gjennom hele dagen, og det er derfor nødvendig å sette inn vikar når  
barnehagelærer har planleggingstid. Eller blir det færre voksne på avdelingen i denne tiden. Vi har et  
prøveprosjekt høsten 2017 - dekket av overskudd 2016. Erfaringene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette. 
Kommunen får økte midler til å øke pedagogandelen i rammetilskuddet, inntjening kan bl a hentes derfra. 
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240917 Vikar ved planleggingstid 1416 øverland bar 

 

Ansvar 1416 Øverland Barnehage 
Tjeneste 2011 Barnehagetilbud 

 

Drift utgift: 
 10301 Ekstrahjelp - økt arbeidsvolum 82.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 7.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 9.000 
Investering 0 
Drift utgift 98.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 98.000 
 
 
Vi ønsker å opprettholde bemanningen gjennom hele dagen, og det er derfor nødvendig å sette inn vikar når  
barnehagelærer har planleggingstid. Eller blir det færre voksne på avdelingen i denne tiden. Vi har et  
prøveprosjekt høsten 2017 - dekket av overskudd 2016. Erfaringene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette. 
Kommunen får økte midler til å øke pedagogandelen i rammetilskuddet, inntjening kan bl a hentes derfra. 
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250917 Vikar ved planleggingstid 1417 bøen barneh 

 

Ansvar 1417 Bøen Barnehage 
Tjeneste 2011 Barnehagetilbud 

 

Drift utgift: 
 10301 Ekstrahjelp - økt arbeidsvolum 82.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 7.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 9.000 
Investering 0 
Drift utgift 98.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 98.000 
 
 
Vi ønsker å opprettholde bemanningen gjennom hele dagen, og det er derfor nødvendig å sette inn vikar når  
barnehagelærer har planleggingstid. Eller blir det færre voksne på avdelingen i denne tiden. Vi har et  
prøveprosjekt høsten 2017 - dekket av overskudd 2016. Erfaringene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette. 
Kommunen får økte midler til å øke pedagogandelen i rammetilskuddet, inntjening kan bl a hentes derfra. 

 

 

 

Sum tiltakstype 
 Investering 0 
 Drift utgift 1.786.000 
 Drift inntekt 0 
 Finansiering 0 
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TEK1 Opprusting Skirvedalsveg 1860 eiend./bygg/s 

 

Ansvar 1860 Eiendom/bygg/samferdsel/park 
Tjeneste 3320 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh 

 

Investering: 
 02315 Bygningsmessige arbeider/konstr. 15.000.000 
Investering 15.000.000 
Drift utgift 0 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 15.000.000 
 
 
Ref. K-sak 5817 "Kommunsestyret ber om at det utarbeides en plan med prisoverslag og hvilke tiltak som må  
til for å ruste opp Skirvedalsvegen.  Dersom opprustingen blir veldig kostnadskrevende, bør den tas over 2  
sesonger.  Planen legges frem i budsjettbehandlingen for 2018" 
 
Foreløpig har dette forslaget ikke vært gjenstand for en grundig vurdering mht. hvilke konkrete tiltak det er  
behov for.  Investeringstallene som angis er derfor svært grove estimater.  Vi regner med å jobbe med en  
systematisk plan og bedre grunnlag frem mot budsjettbehandling i desember 2017. 
 
Grunnlaget for foreløpige estimater er som følger.  Det er tatt utgangspunkt i estimert kvadratmeterpris og  
veiens lengde for asfaltering og grove vurderinger av andre tiltak som dreningsrør, kummer, kulverter etc.  
Statens vegvesen regner +/- 40 % i slike grovvurderinger.  Samlet er det kommet frem til at investeringen vil  
ligge mellom 14 - 30 mill. kr.  Dette stemmer overens med hvordan NCC regner slik grove anslag.  NCC regner  
1 mill per kilometer og veien er ca. 22 kilometer. 
 

 

 

Sum tiltakstype 
 Investering 15.000.000 
 Drift utgift 0 
 Drift inntekt 0 
 Finansiering 0 
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TEK 2 Opprusting og vedlikehold Rjukan sentrum 1860 eiend./bygg/s 

 

Ansvar 1860 Eiendom/bygg/samferdsel/park 
Tjeneste 3320 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerh 

 

Investering: 
 01291 Annet forbruksmatr./råvarer/tjen. - moms 100.000 
Drift utgift: 
 10100 Fastlønn 405.000 
 10900 KLP Pensjonsinnskudd - Arb. giv. andel 32.000 
 10990 Arbeidsgiveravgift 46.000 
 12300 Uspesifiserte bygg og anleggstjen. 2.000.000 
Investering 100.000 
Drift utgift 2.483.000 
Drift inntekt 0 
Finansiering 0 
 
Sum 2.583.000 
 
 
Ref. K-sak 5817:  " Vi ber administrasjon utarbeide en plan for sentrum, vedr. vedlikehold, oppgradering og  
forskjønning." 
 
Foreløpig har dette forslaget ikke vært gjenstand for en systematisk analyse.  Tallene (investering og drift) som  
angis er derfor svært grove estimater.  Vi regner med å jobbe med en systematisk analyse og bedre grunnlag  
frem mot budsjettbehandling i desember 2017. 
 
Det tenkes at standarden skal heves mht. temaområder som gatebelysning, gangbaner/fortau, grøntområder  
etc. for sentrumsområdet.  Sentrumsområdet defineres som Bråvoll/Admini-parken til Rjukan kirke.  I en  
fremtidig analyse vil sentrumsområdet bli delt inn i soner, hvor status og standard for temaområdene vil bli  
vurdert og fastsatt. 
 
Det legges til grunn at det må investeres for å heve standarden på sentrumsområdet til forventet nivå og  
deretter følges opp med økt/fast vedlikeholds-aktivitet/ressurs i årene fremover for å holde nivået på ønsket  
standard.  Vi tror det er hensiktsmessig å gjøre oppgradering/investering over 2 år. 
 
Foreløpig er det estimert følgende økonomitall (Tallene er lagt inn i Visma kun som driftskostnader pga.  
tilgangsproblemer i Visma i forhold til investeringer): 
- Investeringer for oppgradering og forskjønning i størrelsesorden 3 mill. kr fordelt med 2 mill. kr. i 2018 og 1  
mill. kr. i 2019 
- For å holde drift og vedlikehold oppe på et nivå slik at investerte midler for oppgradering og forskjønning ikke  
forringes er det estimert at bemanningen må økes med 1 person som gir samlede årlige lønnsutgifter (innkl.  
sos. kost) på  485 000 kr.  I tillegg kommer ca. 100 000 kr i årlig forskjønning (blomster og eventuelt annet  
materiell avhengig av ambisjonsnivå) 
 

 

 

Sum tiltakstype 
 Investering 100.000 
 Drift utgift 2.483.000 
 Drift inntekt 0 
 Finansiering 0 
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Sum alle tiltak: 
 Investering 15.100.000 
 Drift utgift 4.269.000 
 Drift inntekt 0 
 Finansiering 0 
 
 Totalt 19.369.000 

 



36/17 Avvikling av Tinn vann og avløp AS - forespørsel om selskapskontroll - 17/15621-1 Avvikling av Tinn vann og avløp AS - forespørsel om selskapskontroll : Avvikling av Tinn vann og avløp AS - forespørsel om selskapskontroll

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/15621-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Avvikling av Tinn vann og avløp AS - forespørsel om 

selskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget ber Telemark kommunerevisjon IKS om å utføre en selskapskontroll med 

forvaltningsrevisjon av Tinn vann og avløp AS. Prosjektplan legges frem i første møtet i 2018. 
 

Bakgrunn for saken: 
I forbindelse med avvikling og overføring av det heleide kommunale selskapet Tinn vann og avløp AS til 

Tinn kommune, har det kommet frem opplysninger rundt økonomiske forhold i selskapet som 

avviklingsstyret mener burde være gjenstand for nærmere undersøkelse.  

 

Saken legges derfor frem slik at kontrollutvalget kan ta stilling til om de ønsker å bestille en 

selskapskontroll av selskapet.  

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS opplyser at en undersøkelse av selskapet kan gjennomføres som en 

selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskap. I og med at forespørselen gjelder kontroll som krever 

innsyn i et AS, er det formelt sett ikke tilrådelig at en slik undersøkelse utføres på oppdrag fra 

kommunens administrasjon, i og med at innsynsretten i selskap etter kommuneloven § 80 gjelder for 

revisors/kontrollutvalgets kontroll. 

 

Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS så kan 

Telemark kommunerevisjon levere forslag til prosjektplan og pristilbud til første møte i 2018. 

 

Rådmann Rune Lødøen er invitert til møtet for å gi en kontrollutvalget en orientering om saken.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Telemark kommunerevisjon har opplyst at kontrollen kan enten gjennomføres innenfor tilgjengelig 

ressurs for forvaltningsrevisjon, eller som en vanlig fakturert selskapskontroll. Kontrollutvalget har 

allerede brukt en del av forvaltningsrevisjonsressursen på ekstra oppdrag (Husleiekontrakter (levert) og 

Konsulentbruk (i gang)), og har ca. 230 timer igjen til forvaltningsrevisjon for hele valgperioden (2018 og 

2019) når det pågående prosjektet Konsulentbruk er gjennomført.  

 

På vedtatte plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2019 er følgende prosjekt satt opp i prioritert 

rekkefølge:  
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1) Barnevern 

2) Informasjonssikkerhet og personvern 

3) Kvalitetssystem og internkontroll 

 

Av disse prosjektene er første prosjekt om barnevern gjennomført. 230 timer til forvaltningsrevisjon 

tilsvarer ressursbruken for gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

 

Dersom kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en selskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskap av Tinn 

vann og avløp AS bør de ta stilling til om de ønsker at dette prosjektet skal erstatte prosjekt satt opp på 

plan for forvaltningsrevisjon, eller om den skal faktureres som en vanlig fakturert selskapskontroll.  

 

Det er satt av 80 000 kr i budsjettet til selskapskontroll i 2018. En forvaltningsrevisjon i selskap vil 

normalt være mer kostbart. Dersom den skal fakturers vil det derfor være aktuelt å be om en ekstra 

bevilgning fra kommunestyret.  

 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å bestille en selskapskontroll med forvaltningsrevisjon av 

Tinn vann og avløp AS.   
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Arkivsak-dok. 17/15618-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - 

Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Rådmannens orientering tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Tinn kontrollutvalg behandlet i sitt møte 15.12.2015 sak 28/15 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

"Eiendomsforvaltning" - Tinn kommune. Saken ble behandlet i Tinn kommunestyre 03.03.2016 sak 

7/16. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å: 

 sikre at eiendomsforvaltningen er forankret på politisk nivå, 

 sikre helhetlig, nyansert og skriftlig rapportering til politisk nivå om kommunens 

bygninger og forvaltningen av disse, 

 sørge for å ha en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet, og 

 beregne og planlegge vedlikehold ut i fra hva som er lønnsomt i et langsiktig 

perspektiv 
 

Saksopplysninger: 
Forvaltningsrapport nr. 2015: 726 014 ble oversendt til sekretariatet fra TKR 30. oktober 2015.  

I tråd med kontrollutvalgets bestilling og godkjent prosjektplan undersøkte TKR følgende 

problemstillinger i denne revisjonen: 

 

Rapporten tar for seg følgende problemstillinger:  

 Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og styring av 

eiendomsforvaltningen?  

 Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningene 

sine?  

 Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som eiendomsforvaltning 

har?  
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Kontrollutvalget vedtok problemstillingene i sak 7/15, og bad samtidig om en spesiell vurdering av 

sykehjemmene og av Mandheimen statlige mottak. Sykehjemmene og Mandheimen ble derfor spesielt 

omtalt i rapporten. 

 

Rapporten oppsummerer følgende funn:  

 

Om overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og styring 

Vedlikehold av kommunale bygninger inngår i den årlige budsjettbehandlingen, men bevilgning til 

vedlikehold er ikke basert på overordnede mål eller reelt vedlikeholdsbehov.  

 

Om system som sikrer godt verdibevarende vedlikehold  

Kommunen har ikke en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet av bygningsmassen sin, og har ikke 

systemer for å beregne kostnadsmessig lønnsomt vedlikehold. Det jobbes i liten grad planmessig med 

vedlikehold.  

 

Kommunen har gjennomført en tilstandsvurdering av Eldres hus, som viste et rehabiliteringsbehov 

kostnadsberegnet til 70 mill.kr. Sykehjemmet i Austbygda har etter enhetsleders vurdering god tilstand.  

Mandheimen er etter enhetsleder for Asylmottakets vurdering, svært forfalt utvendig og enheten har fått 

pålegg etter tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern om å gjøre utbedringer. 
 
Om økonomiske rammevilkår  

Kommunen har i perioden 2012-2015 hatt økonomiske rammer til å gjøre mer vedlikehold enn hva de 

faktisk har gjort. 
  
Rådmann Rune Lødøen vil gi en orientering om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger har 

blitt fulgt opp. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen basert på forvaltningsrevisjoner, er det viktig at vedtatte 

forbedringstiltak følges opp. Oppfølgingen av saken er lagt til kontrollutvalget.  

 

 

Vedlegg:  

- Forvaltningsrapport nr 726 014 – Eiendomsforvaltning – Tinn kommune, datert 30.10.2015  
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Eiendomsforvaltning :: Tinn kommune 

 

 
 
 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS                                                                                                               www.tekomrev.no 

 
 
 
 

 

Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 
revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, kommunene Larvik og Lardal i 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og 
andre tjenester for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 
 
Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 
områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 
økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 
offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 
kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Denne 
forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Anne Hagen Stridsklev, med Kirsti 
Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 
 
 
Fra 2015 har vi inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid med de 
interkommunale revisjonsordningene Buskerud kommunerevisjon IKS, Vestfold 
kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon.  
 
 
Tinn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2012: 
 
  
• 726 013 IKT Drift og vedlikehold (2012) 
• 726 013 Samhandlingsreformen (2014) 
 
Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 
lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 
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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i sak 24/14 og sak 7/15.  

 

Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Undersøkelser viser at tilstanden 

kommunale bygninger ofte er dårlig. Kommunene har ansvar for å forvalte sine 

eiendommer på en måte som ivaretar brukernes og samfunnets behov, og som sikrer 

at verdiene ikke blir forringet. 

 
Denne forvaltningsrevisjonen undersøker følgende problemstillinger: 
 

 Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for 

planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

 Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold 

av bygningene sine? 

 Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 

eiendomsforvaltning har? 

 

Kontrollutvalget vedtok problemstillingene i sak 7/15, og bad samtidig om en spesiell 

vurdering av sykehjemmene og av Mandheimen statlige mottak. Sykehjemmene og 

Mandheimen blir derfor spesielt omtalt i rapporten. 

 

Om overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og styring 
Kommunen har vedtatt mål for eiendomsforvaltningen i budsjettet for 2015. Målene i 

budsjettet er ikke forankret i overordna planverk. Vedlikehold av kommunale 

bygninger inngår i den årlige budsjettbehandlingen, men bevilgning til vedlikehold er 

ikke basert på overordnede mål eller reelt vedlikeholdsbehov. Tilstanden på 

bygningsmassen blir ikke systematisk rapportert.  

 

Om system som sikrer godt verdibevarende vedlikehold 
Tinn kommune har tiltak og rutiner for å føre tilsyn med og vedlikeholde byggene sine, 

men ikke i et omfang som er tilstrekkelig for å sikre et godt verdibevarende 

vedlikehold. Kommunen har ikke en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet av 

bygningsmassen sin, og har ikke systemer for å beregne kostnadsmessig lønnsomt 

vedlikehold.  Det jobbes i liten grad planmessig med vedlikehold. Kommunen har tiltak 

som i stor grad sikrer at ansvar og roller for eiendomsforvaltningen er avklart.  
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Kommunen er gang med å etablere tiltak for å kunne jobbe mer planmessig med 

vedlikehold.  

 

Kommunen har gjennomført en tilstandsvurdering av Eldres hus, som viste et 

rehabiliteringsbehov kostnadsberegnet til 70 mill.kr. Sykehjemmet i Austbygda har 

etter enhetsleders vurdering god tilstand.  

 

Mandheimen er etter enhetsleder for Asylmottakets vurdering, svært forfalt utvendig 

og enheten har fått pålegg etter tilsyn etter forskrift om miljøretta helsevern om å 

gjøre utbedringer. Det jobbes nå med å skifte vinduer i bygget.  

 

Om økonomiske rammevilkår 
Det er vanskelig å gi en konkret vurdering av om de økonomiske rammevilkårene er 

tilpasset et vedlikehold som ivaretar bygningene, brukerne og ev. andre hensyn i et 

langsiktig perspektiv.  Kommunen har ikke gjort noen vurderinger av hva det vil koste å 

ha et verdibevarende vedlikehold. Tinn har ikke brukt opp vedlikeholdsbudsjettet sitt 

de siste årene, men har likevel brukt mer på vedlikehold enn kommuner det er naturlig 

å sammenligne seg med. Kommunen har i perioden 2012-2015 hatt økonomiske 

rammer til å gjøre mer vedlikehold enn hva de faktisk har gjort.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 

 sikre at eiendomsforvaltningen er forankret på politisk nivå, 

 sikre helhetlig, nyansert og skriftlig rapportering til politisk nivå om 

kommunens bygninger og forvaltningen av disse, 

 sørge for å ha en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet, og 

 beregne og planlegge vedlikehold ut i fra hva som er lønnsomt i et langsiktig 

perspektiv. 

 

 

 

Bø, 30. oktober 2015 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i sak 24/14 og sak 7/15.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Den totale kostnaden for anskaffelse, 

forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommene utgjør omtrent 15-20 prosent av en 

kommunes økonomi. Samtidig viser en kartlegging fra 2008 at bare én tredjedel av 

kommunale bygg er i god stand, to tredjedeler av bygningsmassen er enten i delvis 

utilfredsstillende stand eller i dårlig stand.1 

 

Tinn kommune eier en omfattende bygningsmasse som brukes både til egen 

virksomhet og tjenesteproduksjon og til andre formål. Sommeren 2015 fikk Rjukan 

verdensarvstatus, og kommunen er selv eier av bygg som er fredet eller vernet. 

Kommunene har ansvar for å forvalte sine eiendommer på en måte som ivaretar 

brukernes og samfunnets behov, og som sikrer at verdiene ikke blir forringet. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

 Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for 

planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

 Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold 

av bygningene sine? 

 Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 

eiendomsforvaltning har? 

 

                                                      
1 Jf. rapporten «Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» av Multiconsult og 

PricewaterhouseCoopers gjennomført på oppdrag fra KS.  
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Kontrollutvalget vedtok problemstillingene i sak 7/15, og bad samtidig om en spesiell 

vurdering av sykehjemmene og av Mandheimen statlige mottak. Sykehjemmene og 

Mandheimen blir derfor spesielt omtalt i rapporten. 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra kommuneloven og 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Kriteriene er angitt under hver 

problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.4 Avgrensning 
I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om kommunen har rammevilkår som 

muliggjør tilfredsstillende eiendomsforvaltning. Vi undersøker ikke faktisk tilstand på 

eiendommene eller faktisk utført vedlikehold. 

 

Fast eiendom i form av næringsbygg, infrastrukturanlegg, veier, ledninger for vann og 

avløp, anlegg for avløp, parker, idrettsanlegg er ikke omfattet av forvaltnings-

revisjonen.  

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Vi har gjennomgått relevant dokumentasjon, vi har intervjuet aktuelle enhetsledere og 

vi har også gjennomført en spørreundersøkelser blant alle enhetslederne i kommunen. 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til 

rapporten. 

 

 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt 

på høring 9. oktober. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  

 

 

  

                                                      
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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2 Planleggings- og styringssystem 
 
Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og 

styring av eiendomsforvaltningen? 

 

2.1 Mål, strategier og planlegging 

2.1.1 Overordna mål og strategier 
 

Politiske mål for eiendomsforvaltningen bør omfatte formål og mål med 

eiendomsmassen, samt mål for måten den skal forvaltes på.  

 
 
Kommunen har vedtatt planer som i noen grad berører kommunens eiendommer. 
Dette er: 
 

 Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplan for Tinn 2007 – 2018 som ble vedtatt i mars 2007. Ny 
kommuneplan er under utarbeidelse og skal etter planen legges fra for politisk 
behandling våren 2016. 

 

 Strategisk næringsplan  
Strategisk næringsplan ble vedtatt i januar 2010. Planen har mål og tiltak for 
bo- og næringsarealer i kommunen.  

 

 Boligsosial plan  
Boligsosial plan for 2013-2017 fastsetter som mål at Tinn kommune skal sikre 

vanskeligstilte på boligmarkedet en trygg og varig bosituasjon. 

 

 Energi- og klimaplan 

Energi- og klimaplan for 2009-2015 har fastsatt målsetninger og tiltak for 

bygningsmassen. Deriblant at energibruk i kommunens bygninger skal 

reduseres, og at det skal defineres strenge energi- og miljøkrav til egne nybygg.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommuneplanens samfunnsdel er som nevnt under revisjon. Det fremgår av 

kommunestyresak 4/15 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Tinn 2015-

2027 at den nye kommuneplanen skal legge føringer for kommunens øvrige 

planlegging, og at det er et viktig mål at underordna planer skal være avstemt med 

kommuneplanen. Det skal utarbeides et handlingsprogram for kommuneplanens 
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samfunnsdel med operative mål, tiltak og økonomiske rammer som er fullt ut integrert 

med økonomiplanen våren 2016.  

 

Økonomiplan og budsjett 
Økonomiplanen for 2015 – 2018 viser hva kommunen kan regne med av inntekter for 

den perioden planen omfatter og hvordan disse inntektene brukes for å finansiere 

kommunal drift og investeringer.  Planen lister også opp hvilke planer og mål 

kommunen allerede har vedtatt, bla. klima- og energiplan, strategisk næringsplan og 

boligsosial plan. 

 

I budsjettet for 2015 fastsetter teknisk enhet følgende mål: 

 Kommunale bygg skal være i forskriftsmessig stand. Det skal være 

serviceavtaler og gode vedlikeholdsrutiner for alle kommunale bygg.  

 

Og enhet for renhold fastsetter følgende mål: 

 Enhetens formål er å drive renholdstjenestene optimalt med god kvalitet og 

service.  

 

2.1.2 System for helhetlig planlegging 
 
Eiendomsforvaltning bør inngå i kommunens system for helhetlig og langsiktig 

planlegging, og knyttes til arbeidet med budsjett og økonomiplan.  

 

Som nevnt over, arbeider kommunen med å styrke sammenhengen mellom kommunal 

planlegging og økonomi. Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag for 2015 at denne 

koblingen tidligere var svak og forholdsvis tilfeldig. For å få bedre grep om den 

langsiktige økonomiske planleggingen og styringen blir nå økonomiplanen behandlet 

om våren slik at den kan danne grunnlaget for arbeidet med budsjettet på høsten. 

Rådmannen skriver videre at integreringen mellom kommunedelens handlingsplan og 

økonomiplan må skje gradvis, og at han gjerne skulle ha sett at kommunen hadde 

kommet lenger med dette. 

 

Vedlikeholdsprogram 
Det fremgår av en opplisting av kommunens planverk i økonomiplan 2015 – 2018 at 

kommunen skal et vedlikeholdsprogram. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg ble 

behandlet av samfunns- og miljøutvalget 30. mai 2012. Planen redegjør for 

vedlikeholdstiltak i 2012, 2013 og 2014. Det er rapportert på status på 

vedlikeholdsplanen til samfunns- og miljøutvalget i sak 50/13 Vedlikehold bygg – 

handlingsplan 2013 og i sak 48/14 Vedlikehold av kommunale bygg – orientering.  
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Teknisk sjef sier han har hatt muntlige orienteringer for samfunns- og miljøutvalget i 

2015.  

 

2.1.3 Revisors vurdering 
God kommunikasjon mellom kommunestyret som folkevalgt eier og forvalter er noe 

som gjerne kjennetegner kommuner med godt vedlikehold. Det er anbefalt at 

kommunen vedtar overordnede mål for å gi grunnlag for god eiendomsforvaltning.  

I Tinn kommune er det satt mål for eiendomsforvaltningen i budsjettet for 2015 ved at 

det er fastsatt at byggene skal være i forskriftsmessig stand og at det skal være 

serviceavtaler og gode vedlikeholdsrutiner for alle bygg.  Kommunen har også til dels 

satt mål for eiendomsforvaltningen gjennom sin Klima- og energiplan. Kommunen 

skriver selv at de har som mål at underordna planer skal være avstemt med 

kommuneplanen.  Gjeldende kommuneplan omtaler ikke kommunens eiendommer. 

Målene i budsjettet for 2015 er derfor ikke forankret i overordnet planverk. 

 

Kommunene er anbefalt å ha et rasjonelt system for å planlegge og styre 

eiendomsforvaltningen. Et slikt system innebærer at forvalteren planlegger 

aktivitetene og ressursbruk ut i fra vedtatte politiske mål, og at man rapporterer 

tilstand. Kommunen har også sagt at sammenhengen mellom økonomi og planverk 

skal styrkes. Kommunen har ikke oversikt over samlet vedlikeholdsbehov, og budsjett 

til vedlikehold er ikke fastsatt ut i fra en kartlegging av reelt behov. Kommunen har 

derfor ikke på nåværende tidspunkt et sammenhengende planleggings- og 

styringssystem for eiendomsforvaltningen der vedtatte overordnede mål blir omsatt i 

budsjettrammer og konkrete tiltak. 

 

Kommunen har hatt et system der det har vært utarbeidet vedlikeholdsplaner som ble 

politisk vedtatt. Dette systemet har ikke fungert i 2014 og 2015. Det har vært dialog 

om vedlikehold mellom teknisk sjef og samfunns- og miljøutvalget.  
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2.2 Rapportering 
 

Kommunen bør rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse i forhold til 

fastsatte mål, med forslag om prioriteringer og kostnadsanslag. Rapporteringen bør 

være en del av kommunens årsrapportering. 

 

2.2.1 Tilstandsrapportering 
Tinn kommune rapporterer ikke systematisk om tilstanden på sin bygningsmasse, og 

har heller ikke oversikt over tilstanden på alle kommunale bygg. Det har vært 

enkeltsaker om tilstanden på kommunale bygg, eksempelvis ble tilstandsvurderingen 

av Eldres hus behandlet av kommunestyret i sak 51/15. Reelt vedlikeholdsbehov eller 

prioriteringer av vedlikehold av bygningsmassen er ikke omtalt i budsjettet for 2015. 

Kommunens bygningsmasse og tilstanden på denne er heller ikke omtalt i årsmeldinga 

for 2014.  

 

Teknisk sjef mener at deler av bygningsmassen er godt vedlikeholdt, men samlet sett 

mener han det er et betydelig vedlikeholdsetterslep. Han ønsker å etablere et system 

for å rangere tilstanden på kommunens bygninger. Teknisk sjef har hatt en dialog med 

Samfunn- og miljøutvalget om dette, og planlegger at arbeidet med å kartlegge 

tilstanden på kommunens bygninger skal starte høsten 2015.  

 

2.2.2 Årsmelding og tertialrapporter 
Tinn kommune rapporterer om vedlikehold av kommunale bygninger i årsmelding og i 

tertialrapporter. Denne rapporteringen i er hovedsak avgrenset til forholdet mellom 

budsjett og regnskap.  

 

I årsmeldingen for 2014 rapporterer teknisk enhet om etterslep når det gjelder 

planlagt vedlikehold av kommunale bygg og mindreforbruk som en følge av dette. 

Ubrukte budsjettmidler bes overført til neste år. Også i årsmeldingen for 2013 blir det 

rapportert om mindreforbruk.  

  

Enhetene utarbeider detaljerte tertialrapporter som blir behandlet arbeids- og 

miljøutvalget. Det utarbeides en samlet tertialrapport for alle enhetene som behandles 

av formannskap og kommunestyre. I denne rapporten rapporterer enhetene om 

vesentlige avvik i forhold til budsjett. I de tertialrapportene som er lagt fram for 

kommunestyret i 2014 og 2015 (første tertial) er ikke vedlikehold av kommunens 

bygninger omtalt. Teknisk enhet har heller ikke rapportert om mindreforbruk jf. pkt. 

4.1. 
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2.2.3 Enhetsledernes vurdering av tilstand 
Vi har bedt enhetslederne om å vurdere tilstanden på de byggene de bruker.  
 
Figur 1 Påstander om vedlikehold. På en skala fra 1 til 5, der 1 betyr en helt uenig og 5 betyr helt enig. 

 
 
Vi har videre bedt enhetslederne mer spesifikt vurdere eventuelle konsekvenser av 

manglende vedlikehold.  

 
Figur 2 På en skala fra 1 til 5, i hvor stor grad gir manglende vedlikehold bygget…. 
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Til slutt har vi bedt enhetslederne om å vurdere hvor godt bygget deres samlet sett er 

vedlikeholdt og renholdt.  

 
Figur 3 Oppsummering, på en skala fra 1 til 5 

 
 

2.2.4 Revisors vurdering  
Det er anbefalt at rapportering av tilstand inngår i et planleggings- og styringssystem 

for eiendomsforvaltning, jf. pkt. 2.2.1. I Tinn blir ikke tilstanden på kommunale 

eiendommer systematisk rapportert. Det har vært saker om enkelte bygg (eks. Eldres 

hus), bortsett fra disse sakene har rapporteringen vært avgrenset til omtale om 

mindreforbruk i forhold til budsjett i årsmeldingen.   

 

Etter vårt syn burde mindreforbruket3 også vært omtalt i tertialrapporteringen til 

kommunestyret. Da ville kommunestyret blitt informert om at enheten ikke var i stand 

til å oppfylle den bestillingen fra kommunestyret som et vedtatt budsjett er, og 

samtidig hadde kommunestyret fått muligheten til å fatte kompenserende vedtak eller 

gjøre omprioriteringer.   

 

Tilstandsrapporteringen bør omfatte forbruksdata om energibruk og andre 

miljøparametere, indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet, i tillegg til 

vurderinger av eiendommenes tilstand o.l. 

 

Som nevnt i pkt. 1.4 gjør ikke vi noen vurderinger av faktisk tilstand på bygnings-

massen.  Vi har bedt enhetslederne om å vurdere tilstanden av de byggene de bruker.  

Dette er enhetsledernes egen vurdering, og dermed ikke en faglig vurdering av 

tilstanden. Spørreundersøkelsen viser at enhetslederne samlet sett ikke er fornøyd 

med vedlikeholdet i bygningene sine. De er i større grad fornøyd med renholdet av 

                                                      
3 Jf. Forskrift om årsbudsjett § 10 

2,64

3,50

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Bygget mitt er samlet sett godt
vedlikeholdt

Bygget mitt er samlet sett godt renholdt.

Gjennomsnitt



37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune - 17/15618-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune : Rapport 726 014 endelig versjon.pdf

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS                                                                                                               www.tekomrev.no 

9 

bygningene. Forholdet til inneklima og innetemperatur er de konsekvensene av 

manglende vedlikehold som peker seg mest ut.  

 



37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune - 17/15618-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune : Rapport 726 014 endelig versjon.pdf

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS                                                                                                               www.tekomrev.no 

10 

  

3 System og tiltak for å sikre 
verdibevarende vedlikehold 

 

Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av 

bygningene sine? 

 
 

3.1 Ansvar og roller 
 

Det bør være avklart hvilke roller og ansvar eieren, forvalteren og brukerne har i 
forhold til kommunen bygningsmasse.  
 

3.1.1 Fordeling av ansvar 
Kommunestyret som øverste myndighet i kommunen er formelt eier av kommunens 

bygninger.  

 

Teknisk enhet har ansvaret for kommunens eiendommer i følge delegasjons-

reglementet. I enheten har eiendomsavdelingen og avdeling for bygg, vei og anlegg 

(BVA) ansvar for kommunens eiendommer. BVA har ansvaret for kommunens 

formålsbygg, og eiendomsavdelingen har ansvaret for utleieboliger og næringsbygg, og 

har i tillegg ansvaret for kjøp og salg av eiendommer. Bortsett fra for Mandheimen, er 

ansvaret for vedlikehold av kommunens eiendommer er nå samlet hos BVA. Tidligere 

var ansvaret for vedlikehold for utleieboliger og næringsbygg plassert hos 

eiendomsavdelingen. Mandheimen er omtalt nedenfor.  

 

Ansvaret er ikke formelt videredelegert til avdelingsledere eller andre i avdelingene 

som har kommunens eiendommer som sitt arbeidsområde. Ifølge teknisk sjef har han 

tenkt å videredelegere så snart rådmannens delegasjonsreglement er revidert. Både 

rådmannens delegasjonsreglement og økonomireglementet er under revisjon. 

Kommunen vurderer å omorganisere slik at enhet for renhold blir en avdeling under 

teknisk enhet i stedet for å være egen enhet. 

  

Det er inngått avtaler med brukerne av kommunens formålsbygg. Avtalene fastsetter 

hva brukerne har ansvar for og hva som er teknisk enhets ansvar.  

 
Enhet for Renhold har ansvaret for renhold i nesten alle kommunale bygg. De har ikke 

ansvaret for renhold på Mandheimen, ikke i idrettshallen i Atrå og heller ikke i 

kommunens leiligheter. Ifølge enhetsleder er det det utarbeidet renholdsplaner for 



37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune - 17/15618-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune : Rapport 726 014 endelig versjon.pdf

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS                                                                                                               www.tekomrev.no 

11 

alle brukere. Renholdsplanene klargjør hva som er Renholds ansvar og hva som er 

brukerens. Enhetsleder mener at skillelinjene mellom renholdernes ansvar og teknisk 

enhets ansvar er stor sett er klare.  

 

Kommunen samarbeider med Rjukan og Tinn Boligbyggelag (RTBBL) om kommunens 

utleieboliger. Det er ikke inngått noen avtale eller etablert rutiner som regulerer 

hvordan samarbeidet skal fungere, eller nøyaktig hvilke tjenester kommunen kjøper 

fra boligbyggelaget. Teknisk enhet mener at man har funnet en samarbeidsform som 

fungerer, som i dag innebærer at boligkontoret fakturerer husleie og videresender den 

til kommunen, samt sier fra når noen flytter ut.  

 

3.1.2 PLO-institusjonene 
Tinn sykehjem og Rjukan sykehjem (Eldres hus) ligger under enheten PLO -

institusjoner. Sykehjemmene er formålsbygg, og fordelingen av ansvar mellom 

enheten og teknisk enhet er den samme som for de andre formålsbyggene. 

Sykehjemmene har egne vaktmestre, både på Rjukan og i Austbygde.  

 

Enhetslederfor PLO-institusjon mener at det er behov for å avklare ansvarsforholdet 

mellom renholderne og pleiepersonalet litt nærmere.  

 

3.1.3 Asylmottaket 
Asylmottaket disponerer Mandheimen, og leiligheter Tinngate 30 og 32. Asylmottaket 

leier også inn leiligheter fra det private marked. Fordelingen av ansvar for vedlikehold 

av de kommunale bygningene som disponeres av Asylmottaket er annerledes enn for 

de andre kommunale byggene. Asylmottaket har egne vedlikeholdsmidler og egen 

vaktmester. Ifølge enhetsleder for Asylmottaket er fordelingen av ansvar klar når det 

gjelder Mandheimen. Asylmottaket har selv ansvaret for innvendig vedlikehold, og 

Teknisk enhet har ansvaret for det utvendige vedlikeholdet. Det er ikke så avklart 

hvem som har ansvaret for innvendig og utvendig vedlikehold for leilighetene i 

Tinngate. Her har Asylmottaket også gjort utvendig vedlikehold.  Ifølge enhetsleder på 

Mandheimen var det det lite samarbeid med Teknisk enhet tidligere, men det har blitt 

mye bedre i den siste tiden. Det er en pågående vurdering om alt vedlikehold skal 

legges under Teknisk enhet. Asylmottaket kjøper renholdstjenester fra ISS. 

 

3.1.4 Enhetsledernes vurdering av ansvar og roller 
Vi bad enhetslederne om å ta stilling til følgende påstand: Ansvarsforholdet mellom 

meg som bruker av bygget og Teknisk enhet er avklart. Enhetslederne ble bedt om å 

vurdere denne påstanden på en skala fra 1 til 5, der 5 er helt enig og 1 er helt uenig.  
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Figuren under viser at ca. 70 % av enhetslederne har svart 4 eller 5, dvs. at de er stort 

sett enige i denne påstanden. De resterende 30 % har svart 1 eller 2, dvs. de er ikke 

enige i påstanden, og mener at ansvarsforholdet ikke er avklart.  

 
 
Figur 4 Ansvarsforholdet mellom meg som bruker av bygget og Teknisk enhet er avklart 

 
 
Vi har også bedt enhetslederne om å ta stilling til samme påstand, bare om Renhold i 

stedet for Teknisk enhet. 

 
 
Figur 5 Ansvarsforholdet mellom meg som bruker av bygget og Renhold er avklart 

 
 
Enhetslederne har ulike oppfatninger om denne påstanden. Ca. 65 % har svart 4 eller 
5, dvs. at de er stort sett enige i påstanden om at ansvarsforholdet er avklart. 14,3 
prosent har svart 2 og er dermed ikke enige. 14,3 % har svart 3. 
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3.1.5 Revisors vurdering 
Vi mener at kommunen har gode tiltak for å avklare fordelingen av ansvar mellom 

Teknisk/Renhold og de andre enhetene. Renholdsplaner og avtaler med brukerne av 

formålsbyggene klargjør hvor ansvaret for de ulike oppgavene ligger. Likevel viser 

spørreundersøkelsen at ikke alle enhetsledere mener at dette er avklart. Det kan 

derfor være behov for å iverksette tiltak for å sikre at alle parter har en felles 

forståelse av hvor ansvaret for de enkelte oppgaver er plassert. Det kan også være 

behov for å inngå en avtale med Boligkontoret om hvilke tjenester kommunen kjøper. 

 

Fordelingen av ansvar for renhold og vedlikehold for sykehjemmene er den samme 

som for kommunens øvrige formålsbygg. For Mandheimen er det egne ordninger både 

når det gjelder renhold og vedlikehold.  Kommunen vurderer om de ønsker å fortsette 

med denne ordningen.  

 
 

 

3.2 System for vedlikehold 
 
Kommunen bør ha system som kartlegger behov for vedlikehold og reparasjoner i 

bygningsmassen. 

 

Kommunen bør ha system som beregner kostnadsmessig optimalt vedlikehold. 

Kommunen bør ha tiltak for å kartlegge hvilke behov og ønsker brukerne av 

bygningene har. 

 

Kommunen bør ha tiltak som sikrer at samfunnets mål om ivaretakelse av felles 

ressurser blir vurdert i forbindelse med vedlikehold.  

 

3.2.1 System 
Kommunen har et forvaltning, drift og vedlikeholdssystem (FVD-system) kalt Famac. 

Ifølge teknisk sjef er alle kommunens formålsbygninger og borettslagsleiligheter 

registrert i systemet. Enheten jobber med å registrere bygninger som brukes til vann- 

og avløpsanlegg. Kommunen har hatt dette systemet i fire år, men har ikke brukt 

systemet fullt ut. Famac er hittil brukt som internkontrollsystem for brann, heis, 

elektro og lekeplass. Famac er tiltaks- og avvikssystem for disse områdene. 

Branndokumentasjon, samsvarserklæringer, tilsynsrapporter og serviceavtaler samt 

annen relevant dokumentasjon legges også inn i Famac.  
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Teknisk enhet har besluttet å bruke Famac som sitt komplette FDV-system for 

kommunale bygg/eiendommer, og planlegger å fylle systemet med data for å nå dette 

målet. Byggenes vernestatus skal også registreres i Famac.  

 
Renhold har utarbeidet planer for alle bygg de har ansvaret for. Planene forteller 

renholderne hva de skal renholde og når det skal renholdes.  

 

3.2.2 Kartlegging av behov 
Vaktmesterne har faste runder på de byggene de har ansvar for. BVA har 

vaktmestermøter én gang i måneden for å dele erfaringer og rapportere behov. Det 

ligger en bok i hvert bygg, der brukerne av bygget kan skrive inn vedlikeholdsbehov og 

-ønsker. Enhetslederne har tilgang til Famac og kan skrive avviksmeldinger. De kan 

også kontakte BVA direkte via telefon eller epost. Det er ikke formalisert hvordan 

kommunikasjonen mellom bruker og BVA skal være. 

 

Avdelingen får også informasjon om tilstanden på byggene i forbindelse med 

vernerunder.  

 

BVA har ikke noe formelt samarbeid med enhet for renhold, men renholderne sier fra 

dersom de oppdager at det er noe som bør repareres. Enhetsleder for renhold sier at 

på ungdomsskolen skriver renholderne liste til vaktmesteren. På steder der de ikke ser 

vaktmesteren så ofte, går beskjeder om ting som bør utbedres via enhetsleder.  

 

Enhetsleder for renhold sier at enhetene tar kontakt med henne dersom de ønsker 

renhold utover den faste planen. 

 

Kommunen/enhetene har ikke system for å gjennomføre brukerundersøkelser. Teknisk 

sjef mener de får gode tilbakemeldinger fra brukerne og at brukerne er og skal være 

involvert i når det gjøres tilstandsanalyser av bygg. 

 

PLO-institusjonene 
Tilstandsanalyse av Eldres hus av behandlet av kommunestyret i juni 2015. Analysen 

konkluderer med at det vil koste 70 mill. kr. å rehabilitere sykehjemmet. 

Kommunestyret vedtok å igangsette behovsutredninger for rehabilitering og at 

bevilgninger skal vurderes i forbindelse med økonomiplanen for 2016. 

 

Enhetsleder mener at Tinn sykehjem, i motsetning Eldres hus, er godt vedlikeholdt. Til 

tross for at Eldres hus er nedslitt, mener enhetsleder at bygninger fungerer greit for 

beboere og ansatte.  
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Asylmottaket 
Tilsyn på Mandheimen etter forskrift om miljørettet helsevern i juni 2015 avdekket 

store skader og mangler på vinduene, skader på verandarekkverk, taklekkasje mm. 

Kommunen fikk pålegg om å utbedre verandarekkverk omgående, og om å skifte eller 

utbedre vinduer innen 1. oktober 2015. Plan for utbedring av tak må leveres innen 

samme dato.   

 

Enhetsleder mener at Mandheimen er svært forfalt utvendig, og det har vært vanskelig 

å få Teknisk enhet til å gjøre noe med bygget. Teknisk etat har startet med å utarbeide 

konkurransegrunnlag for nye vinduer nå, jf. pålegg om utbedring. Enhetsleder mener 

at bortsett fra at de har beboerrom som burde ha vært pusset opp, er standarden 

innvendig stort sett er grei.   

 

Det foreligger ikke konkrete planer om å totalrehabilitere bygget. 

 

3.2.3 Planlegging av vedlikehold 
Teknisk enheten mener selv at de har forbedringspotensial når det gjelder planmessig 

vedlikehold. Tidligere ble det utarbeidet vedlikeholdsprogram/plan jf. pkt. 2.2 som ble 

rullert årlig og politisk vedtatt. Teknisk sjef har nå planlagte vedlagte vedlikeholds-

oppgaver i et regneark som han viser til frem til samfunns- og miljøutvalget og 

orienterer om. Enheten mener det er vanskelig å planlegge for området, fordi det ofte 

dukker opp noe uforutsett.  

 

Teknisk enhet sier at de planlegger å bruke høsten til vurdere tilstanden på 

bygningsmassen for å få oversikt over behovet vedlikehold. Enheten sier også at de 

vurderer ulike systemer for å få bedre kostnadsoverslag for et ev. 

vedlikeholdsetterslep.  

 

3.2.4 Samfunnets behov  

Kulturminner/verdensarv 
Rjukan ble nylig satt på UNESCOs verdensarvliste, og Tinn kommune er selv eier av 

bygg som er fredet eller vernet. Rjukanhuset er fredet av Riksantikvaren, 

kommunestyret har vernet bl.a. Torget 1 og 2 og Tveito skole. Mandheimen er definert 

som et signifikant bygg i verdensarven og kommunen har forpliktet seg til å verne 

bygget innen 2019.  Konsekvensen av å være eier av bygg som er freda eller verna, er 

bl.a. at adgangen til å gjøre endringer er begrenset.  

 

Det er Norge som stat som er ansvarlig avtalepart med UNESCO om verdensarven. Det 

skal rapporteres til UNESCO hvert 6. år, første gang i 2019. Norge kan miste sin 
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verdensarvstatus dersom UNESCO mener at kulturarven er forringet. Ifølge kommunen 

ønsker de å gå foran med et godt eksempel når det gjelder å ivareta de verdiene som 

inngår i verdensarven.  Kommunen har satt ned et lokalt verdensarvråd som skal 

arbeide med konsekvenser av verdensarven.  

 

Miljø 
Kommunens energi og klimaplan sier at det skal innføres system for energioppfølging 

av hele bygningsmassen. Planen har mål om redusert energibruk i kommunens 

bygninger. Ifølge kommunalsjefen er energi- og klimaplanen i liten grad fulgt opp. 

Planen er nå foreslått revidert.   

 

Kommunen skal nå i gang med å vurdere muligheten for energieffektivisering i sine 

bygg, og skal bruke ekstern konsulent til dette arbeidet (såkalt EPC -

Energieffektivisering med garantert besparelse).  

 

3.2.5 Enhetsledernes vurdering av rutiner for vedlikehold og renhold 
Vi har bedt enhetslederne om å vurdere hvordan samarbeidet med Teknisk enhet og 

vedlikeholdsrutinene fungerer.  

 
Figur 6 Påstander om vedlikehold. På en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig 
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Vi har også bedt enhetslederne om å vurdere samarbeidet med Renhold.  
 
Figur 7 Påstander om Renhold. På en skala fra 1 til 5, der 1 er helt uenig og 5 er helt enig 

 
 
 
 

3.2.6 Revisors vurdering  
Et godt verdibevarende vedlikehold er et uttrykk for et optimalt vedlikehold, hvor 
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styrke kommunens eiendomsforvaltning, og det er viktig at dette arbeidet fortsetter.  

 

Når det gjelder kommunens tiltak for å sikre samfunnets mål om ivaretagelse av felles 
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kommunen i liten grad har hatt slike tiltak. Gjennom energi- og klimaplanen har 

kommunen vedtatt mål og tiltak for å ivareta miljøet ved driften av sine bygg, men 

etter hva vi har fått opplyst er denne planen i liten grad fulgt opp.  Per i dag har ikke 

kommunen etablert egne tiltak for å følge opp sine bevaringsverdige bygninger. Men 

kommunen er i ferd med å etablere tiltak i form av EPC-prosjektet for å spare energi og 

ved å nedsette et lokalt verdensarvråd som skal ivareta de verneverdige byggene.  
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4 Økonomiske rammebetingelser 
 

Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 

eiendomsforvaltning har? 

 

4.1 Økonomiske rammebetingelser 
 
Eiendomsforvaltningen bør ha økonomiske rammer som gjør at: 

- kostnadsmessig optimalt vedlikehold på byggene i størst mulig grad kan 

opprettholdes,  

- brukernes behov og trivsel kan sikres, og 

- samfunnets interesser kan ivaretas.  

 

4.1.1 Midler til vedlikehold av kommunale bygg 
Kommunen har avsatt midler til vedlikehold i eget Prosjekt – vedlikehold kommunale 

bygg (se tabell 1). Disse midlene skal ifølge teknisk enhet brukes til større 

vedlikeholdsarbeider og til ta igjen vedlikeholds etterslep. Teknisk enhet har også 

midler til løpende vedlikehold og mindre vedlikeholdsoppgaver innenfor sin 

driftsramme.  

 

Enheten har ikke en samlet oversikt over hva de bruker til vedlikehold av kommunale 

bygninger, dvs. summen av vedlikeholdsarbeider finansiert av enhetens driftsramme 

og av prosjektmidler. Tabellen under viser bare det vedlikeholdet som er finansiert av 

prosjektmidler.   

 
Tabell 1 Prosjekt - kommunalt vedlikehold 

 2015 2014 2013 2012 

Opprinnelig budsjett 4 250 4 500 5 500 4 250 

Justert budsjett 7 350 7 750 7 500 3 450 

Regnskap 2 023* 4 619 4 544 400 

Mindreforbruk  3 131 2 956 3 050 
KILDE: Tinn kommune. *pr 25.8.15 

 
Kommunen har ikke brukt opp prosjektmidlene verken i 2012, 2013 eller i 2014.  Fra og 

med 2013 har Teknisk enhet fått overført ubrukte midler fra ett år til neste år. 

Kommunalsjefen mener at kommunen har fått økt sin kompetanse og at de jobber mer 

systematisk enn tidligere, og at de derfor har fått satt i verk flere prosjekter i 2015 enn 

tidligere.  
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Enheten har ikke oversikt over hvor mye av driftsrammen som er brukt til vedlikehold. 

Tabellen under viser hva kommunen har rapportert til KOSTRA at de samlet sett har 

brukt til vedlikehold av formålsbygg.  

 
Tabell 2 Vedlikehold av formålsbygg 

KOSTRA 2014 2013 2012 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter4 5849 5027 3414 
 

KILDE: SSB 

 

Tallene i tabell 1 og tabell 2 er ikke umiddelbart sammenlignbare. Det kan ligge andre 

utgiftarter i tabell 1 enn i tabell 2. Det kan også ligge vedlikehold av andre typer bygg i 

tabell 1 enn i tabell 2. Men tabell 2 viser at kommunen har brukt mer på vedlikehold 

enn det som framkommer av tabell 1.  

 

Det skal tas stilling til rehabilitering av Eldres Hus i forbindelse med økonomiplan og 

budsjett for 2016.  Teknisk sjef mener at kommunens eierskap i bygninger som er 

fredet/vernet, på sikt vil medføre at vedlikeholdskostnadene blir høyere. 

Kommunalsjefen er enig i denne vurderingen: det vil koste mer å vedlikeholde 

byggene.  

 
  

                                                      
4 Art 070 lønn vedlikehold, art 230 vedlikehold, bygg- og anleggstjenester og art 250 materialer til 

vedlikehold. 
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4.1.2 Sammenligning med andre kommuner 
Hvor mye midler en kommune må bruke for å vedlikeholde bygningene sine avhenger 

blant annet av hvor stor bygningsmasse kommunen eier. Tinn kommune har 

rapportert til SSB i 2014 at de eide formålsbygg5 med et samlet areal på 45 285 

kvadratmeter og i alt 11 boliger.  

 
Figur 8 Areal formålsbygg ift. innbyggertall 2014 

 
KILDE: SSB 

 
Figuren viser at i forhold til innbyggertallet eier Tinn kommune store arealer 

sammenlignet med landsgjennomsnittet og gjennomsnittet av Kostragruppa si. 

Figuren under viser kommunens samlede utgifter (drift, renhold og vedlikehold) til 

eiendomsforvaltning per kvadratmeter. Figuren viser bare utgifter til formålsbygg. 

 
Figur 9 Utgifter til eiendomsforvaltning 2012 - 2014 

 
KILDE: SSB 

                                                      
5 Administrasjonslokaler, førskolelokaler, skolelokaler, institusjonslokaler, idrettsbygg og kulturbygg. 

669

748

944

600

700

800

900

1000

2012 2013 2014

Utgifter til eiendomforvaltning 

Landet Tinn Gruppe 12



37/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune - 17/15618-1 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt - Eiendomsforvaltning - Tinn kommune : Rapport 726 014 endelig versjon.pdf

 

 
Telemark kommunerevisjon IKS                                                                                                               www.tekomrev.no 

22 

Figuren viser at utgiftene har steget siden 2012.  I 2012 brukte Tinn kommune 

betydelig mindre på bygningene sine enn gjennomsnittet. I 2014 har utgiftene til 

eiendomsforvaltning i Tinn steget til nivå med landsgjennomsnittet.  

 
Figur 10 Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter 

 
KILDE: SSB 

 

Hvis vi ser på utgifter til vedlikehold isolert sett, ser vi at Tinn kommune bruker mer på 

vedlikehold av bygningene sine i 2014 enn sammenligningskommunene.  

 

 

4.1.3 Revisors vurdering 
Eiendomsforvaltningen i Tinn kommune har siden 2012 fått mer midler til vedlikehold 

av bygningsmassen enn hva de har brukt. Det har vært et mindreforbruk på rundt 3 

mill. kr i årene 2012 – 2014.  Ubrukte budsjettmidler har blitt overført til neste år. 

Kommunen har hatt økonomiske rammer til å vedlikeholde bygningsmassen bedre enn 

hva de faktisk har gjort. Det vedlikeholdet som kommunen har gjort, er ifølge 

enhetslederne ikke alltid tilstrekkelig jf. pkt. 2.2.3.  

 

Tinn kommune eier en større bygningsmasse enn sammenligningskommunene. 

Utgiftene til eiendomsforvaltning vil derfor sannsynligvis være høyere i Tinn enn i 

gjennomsnittskommunen. KOSTRA-sammenligningen viser at Tinn bruker like mye på 

eiendomsforvaltning som landsgjennomsnittet når vi ser på utgifter per kvadratmeter 

(2014). Hvis vi ser på utgifter til vedlikehold isolert, bruker Tinn mer enn 

landsgjennomsnittet (2014).  
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Det er vanskelig å si hvordan bygningsvedlikeholdet i kommunen hadde vært dersom 

kommunen hadde brukt alle vedlikeholdsmidlene sine, og om de økonomiske 

rammene er tilstrekkelige for ha et godt vedlikehold som ivaretar bygningene, 

brukerne og eventuelle andre interesser. KOSTRA-sammenligningen viser at Tinn 

bruker mer på vedlikehold enn sammenligningskommunene, og dersom kommunen 

hadde brukt opp vedlikeholdsbudsjettet sitt hadde avstanden til 

sammenligningskommunene vært enda større. Ev. manglende vedlikehold i perioden 

2012-2014 kan ikke forklares med for lave økonomiske rammer. 

 

Vedlikeholdsetterslepet/rehabiliteringsbehovet på Eldres hus er beregnet til 70 mill. kr. 

Det er foreløpig ikke avsatt midler til å gjøre noe med dette.  
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
 

Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system 
for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen? 

Kommunen har vedtatt mål for eiendomsforvaltningen i budsjettet for 2015. Målene i 

budsjettet er ikke forankret i overordna planverk. Vedlikehold av kommunale 

bygninger inngår i den årlige budsjettbehandlingen, men bevilgning til vedlikehold er 

ikke basert på overordnede mål eller reelt vedlikeholdsbehov. Tilstanden på 

bygningsmassen blir ikke systematisk rapportert.  

 

Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende 
vedlikehold av bygningene sine? 

Tinn kommune har tiltak og rutiner for å føre tilsyn med og vedlikeholde byggene sine, 

men ikke i et omfang som er tilstrekkelig for å sikre et godt verdibevarende 

vedlikehold. Kommunen har ikke en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet i 

bygningsmassen sin, og har ikke systemer for å beregne kostnadsmessig lønnsomt 

vedlikehold.  Det jobbes i liten grad planmessig med vedlikehold.  

 

Kommunen har tiltak som i stor grad sikrer at ansvar og roller for 

eiendomsforvaltningen er avklart.  

 

Kommunen er gang med å etablere tiltak for å kunne jobbe mer planmessig med 

vedlikehold.  

 

Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige 
karakteren som eiendomsforvaltning har? 

Det er vanskelig å gi en konkret vurdering av om de økonomiske rammevilkårene er 

tilpasset et vedlikehold som ivaretar bygningene, brukerne og ev. andre hensyn i et 

langsiktig perspektiv.  Kommunen har ikke gjort noen vurderinger av hva det vil koste å 

ha et verdibevarende vedlikehold. Tinn har ikke brukt opp vedlikeholdsbudsjettet sitt 

de siste årene, men har likevel brukt mer på vedlikehold enn kommuner det er naturlig 

å sammenligne seg med. Kommunen har i perioden 2012-2015 hatt økonomiske 

rammer til å gjøre mer vedlikehold enn hva de faktisk har gjort.  
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5.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 

 sikre at eiendomsforvaltningen er forankret på politisk nivå, 

 sikre helhetlig, nyansert og skriftlig rapportering til politisk nivå om 

kommunens bygninger og forvaltningen av disse, 

 sørge for å ha en helhetlig oversikt over vedlikeholdsbehovet, og 

 beregne og planlegge vedlikehold ut i fra hva som er lønnsomt i et langsiktig 

perspektiv. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 
 

 

NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» gir en samlet oversikt over hvordan 

kommunen kan drive god eiendomsforvaltning. Denne utredningen har gitt opphav til 

ulike andre dokument som om kommunal eiendomsforvaltning, blant annet KS 2008: 

«Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og rådmenn» 

og Direktoratet for byggkvalitet sin veileder fra 2011 «God kommunal 

eiendomsforvaltning, fordypning for folkevalgte».  

  

Problemstilling 1 – Mål og strategier for eiendomsforvaltningen 

 

Har Tinn kommune overordnede politiske mål og rasjonelt system for planlegging og 

styring av eiendomsforvaltningen? 

 
 

Eieren, forvalteren og brukeren av kommunale eiendommer har ulike roller når det 

gjelder ansvar og interesser for en eiendom. Folkevalgte representanter har 

eieransvaret og dermed det strategiske, juridiske og økonomiske ansvaret for 

eiendommene. Med begrepet forvalter mener vi en enhet som har ansvar for løpende 

drift og vedlikehold av eiendommene.  Brukerrollen ivaretas den virksomheten som 

holder til i eller på annen måte bruker bygningene. 

 

I følge NOU 2004:22 bør det være overordnede politiske mål for eiendoms-

forvaltningen. Disse målene bør være skriftlige og formelt vedtatt for å gi grunnlag for 

en god eiendomsforvaltning.  

 

Direktoratet for byggkvalitet mener6 at det bør foreligge overordnede politiske 

bestemte mål som kan legges til grunn for egne vurderingskriterier og for kalibrering 

og balansering av faglige kriterier. Politiske mål for eiendomsforvaltningen bør omfatte 

både:  

- formålet og målene med eiendomsmassen, og 

- mål for måten den skal forvaltes på. 

 

                                                      
6 God kommunal eiendomsforvaltning. Fordypning for folkevalgte. 
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KS7 anbefaler at kommunene utarbeider en helhetlig eiendomsstrategi der vedlikehold 

inngår som et vesentlig element. Strategien bør knyttes til kommunenes overordnede 

styringsdokumenter. 

 

NOU 2004:22 anbefaler at kommunene har et rasjonelt system for planlegging og 

styring av eiendomsforvaltningen. Et slikt system innebærer at forvalteren planlegger 

aktivitetene og ressursbruk ut fra vedtatte politiske mål, og rapporterer tilstand, 

prosesser og resultat i forhold til målene.  Tilstandsrapporteringen bør inneholde 

informasjon om: 

 

 Eiendoms- og bygningsregister med areal. 

 Eiendommenes verdi. 

 Eiendommenes tilstand – teknisk, inneklima/miljø og fysisk tilstand. 

 Forbruksdata, blant annet energi og andre «miljøparametere» per bygg 

 Antall brukere og lignende indikatorer for bruksintensitet og arealeffektivitet 

 Lovpålagt dokumentasjon  

 

 KS sier at8:  

Det som kjennetegner kommunene som får til et godt vedlikehold er god 

kommunikasjon mellom kommunestyret som folkevalgt eier (…) og 

eiendomsforvalter. Det vil si at eiendomsforvalter får anledning til å rapportere 

om tilstand, utfordringer og muligheter knyttet til eiendommene. De folkevalgte 

må på sin side stille krav til god forvaltning og rapportering som gir oversikt og 

grunnlag for politisk diskusjon og prioritering. (s. 4) 

 

 
Revisjonskriterier 

 Politiske mål for eiendomsforvaltningen bør omfatte formål og mål med 

eiendomsmassen, samt mål for måten den skal forvaltes på.  

 

 Eiendomsforvaltning bør inngå i kommunens system for helhetlig og langsiktig 

planlegging, og knyttes til arbeidet med budsjett og økonomiplan.  

 

 Kommunen bør rapportere tilstand på all kommunal bygningsmasse i forhold til 

fastsatte mål, med forslag om prioriteringer og kostnadsanslag. Rapporteringen 

bør være en del av kommunens årsrapportering. 

                                                      
7 I «Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – en veileder for folkevalgte og rådmenn» 

8 KS: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn.  
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Problemstilling 2 – System og tiltak for å sikre verdibevarende vedlikehold 
 

Har Tinn kommune system som kan sikre et godt verdibevarende vedlikehold av 

kommunens bygninger? 

 

Kommuneloven § 23, andre ledd om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

 

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen 

skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

 

Godt verdibevarende vedlikehold er et uttrykk for optimalt vedlikehold, hvor arten og 

omfanget av vedlikeholdet vurderes i et langsiktig økonomisk perspektiv og i forhold til 

de politiske målene for eiendomsforvaltningen. Et godt verdibevarende vedlikehold vil 

bidra både til samfunnets mål om ivaretakelse av våre felles ressurser og kapital og 

bidra til at brukernes effektivitet, trivsel og helse blir best mulig ivaretatt.  

 

Vedlikehold er i flg. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og struktur å 

forstå som periodisk vedlikehold og utskiftninger. Vedlikehold er derfor per definisjon 

planmessig. Andre tiltak som ikke skjer planmessig, for eksempel å tiltak for å stoppe 

skadeutvikling som er observert, er en reparasjonskostnad, men regnes med vanligvis 

med til vedlikeholdet. Regelmessig ettersyn og renhold defineres som driftskostnader, 

og er ikke i følge standardens definisjon ikke vedlikehold. Disse tiltakene er likevel 

svært viktige for å oppretthold teknisk, miljømessig og estetisk kvalitet.  

 

Planmessig vedlikehold er tiltak som tar sikte på å opprettholde kvaliteten eller 

forsinke forringelsen av de tekniske kvalitetene som er nødvendig for at 

bygningsdelene skal funksjonere som forutsatt. Det kreves teknisk kunnskap og 

kompetanse for å sikre at vedlikeholdet blir ivaretatt på riktig måte, og at de ulike 

vedlikeholdstiltakene blir riktig prioritert.  

 

Kostnadsmessig optimalt vedlikehold er det nivået på vedlikehold som gir lavest 

kostnader til fvd (forvaltning, drift og vedlikehold) i det lange løp.  

 

Teknisk levetid er ikke nødvendigvis i samsvar med bygningens økonomiske levetid, 

som er betinget av hvor egnet bygningen er til bruksformål som det er etterspørsel 

etter. En velholdt skolebygning kan være tilnærmet verdiløs dersom det er bygget nye 

mer funksjonelle skoler som dekker behovet for skolelokaler, eller dersom behovet for 
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skolen er falt bort på grunn av befolkningsutviklingen. I slike situasjoner vil enhver 

form for vedlikehold være ulønnsomt i forhold til en ren kostnadsvurdering, og mange 

vil velge å la bygningen forfalle. NOU-en mener at dette sjelden eller aldri er et riktig 

valg i et samfunnsmessig perspektiv, hvor hensynet til kulturhistorien og det sosiale 

miljøet må tillegges vekt, særlig for kommunale bygninger.  

 

Godt verdibevarende vedlikehold omfatter derfor følgende elementer:  

- kostnadsmessig optimalt vedlikehold, 

- vedlikehold som bidrar til at politiske mål oppfylles,  

- vedlikehold som ivaretar brukernes behov og trivsel, og 

- vedlikehold som ivaretar samfunnets mål om ivaretakelse av ressurser.  

 

Kommunen bør ha tiltak og system som i størst mulig grad sikrer dette. Se også 

problemstilling 1 om krav til innhold i tilstandsrapporteringen.  

 

Revisjonskriterier 

 Det bør være avklart hvilke roller og ansvar eieren, forvalteren og brukerne har 
i forhold til kommunen bygningsmasse.  

 Kommunen bør ha system som kartlegger behov for vedlikehold og 
reparasjoner i bygningsmassen. 

 Kommunen bør ha system som beregner kostnadsmessig optimalt vedlikehold. 

 Kommunen bør ha tiltak for å kartlegge hvilke behov og ønsker brukerne av 
bygningene har. 

 Kommunen bør ha tiltak som sikrer at samfunnets mål om ivaretakelse av felles 
ressurser blir vurdert i forbindelse med vedlikehold.  

 
 

Problemstilling 3 – Om tilpasning av økonomiske rammevilkår 

Er de økonomiske rammevilkårene tilpasset den langsiktige karakteren som 

eiendomsforvaltning har? 

 

Kommuneloven § 1 – Lovens formål 
 

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig 

kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor 

rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 

Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en 

høy etisk standard.  
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Kommunene skal drives rasjonelt og effektivt. Det er ikke rasjonelt eller effektivt om 

kommunens bygninger forfaller fordi det ikke avsettes tilstrekkelig midler til å drive 

jevnlig og nødvendig vedlikehold. Det innebærer at de økonomiske rammevilkårene i 

størst mulig grad bør være tilstrekkelige til å finansiere et godt verdibevarende 

vedlikehold (jf. problemstilling 2).  

 

Revisjonskriterier: 

  

Eiendomsforvaltningen bør ha økonomiske rammer som gjør at: 

- kostnadsmessig optimalt vedlikehold på byggene i størst mulig grad kan 

opprettholdes,  

- brukernes behov og trivsel kan sikres, og 

- samfunnets interesser kan ivaretas.  
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Tinn kommune 29. mai 

2015, og med påfølgende oppstartsmøte med rådmannen 1. juli. Forvaltnings-

revisjonen beskriver status sommeren 2015. 

 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi brukt metodene intervju, dokument-

gjennomgang, KOSTRA-analyse og spørreundersøkelse.  

 

Innsamling og bearbeiding av data 
Vi har gjennomgått anerkjent faglitteratur om eiendomsforvaltning. Det gjelder særlig 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle. Denne utredningen har gitt opphav 

til ulike andre dokument som vi også har gjennomgått. Det gjelder blant annet KS 

2008: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og 

rådmenn, og Direktoratet for byggkvalitets veileder fra 2011 God kommunal 

eiendomsforvaltning, fordypning for folkevalgte.  

 

Vi har kartlagt og gjennomgått plandokumenter og dokumenter kommunen har som 

regulerer eiendomsforvaltningen. De mest sentrale er: 

- Kommuneplanenes samfunnsdel 2007-2018. 

- Planstrategi 2012-2015 

- Budsjett 2015 

- Økonomiplan 2015-2018 

- Årsmelding 2013 og 2014 

- Tertialrapporter 2014 og 1. tertial 2015 

- div. interne dokumenter fra Teknisk enhet og enhet for Renhold 

 

Vi har hatt møter/samtaler med rådmannen og kommunalsjef for utvikling og 

samfunn. Vi har intervjuet enhetslederne for Teknisk, Renhold, Institusjoner og for 

Asylmottaket. Det er skrevet referat fra intervjuene, som intervjuobjektene har 

verifisert. Det har vært løpende kontakt på telefon og epost med ansatte i Teknisk 

enhet i den grad det har vært nødvendig. Den muntlige informasjonen som er brukt i 

rapporten er verifisert i forbindelse med høringsprosessen.  

 

Vi har gjennomført elektronisk spørreundersøkelse blant enhetslederne for å få et 

innblikk i hvordan de opplever samarbeidet med Renhold og Teknisk, og hvordan de 

vurderer tilstanden i de bygningene de er lokalisert. Vi har spurt alle enhetsledere 

bortsett fra lederne av Teknisk og Renhold, dvs. 14 enhetsledere. Alle enhetslederne 
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har svart på undersøkelsen (100 % svarprosent). Den høye svarprosenten gjør at 

resultatene fra undersøkelsen er sikre. 

 

Vi har brukt KOSTRA-tall for eiendomsforvaltning og vedlikehold av formålsbygg, og 

sammenlignet Tinn med landsgjennomsnittet og kommunegruppe 12. KOSTRA bruker 

betegnelsen formålsbygg, og utleieboliger/omsorgsboliger er ikke definert som 

formålsbygg. Vi sammenligner med kommunegruppe 12, fordi den består av 

kommuner som SSB har felles trekk med Tinn og derfor kan sammenlignes. Vi 

sammenligner også med landsgjennomsnittet uten Oslo.  

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 

innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt. Vi mener at den informasjonen vi 

presenterer i rapporten er pålitelig.  

 

Gyldighet handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare. Vi mener at det vi har undersøkt er relevante i forhold til problemstillingene 

for prosjektet. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon9. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

                                                      
9 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 
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Arkivsak-dok. 17/03167-3 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor i møte 27.11.2017 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte.  

Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova:  
 

§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  

§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 

kontrollutvalget.  

 

Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften:  
 

§ 6.Regnskapsrevisjon  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette 

foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets 

instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for 

arbeidet til revisor.  

 

Det er fast praksis at revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen i 

kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor frem planleggingen av revisjonsåret, og på 

våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet.  

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil orientere om revisjonsarbeidet i Tinn kommune i møtet. 
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Arkivsak-dok. 17/15613-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte og arbeidsplan 2018 - Tinn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.  
 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2018, Mandager klokka 10:00: 5.2.2018 – 23.4.2018 – 11.06.2017 – 24.9.2018 – 26.11.2018  

 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2018. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.  

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle.  

 

Kontrollutvalget i Tinn kommune har i utgangspunktet fem møter i året, fordelt på tre møter på våren og 

to møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.  

 

Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, framfor å utarbeide 

en samlet plan for virksomheten i valgperioden.  

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller forskrift 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04. 

 

Sekretariatet legger frem følgende forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2018: 

 

Mandag 5. februar 2018 kl. 10:00 -13.00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsmelding 2017 for Tinn kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt 
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Mandag 23. april 2018 kl. 10:00 -13.00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Tinn kommunes regnskap for 2017 – kontrollutvalgets uttalelse  

 Tinn kommune Rjukanbadet KFs regnskap for 2017 – kontrollutvalgets uttalelse  

 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Mandag 11. juni 2018 kl. 10:00 – 13:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt 

 Virksomhetsbesøk/orientering?  

 

Mandag 24. september 2018 kl. 10:00 -13.00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019  

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2018  

 Vurdering av revisors uavhengighet  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Mandag 26. november 2018 kl. 10:00 -13.00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Møte- og arbeidsplan for 2019  

 Orientering om budsjettet for Tinn kommune 2019  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller legger frem/behandles fortløpende.  

Nye prosjekt bestilles også fortløpende.  

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man 

ønsker.  
 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljøet og kommunens innbyggere. Endra regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk 

er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 

å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 7-8. februar 2018, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Haustkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 29-30. mai 
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Arkivsak-dok. 17/00972-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 27.11.2017 – Tinn kontrollutvalg  

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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