
Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (24.04.2018) 

Tinn kontrollutvalg 

Date: 2018-04-24T10:00:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

Forfall meldes til utvalgets sekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller mobil: 

47034560, snarest mulig.  

 

Vara møter bare etter egen innkalling.  

 

I tillegg møter:  

Sak 10/18 Daglig leder i Rjukanbadet KF, Jan Andresen   kl. 10:00 

Sak 11/18 Økonomisjef Kaja Thorjussen      kl. 10:30 

Sak 11-12/18 Personal og organisasjonssjef/ass. rådmann, Ingebjørg Skavlebø kl. 10:30 

Sak 11-12/18 Rådmann Rune Engehult      kl. 10:30 

Sak 12/18  Teknisk sjef, Jan Arvid Gravklev     kl. 11:30 

Sak 12/18 Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal     kl. 11:30 
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Arkivsak-dok. 18/00169-8 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 24.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 24.04.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 24.04.2018 godkjennes. 
 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 24.04.2018  
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Arkivsak-dok. 18/00169-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 24.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 20.02.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 20.02.2018 godkjennes. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 20.02.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 20.02.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 20.02.2018 kl. 10:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00169 
  
Til stede:  Leder Gunnar Odd Hagen 

Nestleder Torild Bye 

Medlem Kjetil Høstrup Djuve 

Medlem Bent Frode Bystrøm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Svein Antonsen 

  
Forfall:  Medlem Palma Marie Sebu 
  
Andre: Rådmann Rune Lødøen 

Kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien  

 

Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

 

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/18 18/00169-1 Godkjenning av innkalling 20.02.2018 3 

Møteprotokoll 

1/18 18/00169-2 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017 4 
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Saker til behandling 

1/18 18/00172-1 Referatsaker 20.02.2018 5 

2/18 16/12025-22 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Barnevern og forebyggende 

arbeid 
6 

3/18 17/15621-8 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS 7 

4/18 18/02664-1 Årsmelding 2017 - Kontrollutvalget i Tinn 8 

5/18 18/03188-1 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune 9 

6/18 18/00186-1 Orientering fra revisor 20.02.2018 10 

7/18 18/02463-2 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018 11 

8/18 18/00179-1 Eventuelt i møte 20.02.2018 12 

    

 

 
Rjukan, 20.02.2018 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

1/18 Godkjenning av innkalling 20.02.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 20.02.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 20.02.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

Medlem Kjetil H Djuve bad om at det ble notert i protokollen at leder startet møte med et  

minneord til Arnhild Grov Mortensson  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 27.11.2017 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/18 Referatsaker 20.02.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 1/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

  
1) NKRFs kontrollutvalgskonferanse 7-8 februar – betraktninger  

2) Temarks vårkonferanse, 19. april.  

3) Underveis rapportering på forvaltningsrevisjon av Konsulentbruk i Tinn kommune  

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Barnevern og forebyggende 

arbeid 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 2/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevern og 

forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 

 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien gav utvalget en orientering om arbeidet som har blitt gjort i 

etterkant av rapporten, og besvarte spørsmål fra utvalgsmedlemmene. Rådmann Rune Lødøen 

kommenterte i saken.  

 

Medlem Kjetil Djuve kom med forslag om å be administrasjonen tilbake i februar 19 for en orientering 

om hvilken effekt endringen i organisasjonsstruktur har gitt for barnevernstjenesten.  

  

Forslag til tillegg til vedtak: Kontrollutvalget ber administrasjonen komme i kontrollutvalgsmøte 

februar 2019 for å gi en orientering om hvilken effekten omorganiseringen har hatt for 

barnevernstjenesten. 

 

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret til orientering.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget finner rapport og redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevern og 

forebyggende arbeid tilfredsstillende, og avslutter med dette saken. 

 

Kontrollutvalget ber administrasjonen komme i kontrollutvalgsmøte februar 2019 for å gi en 

orientering om hvilken effekten omorganiseringen har hatt for barnevernstjenesten. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/18 Prosjektplan - selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 3/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på forvaltningsrevisjon i selskap av Tinn vann og avløp AS, 

fra Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger. 

 

 

Møtebehandling 
Medlem Bent Frode Bystrøm bad om at sin habilitet ble vurdert. Han har i perioden vært 

regnskapsfører for Tinn vann og avløp. Utvalget vurderte han som habil i saken. 

 

Anne Hagen Stridsklev presenterte revisjonens forslag til prosjektplan.  

 

Utvalget diskuterte prosjektplanen og stilte spørsmål til forvaltningsrevisor. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan på forvaltningsrevisjon i selskap av Tinn vann og avløp AS, 

fra Telemark kommunerevisjon IKS som den foreligger. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/18 Årsmelding 2017 - Kontrollutvalget i Tinn 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Tinn kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 
 

 

Møtebehandling 

Sekretær gikk gjennom kontrollutvalgets årsmelding 2017. Revisor hadde i forkant av møtet 

påpekt noen feil i årsmeldingen. Dette ble opplyst om under gjennomgangen av årsmeldingen.  

 

Forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 med de rettelsene som ble gitt i møtet.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Tinn kontrollutvalg til orientering, og anser den for 

å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 med de rettelsene som ble gitt i møtet.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Tinn kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kemneren -Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 5/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Tinn for 2017 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Tinn for 2017 til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/18 Orientering fra revisor 20.02.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 6/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin ga utvalget en orientering om den løpende revisjonen i kommunen.  

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/18 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 7/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

Saken tas til orientering.  

 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor ga en kommentar til forvaltningsrevisors uavhengighetserklæring.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/18 Eventuelt i møte 20.02.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 20.02.2018 8/18 

 

 

Møtebehandling 

Nestleder Torild Bye hadde i forkant av møtet stilt spørsmål til Rådmann Rune Lødøen. 

Rådmann Rune Lødøen hadde til møtet forberedt svar på spørsmålene og leverte ut et skriftlig 

dokument til utvalget. Dokumentet fra rådmannen legges ut med sakspapirene til møtet.  

 

Rådmannen orienterte også om at kommunens regnskap for 2017 er levret revisjonen, og om 

pågående rettsaker mot Tinn kommune.  

 

Medlem Kjetil H Djuve stilte spørsmål om det blir sammenslåing mellom Telemark 

kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon IKS. Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

og medlem Bent Frode Bystrøm som er sitter i representantskapet til TKR informerte.  

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.   

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

 

 



9/18 Referatsaker 24.04.2018 - 18/00172-3 Referatsaker 24.04.2018 : Referatsaker 24.04.2018

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/00172-3 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 24.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 24.04.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker:  

1) Saker i media 

2) Ny kommunelov – Prop. 46 L 

3) Nye personvernregler fra mai 2018 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- TA – Krass kritikk mot sykehjem fra pårørende 

- Varden – Tinn kommune frifunnet i erstatningssak 

- Punktliste – nye personvernregler fra mai 2018 
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Hva blir nytt?

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

1

Alle norske virksomheter får  
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn  
i den nye lov   givningen og finne ut 
hvilke nye plikter som gjelder dem. 
Ledelsen må sørge for å få på plass 
rutiner for å overholde de nye 
pliktene. Alle ansatte må følge de  
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal 
være lett tilgjengelig og skrevet på en 
forståelig måte. Det nye lovverket 
stiller strengere krav til informasjonens 
form og innhold enn dagens lovgivning. 
All informasjon som gis til barn, skal 
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og 
personvern konsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko 
for personvernet, må virksomheten 
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen 
viser at risikoen er stor og dere selv 
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet 
involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn  
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en 
mest mulig personvernvennlig måte. 
Dette kalles innebygd personvern. Den 
mest personvernvennlige innstillingen 
skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette 
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er 
virksomhetens personvernekspert,  
og et bindeledd mellom ledelsen,  
de registrerte og Datatilsynet.  
Ombudet kan være en ansatt eller en 
profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa 
Virksomheter som holder til utenfor 

Europa må også følge forordningen, 
dersom de tilbyr varer eller tjenester  
til borgere i et EU eller EØSland.  
Dette gjelder også om de ikke direkte 
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden 
til europeiske borgere på nett. De som 
er etablert i flere land i Europa, skal 
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har 
sitt europeiske hovedkvarter. 

7

Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som 
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten. 
Ofte er det snakk om leverandører av 
ITtjenester. De nye reglene pålegger 
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger. 
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser 
som er i strid med loven. Oppdragsgiver 
skal også godkjenne data behandlerens 
underleverandører. Databehandlere 
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig 
sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk  
og følge bransje normer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og 
bransjenormer. Om dere følger 
bransjenormer, vil dere ha de viktigste 
rutinene på plass. Datatilsynet skal 
godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen 
stiller krav til når det skal varsles, hva 
varselet skal inneholde og hvem som  
skal varsles. Kort sagt skal man si fra 
raskere og oftere enn man gjør i dag. 

10

Alle må kunne oppfylle borgernes  
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans  
eller hennes personopplysninger 
slettes blir styrket. Dette kalles «retten 
til å bli glemt». Norske og europeiske 
borgere vil blant annet kunne kreve å 
ta med seg personopplysningene sine 
fra en leverandør til en annen i et vanlig 
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette 
seg profilering. Alle henvendelser fra 
borgere skal besvares innen en måned. 

Hva bør dere
gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler 
Alle virksomheter som samler 
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over 
hvilke personopplysninger det 
er snakk om, hvor de kommer 
fra og hva som er det rettslige 
grunnlaget for behandlingen. 
Sørg for å ha en slik oversikt.  
Det er et krav som gjelder også 
etter dagens lov. 

2

Sørg for å oppfylle dagens 
lovkrav
Overgangen til de nye reglene 
blir lettere om dere etterlever 
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i 
dag. Har dere gode rutiner for 
internkontroll som fungerer 
etter hensikten og er kjent i 
organisasjonen, er det lettere å få 
oversikt over hva dere må endre. 

3

Sett dere inn i det  
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten 
på Datatilsynets nettsider. Der 
fyller vi også på med artikler om 
de nye reglene etter hvert 
som vi utarbeider dem. 

4

Lag rutiner for å følge de  
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har 
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter 
nytt regelverk der det trengs. 
Dokumenter de nye rutinene, 
og legg en plan for nødvendige 
endringer. Er systemene deres 
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet 
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange 
opp og besvare henvendelser 
fra borgerne innen én måned? 
Endringer i systemer og rutiner 
tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning
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Arkivsak-dok. 18/05537-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 24.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2017 for Tinn kommune Rjukanbadet KF: 
 

Kontrollutvalget har behandlet Tinn kommune Rjukanbadet KF sitt årsregnskap for  
regnskapsåret 2017, med beretning. Utvalget baserer sin behandling på Telemark kommunerevisjon IKS 

sitt arbeid og revisors beretning.  

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 518 846 og er avsluttet i balanse. 

 

Kontrollutvalget har ingen merknader og anbefaler at årsregnskapet for Tinn kommune Rjukanbadet KF 

for 2017 med årsberetning, godkjennes.  

 

Uttalelsen og revisors rapport sendes kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget skal i henhold til § 16 i forskrift om «Særbudsjett, særregnskap og årsberetning for 

kommunale og fylkeskommunale foretak» avgi uttalelse om årsregnskapet før kommunestyret behandler 

årsregnskapet.  

 

Det er naturlig at kontrollutvalget, ut fra revisors rapporteringer gjennom året i kontrollutvalgsmøtene og 

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold:  

 om regnskapet er ført i henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk  

 om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak  

 om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret  

 

Revisjonsberetningen er avlagt 06.04.18 og er en såkalt normalberetning. Det betyr at det ikke er 

avdekket vesentlige feil eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.  

Revisor påpeker i revisjonsberetningen at foretakets særregnskap er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter og gir i alt det vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tinn 

kommune Rjukanbadet KF.  

 

Styret i Tinn Kommune Rjukanbadet KF vedtok årsregnskapet for 2017 i styremøte 21.3.2018.  

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 518 846, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 518 

846.  Det er ikke foretatt investeringer i 2017, og det er derfor ikke lagt frem noe investeringsregnskap.  
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Netto resultatgrad for foretaket er på 3,68% ved utgangen av 2017. Dette er godt innenfor nivået som 

staten v/Teknisk beregningsutvalg har satt for en sunn økonomi. (1,75%) 

 

Tinn kommune Rjukanbadet KF har en tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.2017.  

 

Disposisjonsfondet er på kr 418 586 ved utgangen av 2017. Styrt i Rjukanbadet KF foreslår å avsette 

regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 på kr 518 846 til å styrke disposisjonsfondet.  

 

Det vises ellers til årsregnskap og årsmelding for 2017, og revisors beretning. 

 

Daglig leder Jan Andresen er invitert til møtet for å orientere og svare på spørsmål. 

 

Vurdering fra sekretariatet:  
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsrapporten gir et tilfredsstillende bilde av den 

økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag til vedtak.  
 

 

Vedlegg:  

- Rapport om revisjon av særregnskapet til Tinn kommune Rjukanbadet KF for 2017 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Tinn kommune - Rjukanbadet KF, med revisors beretning 
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Mål og visjoner; 
 
Visste du at Rjukanbadet KF er et helsebringende senter som skal stimulere til bedre folkehelse? 
Målet er å gi fastboende hyttefolk og tilreisende et godt tilbud som skal stimulere til aktivitet, og det 
skal være attraktivt å skaffe seg hytte i kommunen. 
Alle våre vanninstallasjoner er bygget opp med den hensikt at barn skal leke, trene og bli trygge i 
vann. Velværeavdelingen er en plass for avslapning og livskvalitet. 
Vi har som mål og ambisjon om å være et av Norges beste badeanlegg i vår klasse. 
For å nå målet skal vi sette kunder og arbeidskollegaer i sentrum. 
Vi skal utvikle Rjukanbadet og vår egen kompetanse. Være interessert i det andre gjør, lytte og 
være romslig. Ikke akseptere trakassering.  
Kunder og ansatte skal vite at Rjukanbadet er en trygg plass, der foreldre skal merke at barna blir 
tatt på alvor og passet på. 
Besøkende skal ha en positiv opplevelse og oppleve kvaliteten og tryggheten i anlegget. 
For oss betyr det at vi skal være der for alle – enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt. 
For å sikre like muligheter følger Rjukanbadet diskrimineringsloven. Lovens formål er å fremme 
likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.  
Rjukanbadet har i dag ansatte med forskjellig hudfarge, språk, religion og livssyn, det er vi stolte av. 
Arbeidsgiver skal sørge for et godt og inkluderende arbeidsliv i samarbeid og tett dialog med 
tillitsvalgt, verneombud og de øvrige ansatte. Rjukanbadet skal være åpen for å ta inn personer med 
redusert funksjonsevne og jobbe for at alle skal kunne jobbe ved badet frem til pensjonsalder.  
Vi har vedtatt strategiplaner, og vår visjon er tydelig definert i å styrke jobbnærværet og skape trivsel 
og velvære hver dag på Rjukanbadet. 
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Økonomi og drift; 
 
Rjukanbadet har i 2017 levert det beste resultatet siden oppstarten i 2003. 
Det regnskapsmessig mindre- forbruk er på kr. 518 846,-.  
Netto driftsresultat for 2017 er på 3,68 %. 
Flere har funnet veien til Rjukanbadet og for første gang har vi et salg på over kr. 7 000 000,-. 
Overføringene til drift fra Tinn kommune var på kr. 3 000 000,-. 
Rjukanbadet betaler ikke husleie. Den kalkulatoriske husleie er utregnet til kr. 2 654 000,-. 
 
Fra eiers side forventes det at Rjukanbadet KF oppnår et netto driftsresultat som gjør selskapet i 
stand til å holde anlegget i god vedlikeholdsmessig stand. Et måltall er et netto driftsresultat på 
minimum 3 % av driftsinntektene eller kr. 400 000,- pr. år. 
Bedring av driftsresultatet må skje ved effektivisering av driften, kostnadsreduksjoner eller økte 
inntekter.  
Organisasjonen har i 12017 vært igjennom endringer og effektivisering. Det har medført flere 
arbeidsoppgaver. Endringene gir resultater og driftsutgiftene har vi klart å holde innenfor budsjett. 
Badevertene har varierte arbeidsoppgaver. De skal mestre kundebehandling, resepsjonsarbeid, 
livredning, tilberedning av mat, ta vannprøver og vaskerutiner. De er generalister. 
De har opparbeidet seg erfaring og kompetanse og legger mye arbeid ned i Rjukanbadet. De utfører 
sine arbeidsoppgaver på en god måte og sørger for at Rjukanbadet fremstår som et trivelig, rent og 
fint sted å være for våre gjester.  
Mye av driftskostnadene er utgifter som kunden ikke ser. Drift av anlegget er meget komplisert og 
krever stor kompetanse.  
Driften av anlegget stopper ikke opp når badet er stengt. Ventilasjon, dosering av kjemikaler og 
annet teknisk utstyr trenger kontinuerlig overvåkning. 
For å holde riktig temperatur, vannkvalitet og luftfuktighet går anlegget 24/7. Ved feil på anlegget 
utenfor åpningstider blir driftsleder varslet over telefon.  
 
Under ser vi driftsleder Sven Arild Angen vedlikeholder Menergapumpa. Det er en varmepumpe 
som trekker varmen ut av spillvann som kommer fra sanitæranlegget og returspyling av filter. 
Vannet brukes til å varme opp nytt rent vann til bassengene.     
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Besøkstall; 
 
Målet for Rjukanbadet er å ligge på 65 000 besøkende pr. år frem til 2020. 
Vi har de siste årene sett en stigende kurve. I 2017 har vi fin oppgang, og har nå passert vår 
målsetning. Det er positivt. Fra 2020 til 2025 er målet gjennom fornyelse å ligge på 70 000 
besøkende. 
 
Besøkstallet for 2017; 66 564 
Besøkstallet for 2016; 64 161 
Besøkstallet for 2015; 63 029 
Besøkstallet for 2014; 61 892  
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Visste du… 
 
I 2018 passerer vi 1. million besøkende. 
Den 31.12.2017 hadde 972 383 løst billett på Rjukanbadet 
 
 
Delmål; Viktig holdningsmål er å skape positiv omdømme rundt 
Rjukanbadet og dens viktige rolle i lokalsamfunnet og innenfor 
turistsattsningen i kommunen. 
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Billettpriser; 
 
Billettprisene ble justert siste gang 1. januar 2017.  
Prispolitikken på årskort er basert på at de aller fleste skal få muligheten til å erverve seg et kort på 
Rjukanbadet.  
Ved å løse billett kan kunden bruke hele anlegget. Trimrommet blir mye brukt. Treningsmodulene 
består av faste installasjoner, og en kan trene alle muskelgrupper.  
 
Priser pr. 01.01.2017; 
Enkelt billett barn ukedag;    kr.      90,- 
Enkelt billett barn helg/ ferie;   kr.    110,- 
Enkelt billett voksen ukedag;   kr.    115,- 
Enkelt billett voksen helg/ferie  kr.    135,- 
Enkelt billett student/ pensjonister  kr.      90,- 
Enkeltbillett helg student/ pensjonister kr.    110,- 
Årskort voksen;     kr. 3 200,- 
Årskort barn;      kr. 1 900,- 
Halvårskort voksen;     kr. 2 100,- 
Halvårskort barn;     kr. 1 200,- 
Halvårskort student/ pensjonister  kr. 1 400,- 
Årskort student/ pensjonister   kr. 2 100,- 
Årskort familie;     kr. 4 900,- 
Halvårskort familie;     kr. 3 200,- 
Klippekort voksen;     kr. 1 100,- 
Klippekort barn;     kr.    900,- 
 
 
Rjukanbadet har en liten badebutikk. Butikken selger mest av badetøy, svømmebriller og armvinger 
til små barn. Omsetningen i butikken i 2017 var på kr. 364 986,- netto. 
 
Under ser vi Hege Sauro Pedersen fyller opp reolen med badetøy.  
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Organisert aktivitet; 
 
Det er mange grupper og foreninger som bruker Rjukanbadet. Dette viser hvor viktig Rjukanbadet er 
for lokalsamfunnet. 
Skolene i Tinn kommune bruker Rjukanbadet til svømmeopplæring.  
Samarbeidet mellom skolene og Rjukanbadet er vellykket. Skolen er gode til å melde aktivitet. Det 
gjør det lettere å planlegge ledig bassengtid. 3 107 billetter ble innløst til svømmeopplæring i 2017.  
I 2016 var det 2 860 billetter. 
 
Rjukan idrettslags svømmegruppe bruker badet hver mandag, onsdag og torsdag. 
De arrangerer svømmekurs, svømmestevner og trening for sine medlemmer.  De dagene er det 
stort tempo og stort besøk i anlegget.  
Reumatismeforeningen har fast trening hver onsdag. Oppmøte er godt, og velværebassenget fylles 
med 25 ivrige mosjonister hver gang. 
Fysioterapiavdelingen i Tinn kommune bruker varmtvannsbassenget (velværebassenget) hver uke. 
De har trening for barn med funksjonshemninger og voksne.   
Tirsdag og fredag åpner Rjukanbadet kl. 06.30 for de som er morgenfriske. Det er et tilbud som blir 
verdsatt. Etter trening kan kunden bestille frokost. Badet er også en samlingsplass for de 
uorganiserte som ønsker avslapning og sosial omgang med likesinnede.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visste du…. 
 
Rjukanbadet har etter 14 år bygd opp et stort nettverk av fornøyde 
kunder! 
Tilbakemelding fra brukerne er gode. 
Vi skårer høyt på TripAdvicor, Face book og Google. 
 
På Facebook har vi 1250 faste som følger oss daglig. Vurdering 4,8 av 5 
mulige. Google vurdering 4,8 av 5 mulige. På TripAdvicor vurdering 4,5 
av 5 mulige. 
 
Delmål; Vi må ta vare på, utvikle og forsterke de kvaliteter vi har. 
Tillitt er krevende! 
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Organisasjon;  
 
Tinn kommune Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak som har som formål å stå for den daglige 
driften av Rjukanbadet.  
Foretakets hovedmål er å drifte Rjukanbadet på kommunens vegne. Foretaket skal gi brukerne av 
badet et best mulig tilbud. Foretaket skal drive badet mest mulig fleksibelt og kostnadseffektivt. 
Foretakets organer er styret og daglig leder. Tinn kommunestyre er overordnet foretakets organ. 
Rjukanbadet er registrert i Brønnøysundregistrene. 
 
Styret i Rjukanbadet er politisk valgt. Styre leder foretaket etter vedtekter vedtatt av Tinn 
kommunestyre den 18.04.2002 og har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder 
foretaket, og foretakets virksomhet. 
Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelse og drift av foretaket og dette utføres i samsvar med 
gjeldende regler, vedtekter og de vedtak styre har fattet. 
 
Styre består av; 
Styreleder;    Inger Aamlid Eeg 
Nestleder;    Odd Funderud 
Styremedlem;  Torunn Aarnes 

Ronny Abrahamsen 
Åsne T. Fossheim 
Ajdin Pasovic 
Rudi Yeomans (ansattes representant) 

 
Vara til styre;  Liv Marit Alseth 

Bjørn Næset 
Wenke Haaven 
Arild Folkvang 
Jørn Langeland 
Bent Frode Bystrøm 

 
Administrasjonen; 
Daglig leder Jan Andresen 
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Helse, miljø og sikkerhet; 
 
I 2017 har det vært behandlet 14 mindre avvik. Det er ingen rapporterte alvorlige avvik.  
Det er i meldt inn en skade på ansatte i perioden.  
Det har vært gjennomført 1 vernerunde. 
Vi har i 2017 jobbet med en ny risiko og sårbarhetsanalyse. Alle har bidratt. Målet var å sette fokus 
på farer som ikke er lett å oppdage i anlegget.   
Lønn og arbeidsvilkår styres av hovedtariffavtalen og AML. Det skal ikke forekomme 
forskjellsbehandling mellom kjønn i saker som omhandler lønn eller arbeidsforhold. Foretaket skal 
være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Likestilling mellom 
kjønnene opprettes gjennom den daglige drift. Rjukanbadet må til enhver tid ha menn og kvinner på 
jobb for å kunne utføre de oppgaver som er nødvendig for driften av badet.  
Mannskapssituasjonen er stabil og alderssammensetningen fordeler seg fra 23 til 60 år, som gir en 
gjennomsnittsalder på 45 år. Fordeling mellom menn og kvinner i foretaket er likt sammensatt. 
Rjukanbadet sysselsetter 9,1 årsverk fordelt på 14 stillinger. 
 
Rjukanbadet jobber kontinuerlig med HMS- arbeid i bedriften. Rjukanbadet har utarbeidet etiske 
retningslinjer som er i samsvar med retningslinjer Tinn kommune bruker. 
Kvalitetskrav er nedfelt i vår HMS og i regelverket. Det er opparbeidet egne renholdsplaner som skal 
følges daglig. Gode renholdsrutiner skal være vår kvalitet som kunden skal huske best, etter et 
besøk på Rjukanbadet.  
Badeverten må igjennom årlige sertifiseringer for å kunne jobbe som badevert. Alle må bestå 
sikkerhetskursene og være fylte 18 år.  
Samarbeid er avgjørende for å lykkes. Det er ikke min eller din jobb. Det er vår jobb. 
 
 
Under ser vi Rudi Yeomans og Iren Heier sertifiseres på avansert hjerte og lungeredning.
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Vi har lagt til rette og samarbeidet med de funksjonshemmede for å tilpasse badet best mulig. Alle 
bassengene har montert heiser. Vi har to handicapgarderober, der den ene er tilrettelagt for sterkt 
bevegelseshemmede.   
 
Rjukanbadet er en IA bedrift. Bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina Helse. Sykefraværet skal 
holdes nede ved å legge til rette for trivsel og åpenhet mellom ledelse og ansatte. Det innebærer at 
sykefraværet ikke skal overstige 5,6 %.  
I 2017 var sykefraværet på 11,1 %. Rjukanbadet er en liten bedrift. Når 2 ansatte blir 
langtidssykemeldt gir det store utslag. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. 
Korttidssykefraværet, arbeidsgiverperiode 1- 16 dager ligger sykefraværet på 0,7 %.  
 
Diagrammet nedenfor viser tilstedeværelse totalt i % i perioden 2014 til 2017. 

Tilstedeværelse 2017 88,9 % 

Tilstedeværelse 2016 97,2 % 

Tilstedeværelse 2015 96,7 % 

Tilstedeværelse 2014 88,7 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under ser vi Ghulam Yahya Sharifi kontrollerer vannkvaliteten. 

 
 

Visste du… 
 
Rjukanbadet produserer sin egen klor. Klor blir laget av helt vanlig salt 
som spaltes til klorkonsentrat på 1- 2 %. Vi bruker syre til å balansere 
PH i bassengvannet. Syren blandet i lavkonsentrat. Det betyr at 
helsefaren rundt prosessen er liten. 
 
 
Kjemikalhåndtering er viktig og de ansatte kontrollerer og 

dokumenterer vannkvaliteten 2 til 3 ganger daglig. 
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Diagrammene nedenfor viser resultatområder; 
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2017

Digrammet viser utvikling i salg av mat og badeartikler 

Salg badetøy Salg mat

Visste du… 
 
Vi har gode rabattordninger for bedrifter som ønsker å sette fokus på 
helsearbeid i bedriften. 
 
 
Delmål; Vi skal sette folkehelsa i sentrum og bidra til god folkehelse 
i Tinn kommune 
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Lønn; 
Rjukanbadet er en reiselivsbedrift der besøket varierer stort i perioder. I de stille periodene har vi 
ikke satt inn vikarer ved fravær. I perioder med godt besøk har vi flere på jobb. Dette har gitt oss 
muligheten til å bemanne badet riktig iht. kundegrunnlaget.  Løsningen med kortere åpningstider i 
sommermånedene er med på å redusere lønnskostnadene. En vekst i lønnsutgifter på kr. 103 410,- 
skyldes vårens lønnsoppgjør og en vekst i årsverk fra september 2017.  
Vekst i årsverk skyldes flere oppgaver. Veksten er på 0,2 årsverk.  
Rjukanbadet sysselsetter nå 9,1 årsverk. Lønn og arbeidsvilkår styres av hovedtariffavtalen og AML. 
Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling mellom kjønn i saker som omhandler lønn eller 
arbeidsforhold. 
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Diagrammet viser utvikling på lønn inkl. sos. utgifter, minus sykelønn 

Visste du… 
 
For å sikre like muligheter følger Rjukanbadet diskrimineringsloven. 
Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og 
rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 
Rjukanbadet har i dag ansatte med forskjellig hudfarge, språk, religion 
og livssyn. 
 
 
Delmål; Et godt arbeidsmiljø skapes igjennom å sette 

arbeidskollegaer og kunder i sentrum. 
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 Diagrammet viser strømkostnader i kr. 
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Visste du… 
 
 Rjukanbadet jobber med Enøkanalyse, energi- og effektbesparelser for 
å redusere energibehovet.  
I 2017 har vi en nedgang i forbruk på 117 374 kwh. 
 
 
Delmål; God forståelse og gode holdninger i personalgruppa gir 
resultater.  
Vårt mål er å redusere energibehovet og drive badet mest mulig 

miljøvennlig.  
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Under ser vi Sven Erik Dokka styrer vannmengden til velværebassenget 
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Vedlikehold; 
Rjukanbadet må styrke vedlikeholdsfondet for å kunne håndtere fremtidige vedlikeholdsoppgaver og 
fornying. Fondet er i dag på kr. 418 586,-. Fondets størrelse skaper liten forutsigbarhet ved 
uforutsette havarier på det tekniske anlegget og fornying. 
Rjukanbadet har i 2017 opparbeidet et mindre forbruk på kr. 518 846,-.  
Rjukanbadet vil søke Tinn kommune om å få mindre- forbruket overført til vedlikeholdsfondet.  
Får vi et positivt vedtak, vil fondet øke til kr. 937 432,- som gir oss mulighet til å gjennomføre de 
fornyelser som er nødvendig i 2018. 
Rjukanbadet har de siste årene ikke byttet ut større driftsenheter p.g.a. en stram økonomi.  
Nå er tiden inne for å gjøre tiltak som kan bedre driftskostnader og drifte badet mere miljøvennlig. 
I 2018 er målet effektbesparende tiltak og gjennomføre ENØK-tiltak. 
Planlagte ENØK- tiltak i 2018; 
Enøk analyse; Energi- og effektbesparelser på Rjukanbadet. 
Enøk prosjekt, ombygging til belastnigsstyrt drift av vannpumper. 
Enøk prosjekt, bytte tak- lys til leddbelysning over kafe`og barnebasseng. 
 
 
Diagrammet viser utviklingen i vedlikeholdsfondet fra 2013 til 2017 

VEDLIKEHOLDSFOND  2013  

Regnskap 

2014 

 Regnskap 

 2015 Regnskap  2016 Regnskap 2017 Regnskap 

 

Pr 01.01. 

 

556 685 
 

511 685 

 

195 905 

 

195 905 

 

90 665 

Avsetning drift  

0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

327 921 

Bruk i drift  

-45 000 
 

-315 780 

                        

0   

 

-105 239 

 

0 

Bruk i investering  

0 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Pr 31.12 

 

511 685 

 

195 905 

 

195 905 

 

90 665 

 

418 586 

 
 
 
 
 
Under ser vi driftsleder reparerer boblebadet i velværeavdelingen. 
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Likviditet; 
 
Likviditetsgrad 2 sier noe om Rjukanbadet sin evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig 
krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidler skal kunne dekke Rjukanbadet sin kortsiktige 
gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være større enn 1. 
Rjukanbadet dekker sine forpliktelser på en god måte.  God likviditet i januar og juni skyldes 
overføringer fra Tinn kommune.  
Kr. 1,5 mill. i januar og kr. 1,5 mill. i juni.  
Lav likviditet i mai skyldes at badet i denne perioden har et lavt besøkstall og badet er stengt i 2 uker 
for vedlikehold. Lave besøkstall i mai er helt normalt.  
Gode besøkstall i fellesferien er årsaken til god likviditet i juli måned. Rjukanbadet har en god 
utvikling de siste årene. God likviditet ved åres slutt, skyldes et godt årsresultat. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visste du… 
 

at vi har en bevisst holdning til å markedsføre Rjukanbadet som: 
Ta vare på, utvikle og forsterke de kvaliteter vi har. 
Ta vare på de kundene vi har. 
Arbeide målbevisst for en bærekraftig utvikling, større besøkstall og 
videreutvikle Rjukanbadet. 
Arbeide kontinuerlig for mer miljøvennlig drift. 
 
 
Målet skal oppnås gjennom regelmessige personalmøte og fremme 
kunnskap og forståelse for HMS arbeid og utvikle god informasjonsflyt 

 



10/18 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/05537-1 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsregnskap og årsmelding 2017 - rjukanbadet KF

Årsmelding og årsregnskap for Rjukanbadet KF 2017 
 

 

  

Rjukanbadet en opplevelse 18 

 

Driften av Rjukanbadet har blitt gjennomført etter de planer som styret har satt for 2017.  
Det har vært avholdt 7 styremøter, og 41 saker har vært behandlet.  
 
Rjukanbadet har i 2017 mottatt driftsstøtte fra Tinn kommune på kr. 3 000 000,-. 
Den kalkulatoriske husleie er satt til kr. 2 654 000,-. 
 
Rjukanbadet har levert et godt resultat. Det regnskapsmessige resultatet viser et  
Mindre- forbruk i driftsregnskapet på kr. 518 846,-.  
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte driftsregnskapet og balansen et tilfredsstillende uttrykk for 
resultatet i 2017, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. 
 
 
Rjukan den 21.03.2018 
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Økonomisk resultat 
Drift  

 

 
 
 

  2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Salg og leieinntekter 
 

-6 092 207 
 

-6 531 685 
 

-6 552 754 
 

-7 099 217 

Overføring fra Tinn kommune 

 
-4 526 000 

 
-2 824 000 

 
-3 000 000 

 
-3 000 000  

Øvrige driftsinntekter 
 

-5 712 189 
 

    -5 169 204 
 

    -3 845 171 
 

-4 009 775 

Sum driftsinntekter 
 

-16 330 396 
 

-14 524 889 
 

-13 397 925 
 

-14 108 992 

Driftsutgifter 
 

16 901 773 
 

14 605 990 
 

13 121 660 
 

13 637 113 

Finansinntekter 
 

-39 891 
 

-23 865 
 

-20 313 
 

-20 435 

Finansutgifter 
 

26 922 
 

36 399 
 

41 580 
 

46 392 

Motpost avskrivninger 
 

-72 924 
 

-72 924 
 

-72 924 
 

-72 924 

Netto driftsresultat 
 

485 484 
 

20 711 
 

-327 921 
 

-518 846 

Netto driftsresultat i % 
 

-2,97% 
 

-0,14% 
 

2,45% 
 

3,68% 

Netto avsetninger 
 

-400 955 
 

0 
 

0 
 

0 

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 
 

84 529 
 

20 711 
 

-327 921 
 

-518 846 
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Avvik regnskap- budsjett 2017:  

  Regnskap 2017 
Justert budsjett 

2017 
 

Avvik  

Salg og leieinntekter -7 099 217 -6 850 000 -249 217 

Overføring fra Tinn kommune -3 000 000 -3 000 000 0 

Øvrige driftsinntekter -4 009 775 -3 354 000 -655 775 

Sum driftsinntekter -14 108 992 -13 204 000 -904 992 

Driftsutgifter 13 637 113 13 277 000 360 113 

Finansinntekter -20 435 0 -20 435 

Finansutgifter 46 392 0 46 392 

Motpost avskrivninger -72 924 -73 000 76 

Netto driftsresultat -518 846 0 -518 846 

Netto avsetninger 0 0 0 

Regnskapsmessig  
merforbruk/mindreforbruk -518 846 0 -518 846 
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Årsregnskap 

Hovedoversikt drift 

HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP  - 2017 

 
Note Regnskap 2017 Just bud 2017 Oppr bud 2017 Regnskap 2016 

DRIFTSINNTEKTER           
Andre salgs- og leieinntekter 

 

-7 099 217 -6 850 000 -6 800 000 -6 552 753 

Overføringer med krav til motytelser 

 

-4 009 774 -3 354 000 -3 354 000 -3 845 171 

Andre overføringer 

 

-3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Andre direkte og indirekte skatter 

 

0 0  0 

Sum driftsinntekter   -14 108 992 -13 204 000 -13 154 000 13 397 925 

DRIFTSUTGIFTER         
Lønnsutgifter 

 

4 651 546 4 469 000 4 329 000 4 229 420 

Sosiale utgifter 

 

1 006 030  1023 000 1 253 000 1 086 771 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t 4 403 520  4 358 000 4 218 000 4 294 610 94 610 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenester 2 654 000 2 654 000 2 654 000 2 634 000 34 000 

Overføringer 

 

849 094 700 000 700 000 803 935 

Avskrivninger 

 

72 924  73 000 73 000 72 924 

Fordelte utgifter 

 

0 0 0 0 

Sum driftsutgifter   13 637 113 13 277 000 13 227 000 13 121 660  

Brutto driftsresultat   -471 879 -73 000 -73 000 -276 264 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER      
Finansinntekter 

    
 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 

 

-20 435 0 0 -20 313 

Mottatte avdrag på lån 

 

0 0 0 0 

Sum eksterne finansinntekter   -20 435  0 0 -20 313 

Finansutgifter 
 

    

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 7 910 0 0 7 743 

Avdragsutgifter 

 

0 0 0 0 

Utlån 

 

38 482 0 0 33 837 

Sum eksterne finansutgifter   46 392 0 0 41 580 

Resultat eksterne 
finansieringstransaksjoner 25 957 0 0 21 268 

Motpost avskrivninger 

 

-72 924 -73 000 -73 000 -72 924 

Netto driftsresultat   -518 846 0 0 -327 921 

Netto driftsresultat I % 
 

3,68%   2,45% 

AVSETNINGER       

Bruk av avsetninger 
 

    

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -327 921 -327 921 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 

 

0 0 0 -105 239 

Bruk av bundne fond 

 

0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger   -327 921 -327 921 0 -105 239 

Avsetninger 
 

    

Overført til investeringsregnskapet 

 

0 0 0 0 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0 0 0 105 239 

Avsetninger disposisjonsfond 

 

327 921 327 921 0 0 

Avsetninger til budne fond 

 

0 0 0 0 

Sum avsetninger   327 921 327 921 0 105 239 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk -518 846 0 0 -327 921 
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Hovedoversikt  balanse 

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP – 2017 

 
Noter Regnskap 2017 Regnskap 2016 

EIENDELER       
(A) Anleggsmidler       

Faste eiendommer og anlegg 
 

0 0 

Utstyr, maskiner og transportmidler 9 276 737 349 661 

Utlån 
 

0 0 

Aksjer og andeler 6 171 813 133 331 

Pensjonsmidler 7 13 037 149 13 058 960 

Sum anleggsmidler   13 485 699 13 541 952 

(B) Omløpsmidler      

Premieavvik 7 0 0 

Kortsiktige fordringer 
 

322  437 265 668 

Konserninterne kortsiktige fordringer 
 

1 808 212 126 

Aksjer og andeler 
 

0 0 

Sertifikater 
 

0 0 

Obligasjoner 
 

0 0 

Kasse, bankinnskudd 
 

2 486 055 1 616 808 

Sum omløpsmidler   2 810 301 2 094 602 

SUM EIENDELER (A + B)   16 295 999 15 636 554 

EGENKAPITAL OG GJELD       
(C) Egenkapital       

Disposisjonsfond 4  418 586 -90 665 

Bundne driftsfond 
 

0 0 

Ubundne investeringsfond 
 

0 0 

Bundne investeringsfond 
 

0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk 4 / 10 -518 846 -327 921 

Regnskapsmessig merforbruk 4 / 10  
 Likviditetsreserve 

 

0 0 

Udekket i investeringsregnskapet 
 

0 0 

Kapitalkonto 8 2 936 459 2 138 637 

SUM EGENKAPITAL   1 999 027 1 720 051 
(D) Gjeld      

Langsiktig gjeld 
 

 
 Pensjonsforpliktelse 7 -16 422 158 -15 680 589 

Ihendehaverobligasjonslån 
 

0 0 

Sertifikatlån 
 

0 0 

Andre lån 
 

0 0 

Konsernintern langsiktig gjeld 
 

0 0 

Sum langsiktig gjeld   -16 422 158 -15 680 589 

Kortsiktig gjeld 
 

 
 Kassekredittlån 

 

 
 Annen kortsiktig gjeld 

 

-1 583 859 -1 539 035 

Konsernintern kortsiktig gjeld 
 

0 0 

Premieavvik 7 -289 010 -136 981 

Sum kortsiktig gjeld   -1 872 869 -1 676 016 

SUM GJELD (D)   -18 295 027 -17 356 605 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D)   16 295 999 15 636 554 
 
  



10/18 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/05537-1 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsregnskap og årsmelding 2017 - rjukanbadet KF

Årsmelding og årsregnskap for Rjukanbadet KF 2017 
 

 

  

Rjukanbadet en opplevelse 23 

 

Noter 
 
NOTER TIL REGNSKAP 2017  RJUKANBADET KF 
Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering  
(jfr. KRS 6 
 
Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger 
i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året 
enten de er betalt eller ikke. 

 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

 

Pensjoner 
 

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut 
fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt 
pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik. og skal inntekts- eller utgiftsføres i 
driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen etter 1 år. 
 
 
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen 
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Omløpsmidler 
 

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi 
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Note 2 Endring av arbeidskapital (F § 5 nr 1) 
Balanseregnskapet    31.12.2017 31.12.2016 Endring 

2.1   Omløpsmidler  2 810 300 2 094 602 715 699 

2.3   Kortsiktig gjeld  1 872 869 1 676 016        196 853 

Arbeidskapital        518 846 

     

Drifts- og investeringsregnskapet:   
Beløp Sum 

Anskaffelse av midler: 
   

 Inntekter driftsregnskap        14 108 992  
 Inntekter investeringsregnskap                   0  
 Innbetalinger ved ekstern finanstransaksjoner            20 435  

Sum anskaffelse av midler          14 129 427  

Anvendelse av midler:    
Utgifter driftsregnskap         13 564 189  
Utgifter investeringsregnskap                     0  
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner  46 392  

Sum anvendelse av midler   13 610 580  

     
Anskaffelse - anvendelse av midler    

Endring ubrukte lånemidler 
(økning + /reduksjon -) 

  0  

Endring arbeidskapital i drifts- og 
inv.regnskap 

                 518 846 

 

Note 3 Mellomværende mellom Rjukanbadet KF og Tinn kommune jf. 
kommuneloven §§ 11 og 27 (F § 5 nr 4)   
 

Rjukanbadet har mottatt kr 3 000 000 i driftstilskudd fra Tinn Kommune.   

 
I tillegg har de mottatt overføring til dekning kalkulatorisk husleie på kr 2 654 000  
Kalkulatorisk husleie kommer frem i hovedoversikt drift 
 
Utregning kalkulatorisk husleie: 
         Totalkostnad Rjukanbadet kr 77 756 023     

            - refundert moms kr  -4 725 000   

            - mottatte spillemidler kr  -7 300 000   

          Beregningsgrunnlag kr 65 731 023    

          Rente 1,05% kr      709 895    

          Avskrivning kr   1 943 827      

          Kalkulatorisk husleie 2017, avrundet kr  2 653 722      

          Avskrivning Rjukanbadet bygning; 40 år 
          Avskrivning Utebasseng; 20 år 
          Avskrivning, Handicapgarderobe, 40 år 
   
Totalt overført fra Tinn Kommune kr. 5 654 000 
     

Salgsinntekter fra Tinn kommune utgjør i 2017 kr 213 215,63    
  



10/18 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/05537-1 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsregnskap og årsmelding 2017 - rjukanbadet KF

Årsmelding og årsregnskap for Rjukanbadet KF 2017 
 

 

  

Rjukanbadet en opplevelse 25 

 

Mellomværende med Tinn Kommune pr. 31.12.2017:   
 
Kortsiktig gjeld:     kr   0,00     

Kortsiktig fordring: kr  1 808,00 
     

Note  4 Bruk og avsetning av fond (F § 5 nr 6)   

 2017 2016   

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året     

Avsetninger Kr 327 921 -   

Bruk av avsetninger - Kr -105 239   

Til avsetning senere år - -   

Netto avsetninger Kr 327 921 Kr - 105 239   

Vedlikeholdsfond (disposisjonsfond)     

Beholdning 01.01. Kr 90 665 Kr 195 905   

Bruk av fondene i driftsregnskapet - Kr 105 239   

Bruk av fondene i investeringsregnskapet - -   

Avsetninger til fondene Kr 327 921 -   

Beholdning 31.12. Kr 418 586 Kr 90 665   

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)     

Beholdning 01.01. Kr 327 921 Kr -105 239   

Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Kr 518 846 Kr 327 921   

Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) Kr 327 921 Kr 105 239   

Beholdning 31.12. Kr 518 846 Kr 327 921   

 
Note 5 Lønn /personal    
 

Lønn og personal utgifter består av 
følgene poster: 
    2017    2016  

Lønninger og honorarer  4 674 612 4 303 932  

Anordnet lønn – variabel lønn    -23 067     -74 510  

Pensjonsutgifter    483 146     573 309  

Arbeidsgiveravgift   516 814     513 283  

Anordnet arbeidsgiveravgift av lønn – variabel lønn     -2 445        -7 898  
Forsikring – innberetningspliktig yrkesskade- / 
gruppeliv      8 515         8 075  

Sum lønn og personalutgifter 5 657 575  5 316 192   
 
Rjukanbadet KF har pensjonsordning i KLP. 
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Godtgjørelser og honorarer: 
 2017 2016 2015 

Lønn daglig leder  538 624 511 000 511 000 

Rjukanbadet– honorar  45 200 57 300 20 100 

 
 
Revisor 
Det er ikke utbetalt honorar til revisjon. Utgifter til revisjon ligger i Tinn kommunes regnskap 

 
 
Note 6  Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5) 

 

 
Eierandel 

i 
Eventuell 
markeds- 

Balanseført 
verdi 

Balanseført 
verdi 

Selskapets navn selskapet verdi 31.12.2017 31.12.2016 

Sum aksjer - - - - 

       

Egenkapitalinnskudd KLP - - Kr 171 813 Kr 133 331 

Sum andeler - - Kr 171 813 Kr 133 331 

Sum aksjer og andeler - - Kr 171 813 Kr 133 331 

 

Note 7  Pensjon (FKR § 5 nr. 2) 

 
Generelt om pensjonsordningene i foretaket 

     
Foretaket har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)) som 
sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 
og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med 
folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

 Premiefond 
       Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet 

kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av 
kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 

        
      2017 2016 

   Innestående på premiefond 01.01.   -138 288 -1 372 
   Tilført premiefondet i løpet av året   -197 422 -440 940 
   Bruk av premiefondet i løpet av året   317185 304 027 
   Innestående på premiefond 31.12.   -18 526 -138 288 
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Regnskapsføring av pensjon 
       

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader 
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 
Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 
pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. 
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes 
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres 
igjen neste år. 

 Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 
oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

        Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 
kommuneregnskapet. For 2017 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er Kr 137 
458 høyere enn faktisk betalte pensjonspremier. 

        Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP 
 Forventet avkastning pensjonsmidler  4,50 % 

4,00 % 
2,97 % 
2,20 % 

 Diskonteringsrente  
 Forventet årlig lønnsvekst og G- regulering 
 Forventet årlig pensjonsregulering   
 

        Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og 
estimatavvik  

        Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik   2017 2016 
 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 

  
  650 326 617 576 

 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 
 

  625 615 600 400 
  - Forventet avkastning på pensjonsmidlene 

 
  -560 278 -570 749 

 Administrasjonskostnader       37 169 45 475 
 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 

  
  687 495 692 702 

 Betalt premie i året 
   

  426 184 568 849 
 Årets premieavvik         261 311 123 853 
 

        Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert 
premieavvik 

2017 2016 
   Arb.g.avg.   Arb.g.avg. 

 Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 16 097 736  15 429 330   
 Pensjonsmidler pr. 31.12.   13 037 149  13 058 960    
 Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.   3 060 587 324 422 2 370 370 251 259 
   

 
    

 
  

 Årets premieavvik 
 

  261 311  123 853   
 Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 

 
      123 853  46 194   

 Sum amortisert premieavvik dette året   -123 853  -46 194   
 Akkumulert premieavvik pr. 31.12   261 311 27 699 123 853 13 128 
 

          



10/18 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 - 18/05537-1 Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2017 : Årsregnskap og årsmelding 2017 - rjukanbadet KF

Årsmelding og årsregnskap for Rjukanbadet KF 2017 
 

 

  

Rjukanbadet en opplevelse 28 

 

Note 8 Kapitalkonto  

        
          DEBET KREDIT 

          
01.01.2017      2 138 638   

        

Endringer i perioden:       

Salg av fast eiendom, anlegg,utstyr og lignende       
Avskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr og 
lignende     72 924  

Salg av aksjer og andeler       

Nedskriving av aksjer og andeler       

Avdrag på utlån       

Nedskriving av utlån       

Bruk av lånemidler       

Endring pensjonsforpliktelse     741 569  
Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr og 
lignende       
Oppskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr og 
lignende       

Kjøp av aksjer og andeler      -38 482 

Endring pensjonsmidler            21 811  

Utlån       

Avdrag på eksterne lån       

Utgående balanse 31.12.2017        2 936 459  
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Note 9 Anleggsmidler      
  EDB-utstyr, 

kontor-
maskiner 

Anleggs-
maskiner mv. Kunst SUM  

Bokført verdi pr. 01.01 33 764 67 147 248 750 349 661  

Årets tilgang       

Årets avgang      

Anskaffelseskost 31.12      

Akk avskrivninger 31.12 33 764 39 159 0 72 924  

Netto akk. og rev. 
nedskrivninger      

Akk. avskr. og nedskr. 
31.12.      

Bokført verdi pr. 31.12 0 27 988 248 750 276 737  

Årets avskrivninger      

Årets nedskrivninger      

Årets reverserte 
nedskrivninger       

Økonomisk levetid 5 år 10 år Ingen    

Avskrivningsplan Lineær Lineær avskriving   

  

Note 10 Regnskapsmessig mer - / mindreforbruk  

  
Posten regnskapsmessig mer/-mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt  
sammen som følger: 

Regnskapsår  Mer-forbruk Mindre-forbruk    

2017  0 -518 846    

2016  0 -327 921    

Sum  0                  -846 767    
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Revisjonsberetning 
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Arkivsak-dok. 18/05538-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 24.04.2018 

 

 

 

   

 

 

Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Tinn kommunes årsregnskap 2017:  
 

Kontrollutvalget har behandlet Tinn kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet forelå 

årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt rapport 

vedrørende årsregnskapet.  

 

Driftsregnskapet viser kr 459 779 382 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 7 205 

194. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  

 

Utvalget baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisors beretning og rapport til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsrapporten til 

rådmannen omhandler.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at Tinns kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.  

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2017, datert 11.04.2017 er vedlagt.  

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret.  

Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens 

årsregnskap til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet.  

 

I følge Forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal kommunens årsmelding fremlegges for 

kontrollutvalget før det gir sin uttalelse 

 

Saksopplysninger: 
Tinn kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til revisor og 

kontrollutvalget. Årsregnskapet og årsrapporten er levert innen gjeldende frist. Telemark 

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 11.04.2018 og den er en såkalt 

normalberetning. Dette betyr at revisor ved revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil 
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eller mangler som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har revisjonen 

levert en rapport om revisjon av regnskapet for Tinn kommune for 2017. Denne rapporten er utarbeidet 

for å forklare revisor sin revisjon av årsregnskapet bedre enn det som kommer frem av 

revisjonsberetningen. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalget sin uttalelse.  

 

I korte trekk kan følgende sies om den økonomiske situasjonen: 

- Netto resultatgrad er 4,3% ved utgangen av 2017. Det er godt innenfor nivået staten v/Teknisk 

beregningsutvalg har satt for en sunn økonomi. 

- Tinn kommune har ved utgangen av 2017 ca. 333,6 millioner i langsiktig gjeld ekskl. 

pensjonsforpliktelser. Tinn kommune bruker Bergen Capital Management som finansforvalter. 

Revisor understreker at det er viktig at kommunen likevel har egen kompetanse på 

risikovurdering innen finans- og gjeldsforvaltning.  

- Tinn kommune har tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.2017 

- Pr. 31.12.2017 har kommunen ca. kr 6 millioner i ubrukte lånemidler.  

- Disposisjonsfondet er kr 111 285 006 ved utgangen av 2017. Disponibelt disposisjonsfond er 

imidlertid langt lavere, da deler av fondet er bundet opp av allerede vedtatte bevilgninger.  

 

 

Økonomisjef Kaja Thorjussen og Personal og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø, er invitert til møtet 

for å presentere årsregnskap og årsberetning 2017 for Tinn kommune. Telemark kommunerevisjon IKS v/ 

Elizabeth Kasin legger frem revisjonens rapport til kontrollutvalget. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsberetningen gir et tilfredsstillende bilde av den 

økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttale slik det kommer frem av forslag til vedtak. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport om revisjon av regnskapet for Tinn kommune for 2017 

- Revisjonsberetning for 2017  

- Årsmelding og årsregnskap 2017 for Tinn kommune 
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Nøkkeltall for 2016-2017 
 

 

 
2017 2016 

Innenfor kommunens grenser 

  Antall innbyggere 31.12          5 856           5 894  

Antall bedrifter 814             800  

Nyregistrerte bedrifter 55               65  

Overnattende turister (gjestedøgn) 148 255       153 702  

Barnehagedekning 101 %  100 % 

   Kommuneorganisasjonen 

  Antall årsverk 587 575 

Netto driftsresultat i prosent 4,3 % 4,6 % 

Netto driftsresultat i kr 30,2 mill. 32,3 mill. 

Skatteinntekter (kr) 277,1 mill. 281,3 mill. 

Egenkapital (kr) 444,5 mill. 390,1 mill. 
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1. Rådmannens kommentarer 
I årsmeldingen gjør rådmannen rede for 

aktivitetene og utviklingen i Tinn kommune i 

2017. 

 

 

Kommuneplanens visjon og mål 
Resultatet av kommunens drift må vurderes i 

forhold til vedtatte målsettinger, både i 

kommuneplan og budsjett/økonomiplan. I 

tillegg er det fastsatt resultatkrav og 

utviklingsmål i rådmannens lederavtale og for 

de ulike enhetene.  

 

Det foretas også gjennomgang av regnskap og 

den økonomiske situasjonen for kommunen. 

 

Ny kommuneplan 2017–2029 (samfunnsdelen) 

ble vedtatt 22.juni 2017. Kommuneplanen 

viser hvilke mål og strategier en vil benytte i 

den neste 12-års-perioden. Kommunen har 

valgt visjonen: «Rjukan og Tinn gjør det 

umulige mulig». Tinn kommune valgte å 

videreføre satsingen på reiselivskommunen. 

Det vil si reiseliv med vekt på 

næringsutvikling, attraksjonskraft og 

opplevelser. Tinn skal være stedet der folk 

ønsker å bosette seg og der bedrifter velger å 

etablere seg. 

 

Det er formulert hovedmål for kommunen som 

samfunnsutvikler, tjenesteleverandør, arbeidsgiver og for kommunens økonomi og organisasjon. 

Kommunen skal ha spesielt fokus på: 

 Livskvalitet og levekår 

 Utdanning og kompetanse 

 Innovasjon og endring 

 Folkehelse 

 Bærekraftig utvikling 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Behandlingen av økonomiplanen er lagt til våren og koblet til kommunens planverk. I lederavtalene 

angis det mer konkrete mål for de enkelte tjenestene og for kommunens utvikling. 

 

Måloppnåelse 

De fleste kommunale tjenester i Tinn er av god kvalitet og gir kommunens innbyggere stor grad av 

behovsdekning. Tinn kommer ikke spesielt godt ut når det gjeld effektiv ressursbruk. På 

kommunebarometeret er Tinn rangert blant de kommunene i Norge som har aller høyest kostnadsnivå. 

Tinn får heller ikke gode score på KMDs effektivitetsanalyser.  

 

Renovasjonsgebyrene i Tinn er høye, men ellers ligger kommunale avgifter og egenbetalinger på 

gjennomsnittsnivå. Kommunale avgifter og betalingssatser er økende, men Tinn har ikke 

eiendomsskatt utenom verk og bruk. 

 

 

Sam Eyde 
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Folketallsutvikling 

Folketallet i Tinn gikk ned med 38 personer i 2017 og er nå 5856. Årsaken er et fødselsunderskudd på 

46 personer men en nettoinnflytting på 6 personer.  

 

Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 31.12.2013. 

 

Innbyggere i Tinn 

2013 2014 2015 2016 2017 

5 957 5 913 5 940 5 894 5 856 

 

De siste fem årene har innbyggertallet gått ned med 101 personer eller ca. 1,7 %. Folketallsnedgangen 

skyldes fødselsunderskudd på 146 personer i perioden, mens det har vært en nettoinnflytting på 45 

(innvandring fra utlandet). 

 

 

Reiselivskommunen Tinn 
Den positive reisen for reiselivskommunen Tinn har pågått i flere år. Kjennskapen til Rjukan har vært 

økende, samtidig som det har vært stor interesse for aktiv ferie i Norge.  

 

Rjukan gjør det umulige mulig 

Oktober 2017 var det før-premiere på Hollywoodproduksjonen «Snømannen». Norges største 

storskjerm ble satt opp på Rjukan Torg og 1000 personer så filmen ute på torget.  

 

Norad gjennomførte i august «verdens vakreste nattevandring» til Gaustatoppen for andre året på rad. 

Igjen ble det stor suksess med over 7000 deltakere.  

 

Norsk Industriarbeidermuseum startet «Jakten på tungtvannskjelleren» høsten 2017. Jobben med å 

grave frem tungtvannskjelleren ga raskt resultater. Kjelleren ble funnet intakt og igjen fikk Rjukan stor 

nasjonal og internasjonal mediedekning.   

 

Innspillinger 

Rjukan har blitt godt kjent for sin innsats og tilrettelegging for diverse innspillinger. I 2017 hadde vi to 

store innspillinger i Tinn:  

 Camp Senkveld: 15 episoder fra Destinasjon Gaustatoppen og Tinn ble sendt på TV2 hver 

fredag i beste sendetid. 

 God Morgen Norge direktesending: I forbindelse med «Telemarksveka» i juni 2017 fikk 

Rjukan og Krossobanen besøk av «God Morgen Norge». 

 

Prosjekter 

Location Rjukan 

Med midler fra Innovasjon Norge og Omstillingsprosjektet til Tinn kommune, ble det i 2017 

gjennomført et forprosjekt «Location Rjukan», som avdekket Rjukans muligheter for å gjøre seg til et 

attraktivt sted for film og reklameinnspilling.  

 

Prosjektet utviklet tre hovedrapporter: 

 «Film Rjukan location guide» som presenterer Rjukan med detaljert beskrivelse av området, 

attraksjonene og historien.  

 «Interview report» som består av anbefalinger og krav som stilles av filmbransjens fagfolk for 

valg av lokasjon. 

 «Market Research Report» introduserer oss til produksjonsaktiviteter i Norge relatert til det 

internasjonale filmmiljøet samt beskrivelse av «Film commissions» nasjonalt og 

internasjonalt. 
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Aispot 

Rjukan var i 2017 pilot for utvikling av en turistAPP, kaldt «Aispot». APPen ble lansert i forbindelse 

med Norads arrangement på Gaustatoppen i august. Bruk og markedsføring av APPen er fortsatt i 

startfasen. 

 

Opprykk Rjukan 

Rjukan ble høsten 2015 valgt ut til å være pilotdestinasjon for Innovasjon Norge og deres arbeid med 

utvikling av nytt verktøy for opplevelsesutvikling. Forprosjektet «Opprykk Rjukan» ble etablert og 

sluttført i 2017. Målsettingen med forprosjektet var å legge grunnlaget for å implementere 

opplevelseskonseptet for Rjukan. 

 

Tall fra attraksjonene 
Gjestedøgnstatistikken viser følgende: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Gjestedøgn 129 033  140 603 152 371 153 702 148 255 

 

SSB rapporterer en liten nedgang i overnattingsstatistikken fra 2016. På nasjonalt nivå har også tallene 

begynt å stagnere etter stigning i flere år.  

 

Derimot viser tall fra de største attraksjonene at samtlige har hatt økning i 2017. NHO melder for øvrig 

om at det heftes usikkerhet ved tallene for camping/hytter – leiligheter ettersom målemetodene ikke er 

like presise som for hotellrom.  Private enheter blir heller ikke rapport til SSB, som for eksempel utleie 

igjennom Airbnb.  

 

Norsk Industriarbeidermuseum 

Det merkes fortsatt større etterspørsel etter «Kampen om tungtvannet» enn at Rjukan har fått 

verdenarvstatus.  

 

Guiding i sabotørstien var mer populært enn noen gang. I løpet av 2017 melder Footprint Guiding at 

de har guidet 260 personer. Dette er 70 personer mer enn i 2016. I tillegg prøvde Norsk 

Industriarbeidermuseum seg på å sette opp guidet tur hver dag i høstferien og det med stor suksess.   

 

Aktiv ferie er i vinden som aldri før, det gjenspeiler også trafikken på Gaustatoppen og Krossobanen:  

 

Krossobanen 

Krossobanen fraktet 91 522 passasjerer og 2 756 sykler i 2017, en økning fra henholdsvis 87 787 

personer og 2 120 sykler i 2016.  

 

Gaustabanen og Gaustatoppen  

Gaustabanen fraktet 67 700 passasjerer i 2017. Dette er en solid økning fra 2016, hvor de fraktet 58 

308 passasjerer. Det regnes med at det totalt har vært 100 000 besøkende på Gaustatoppen i 2017.  

Det ble gjennomført avgiftsbetaling på Stavsro, samt parkeringsverter som informerte om hvor og hva 

som var tillatt med tanke på kantparkering. Ordningen ble godt mottatt.  
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Bussen til Gaustatoppen hadde 9 672 påstigninger, og ansees som vellykket i forhold til å avhjelpe 

kaoset som tidligere har utspunnet seg på Stavsro.  

 

Hardangervidda Nasjonalparksenter 

Hardangervidda Nasjonalparksenter melder om en økning på 20 % fra 2016.  

 

Fjellvåken 

Fjellvåken kjørte totalt 6 381 passasjerer i 2017, mot 4 387 i 2016. Tallet fra 2016 er derimot noe 

usikkert, da det til tider var problemer med registreringen.  

 

Rjukanbadet 

Rjukanbadet melder om 66 564 besøkende i 2017 kontra 64 161 i 2016. 

 

Håvardsrud Seterliv og Selstali Seter 

Det er vanskelig for setrene å telle antall besøkende, da de ikke har noen faste tellepunkter. Men ut ifra 

omsetning melder de om en liten økning fra 2016.  

 

Gaustablikk og Gaustatoppen skisenter 

Gaustatoppen skisenter gjorde noen solide løft med snøkanoner og omprofilering. Sammen med 

Gaustablikk skisenter hadde de ca. 85 000 besøkende.  

 

Arrangementer 

Rjukan har igjennom mange år utviklet seg til å bli en by med mange arrangementer, med Marispelet, 

Kjerringsveiven, TelemarkHelten, Norseman, Viking Challenge, Rjukan Rockfestival som de største. 

Samtlige melder om godt besøk i 2017.  

 

Rjukan – Notodden Industriarv 

Det andre hele året på verdensarvlisten var et innholdsrikt år for Norsk Industriarbeidermuseum, som 

hadde fått ansvaret for formidlingen av verdensarven. Året før ble Rjukanbanen godkjent for 

togkjøring, og ble et sommertilbud sammen med Storegut på Tinnsjøen. Vemork klarte å fortsette å 

dra nytte av oppmerksomheten rundt «Kampen om tungtvannet», og øke besøkstallet ytterligere i 

2017. VisitRjukan samarbeidet med Notodden om å selge pakker for å oppleve verdensarven. 

 

 

Næringsliv 

Strategisk næringsplan for Tinn kommune og reiselivsstrategien for Tinn er førende for 

næringsarbeidet. Det ble gjennomført en virksomhetsoverdragelse av de ansatte i næringsavdelingen i 

Tinn kommune til Rjukan Næringsutvikling AS (RNu) i 2014. I den forbindelse ble det også inngått en 

oppdragavtale. Disse avtalene avklarer ansvarfordelingen mellom kommunen og næringsselskapet. 

Rjukan næringsutvikling AS skal arbeide med bedriftene, næringsprosjektene og næringsutviklingen.  

Kommunale enheter skal levere planverk, infrastruktur, tjenester, stedsutvikling, osv. Rådmannen har 

en koordinerende rolle. 

 

Aktiviteten i RNu AS hadde en markant vekst i 2016, og dette fortsatte gjennom hele 2017. Det 

skyldes bl.a. omstillingsprosjektet, sykehusprosjektet, og prosjekt «Innfallsport Gaustatoppen». RNu 

har også arbeidet med fiskeoppdrettsprosjekt, OL til Telemark, i tillegg til løpende oppgaver som 

eiendomsforvaltning, sekretæroppgaver, planarbeid, regionalt samarbeid mm. Det er en prioritert 

oppgave å holde god kontakt med det lokale næringslivet. RNu har et tett samarbeid med Øst-

Telemark etablerersenter. 

  

Antall ansatte i RNu ble redusert fra fire til tre personer i løpet av 2017. Dette inkluderer prosjektleder 

i omstillingsprosjekt. Næringsprosjektet «Rjukan sykehus» har gjennomført et mulighetsstudie knyttet  

alternativ bruk/aktivitet i sykehuset. 

 

Rnu kjøpte i 2017 eiendommen Skriugata 26 AS og flyttet sin aktivitet dit. Årsak til anskaffelsen var 
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at omstillingsprosjektet definerte etablering av et synlig utviklingsmiljø i Rjukan sentrum som ett av 

sine hovedmål. Innovasjonssenteret «Start opp Rjukan» etableres i lokalene på gatenivå. 

 

Rjukan næringsutvikling AS ble sommeren 2016 stevnet inn for Oslo tingrett av selskapet RTC AS. 

Saken dreier seg om et eiendomskjøp inne i Rjukan næringspark som ikke ble noe av. Det satses også 

innenfor landbruk, og målrettede tilskuddsordninger rettet mot investeringer i nye driftsbygninger har 

gitt positive resultater. 

 

Tallet på bedrifter har gått opp både i 2017 og de fem siste årene. Utvikling i antall bedrifter/ 

enkeltmannsforetak har vært slik: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall bedrifter 740 764 778 800 814 

 

Antallet nyregistrerte bedrifter har utviklet seg slik: 

 2015 2016 2017 

Antall nye 

foretak 

47 65 55 

 

Arbeidsledigheten i kommunen er lav. Arbeidsledigheten ved utgangen av november viser følgende 

utvikling: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Arbeidsledige % 1,9 1,7 1,8 2,2 1,8 

 

1,8 % utgjør 68 personer i Tinn. Til sammenligning var ledighetsprosenten i Telemark på samme 

tidspunkt 2,3 % og 2,3 % i Norge. 

 

Omstillingsstatus 

Tinn kommune fikk omstillingsstatus fra Telemark fylkeskommune, og er tildelt omstillingsmidler i 

foreløpig tre år fra 1.1. 2015. Bakgrunnen for tildelingen er kommunens særlige utfordringer etter 

nedleggelse av akuttfunksjonene og døgnbehandling på sykehuset, som førte til direkte frafall av 104 

årsverk. Tinn kommunestyre er prosjekteier. Styret i Rjukan Næringsutvikling er omstillingsstyre og 

det er engasjert prosjektleder for omstillingsprosjektet. Målet for omstillingsarbeidet i Tinn kommune 

er å utvikle næringsvirksomhet som kan erstatte tap av arbeidsplasser. Omstillingsarbeidet viste 

lovende resultater i 2017. 

 

 

Kommunale tjenester 

Pleie-/omsorg-, helse-, sosial- og oppvekstenhetene (skoler, barnehager) står for hovedtyngden av de 

kommunale tjenestene. Både samfunnsenhetene og sentraladministrasjonen er viktige for infrastruktur, 

samfunnstjenester og utvikling av kommunen. Mange tjenesteområder blir etter hvert engasjert i 

oppgaver knyttet til verdensarvstatusen. 

 

Skoler og barnehager 

Resultatene for nasjonale prøver i 5.klasse viser stor fremgang i forhold til i 2016. Skolene i Tinn 

ligger på nivå over Telemark og nasjonalt. Fremgangen gjelder for alle skolene. Resultatene for 8. 

klasse viser at de ligger på samme nivå som i 2016 i lesing og regning. 

 

Det er lite frafall i videregående skole og elevundersøkelser viser at det er lite mobbing og god trivsel i 

Tinnskolene.  

 

Andelen lærere uten godkjent utdanning har gått ned fra 11 til 8 % i 2017. Tinn kommune har full 

dekning i forhold til etterspørsel etter barnehageplasser. Tinn kommune har et godt og fleksibelt 

barnehagetilbud som i stor grad er tilpasset brukernes behov. Foreldreundersøkelser og tilsyn viser svært 

gode resultat. På grunn av synkende barnetall må avdelinger legges ned. Det er godkjente 
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barnehagelærere i alle ped.lederstillinger. De fleste barnehageassistenter har fagutdanning som barne-/ 

ungdomsarbeidere. 

  

Kultur 

Biblioteket har en liten økning i utlånstallene sine, men Rjukan kino hadde nedgang i besøkstallene. 

Det er også nedgang i elevtallet i kulturskolen. 

 

Helse-, omsorg- og sosiale tjenester  

Innenfor helse og omsorg håndteres tjenestebehovene tilfredsstillende, men det er fortsatt 

kostnadspress og budsjettoverskridelser i to av enhetene. Tilbakemeldinger fra brukerundersøkelser er 

gode. Spredning av sykehjemsdriften på 3 ulike steder gir store faglige og økonomiske utfordringer. 

På Rjukan er det vedtatt å samlokalisere helse- og omsorgstjenestene på tomten ved eldres hus. 

Tjenesten i Tinn Austbygd lokaliseres som tidligere. 

 

Mandheimen asylmottak legges ned fra 01.03.2018. Barnevern og barnevernstiltak er 

kostnadskrevende og gir store budsjettoverskridelser. NAV Tinn har ansvar for bosetting og 

integrering av flyktninger og har et tett samarbeid med kommunale enheter knyttet til dette. For å 

fremme integreringen endres en del ordninger knyttet til bosettingsordninger, arbeidstrening, 

aktivitetsplikt mm. NAV Tinn har også en ledende rolle knyttet til kommunens aktivitetsplikt overfor 

sosialhjelpsmottakere.  

 

Plan og tekniske tjenester 

Planavdelingen får utvidede oppgaver knyttet til verdensarven. Restansene når det gjelder gamle, ikke 

avsluttede delingssaker er fjernet i 2017. Det er laget planer for skredsikring på Rjukan. 

Landbruksplanen skal revideres. 

 

Teknisk enhet er sentral i forhold til drift av viktig infrastruktur, utbyggingsprosjekter og kommunen 

sin planleggende og operative beredskap. Tinn Vann og Avløp AS blir innlemmet som en del av 

teknisk enhet fra 01.01.2018. 

 

Digitalisering av tjenester 

Digitalisering og kompetanse er avgjørende faktorer for kommunens evne til utvikling. Det arbeides 

med dette i kommuneorganisasjonen og i Kongsbergregionen. Kommunalt datanettverk i Tinn har 

vært preget av gamle løsninger av varierende kvalitet, og har  ikke vært godt nok rigget for å ta i bruk 

nye digitale løsninger. Dette gjelder både innenfor skoler og de øvrige lokasjonene i kommunen. Den 

siste tiden er dette blitt utbedret – det står fortsatt igjen noe arbeid – men kommunen vil nå stå godt 

rustet til å innføre nye, innovative teknologiske løsninger i tiden fremover. I tillegg til de teknologiske 

plattformene, vil innovasjon i enda større grad kreve organisasjonsutvikling og endringskompetanse. 

 

Visma ERP-system ble innført i 2013/2014. Budsjett, økonomioppfølging og regnskap er digitaliserte 

prosesser. I Visma HRM er fraværsregistrering, reiseregninger og timelister digitaliserte. Det samme 

gjelder «lønnsslippen». Den blir enten sendt via e-post, eller i personlig dokumentarkiv. Det er nå kun 

noen få som mottar lønnsslipp i papir. Visma ERP er anskaffet gjennom Kongsbergregionen og gir 

også muligheter for omfattende tjenestesamarbeid på flere områder. Digitale sykmeldinger tas i bruk 

fra januar 2018, disse går via Altinn. 

 

Nytt saks- og arkivsystem 

I samarbeid med Kongsbergregionen er det gjort innkjøp av nytt elektronisk saks-/arkivsystem, 

Elements fra Evry. Arbeidet med å forberede dette startet høsten 2016 og fortsatte våren 2017 og 

skulle vært implementert i oktober 2017. Nytt saks- og arkivsystem ventes å være på plass i løpet av 

2018. 

 

Digitalisering av posten  

Det er etablert løsning for digital forsendelse mellom offentlige virksomheter, SvarInn og mulighet for 

sikker digital forsendelse inn til kommunen innbyggere, eDialog. Det er tatt i bruk digital forsendelse 
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av post fra alle enheter fra kommunens saks-/arkivsystem. Dette støtter sikker digital forsendelse til 

innbyggernes valgte postkasse, Digipost og eBoks, i tillegg til Altinn for virksomheter. Det er etablert 

integrasjon mellom Det sentrale folkeregisteret og kommunens digitale søknadsskjemaer. Forsøk med 

digital masseutsendelse av post er startet. Dette må utvikles videre i 2018 

 

Det er jobbet med rutiner og tilpasninger til nye arkivforskrifter. Elektronisk distribusjon av møtekart 

er innført. Elektronisk utsending av brev er innført. Nytt saks/-arkivsystem med nye funksjoner skulle 

vært tatt i bruk høsten 2017, men på grunn av innføringsproblemer er dette utsatt til 2018. Ny 

telefonsentral er innført fra 15. februar 2017. Det er innført I-pad som læringsbrett på 5,6 og 8-10 trinn 

på alle skolene. 

 

Det utprøves velferdsteknologi. System for elektronisk meldingsutveksling innen helse- og omsorg er 

innført. Det er innført befolkningsvarsling via sms. Det er vedtatt egen digitaliseringsstrategi i 

Kongsbergregionen med flere tiltaksområder. 

 

Interkommunalt arbeid 

Tinn kommune er med i Kongsbergregionen og deltar i ca. 40 prosjekter, av disse noen store knyttet til 

tjenestesamarbeid. Kommunene Tinn, Notodden, Vinje og Telemark fylkeskommune har opprettet et 

verdensarvråd. Tinn deltar i Fjellnettverket. Det er også et nært samarbeid med Vinje kommune, særlig 

i forhold til Hardangervidda nasjonalpark. Det har vært møter mellom ledelsen i Tinn kommune og 

Vinje kommune med tema kommunesamarbeid. Det er etablert regionsamarbeidet mellom de 6 

kommunene i Øst- og Midt-Telemark og Sykehuset Telemark knyttet til Samhandlingsreformen. 

 

Utbyggingsoppgaver 

Investeringene i 2017 ligger under budsjett. Investeringsregnskapet viser at kommunen har investert for 

50,1 mill. kr i anleggsmidler i 2017, mot 20,8 mill. kr i 2016. De største utbyggingsoppgavene i 2017 

har vært rehabilitering av Mandheimen, ny vannkilde Djupetjønn, Furuheim barnehage og VA-

strakstiltak. 

 

 

Kommuneøkonomi 
Til tross for inntektsreduksjoner knyttet til kraftinntektene er kommuneøkonomien er fortsatt god i 

Tinn kommune ved utgangen av 2017, noe som økonomiske indikatorer bekrefter. Også på nasjonale 

rangeringer ligger Tinn høyt oppe – i foreløpig kommunebarometer basert på 2017 tall ligger Tinn 

som nr. 65 av 426 kommuner. Det er kontroll med kommuneøkonomien, men utviklingen er 

bekymringsfull med fallende kraftinntekter, kostnadspress og store budsjettoverskridelser i enkelte 

enheter. Dette krever tiltak i årene fremover. 

 

Netto driftsresultat ble på 4,3 % eller 30,1 mill. kr i 2017. I 2016 var netto driftsresultat 4,6 % og 3,0 

% i 2015. Kommunens mindreforbruk i 2017 er på 7,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes høyere 

inntekter enn budsjettert, men også at mange tiltak ikke er gjennomført som forutsatt i 2017 og at 

midlene må brukes senere år. Dette er derfor ikke midler som er fritt disponible og dermed ikke et reelt 

«overskudd». 

 

Rammestyring er et positivt virkemiddel i økonomistyringen. En må likevel konstatere at flere av 

enhetene har overskridelser på sine budsjett. Dette gjelder spesielt enhetene pleie- og omsorg – 

institusjon, NAV Tinn, Atrå barne- og ungdomsskole, voksenopplæringen, teknisk enhet samt politisk 

kontor. 

 

Kommunens lånegjeld utenom pensjonsforpliktelsene og finansiell leasing er på 332,8 mill. kr. 

Likviditeten har vært tilfredsstillende i 2017.  
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Kommuneorganisasjonen 2017 
 

Antall årsverk/ansatte 

Pr 31.12.2017 var det 587 årsverk fordelt på 715 ansatte (faste og vikarer). Av disse er 666 faste (og 

49 vikarer). Lærlingestillinger og opplæringsstillinger er holdt utenom. Vi har stort sett 10 lærlinger i 

samsvar med vedtak. I tillegg har vi 2 stillinger som turnusleger og 1 stilling som turnus fysioterapeut. 

 

Endring i antall årsverk 

Det er en økning på 12 årsverk fra 2016 – 2017. 

 

Pleie- og omsorg institusjon har økt med 7 årsverk. (Ca. 3,5 årsverk som konsekvens av 4 årsregelen, 2 

årsverk ekstra for sykepleiedekning kveld/natt inntil samlokalisering av tjenestene. Ca. 1,5 årsverk 

rundt midlertidig organisering). 

 

Skolene har økt med 4 årsverk. (Ekstra tildeling for styrking på småskoletrinnet 1,3 mill. kr = 2 

årsverk. Atrå har lagt inn to ekstra stillinger til spesialundervisning – jf. merforbruk i regnskapet. Det 

er i tillegg økt timetall i naturfag for 7.trinn – helårsvirkning – ca. 20 % stilling)  

 

På tjenesteområde samfunn er det en økning på 1 årsverk. 

 

Vi har fortsatt en midlertidig prosjektorganisering teknisk, 2 årsverk (2 år 2015 – 2017), som skulle 

vært evaluert i 2017. 

 

Andel deltid 

Andelen fast ansatte i deltidsstilling er ca. 40 % 

Kvinner ca. 40 % 

Menn ca. 4,5 % 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen 

Kvinner og menn:  80,3 % 

Kvinner:  79,2 % 

Menn:   85,6 % 

 

Nærvær (sykefravær) 

Samlet sett hadde Tinn kommune i 2017 et gjennomsnittlig nærvær på 92,1 % (2016: 92,8 %, 2015: 

93,4). Det samlede sykefraværet i 2017 var altså på 7,9 % (2016: 7,2, 2015: 6,6). Det er en økning på 

0,7 % - poeng fra 2016. Det er spesielt det legemeldte langtidsfraværet som har gått opp, mens det 

egenmeldte korttidsfraværet holder seg relativt stabilt på rundt 1 prosent. 

 

Midlertidige ansettelser 

Vi fortsetter arbeidet med å rydde i bruken av midlertidige ansettelser. Arbeidsmiljølovens 

bestemmelser følges.  

 

HMS/Arbeidsmiljø 2017 

Det er laget handlingsplan for BHTs virksomhet i organisasjonen for 2017. Denne er fulgt opp i løpet 

av året. Det er gjennomført 6 AMU i året: 08.03, 07.06, 14.06, 07.11, 14.11. og 06.12. I enhetene 

gjennomføres medarbeidersamtaler, vernerunder, foretas ROS-analyser, utarbeides HMS-planer og 

opplæringsplaner i samsvar med gjeldende prosedyrer. 

 

I tillegg arbeider enhetene fortsatt med oppfølging av MTM-kartleggingen (Medarbeider-Tilfredshets-

Monitor) som ble gjennomført i 2015. Arbeidet med å bedre arbeidsmiljø, trivsel og nærvær fortsetter i 

den enkelte enhet av både avdelingsledere og enhetsledere og skal følges opp av kommunalsjefene for 

de forskjellige tjenesteområdene. 
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Organisasjonsendringer 

UDIs vedtak om nedleggelse av Mandheimen asylmottak fra og 01.03.18. medfører reduksjon av ca. 

15 årsverk i 2018. 

 

Rådmannstillingen 

Rådmann Rune Lødøen sa opp stillingen sin for å gå av med pensjon 01.01.18. På grunn av 

vanskeligheter med å rekruttere har han sagt seg villig til å stå i stillingen ut mars 2018. 

 

Rekruttering ny rådmann 

Prosessen med å rekruttere ny rådmann startet umiddelbart. Stillingen måtte imidlertid lyses ut to 

ganger før ny rådmann ble ansatt. Vi brukte to forskjellige rekrutteringsselskaper i prosessen, 

Headvisor og Skagerak Consulting. Rune Engehult begynner i rådmannsstillingen 23.04.2018. 

 

Kommunalsjefstilling inndratt 

Kommunalsjef Finn-Arild Bystrøm sluttet for å begynne som rådmann i Seljord. Stillingen ble inndratt 

i forbindelse med budsjettbehandling, og som følge av økonomiske konsekvenser av nedleggelse av 

asylmottaket. 

 

Rekruttering av nye ledere 2017 

Kaja Thorjussen begynte som økonomisjef i kommunen 18.april, etter at Kari R Marumsrud sluttet for 

å begynne i Tet. Arne Persson ble konstituert som rektor ved Rjukan barneskole 11.01. 2017, og tilsatt 

i fast stilling fra 01.08.2017 (etter Arild Folkvang som går av med alderspensjon med virkning fra 

februar 2018). Ingrid Nathalie Haukaas ble konstituert som rektor ved Atrå barne- og ungdomsskole 

01.12.2017 (etter at Kjersti Lindtvedt sluttet og gikk over til en stilling ved Rjukan Videregående 

skole). 

 

Gjennomføring av bemanningstilpasninger  

Etter UDIs vedtak om nedleggelse av Mandheimen asylmottak (23.11.17) ble det umiddelbart 

iverksatt en prosess, og innen 15.12.2017 hadde alle 9 fått tilbud om ny stilling i kommunen.  

Vedtaket vil få konsekvenser også for andre enheter, og det vil medføre til sammen 15,2 færre årsverk 

i kommunen.  

 

Innen enhet barnehage er antall barn synkende, og i 2018 vil det være betydelig færre barn i 

barnehagealder. I tillegg fikk nedleggelse av Mandheimen mottak konsekvenser også her.  

Det vil medføre behov for bemanningstilpasninger i 2018. 

   

Vedtatt reduksjon av 15 sengeplasser og ca. 15 årsverk (budsjett 2017) har vært under planlegging. 

Drøfting med tillitsvalgte er gjennomført og gjentas når vedtaket iverksettes i 2018. Prosessen er godt i 

gang og vi tror vi skal klare å finne alternative løsninger til ansatte som blir overtallige. 

 

KS-læring (e-læringsprogrammer) 

Det er lagt til rette for e-læring gjennom KS-læring. Her skal nyansatte (og alle ansatte) ta 

nyansattkurs med gjennomgang av retningslinjer og reglement, elektronisk. Her ligger også e-

læringskurs i legemiddelhåndtering, som skal gjennomføres av ansatte i pleie og omsorg. Det ligger 

også lett tilgjengelige e-læringskurs i Word, Excel, Visma, Compilo etc. Det er et ønske at dette kan 

bidra til å øke kunnskap og kompetanse generelt i organisasjonen, og spesielt i forhold til digital 

kompetanse. I 2017 har 738 ansatte påbegynt nyansatt kurs i KS-læring. Av disse har 644 fullført 

kurset. Vi er stolte av dette resultatet!  

 

Compilo – kvalitetssystem (tidligere Kvalitetslosen) 

Når vi sjekker i Compilo (Kvalitetslosen) ser vi at systemet blir brukt. Det er mange meldte avvik og 

det er mange behandlede og lukkede avvik. Det er flott! Det er spesielt innen helse, pleie og omsorg at 

meldingshyppigheten er høy, og vi ser også en kultur for å behandle og lukke avvik. Det betyr at det 

kvalitetsforbedrende arbeidet blir prioritert. Det er bra! 
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Endringer 2017 

Tinn vann og avløp ble virksomhetsoverdratt til Tinn kommune teknisk enhet 01.07.2017. En ansatt 

ble overført i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen og en gikk av med pensjon. 

 

Det ble planlagt og gjennomført prosess i forbindelse med virksomhetsoverdragelse av 

skatteoppkreverfunksjonen i Tinn, til Kongsbergregionen. Virksomhetsoverdragelsen skjedde  

med virkning fra 01.01.2018. 

  

Energi og klima 

Kraftprisene ligger fortsatt på et lavere nivå enn i toppåret 2011, men er økende.  Dermed er Tinn 

Energi sine kraftpriser relativt sett mindre gunstige enn tidligere. Det arbeides med å få fram alternativ 

energiproduksjon (bio- energi, småkraftverk) i Tinn, men lavere kraftpriser utfordrer lønnsomheten i 

disse prosjektene. Bioenergiprosjektene knyttet til anleggene ved Atråskolen og Rjukan videregående 

skole er i drift. Samarbeidet i Aust-Telemark vassområde fortsetter med prosjektledelse i Tinn 

kommune. Det arbeides med et utvidet kraftsamarbeid i de 8 kommunene i Øvre Telemark. 100-

årsjubileet for de norske konsesjonslovene ble markert på Vemork 14. desember 2017. 

 

Beredskap 
Beredskapsarbeidet i kommunen er viktig. Det er arbeidet godt med beredskap i 2017. Det er gitt 

opplæring til kriseledelsen bl.a. gjennom temamøter. Det er gjennomført en øvelse av 

helseberedskapen i Tinn. Arbeidet med revisjon av overordnet ROS-analyse er satt i gang. Tinn blir 

oppfattet som å være blant de beste når det gjelder beredskap i Telemark. Vi får også oppmerksomhet 

for beredskapsarbeidet på nasjonalt nivå. 

 

Rettssaker 

Tinn kommune (og Forsvarsbygg) ble frikjent i Oslo tingrett i saken der grunneiere krevde at 

forkjøpsrett til grunnareal på Gaustatoppen ble utløst i forbindelse med Tinn kommunes kjøp av 

fjellanlegget i Gaustatoppen. Kommunen/Forsvarsbygg ble også tilkjent dekning av saksomkostninger 

i forbindelse med rettssaken. Grunneierne anket dommen og ankesaken kom opp i Borgarting 

lagmannsrett 20.-21.april 2017. Lagmannsretten opprettholdt dommen fra tingretten og den er nå 

rettskraftig, 

 

Det er inngått forlik i sakene som Rjukan Technology Center AS har anlagt mot Rjukan 

Næringsutvikling AS og Tinn kommune som skulle gå i januar/februar og mars 2018. Det samme 

gjelder saken mot rådmannen. Det betyr at sakene er hevet. 

 

Avslutning 

De ansattes innsats er avgjørende for at vi kan levere gode kommunale tjenester til lokalsamfunnet. 

Rådmannen takker kommunens arbeidstakere for meget god innsats i 2017. Jeg vil takke ordfører og 

kommunens politikere for samarbeidet i året som gikk. Den politiske innsatsen er helt sentral for å 

håndtere de utfordringer og de omstillinger kommunesektoren, også Tinnsamfunnet, vil møte 

fremover. 

 

 

Tinn kommune, 31. mars 2017 

 

 

Rune Lødøen 

rådmann 
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2. Kommunal drift 

 

Kommuneorganisasjonen 

 

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (Sp) 

 

 
 

   

 

Politisk organisering i valgperioden 2015-2018 

 
 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og velges hvert fjerde år. Det var kommunevalg høsten 

2015, og for valgperioden 2015-2018 har kommunestyret følgende 25 representanter: 

(Det nye kommunestyret ble redusert med 4 representanter i forhold til det tidligere som var 29) 
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SENTERPARTIET (11)   SV (2)       
Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (ordfører) Sanja Pasovic (varaordfører)    

Åsne Irene Fossheim   Jørn Langeland   

Rigmor Severinsen Rabbe       

Flemming Gilhauge       MDG (1)   

Svein Bakka    Heather Louise Mason     

Ole-Eivind Kleiverud     

Stine Tveito      

Ragnar Gunleiksrud 

Åsne Constanse Haugen        

Wenke Haaven  

Knut Lurås 

      

HØYRE(6)    ARBEIDERPARTIET (5) 

Steinar Bergsland   Birger Hovden 

Runar Espeland    Agnar Nagelsaker 

Gunnar Odd Hagen   Trond Kjetil Jore 

Gro Synnøve Bergsland   Jan Olaf Opsahl 

Mimmi Skårberg    Jan Andresen 

Per Løitegaard     

      

Det nye kommunestyret hadde sitt konstituerende møte den 15.10.2015. 
 

Politisk møtevirksomhet 2017 

Utvalg  Antall møter Antall saker 

Kommunestyret 11 153 

Formannskapet 16   74 

Administrasjonsutvalget   7   21 

Samfunns - og miljøutvalget   9   68 

Kultur- og oppvekstutvalget   7   52 

Levekår- og inkluderingsutvalget   6   24 

SUM 56 392 

 

Det har vært et stort fokus på administrasjonens evne til å iverksette og gjennomføre politiske vedtak. 

For å legge til rette for at administrasjonen kan bruke ressursene på en annen måte, har det fra politisk 

ledelse vært et ønske om å redusere den politiske møteaktiviteten. Dette for at administrasjonen skulle 

ha tid til å iverksette, gjennomføre og følge opp politiske vedtak.  

 

I 2017 har det vært gjennomført 11 kommunestyremøter og 16 formannskapsmøter, i tillegg til andre 

politiske utvalgsmøter. Til sammen er det gjennomført 56 politiske møter og det er behandlet 392 

politiske saker. 

 

Til sammenligning ble det i 2016 gjennomført 14 kommunestyremøter og 14 formannskapsmøter, i 

tillegg til andre politiske utvalgsmøter. Til sammen ble det i 2016 gjennomført 55 politiske møter (49 i 

2015) og behandlet 444 utvalgssaker (382 i 2015) 

 

Det er fortsatt høy politisk møteaktivitet i Tinn. Det viktig å være klar over at når administrasjonen 

bruker mye tid til saksbehandling til politiske møter, bindes tidsressurser, og det blir mindre tid til å 

iverksette og gjennomføre vedtak. Ikke minst blir det liten tid til å drive med strategisk 

utviklingsarbeid, noe som er og blir en av våre mest utfordrende oppgaver framover. 

 

Organisering av rådmannsfunksjonen (som var på plass 01.01.2015) bidro i større grad til å tjene den 

politiske utvalgsstrukturen som Tinn kommunestyre har valgt å beholde. 

Med virkning fra 01.12.2017 er denne igjen endret/redusert, noe som på grunn av lavere bemanning 

kan medføre flaskehalsproblematikk i 2018. 
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Møtevirksomhet i kontrollutvalget i 2017 

Kontrollutvalget har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 40 saker. Ordfører har møte- og talerett i 

utvalget. Ordfører har vært til stede i 3 av 5 møter i 2017. Det at ordfører møter på de fleste av 

kontrollutvalgets møter bidrar til en god dialog mellom kommunens øverste ledelse og 

kontrollutvalget, og styrker relasjonen mellom kommunestyret og kontrollutvalget i det løpende 

arbeidet. 

 

Kontrollutvalget ønsker å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse. Rådmannen deltar 

(etter innkalling) på de fleste av kontrollutvalgets møter, noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i 

sitt arbeid. Rådmannen kar vært til stede i alle 5 møtene i 2017. 

 

I tillegg til rådmann Rune Lødøen har følgende fra kommuneledelsen/ administrasjonen deltatt på 

møter i utvalget i 2017: 

 Personal- og organisasjonssjef Ingebjørg Skavlebø (06.02.17 og 14.06.17) 

 Kommunalsjef Finn-Arild Bystrøm (06.02.17, 24.04.17 og 25.09.17) 

 Kemner Sigvald Olesrud (06.02.17) 

 Økonomisjef Kaja Thorjussen (24.04.17) 

 Økonomirådgiver Hæge Jensen (24.04.17) 

 NAV-leder Brit Houge (24.04.17 og 25.09.17) 

 Enhetsleder Jorun Kårvand (24.04.17) 

 Ass. enhetsleder helse og familietjenester Anita Staver Riggenholt (25.09.17) 

 Enhetsleder teknisk Jan Arvid Gravklev (27.11.17) 

 

Viktige hendelser og saker i 2017 

Januar:  Folkevalgtopplæring Gaustablikk m/Ståle Einarsen og Harald Pedersen 

  Ytringsfrihet, lojalitet, varsling, styringsrett 

  Folkemøter om fremtidige samfunnsutfordringer og kommuneøkonomi 

  Rjukan 18.januar og Tinn Austbygd 1.februar. 

Februar: KS-strategikonferanse i Vrådal 

Mars:  Gjennomført informasjonsmøter om fremtidige utfordringer innen hele- og omsorg, 

samt arbeidet med ny helse- og omsorgsplan (korttidsavdelingen, Rjukan sykehjem og 

hjemmetjeneste, Tinn helsetun og hjemmetjeneste) 

  Årsmelding ferdig 

April:  Ny økonomisjef begynte 18.april 

Tinn kommune og Forsvarsbygg saksøkt av grunneiere om eierforhold til 

Gaustatoppen. Saken var først oppe i Tingretten. Grunneierne anket dommen og 

ankesaken kom opp i Borgarting lagmannsrett 20.-21. april 2017. Lagmannsretten 

opprettholdt dommen fra tingretten og den er nå rettskraftig.   

Juni:  Kommunen gjennomførte lokale lønnsforhandlinger i kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.1 

Kommunestyret behandlet økonomiplan 2018-2021. Generalforsamlinger i heleide 

kommunale selskaper. 

Kommuneplan 2017-2029 behandlet og vedtatt av kommunestyret. 

Juli:  Virksomhetsoverdragelse TVA til Tinn kommune. 

August:  Rådmannen sa opp sin stilling for å gå av med pensjon i 2018. 

September: Kommunen gjennomførte lokale forhandlinger i kapittel 3.4.3 og 4.2.1. 

  Prosess med rekruttering av ny rådmann startet og pågikk ut året. 

Oktober: Stor planlagt beredskapsøvelse (helseberedskap – Norovirus) gjennomført med 

deltakelse fra Fylkesmannen, sivilforsvaret, nabokommune. 

  Søknadsfrist rådmannsstilling 25. oktober 

Forberedelser til virksomhetsoverdragelse av skatteoppkreverfunksjonen til 

Kongsbergregionsamarbeidet fra og med 1.januar 2018. 

November: Rådmannsstilling bestemt lyst ut på nytt 

UDI vedtok å legge ned Mandheimen asylmottak med virkning fra 01.03.2018. 

Fest for kommunens pensjonister og jubilanter på Admini. 
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Kommunalsjef tjenesteområde samfunn sluttet for å begynne som rådmann i Seljord 

kommune 

Desember: Tilsyn fra Fylkesmannen – beredskap 

Kommunestyret vedtok Tinn kommunes budsjett for 2018. 

  Rådmannsstilling lyst ut på nytt med søknadsfrist 20.januar 

 

Rådmann Rune Lødøen 

Rune Lødøen har vært rådmann i Tinn kommune siden 2006. 

 

  
Foto: Radio Rjukan 
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Kommunens overordnede administrative organisasjonskart pr. 31.12.2017 
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Kommunen som arbeidsgiver 
Kommunen er bærebjelken i lokalsamfunnet og representerer en infrastruktur som både innbyggere og 

næringsliv er helt avhengige av. I kommunen er det medarbeiderne som skaper resultater for 

innbyggere og brukere. Tinn kommune har som et av sine hovedmål å være en attraktiv arbeidsgiver 

for å sikre kvalifisert arbeidskraft for å kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har behov 

for. Det er viktig at våre medarbeidere er både engasjerte og motiverte i sitt daglige virke.  

 

Lederne skal i samsvar med kommunens overordnede målsettinger sette mål for egne ansvarsområder.  

Den politiske forankringen skjer gjennom rådmannens årlige lederavtale med formannskapet, og 

formidles videre gjennom rådmannsteamets årlige ledersamtaler og lederavtaler med den enkelte 

enhetsleder. Videre er det enhetslederen som må formidle kommunens overordnede styringssignal og 

mål til sine medarbeidere. 

 

Tinn kommune har en flat organisasjonsstruktur (såkalt 2-nivå-modell). Myndighets, arbeids- og 

oppgavefordelingen mellom rådmannen (rådmannsteamet) og de tjenesteytende enhetene er 

tydeliggjort gjennom det administrative delegeringsreglementet og lederavtalene mellom rådmannen 

(rådmannsteamet) og enhetslederne. Arbeidsdelingen mellom enhetsledere og rådmann i flat struktur 

kan beskrives slik: 

 

Rådmannen (rådmannsteamet) skal i hovedsak arbeide på strategisk nivå, på mål-, styrings- og 

rammenivå, og sørge for god kontakt med politisk ledelse og de tjenesteytende enhetene. 

Rådmannen lager forslag til kommunens budsjett og økonomiplan, sørger for at politiske vedtak 

gjennomføres, rapporterer til politisk ledelse, rekrutterer enhetsledere og følger opp enhetslederne. 

Oppfølgingsansvaret for stab- og støttefunksjonene ligger også hos rådmannsteamet. 

 

Enhetslederne er ledere for de nå 15 tjenesteytende enhetene, og er delegert totalansvaret for den 

daglige drift og utvikling av kommunens tjenester. Det innbefatter ansvaret for fag, utvikling av fag og 

tjenester, personal, økonomi og administrasjon, herunder også all saksbehandling for gjeldende enhets 

fagområde. Planlegging og gjennomføring av enhetenes drift innenfor vedtatte rammer. Enhetsledere 

skal delta i lederforum og rapportere til rådmannen. 

 

Økonomisk rammestyring 

Fra og med regnskapsåret 2012 får enheter som har et mindreforbruk, videreføre 50 % av dette til 

neste budsjettår. Tilsvarende blir enhetene ansvarlige for å dekke inn 50 % av et evt. merforbruk. 

Beløpet som overføres eller må inndekkes neste budsjettår, skal maksimalt utgjøre 10 % av enhetens 

brutto driftsutgifter, oppad begrenset til 1 mill.kr. 

 

I kommuneplanen 2017-2029 (vedtatt 22.06.2017) er følgende hovedmål for kommunen som 

arbeidsgiver: 

 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. 

 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 fremtidige tjenester og for å kunne møte fremtidige tjeneste- og 

endringsbehov. 

  

Tinn kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

 Netto driftsresultat på minimum 3-5 % 

 Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen. 

 

Tinn kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon. 

 Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne, samarbeid, innovasjonsevne og 

god kommunikasjon 
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 Organisasjonen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom 

medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar. 

 Det skal være endringskompetanse på alle nivå i kommuneorganisasjonen. 

 Åpenhet og god kommunikasjon skal prege kommunal virksomhet 

 

I lederavtalen mellom politisk ledelse (formannskapet) og rådmannen er følgende 

arbeidsgiverpolitiske områder prioritert: 

 Årlig driftsresultat mellom 1,6 -5 % av budsjettet (4,3 % i 2017, 4,6 % i 2016 og 3,0 % 2015) 

Rådmannen pålegges og får mandat til å utforme tiltak for å få styring med 

kommuneøkonomien. 

 Kommunens organisering skal så langt som mulig være oppdatert til enhver tid. 

Nødvendige justeringer og bemanningstilpasninger skal gjennomføres. Det skal settes sterkere 

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

 Rådmannen skal sørge for en tydelig ledelse av kommunen. 

Kommunens ledere skal ansvarliggjøres på en tydeligere måte med klare lederkrav nedfelt i 

lederavtaler. Kommunalsjefene må følge opp sine ledere. Styringsretten skal benyttes i 

sterkere grad for å få gjennomført beslutninger. Informasjon må ut til alle. Kommunikasjonen 

mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte må bli tettere. Rollene som leder og ansatt må vurderes 

opp mot f.eks. ytringsfriheten. 

 Innovasjon og endring. 

Rådmannen skal bidra til at alle ledere har felles forståelse av fakta og situasjon og jobber ut 

ifra dette. Rådmannen skal bidra til at det bygges en kultur hvor endring og innovasjon blir en 

naturlig del av utviklingsverktøyet til kommunen. Det ønskes fokus på utvikling og bruk av 

velferdsteknologi i eldreomsorgen. Digitalisering av kommunale tjenester i kommunen skal 

økes. 

 Fokus på tilstedeværelse og HMS – tilrettelegging for lavest mulig sykefravær (under 7,5 % 

eller lavere). Det samlede sykefraværet i 2017 var på 7,9 %. Det er en økning på 0,7 % -poeng 

sammenlignet med fraværstallet for 2016 (7,2 % i 2016). 

 Samhandlingen mellom enhetene stimuleres og utvikles for å styrke tjenestetilbudet til 

brukerne. Alle enheter skal bidra til at det blir gode tjenesteleveranser også utenfor egen enhet. 

 Omdømmebygging – snu befolkningsutviklingen og synliggjøre Tinn som det gode bosted 

 

Det som er fastsatt i lederavtalen mellom formannskapet og rådmannen, blir videreført og avtalt i 

lederavtalene mellom rådmannen (rådmannsteamet) og enhetslederne. 

 

Organisasjonsutvikling  

Kommunestyret vedtok i sak 35/10 ”Evaluering av administrativ organisering” (25.03.2010) å sette i 

gang en prosess med tanke på å slå sammen enheter slik at vi får større administrative enheter, som 

blir størrelsesmessig mer like og mindre sårbare i gitte situasjoner. Roller, ansvar og myndighet 

tydeliggjøres i organisasjonen.  

 

I kommunestyrets budsjettbehandling sak 145/12 den 18.12.2012 ble tidligere vedtak fulgt opp med 

følgende ordlyd: “Det skal tas en gjennomgang av antall enheter i TK, slik at vi får en jevnere 

organisasjonsstruktur, med tanke på sammenslåing av enkelte mindre enheter”. 

 

Målet har vært:  

 Større administrative enheter (mer likhet mellom enhetene når det gjelder antall ansatte, 

budsjett, kompleksitet og utfordringer) 

 Færre administrative enheter (mer effektiv og rasjonell drift, mer likhet mellom enhetene) 

 

 

Organisasjonsendringer  

«Kommunens organisering skal så langt som mulig være oppdatert til enhver tid. Nødvendige 

justeringer og bemanningstilpasninger skal gjennomføres» 
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Organisasjonsendringer 2017 

Arbeidet med organisasjonsstruktur er pågående hele tiden. Fra 2010 er antall enheter på nivå 2 

redusert fra 27 til 15. Rådmannsteamet er endret med økning av antall kommunalsjefer fra 2 til 4 i 

2015 til reduksjon av antall kommunalsjefer fra 4 til 3 i 2017 (budsjett 2018). 

 

Innen pleie- og omsorg institusjon Rjukan, er flere avdelinger slått sammen og fungerer i dag under en 

avdelingsleder. I forbindelse med budsjett 2018 ble det redusert en lederstilling innen helse- og 

familietjenester (ass. enhetsleder) og avdelingene ble organisert og fordelt på en annen måte. Det 

arbeides hele tiden med å tilpasse og justere organisasjonen for å få best mulig kvalitet og effektivitet i 

driften, i tråd med overordnede føringer.  
 

Vurdering av sammenslåing av TVA (Tinn Vann og Avløp A/S) og VAR (Vann, avløp og renovasjon) 

var oppe som politisk sak i mars 2016. Kommunestyret vedtok sammenslåing og 

virksomhetsoverdragelse med virkning fra sommeren 2017. Prosessen med opprydding i løpende 

avtaler er godt i gang. 

 

Rekruttering av nye ledere 2017 

Kaja Thorjussen begynte som økonomisjef i kommunen 18.04.2017. Arne Persson ble konstituert som 

rektor ved Rjukan barneskole 11.01.2017, og tilsatt fast fra 01.08.2017 (etter Arild Folkvang som går 

av med alderspensjon med virkning fra februar 2018). Ingrid Nathalie Haukaas ble konstituert som 

rektor ved Atrå barne- og ungdomsskole 01.12.2017 (etter at Kjersti Lindtvedt sluttet og gikk over til 

en stilling ved Rjukan Videregående skole). 

 

Spesielle utfordringer i 2017 

Brann Mandheimen asylmottak nyttår 2016-2017 

Etter storbrannen på Mannheimen ble arbeidsdagene til de ansatte der svært annerledes. Det å gå fra et 

sentralisert mottak til et helt desentralisert mottak krevde en del omlegging av arbeidsoppgaver for de 

fleste ansatte, men de var veldig positive til endring av oppgaver. De to første månedene etter brannen 

var enormt arbeidskrevende for alle, men de fant en god arbeidsform etter hvert. 

 

UDI vedtok å legge ned Mandheimen asylmottak med virkning fra 01.03.2018 

23. november 2017 mottok kommunen en uventet melding fra UDI om at Mandheimen statlige 

asylmottak ble nedlagt med virkning fra 01.03.2018. Det var et vedtak som ga betydelige 

konsekvenser i form av tap av ca. 15 årsverk og et betydelig antall mill. kr. 

 

Gjennomføring av bemanningstilpasninger  

Etter vedtak om nedleggelse av Mandheimen asylmottak ble det umiddelbart iverksatt en prosess og 

innen 15.12.2017 hadde alle de 9 ansatte fått tilbud om ny stilling i kommunen. Til alt hell var det på 

daværende tidspunkt flere ledige stillinger med kompetansebehov tilsvarende de overtallige. Innen 

22.12.2017 hadde alle akseptert tilbudet fra arbeidsgiver. De overtallige fra Mandheimen begynner i 

nye stillinger i kommunen 01.03.2018. 

 

Innen enhet barnehage er antall barn synkende, og i 2018 vil det være betydelig færre barn i 

barnehagealder. I tillegg fikk nedleggelse av Mandheimen mottak konsekvenser også her. Det vil 

medføre behov for bemanningstilpasninger i 2018. Behov for nedbemanning preger organisasjonen og 

fører til uro og usikkerhet. Flere er engstelige for å måtte bytte jobb/barnehage/avdeling eller bli sagt 

opp. 

 

Vedtatt reduksjon av 15 sengeplasser og ca. 15 årsverk (budsjett 2017) har vært under planlegging. 

Drøfting med tillitsvalgte er gjennomført og gjentas når vedtaket iverksettes i 2018. Prosessen er godt i 

gang og vi tror vi skal klare å finne alternative løsninger til ansatte som blir overtallige i denne 

prosessen også.  
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Økning i antall årsverk fra 2016–2017 (12 årsverk) 

På tjenesteområde levekår er det en økning på 7 årsverk. Det er en økning på ca. 3,5 årsverk som 

konsekvens av 4 årsregelen. I tillegg er det er nesten 2 årsverk ekstra som går med til å få tilstrekkelig 

sykepleierdekning på kvelds- og nattestid, inntil korttidsavdelingen samlokaliseres med resten av 

pleie- og omsorgstjenesten. Det ble lagt inn som en innsparing i budsjett, men innsparingen kunne ikke 

gjennomføres da avdelingene ikke ble samlokalisert i 2017. Resten av økningen skyldes midlertidig 

organisering for å avlaste avdelingsleder med vaktdekning etc. så lenge hun har ansvar for tre 

avdelinger. Økonomisk dekkes dette opp av midler fra vakant avdelingslederstilling. 

 

På tjenesteområde oppvekst er det en økning på 4 årsverk. Ekstra tildeling for styrking på 

småskoletrinnet 1,3 mill. kr utgjør 2 årsverk. Atrå har lagt inn to ekstra stillinger til 

spesialundervisning, jf. merforbruk i regnskapet. Det er i tillegg økt timetall i naturfag for 7.trinn – 

helårsvirkning – ca. 20 % stilling.  

 

På tjenesteområde samfunn er det en økning på 1 årsverk. Det er fortsatt en midlertidig 

prosjektorganisering på teknisk enhet, hvor det ble midlertidig opprettet 2 årsverk i 2015. Denne 

ordningen skulle vært evaluert i løpet av 2017. Evaluering ble påbegynt i slutten av 2017, men 

arbeidet stoppet opp i november 2017 pga. kapasitetsproblemer. Arbeidet er planlagt gjenopptatt og 

sluttført, samt lagt frem for administrasjonsutvalget første halvdel av 2018. 

 

Rådmannsstillingen ledig fra januar 2018 

Rådmannen sa opp stillingen sin i august for å gå av med pensjon fra og med 1. januar 2018. 

Rekrutteringsprosessen for å finne ny rådmann startet umiddelbart. Det viste seg å ikke være enkelt. 

Stillingen ble lyst ut to ganger og det ble benyttet forskjellige rekrutteringsselskap. Headvisor i første 

runde og Skagerak Consulting i neste runde. Ny rådmann var ikke på plass pr. 1. januar 2018, og 

rådmannen har sagt seg villig til å stå i stillingen til og med mars 2018. 

 

Kompetansesituasjonen i helse og omsorgstjenestene 

I helse- og omsorgstjenestene er det ansatte med ulik og variabel kompetanse, som: 

 Høyskoleutdannede, herunder sykepleiere, vernepleiere, pedagoger, fysioterapeuter, 

ergoterapeut, sosionom: 82 ansatte. Flere har videreutdanning på bachelor- og masternivå på 

sine felt.  

 Fagarbeidere, herunder hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, 

helsefagarbeidere, sekretærer: 160 ansatte 

 Ufaglærte, pleiemedarbeidere, hjemmehjelp, assistenter: 59 ansatte  

 Høyere utdanning: 8 leger, 2 legekandidater 

 

I Tinn utføres omtrent 50 % av årsverkene av personell med helsefaglig utdanning, og cirka 19 % 

utføres av ufaglærte, mens det er rundt 26 % av årsverkene som utføres av sykepleiere, leger, 

vernepleiere, fysioterapeuter og andre med utdanning fra høgskole eller universitet.  

 

Andelen sykepleiere i pleie og omsorgstjenestene 

Sykepleierandelen på Rjukan sykehjem er ca. 18 %. Den er fortsatt lav på grunn av vedtak om 

opprettelse av «ny avdeling» i gamle Rjukan sykehus og dermed stor spredning i tjenestene. På Tinn 

helsetun er andelen ca. 26 %. I sykehjemsavdelingen i gamle Rjukan sykehus er sykepleierandelen ca. 

56 %. Samlet sett er andelen sykepleiere relativt god på ca. 31 %, men en stor spredning av tjenester 

og ressurser gir dårlig utnyttelse av kompetanse og personell. Det medfører også store kostnader (lite 

effektiv bruk av ressursene). I hjemmetjenesten er andelen sykepleiere på Rjukan ca. 53 % og i 

bygdene ca. 44 %. 

 

Nytt saks- og arkivsystem 

I samarbeid med Kongsbergregionen er det gjort innkjøp av nytt elektronisk saks-/arkivsystem, 

Elements fra Evry. Arbeidet med å forberede dette startet høsten 2016 og vil fortsette våren 2017 og 

skulle vært implementert i oktober 2017. Nytt saks- og arkivsystem ventes å være på plass i løpet av 

2018. 
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Digitalisering 

Vi har etablert løsning for digital forsendelse mellom offentlige virksomheter, SvarInn og mulighet for 

sikker digital forsendelse inn til kommunens innbyggere, eDialog. Vi har tatt i bruk digital forsendelse 

av post fra alle enheter fra kommunens saks-/arkivsystem. Vi støtter sikker digital forsendelse til 

innbyggernes valgte postkasse, Digipost og eBoks, i tillegg til Altinn for virksomheter. 

 

Vi har etablert integrasjon mellom Det sentrale folkeregisteret og våre digitale søknadsskjema. Vi har 

så smått forsøkt digital masseutsendelse av post. Dette må utvikles videre i 2018. Vi har jobbet med 

rutiner og tilpasninger til nye arkivforskrifter.  

 

Under vises en grafisk fremstilling av antall digitale forsendelser pr. måned fra 2014 til 2017. 

Økningen sommeren 2017 og i desember 2018, skyldes tre relativt store masseutsendelser (juni 2017: 

«Oppfordring til grunneiere og huseier i Storgata til å holde eiendommen ren»). 

 

 
 

Den kommunen i landet som har ekspedert flest forsendelser i forhold til antall innbyggere, er Nore og 

Uvdal kommune med 7,05 forsendelser pr. innbygger. Tinn ligger på 24. plass med 2,05 på landsbasis. 

Årsaken til at Nore og Uvdal ligger på topp er mange store masseutsendelser. Tinn har 

forbedringspotensiale når det gjelder masseutsendelser, f.eks. forsendelser av fakturaer, lønnsslipper, 

informasjonsskriv etc. 
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Antall digitale forsendelser pr. innbygger i 2017 – kommunene i Kongsbergregionen 

 

 
Dette er en grafisk fremstilling av antall forsendelser pr. innbygger i Kongsbergregionen pr. 

innbygger. 

  

HMS/arbeidsmiljø 

I 2015 ble det gjennomført MTM-kartlegging (MedarbeiderTilfredshetsMonitor) i hele 

kommuneorganisasjonen. Her var deltakelsen stor og svarprosenten var på hele 96 %. Dette er meget 

bra i en så stor organisasjon som Tinn kommune er. Det ble delt ut 624 skjema via e-post og av disse 

ble det levert 599 svar. En så høy svarprosent gir et representativt og pålitelig bilde av hvordan 

arbeidsmiljøet i Tinn kommunes organisasjon oppleves av de aller fleste medarbeiderne våre. I februar 

2018 blir det gjennomført ny kartlegging, som vil si noe om hvordan medarbeiderne opplever 

situasjonen 3 år etter.  

 

Rapporten for Tinn kommune var da i all hovedsak god. Vi kom i særdeleshet godt ut når det gjelder 

jobbkrav, rolleforventninger, positive utfordringer, arbeidsoppgavenes verdi og arbeidsglede. 

Vi lå også godt an når det gjelder ledelse, sosialt samspill og medarbeiderskap. Kartleggingen og 

rapporten må ses som et verktøy for videre organisasjonsutvikling. Den danner et godt utgangspunkt 

for videreutvikling av både medarbeidere og arbeidsmiljø.  

 

I enhetene gjennomføres medarbeidersamtaler, vernerunder, foretas ROS-analyser, utarbeides HMS-

planer og opplæringsplaner i samsvar med gjeldende prosedyrer. I tillegg arbeider enhetene fortsatt 

med oppfølging av MTM-kartleggingen (Medarbeider-Tilfredshets-Monitor) som ble gjennomført i 

2015. 

 

I 2017 er følgende opplæring gjennomført 

Oppfølging sykmeldte og opplæring i bruk av digitale sykmeldinger. 

 

Compilo – kvalitetssystem (tidligere Kvalitetslosen) 

Når vi sjekker i Compilo (Kvalitetslosen) ser vi at systemet blir brukt. Det er mange meldte avvik og 

det er mange behandlede og lukkede avvik. Det er flott! Det er spesielt innen helse, pleie og omsorg at 

meldingshyppigheten er høy, og vi ser også en kultur for å behandle og lukke avvik. Det betyr at det 

kvalitetsforbedrende arbeidet blir prioritert. Det er bra! Det er fortsatt en jobb å gjøre for å få avviks-

/kvalitetssystemet i bruk i alle enheter. Det er imidlertid gledelig at så mange er så flinke til å benytte 

systemet slik intensjonen er. Det jobbes fortsatt med å legge prosedyrer inn i systemet, og noen har 

også kommet så langt at det er gjennomført revisjoner. 
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Grafen viser hvordan antall meldte avvik i Compilo har økt siden systemet ble tatt i bruk i 2013 fram 

til 2017. Grafen synliggjør tydelig hvordan systemet benyttes til å melde avvik. Dette er en bra 

utvikling.  

  
Enda bedre er det at grafen viser at de aller fleste avvikene også er lukket. 

 

Studiesenteret.no 

Voksenopplæringen har ansvaret for kommunens studiesenter. 
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Våren 2017 – 9 aktive studenter fordelt slik: 

Studiesteder Leverandør Studier 

Tinn Høgskolen i Innlandet Årsstudium Organisasjon og Ledelse H2015 

Tinn Høgskolen i Innlandet Årsstudium Organisasjon og Ledelse H2015 

Tinn Høgskolen i Innlandet Påbygging Regnskap og revisjon H2015 

Tinn Høgskolen i Innlandet Påbygging Økonomi og administrasjon H2015 

Tinn Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 H2016 

Tinn Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 H2015 

Tinn Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 H2016 

Tinn Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 H2016 

Tinn Høgskolen i Sørøst-Norge Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 H2016 

 

Det ble avlagt 6 eksamener ved studiesenteret våren 2017. Høsten 2017 har det bare vært en student – 

lærer i matematikkfag som har avlagt eksamen til jul. Det har vært litt omorganiseringer i 

studiesenteret sentralt sen vår og høsten 17 – i tillegg til kapasitetsproblemer på Voksenopplæringen. 

Målet er å bli bedre i 2018. 

  

Digitalisering av tjenester 

Visma ERP-system ble innført i 2013/2014. Budsjett, økonomioppfølging og regnskap er digitaliserte 

prosesser. I Visma HRM er fraværsregistrering, reiseregninger og timelister digitaliserte. Det samme 

gjelder «lønnsslippen». Den blir enten sendt via e-post, eller i personlig dokumentarkiv. Det er nå kun 

noen få som mottar lønnsslipp i papir. 

 

KS-læring (e-læringsprogrammer) 

I tillegg er det lagt til rette for e-læring gjennom KS-læring. Her skal nyansatte (og alle ansatte) ta 

nyansattkurs med gjennomgang av retningslinjer og reglement, elektronisk. Her ligger også e-

læringskurs i legemiddelhåndtering, som skal gjennomføres av ansatte i pleie og omsorg. Det ligger 

også lett tilgjengelige e-læringskurs i Word, Excel, Visma, Compilo etc. Det er et ønske at dette kan 

bidra til å øke kunnskap og kompetanse generelt i organisasjonen, og spesielt i forhold til digital 

kompetanse. I 2017 har 738 ansatte påbegynt nyansatt kurs i KS-læring. Av disse har 644 fullført 

kurset. Vi er stolte av dette resultatet!  

 

Kompetanseutvikling 

Kommunestyret bevilger hvert år kr 250 000 pr år til «overordna strategisk kompetanseutvikling». 

Midlene ble første gang bevilget i budsjett 2008 (500 000) og i økonomiplan 2008 – 2011. 

Kompetanseutviklingstiltakene som finansieres av disse midlene skal gjelde kommunens egne fast 

ansatte. Målet er å sørge for at kommunen selv utvikler egne medarbeidere i den retning 

kompetansebehovene melder seg i årene framover. Tiltaket var ment å stimulere egne ansatte til å 

bygge opp etterspurt kompetanse som sykepleiere, ingeniører, lærere, vernepleiere, spesialpedagog, 

etc. I 2017 ble deler av potten benyttet i forbindelse med rekruttering ny rådmann. 

 

Midlene går til videreutdanning innen geriatri, kreftomsorg, demens og alderspsykiatri, geriatrisk 

vurderingskompetanse, helse og omsorg i plan. Lederutdanning innen helse og omsorg. 

Videreutdanning i ledelse både på bachelor og masternivå. Fagbrev helsefagarbeider, 

barnehagelærerutdanning. Fire har fullført videreutdanning i spesialpedagogikk. 

 

I barnehagene er det nå ca. 38 % som har barnehagelærerutdanning, ca. 8 % har annen pedagogisk 

utdanning, 32 % er fagarbeidere og 22 % er assistenter. Her har kompetansen økt betraktelig de siste 

årene. Mange lærere har tatt/tar videreutdanning innen prioriterte fag (matematikk, norsk, engelsk, 

spesialpedagogikk). 

 

Lokale lønnsforhandlinger 2017 

Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres årlig. I 2017 ble forhandlinger etter HTA kapittel 3.4.1, 3.4.2 

og 5.2 gjennomført i juni. Disse kapitlene har i henhold til tariffavtalen kun lokal lønnsdannelse. 
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Forhandlinger etter HTA kapittel 3.4.3 ble etter drøftinger gjennomført i september (nytt 

forhandlingskapittel med kun lokal lønnsdannelse).  

Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4.2.1 ble gjennomført 26. og 27. september. Arbeidstakere 

som er omfattet av dette forhandlingskapitlet har både sentral og lokal lønnsdannelse. Alle lokale 

forhandlinger ble gjennomført uten brudd. 

 

Arrangement i 2017 

Torsdag 30. november ble årets jubilanter og pensjonister i Tinn kommunes hedret. Som i de to siste 

årene, ble også årets markering gjennomført i et julepyntet Admini. Det er fine og egnede lokaler som 

skaper en flott ramme rundt festen. Det ble servert nydelig mat og drikke, og alle så ut til å hygge seg i 

de ærverdige lokalene. Det ble holdt taler ved ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland og rådmann 

Rune Lødøen. Karin Ødegård holdt en festlig «takke for maten tale» på vegne av gjestene. Tradisjonen 

tro stilte Øystein Haugan opp med underholdning, med et engasjert fokus på verdensarven og med et 

varmt hjerte for hele Tinn. Festen ble avsluttet med gave- og blomsteroverrekkelser både fra Tinn 

kommune og fagforeningene. I 2017 var det en 40 års jubilant, tjueen 25 års jubilanter og seksten 

pensjonister. Ikke alle hadde anledning til å møte i en travel førjulstid, men på bildene kan dere se de 

som var til stede. 

 

40-årsjubilant 

 

 
40-årsjubilant Berit Alberg, flankert av rådmann Rune Lødøen og ordfører Bjørn Sverre Birkeland 
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25-årsjubilanter 

 

 
25-års-jubilantene Margit Øyaland, Eli Sørli, Hilde Østbu Olesrud, Turid Bekkevold, Rubakonesan Umaranjini, Camilla 

Bråthen, Liv Berit Bye, May- Britt Stensland, Heidi Hansson, Marit Nørstebø Strand, Lajla Bakken Håkanes, Edle Øhrn, 

Anne Lise Lilleland og Tone Marit Sauro, flankert av rådmann Rune Lødøen og ordfører Bjørn Sverre Birkeland. 

 

Pensjonister 

 

 
Pensjonistene Anlaug Ødegården, Karin Ødegård, Dagny Haukaas, Åste Karense Tollheim, Liv Jenny Ørnes, Astri Klonteig, 

Bente Skårdal, Ann Kristin Elnes, Ingebjørg Midtgarden, Anne Lise Lilleland, Jorunn Marie Hansen, flankert av rådmann 

Rune Lødøen og ordfører Bjørn Sverre Birkeland 
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Årsverk og alder 
 

Antall årsverk/ansatte 

Pr 31.12.2017 var det 587 årsverk fordelt på 715 ansatte (faste og vikarer). Av disse er 666 faste (og 

49 vikarer). Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret 2016 var 575. Antall ansatte var 707. Av disse 

var 661 faste og 46 vikarer. Lærlingestillinger og opplæringsstillinger er holdt utenom. Vi har 10 

lærlinger i samsvar med vedtak. I tillegg har vi 2 stillinger som turnusleger og 1 stilling som turnus 

fysioterapeut. 

 

Endring i antall årsverk 

Økningen på 12 årsverk er kommentert tidligere i dokumentet. 

 

Kommunens årsverk er fordelt som følger  

De aller fleste årsverkene i kommunen er selvfølgelig knyttet til de tjenesteområdene og de enhetene 

som skal utføre konkrete kommunale tjenester. I praksis betyr det at majoriteten av årsverkene i Tinn 

kommune finnes på de 15 tjenesteytende enhetene. 

 

Tjenesteområde levekår:   273 årsverk – 46,3 % (har økt med 7 årsverk) 

Tjenesteområde oppvekst og kultur: 204 årsverk – 34,8 % (har økt med 4 årsverk) 

Tjenesteområde samfunn:  84 årsverk – 14,3 % (har økt med 1 årsverk) 

Sentralt tjenesteområde:  26,8 årsverk – 4,6 %   

 

Årsverk fordelt pr. tjenesteområde, prosentvis i Tinn kommune 
Oppvekst og kultur  35 % 

Helse og omsorg  46 % 

Samfunn   14 % 

Administrasjon    5 % 

 

Andel årsverk fordelt pr tjenesteområde i kommuner og fylkeskommuner i Norge (2016-tall) til 

sammenligning 

Oppvekst:   46 % (her er også alle videregående skoler med) 

Helse og omsorg:  38 % (fylkeskommunene har ikke helse- og omsorgstjenester) 

Samferdsel og teknikk:  5 % 

Administrasjon:  8 % 

Annet/uoppgitt:     4 % 

 

Antall årsverk i kommuneorganisasjon – utvikling og fordeling 

 Sentralt tjenesteområde har hatt en reduksjon på netto 8 årsverk (brutto 12 herav 4 på 

servicetorget) fra 2008-2017 (31.12.17). 

 Tjenesteområde oppvekst har hatt en økning på 35 årsverk (herav 13 på enhet kultur) netto 

økning skoler/barnehager 17 årsverk i perioden 2008 – 2017 (31.12.2017) 

 Tjenesteområde levekår har hatt en økning på 30 årsverk i perioden 2008-2017 (31.12.17) 

 Tjenesteområde samfunn har hatt en økning på 6 årsverk (herav 4 på servicetorget) i perioden 

2008 – 2017 (31.12.17) 

 

Til sammen har de tjenesteytende enhetene økt med 53 årsverk (+ 9 %) i perioden 2008-2017, sentralt 

tjenesteområde er redusert med 8 årsverk (- 20 %) i samme periode. 
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Kommunens årsverk fordelt på tjenesteområde, utvikling fra 2011-2017 

 
Figuren over viser kommunens årsverk fordelt på forskjellige tjenesteområder, hvor det tydelig 

kommer fram at det er de mykere tjenesteområdene (pleie- og omsorg, helse, skoler og barnehager) 

som har hovedtyngden av kommunens  årsverk. 

 

I et kakediagram med oppstilling over prosentvis fordeling av antall årsverk ser det slik ut: 
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Slik ser dette bildet ut i kommuner og fylkeskommuner i landet: 

 
Det er viktig å være klar over at fylkeskommunene ikke har helse, pleie- og omsorgstjenester, kun 

videregående skoler. Dette utgjør forskjellen mellom oppvekst og helse- og omsorg. 

 

En oversikt over hvordan årsverk er prosentvis fordelt på forskjellige tjenesteområder i 

kommunene i Kongsbergregionen  
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Slik ser fordelingen av årsverk ut i et utvalg av Telemarkskommuner: 

 
 

 

Gjennomsnittsalder 48,2 år  

Gjennomsnittsalderen for ansatte i kommunen i 2017 var 48,2 år. Det er høyere enn i 2016 hvor 

gjennomsnittsalderen var 47,9 år. Kanskje ikke så rart med tanke på at de fleste av oss blir et år eldre 

etter som tida går. (2016: 47,9 år, 2015: 48,4,2014: 48,3, 2013: 47, 2012: 47,7, 2011: 46, 2010: 46, 

2009: 48). Gjennomsnittsalderen for ansatte i landets kommuner er 44,7 år. 

 

Gjennomsnittsalder i Tinn kommune 2007-2017 

 
Gjennomsnittsalder for kvinner og menn ansatt i Tinn kommune, utvikling fra 2007 – 2016 
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Gjennomsnittsalder for kvinner og menn ansatt i Tinn kommune,  

utvikling fra 2010-2017 

 

 
Gjennomsnittsalder kvinner: 47,7 år (2016: 47,5) 

Gjennomsnittsalder menn: 50,4 år (2016: 49,7 år)  
 

 
Sykefravær og overtid 

 
Sykefraværsutviklingen i Tinn kommune de ti siste årene fra 2007-2017 

 
 

For årene 2007 til 2015 er kurven for sykefraværet nedadgående, med noen variasjoner, og så går 

fraværet noe opp igjen fra 2015-2017 
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Mål for nærværsarbeidet 

I rådmannens lederavtale fra 2012 ble det satt et måltall om at sykefraværet bør ligge under 7,9 %. 

 I 2012 var fraværet på 7,9 % 

 I 2013 var fraværet på 7,0 % 

 I 2014 var fraværet på 7,6 % 

 I 2015 var fraværet på 6,6 % 

 

I rådmannens lederavtale fra januar 2016 har målet vært at sykefraværet skal ligge  

under 7,5 %. I 2017 var det samlede sykefraværet for året på 7,9 %. Dette er dessverre høyere enn det 

som er forventet i rådmannens lederavtale. Men det er vanskelig å styre sykefraværet. Som leder må 

en gjøre så godt en kan for å forebygge fravær, og tilrettelegge for at ansatte skal kunne komme raskt 

tilbake. Dette blir det arbeidet bevisst med i kommuneorganisasjonen. I 2016 var fraværet 

(gjennomsnittlig for året) på 7,2 %. 

 

Mål i kommunalsjefenes lederavtaler med rådmannen 

Det skal være fokus på tilstedeværelse og HMS. Mål for 2017 er at samlet sykefravær skal være lavere 

enn 7,5 %. Man skal fortsatt ha et høyt fokus på tilstedeværelse blant ansatte. Tiltak som øker 

tilstedeværelsen skal sammen med HMS være fast punkt på ledermøter, avdelingsmøter og 

medarbeidersamtaler. 

 

Mål i enhetsledernes lederavtaler med kommunalsjefene (rådmannen) 

Det er fokus på å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsplasser og for å forebygge 

utvikling av skader og sykdom. Det er et særskilt fokus på sykefravær/nærvær både i formannskapets 

lederavtale med rådmannen og i rådmannens lederavtaler videre nedover i organisasjonen. 

Gjennomsnittsfraværet i norske kommuner ligger mellom 8-10 % 

De senere årene har det ligget nærmere 10 %. I fylkeskommunene er fraværet lavere. Anne-Cathrine 

Hjertaas, direktør for arbeidsgiverpolitikk i KS skriver: 

 

«Som ellers i landet er sykefraværet blant barnehageansatte og ansatte som arbeider i pleie- og 

omsorg høyt. Slik er det i kommunesektoren, og slik er det også i privat sektor. Forskjellen er at 

kommunesektoren har en langt høyere andel av sine ansatte innenfor disse tjenesteområdene enn 

privat sektor har. Sykefraværet er langt høyere blant kvinner enn blant menn – i alle sektorer. 

Forskjellen er at i kommunesektoren er 77 % av de ansatte kvinner, i privat sektor litt over 36 %.» 

 

Dette kan være noe av forklaringen på hvorfor det er høyere sykefravær i kommunesektoren enn i 

andre sektorer. 

 

Gjennomsnittsfraværet i Tinn kommune ligger mellom 7-8 % 

I årene 2007-2017 er det gjennomsnittlige fraværet i kommunen 7,9 %. De senere årene (fra 2012) har 

sykefraværet i kommunen ligget mellom 7-8 %. Fraværet i Tinn varierer ganske mye fra år til år, det 

er ikke helt konstant. Det positive siden 2007-2008 er at det ligger under «kommunegjennomsnittet». 

Fra 2013 har vi også «tangert» og vært under snittet i fylkeskommunene. 
 

Sykefraværet i kommuner (landet over) er gjennomsnittlig høyere enn sykefraværet i Tinn kommune. 

Slik har det vært gjennom flere år, med unntak av i 2005 og 2006 hvor Tinn kommune hadde et 

sykefravær som var faretruende høyt. Det er i barnehager og helse/pleie- og omsorgssektorene at 

fraværet er høyest, både på nasjonalt og lokalt nivå. 
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Sykefraværet fordelt på tjenesteområdene i Tinn kommune  i perioden 2010-2017 

 
Av diagrammet ser vi hvordan fraværet fordeler seg på de forskjellige tjenesteområdene. 

 

Sykefraværet fordelt pr. tjenesteområde  

Sammenlignet med 2016 har fraværet gått opp på alle tjenesteområdene, med unntak av sentralt 

tjenesteområde. Dette er en utvikling vi skal være oppmerksomme på og ledere på alle tjenesteområder 

bør ha et særlig fokus på å snu denne utviklingen. Det handler ikke nødvendigvis om at det har vært 

mindre fokus på nærvær, men at det har vært flere med sykdom som har krevd lengre sykmeldinger 

for behandling og restitusjon. Det arbeides fortsatt aktivt med både forebygging av sykefravær og 

oppfølging av ansatte som er sykmeldte. 

 

Utviklingen i sykefravær fordelt på tjenesteområdene i Tinn kommune  
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Utviklingen i sykefravær fordelt på tjenesteområde (sektorer) på nasjonalt nivå  

2016-tall til sammenligning (diagram fra KS’ arbeidsgivermonitor) 

I diagrammet over ser vi at fraværet i barnehager og innen helse- og omsorg er svært høyt på nasjonalt 

nivå. Barnehagene på ca. 12,2 % og helse og omsorg på ca. 11,2 %. 

Hvis vi sammenligner tallene i dette diagrammet med tallene fra egen kommune, ser vi at vi ligger 

under det nasjonale gjennomsnittet. På nasjonalt nivå er det skoler/barnehager og helse- og 

omsorgssektoren som trekker opp. 

 

Utvikling av sykefraværet fra 2012-2017 

På sentralt tjenesteområde var det gjennomsnittlige fraværet i 2017: 4,8 % (2016: 6,0 %, 2015: 3,8 %, 

i 2014 på 3,2 %, i 2013 på 3,0 %, 2,8 % i 2012 ). Det vil si at fraværet har vært relativt stabilt, mellom 

3-4 %, slik det ofte er innen administrasjon og ledelse. Det er noe høyere i 2016 og også i 2017 på 

grunn av langvarig sykdomsfravær hos flere medarbeidere.  

 

Gjennomsnittlig fravær på tjenesteområde oppvekst og kultur var på 8,1 % (2016: 7,0 %, 2015: 6,6 %, 

12,1 % i 2014,7,3 % i 2013, det samme som i 2012, 8,5 % i 2011). Innen dette tjenesteområdet har 

sykefraværet gått litt opp i forhold til i 2016, men det er likevel lavere enn landsgjennomsnittet.  

 

På tjenesteområde levekår var gjennomsnittlig fravær på 8,5 %. Det er en økning på 1 %-poeng fra 

2016-2017 (tilsvarende ca. 10 %). Det er ingen ønsket utvikling sammenlignet med de tre siste årene 

Blant de store enhetene pleie og omsorg, PU og helse (levekår) var det gjennomsnittlige fraværet på 

7,5 % i 2016, 7,4 % i 2015, 7,6 % i 2014, 8,8 % i 2013, 8,8 % i 2012 og 10,3 % i 2011. 

 

Innenfor området tekniske tjenester (samfunn) var det gjennomsnittlige fraværet på 8,1 %. Det er en 

økning på 2,3 %-poeng, tilsvarende en reell økning på ca. 30 %. I 2016 var fraværet på 5,8 %. Slik var 

det også i 2015 (3,0 % i 2014, 5,3 % i 2013, 6,3 % i 2012 og 3,9 % i 2011). Dette er særdeles høyt. 

Fraværet på tjenesteområde samfunn pleier å ligge mellom 3-6 %. Sammenlignet med andre 

kommuner, ligger vi her høyere. 

 

I Tinn kommune ligger vi betydelig under landsgjennomsnittet for fravær totalt sett, og på hver sektor 

(tjenesteområde) spesielt, nå med unntak av samfunn. 
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Overtid 

Et årsverk beregnes normalt til 1950 timer (- ferie og bevegelige helligdager), i forhold til 

overtidsberegninger betyr det i praksis 1850 timer. 

 
 

Overtid utvikling fra 2011-2017  

Når det gjelder bruk av overtid er dette timetallet lavere i 2017 enn det var i 2016, 2015 og 2014. Det 

er bra og i tråd med ønsket målsetting om å redusere overtidsbruken i kommunen. Totalt er det 

benyttet 9749 overtidstimer i 2017. Det tilsvarer ca. 5,3 årsverk i timer. 

 

Det er utbetalt overtid tilsvarende 5 300 000 (pensjon og arbeidsgiveravgift ikke medregnet). Det vil si 

at det er utbetalt overtid tilsvarende ca. 12 årsverk (m/høgskoleutdanning og over 10 års ansiennitet) 

tilsvarende situasjonen i 2016. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13 012,0 t  11 854,0 t 12 185,5 t 10 404,9 t 11 805,9 t 9 962, 20 t 9 749 t 

Ca. 7 

årsverk 

(timer) 

Ca. 6,4 

årsverk 

Ca. 6,6 

årsverk 

Ca. 5,6 

årsverk 

Ca. 6,4 

årsverk 

Ca. 5,4 

årsverk 

Ca. 5,3  

årsverk 

 

2017 overtid fordelt på tjenesteområde summert for hele året 

Sentralt tjenesteområde:  230 timer (2016: 159,07 timer, 2015: 403,0 t)      

Tjenesteområde oppvekst og kultur: 65 timer (2016: 266,05 timer, 2015: 76,5 t)       

Tjenesteområde levekår:   6506 timer (2016: 6591,36 timer, 2015: 7859,3 t)  

Tjenesteområde samfunn:  2948 timer (2016: 2945,72 timer, 2015: 3466,9 t)  

 

Overtidsbruken er fortsatt absolutt høyest innen tjenesteområde levekår. Det er imidlertid mindre bruk 

av overtid i 2017 enn tidligere og det er bra. Det skyldes blant annet at det er bedre sykepleierdekning 

på legevakt/korttidsavdeling i 2017. 
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Overtid fordelt på tjenesteområde, utvikling fra 2012 – 2017 

 
 

Det er redusert bruk av overtid på tjenesteområde samfunn. Brann har overtid knyttet til en rekke 

utrykninger, øvelser og tester. Brannen på Mannheimen i desember 2016 var en av de største brannene 

som har vært i Tinn. Hendelsen medførte en del merarbeid for flere i Tinn kommune på nyåret. BVA 

sin overtid knytter seg i alt vesentlige til vintervedlikehold (brøyting, strøing m.m.) av kommunale 

veier, parkering og offentlige områder. VAR sin overtid kommer hovedsakelig i forbindelse med 

uønskede hendelser med brudd på vann- og avløpsnettet. 

 

Prosentvis fordeling av overtidsbruken i kommuneorganisasjonen. 

  
Sentralt tjenesteområde 2 %, Oppvekst og kultur 1 %, Levekår 67 % og Samfunn 30 %. 
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Likestilling og lønnsutvikling 

 

Likestilling
1
 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven) som trådte i kraft i 2009, innførte en aktivitets- og rapporteringsplikt for 

kommunen, jf. § 3. 

 

Aktivitetsplikt betyr aktivt, målrettet og planmessig arbeid for å fremme lovens formål, og innebærer 

en positiv forpliktelse til å iverksette konkrete tiltak for å fremme formålet med diskrimineringsloven 

og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. 

 

Rapporteringsplikten vil vise om kommunen har oppfylt aktivitetsplikten, og samtidig gi bedre 

kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker av tiltak, dvs. tiltak som er planlagt, iverksatt og 

eventuelt gjennomført. 

 

Kommunens aktivitetsplikt  

Tinn kommune er som alle arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner, 

pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Konkret innebærer aktivitetsplikten et aktivt, målrettet og planmessig arbeid for å hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, og nedsatt funksjonsevne. I tillegg innebærer det et aktivt 

og målrettet arbeid for å fremme universell utforming innenfor virksomheten.  

 

Rekruttering  

Tinn kommune har nedfelt likestillingsfremmende tiltak i arbeidsgiverpolitiske plattform. 

”Ved ny eller intern rekruttering skal man ha tanke på kjønnsbalanse, der hvor kvinner og menn for 

øvrig er likt kvalifisert. Dette gjelder både ved rekruttering til lederstillinger, fagstillinger og 

ufaglærte stillinger. Når det gjelder kompetanseutvikling skal medarbeiderne stimuleres til å ta 

utradisjonelle valg. Vi trenger for eksempel flere mannlige arbeidstakere innen omsorgs- og barne- og 

ungdomsarbeid, samt som lærere i grunnskolen.” 

 

Tinn kommune har en rekrutteringsprofil som innebærer å opplyse om kommunens ønske om 

mangfold. Kommunen oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi tar inn kvalifiserte 

kvinner og menn til intervjuer uavhengig av etnisk bakgrunn etc. 

 

Lønns- og arbeidsvilkår 

Med bakgrunn i hvor i organisasjonen kvinner og menn arbeider, er det fortsatt en viss forskjell når det 

gjelder gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn. Ulik lønnsplassering mellom kvinner og menn 

skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Det kan også være rekrutteringsutfordringer 

som medfører høyere lønnsplasseringer (konkurranse i markedet). 

 

Forfremmelse og utviklingsmuligheter 

I vår arbeidsgiverpolitiske plattform står det i pkt. 1.9 at ledere på alle nivå i organisasjonen har ansvar 

for at ansattes kompetanse blir tatt i bruk og videreutviklet og i 2.6 at vi skal legge forholdene til rette 

slik at alle ansatte får anledning til å vedlikeholde og videreutvikle kunnskapen sin. Det skal 

utarbeides opplærings-/ kompetanseutviklingsplaner på den enkelte enhet som sikrer at enhetene følger 

opp overordnede intensjoner. 

 

Beskyttelse mot trakassering og diskriminering      

Kommunen har ansvar for å hindre og forebygge at ulovlig trakassering forekommer i organisasjonen. 

Lederne skal gjøres kjent med sitt ansvar for å inspirere og motivere sine medarbeidere til aktiv innsats 

mot felles mål. Dette er nedfelt i våre etiske retningslinjer. 

 

 

                                                
1
 Pliktig del av årsmelding etter Kommuneloven § 48 nr. 6 
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Kommunens rapporteringsplikt  

Selv om det i kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform er nedfelt en målsetting om å oppnå 

kjønnsbalanse (der hvor kvinner og menn er likt kvalifiserte) i alle stillinger og på alle nivå, er det 

fremdeles en skjev fordeling mellom kvinner og menn innen mange yrkesgrupper, slik det er i alle 

landets kommuner. 
 

Andel kvinner/menn i kommunen, 82/18 

Det er fortsatt 82 % kvinner og 18 % menn ansatt i kommunen, slik det også var i 2016 og 2015 

(2014: 80/20 og 2013: 82/18). Det er fortsatt en overvekt av kvinner innen skoler og barnehager 

(oppvekst) og pleie og omsorg (levekår) og en overvekt av menn innen tjenesteområde samfunn 

(teknisk, brann, plan og landbruk).  

 

 
 

Andel kvinner og menn fordelt på tjenesteområder 

 På sentralt tjenesteområde er det 21 kvinner og 5 menn, til sammen 26. 

 På oppvekst og kultur er der 29 menn og 174 kvinner, til sammen 203. 

 På tjenesteområde levekår er det 242  kvinner og 30 menn, til sammen 272. 

 På tjenesteområde samfunn er det 48 menn og 37 kvinner, til sammen 85. 

 

Andel kvinner/menn på ledernivå 1, 50/50 

Ledernivå 1 består av rådmannsteamet (4 personer), 2 menn; rådmannen og 1 kommunalsjef og 2 

kvinner; 1 kommunalsjef og personal- og organisasjonssjef. Det vil si 50 % menn og 50 % kvinner.  
 

Andel kvinner/menn på ledernivå 2, 80/20 

Ledernivå 2 består av enhetsledere, 15 personer. 12 kvinner og 3 menn. Det vil si 80 % kvinner og 20 

% menn, som i 2016 (i 2014: var det 70 % kvinner og 30 % menn, i 2013: 25 % menn og 75 % 

kvinner). 
 

Det er størst andel kvinner også på ledernivå (nivå 2) i Tinn kommune. Det er naturlig, ettersom det er 

flest kvinner i organisasjonen totalt sett. Vi har store utfordringer når det gjelder å rekruttere 

kompetente kvinner og menn til kommunale lederstillinger.  

 

Gjennomsnittlig årslønn i kommunen i 2017 kr 450 000 

Gjennomsnittlig årslønn i kommunen i 2016 kr 435 000 (PAI- registeret). (2015: 425 000, 2014: 

414 000, 2013: 412 000, 2012: 398 000, 2011: 367 500, 2010: 360 300) 
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Kurven viser utviklingen av gjennomsnittlig årslønn fra 2011-2017 

 

Gjennomsnittlige lønnskostnader pr. årsverk er 570 000 (inkl. sosiale kostnader; pensjon og 

arbeidsgiveravgift) 

 

Gjennomsnittlig årslønn kvinner/menn 

Med bakgrunn i hvor i organisasjonen kvinner og menn arbeider, er det fortsatt en viss forskjell når det 

gjelder gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn. Ulik lønnsplassering mellom kvinner og menn 

skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Det kan også være rekrutteringsutfordringer 

som medfører høyere lønnsplasseringer (konkurranse i markedet). 

 

Lønnsutvikling kvinner/menn 2011-2017 

Figuren under viser hvordan gjennomsnittslønn kvinner/menn har utviklet seg i perioden 2011– 2017. 

I tråd med både sentrale føringer og lokal lønnspolitikk har vi ved gjennomføring av lokale 

forhandlinger forsøkt å følge opp intensjonen om å redusere lønnsdifferansen mellom kvinner og menn 

(selvfølgelig hensyntatt stillingens kvalifikasjonskrav og innehavers kompetanse). 

 

Av figuren kan det leses at det ikke er en enkel jobb å redusere forskjellen mellom kvinners og menns 

lønn i kommunesektoren. Fordelt på kjønn har gjennomsnittslønnen for ansatte i Tinn kommune 

utviklet seg som vist i figuren under: 
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Det gjennomsnittlige lønnsnivået er lavere i kommunesektoren enn i industrien og staten. Noe av 

denne forskjellen kommer av forskjeller i arbeidsoppgaver som medfører en annen stillingsstruktur. 

Videre er andelen ansatte i stillinger uten krav til utdanning større i kommunesektoren enn i staten. 

 

Kvinner hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på kroner 445 000 (2016: 431 000, 2015: 421 000, 2014: 

412 000,2013 ca. 400 000 kroner, 2012: 384 000, 2011: 364 000, 2010: 356 000) 

 

Menn hadde i 2017 en gjennomsnittslønn på kroner 462 000 (2016: 458, 2015: 446 000, 2014: 

440 000, 2013 ca. kr 418 000, 2012: 404 000, 2011: kr 387 000, 2010: kr 381 000) 

 

Forskjellen på gjennomsnittslønn kvinner og menn er i 2017 på 17 000 kroner i 2016 var forskjellen på 

27 000 kroner (rådmannens lønn inkludert) 

 

Gjennomsnittslønn på forskjellige tjenesteområder 

  2017 2016 2015 

Tjenesteområde oppvekst og 

kultur 
 469 000   457 000   448 000  

Tjenesteområde levekår  423 000   410 000   402 000  

Tjenesteområde samfunn  453 000   452 000   429 000  

Sentralt tjenesteområde  559 000   532 000   519 000  

 

Gjennomsnittslønn kvinner/menn – ledernivå 2 er 664 000 

 
 

På ledernivå 2 er gjennomsnittslønnen kvinner/menn på kr 664 000 (631 000 i 2016) 

Gjennomsnittslønn kvinner kr 640 000 (621 000 i 2016) 

Gjennomsnittslønn menn kr 688 000 (666 000 i 2016) 

 

Gjennomsnittslønn kvinner/menn – ledernivå 1 er 785 000  

Når det gjelder lønn på ledernivå 1, så ligger den gjennomsnittlige årslønnen på kr 785 000 (763 000 i 

2016). Rådmannens årslønn er kr 900 000 (2016: 900 000, 2015: 850 000, 2014: 820 000, 2013: 

782 000 (M)).  

 

Gjennomsnittslønn kvinner:  768 000 (2016: 729 000, 2015: 712 000) 

Gjennomsnittslønn menn:  802 000 inkludert rådmannens lønn (2016: 786 000, 2015: 750 000)  
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 Diagram over gjennomsnittslønn kvinner/menn på ledernivå 1, rådmannsteamet (rådmannens lønn 

inkludert) 

 

Lønnsutviklingen i kommunen i perioden 2011-2017 

Partene legger til grunn at lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 3.4 og kap. 5.2 skjer innenfor 

en økonomisk ramme som blant annet tar hensyn til kommuneøkonomien og resultatene i 

tariffområdet for øvrig. 

 

Lønnsutvikling i perioden 2011-2017 for forhandlingskapittel 3.4 – ledere nivå 1 og 2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

Samlet  

2011-2017 

2,0 % 4,9 % 2 % 3,4 % 3,3 % 2,4 % 2,8 % 3 % 

 

Lønnsutvikling i perioden 2011 – 2017 for forhandlingskapittel 5.2 – «akademikergruppene» 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet  

2011-2017 
4,5 % 4,2 % 2,1 % 3,7 % 3,1 % 2,46 % 2,7 % 3,2 % 

 

Lønnsutvikling i perioden 2011-2017 for forhandlingskapittel 4.A.1 – «majoriteten» 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Samlet  

2011-2017 
4,2 % 4,1 % 3,6 % 3,0 % 3,2 % 2,4 % 2,4 % 3,3 % 

 

I landet for øvrig var resultatet slik for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse: Årslønnsveksten for 

stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 3,0 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 5 

og 2,9 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4. Lønnsoverhenget til 2018 er på 0,9 prosent 

både for stillinger lønnet etter kapittel 5 og for stillinger lønnet etter kapittel 3.4. Gjennomsnittlig 

årslønnsvekst fra 2016 til 2017 for ansatte i KS-tariffområde var 2,5 prosent. 

 

Deltid/heltid 

I likestillingsperspektivet er det viktig å ha fokus på og mål om å redusere uønsket deltid, da det ofte 

er en problemstilling relatert til kvinnelige arbeidstakere. Ved ledighet i stillinger skal det vurderes om 

noen kan få økt sin stillingsstørrelse, helst opp til 100 %.  

 

I 2013 ble det gjennomført en kartlegging av deltidsbruken for å få en oversikt over både ønsket og 

uønsket deltid. Kartleggingen viste at vi har en høy andel deltidsansatte. En stor utfordring er at mange 

av disse fortsatt ønsker å arbeide i reduserte stillinger (deltid). Rettigheter til redusert stilling og ønsket 

deltid for noen, generer i sin tur uønsket deltid for andre. Det ble utarbeidet en egen rapport om 

utfordringene rundt deltidsproblematikken i kommunen som ble behandlet i administrasjonsutvalget. 

Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for bruk av “utradisjonelle” turnusordninger for å få opp 

antallet heltidsstillinger i kommunen. Enhetene skal ha stort fokus på å redusere uønsket deltid, noe 

som kan medføre en striktere holdning også til ønsket deltid. 
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En gruppe på 7 personer innen pleie og omsorg har meldt seg på og deltar i KS-læringsnettverk i 

forhold til heltidskultur. Det er tre ledere og fire tillitsvalgte. Enhetsleder for pleie og omsorg 

institusjon har også deltatt på KS konferanse «Det store heltidsvalget» og kom begeistret tilbake 

derfra. 

 

Fordeling heltid/deltid i 2017 

Antallet deltidsansatte totalt i kommunen er 334 (2016:355). I det følgende tas det utgangspunkt i faste 

stillinger. Antallet fast ansatte i deltidsstilling er 293 (2016: 313) 

 

Kvinner: Det var 285 kvinner i heltidsstilling (261 i 2016, 260 i 2015, 258 i 2014).  

Det var 263 kvinner i deltidsstilling (283 i 2016, 276 i 2015 og 288 i 2014) 

Menn: Det var 87 menn i heltidsstilling (86 i 2016, 88 i 2015, 93 i 2014).  

Det var 30 menn i deltidsstilling (30 i 2016, 28 i 2015 og 25 i 2014). 

 

Tabellen under viser utviklingen når det gjelder deltid i kommunen. Det er her tatt utgangspunkt i faste 

stillinger i kommunen. 
Tjenesteområde Kvinner Menn 

Del-/heltid Deltid Deltid 

% 

Heltid Heltid 

% 

Deltid Deltid 

% 

Heltid Heltid 

% 

Sentralt tjenesteområde 2012 4 11% 21 60% 1 2,90% 9 25,70% 

Sentralt tjenesteområde 2013 4 11% 22 63% 1 2,80% 12 34,20% 

Sentralt tjenesteområde 2014 5 14,70% 22 64,70% 0 0% 7 20,60% 

Sentralt tjenesteområde 2015 0 0,00% 21 75,00% 0 0% 7 25,00% 

Sentralt tjenesteområde 2016  1 3,70% 21 77,78% 0 0% 5 18,52% 

Sentralt tjenesteområde 2017 0 0% 21 77,78% 1 3,70% 5 18,52% 

Skoler og barnehager 2012 92 44,90% 88 43,00% 4 2,00% 21 10,20% 

Skoler og barnehager 2013 74 37,70% 95 48,50% 6 3,00% 21 10,70% 

Oppvekst og kultur 2014 81 35,40% 114 49,80% 9 3,90% 21 10,90% 

Oppvekst og kultur 2015 77 36,32% 108 50,94% 6 2,83% 21 9,91% 

Oppvekst og kultur 2016 76 35,85% 106 50% 6 2,83% 24 11,32% 

Oppvekst og kultur 2017 67 31,46% 116 54,46% 8 3,76% 22 10,33% 

Levekår 2012 186 62,20% 81 27,00% 16 5,40% 16 5,40% 

Levekår 2013 178 58,40% 96 31,50% 15 4,90% 16 5,20% 

Levekår 2014 182 57,60% 104 32,90% 13 4,10% 17 5,40% 

Levekår 2015 185 56,23% 109 33,13% 18 5,47% 17 5,17% 

Levekår 2016 189 56,76% 110 33,03% 19 5,71% 15 4,50% 

Levekår 2017 182 53,85% 121 35,80% 17 5,03% 18 5,33% 

Samfunn 2012 22 25,00% 21 24,00% 4 4,50% 42 48,00% 

Samfunn 2013 23 26,10% 19 21,50% 5 5,60% 41 46,60% 

Samfunn 2014 20 23,50% 18 21,20% 3 3,50% 44 51,80% 

Samfunn 2015 14 16,87% 22 26,51% 4 4,82% 43 51,81% 

Samfunn 2016 17 19,32% 24 27,27% 5 5,68% 42 47,73% 

Samfunn 2017 14 16,09% 27 31,03% 4 4,6% 42 48,30% 

Totalt 2012 304 48,40% 211 33,60% 25 3,90% 88 14,00% 

Totalt 2013 274 44,00% 232 37,20% 27 4,30% 90 14,40% 

Totalt 2014 288 43,40% 258 38,90% 25 3,80% 93 14,00% 

Totalt 2015 276 42,33% 260 39,88% 28 4,29% 88 13,50% 

Totalt 2016 283 42,88% 261 39,54% 30 4,55% 86 13,03% 

Totalt 2017 263 39,55% 285 42,86% 30 4,51% 87 13,08% 

 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen 

Kvinner og menn:  80,3 % 

Kvinner:  79,2 % 

Menn:   85,6 % 
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i landet 

Kvinner og menn:  ca. 80 % 

 

Hvis vi sammenligner oss med andre Telemarkskommuner, ser vi ut til å ligge godt an når det gjelder 

stillingsstørrelse for både kvinner og menn. 

 

Foreldrepermisjon 

I Tinn kommune fordeles foreldrepengepermisjonen på den tradisjonelle måten, ved at far tar ut de 

lovbestemte 10 ukene (Ftrl) mens mor tar ut resten. I 2017 har vi registrert at 5 ansatte har tatt ut 

foreldrepermisjon. Det gjelder 5 kvinner og 0 menn. Dette gjelder kun de ukene som etter loven er 

forbeholdt far. Graderte permisjoner blir ikke talt med som foreldrepermisjon. 

 

Etikk (Kommunelovens § 48 nr. 5) 

Kommunestyret vedtok Tinn kommunes etiske retningslinjer første gang i 2001. De har siden den 

gang blitt revidert og rullert i 2003, 2006, 2008, 2011 og blir rullert  våren 2018. Våre etiske 

retningslinjer omfatter både folkevalgte og ansatte og uttrykker blant annet følgende forventninger: 

 

”Et levende og sunt lokaldemokrati bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom innbyggere og 

folkevalgte. Kommunens ansatte, som forvalter det ansvaret politikerne er tildelt gjennom valget, vil 

gjennom holdninger og atferd være med å bestemme den oppfatningen befolkningen danner av sin 

egen kommune. 

 

Både ansatte og folkevalgte i Tinn kommune må derfor være klar over hvilken rolle de spiller når det 

gjelder innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De må derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe 

enhver form for uetisk drift eller forvaltning. 

 

Som forvaltere av lokalsamfunnets felles midler og ressurser stilles det spesielt høye krav til den 

enkelte medarbeiders etiske holdning og atferd i sin virksomhet for kommunen. Kommunens ansatte 

skal opptre profesjonelt og i tråd med god forvaltningsskikk. Alle innbyggere skal behandles 

likeverdig. 

 

Enhver ansatt eller folkevalgt i Tinn kommune, har et selvstendig ansvar for å tydeliggjøre og skape 

etisk forsvarlig oppførsel, - og legge til rette for praktisering av dette.” 

 

Kommunestyret får etiske retningslinjer med i folkevalgtopplæringen. 

 

I kommuneorganisasjonen er det et stort fokus på etikk og etisk forvaltning og praksis. Etiske 

retningslinjer er en del av arbeidsavtalen for ansatte. Disse skal gjennomgås ved ansettelsen. 

Problemstillinger rundt etiske retningslinjer og etiske dilemmaer forventes diskutert og drøftet på den 

enkelte avdeling/enhet. 

 

Etikk skal være tema i alle ledd i kommuneorganisasjonen. Etikk og etiske dilemmaer skal drøftes i 

rådmannens ledermøter, i lederforum og i enhetsledermøter på tjenesteområdene (kommunalsjefer + 

enhetsledere). Det skal videre være tema i avdelingsmøter og personalmøter. Avdekkes praksis i strid 

med etiske retningslinjer skal dette varsles. 

 

Etiske retningslinjer er lagt i e-læringsprogrammet i KS læring og er en del av den opplæringen alle 

nyansatte og alle ansatte i kommunen skal igjennom. 

 

Tiltak 2017 
I lederforum 17. 08.2017 ble det orientert om rådmannens ansvar for internkontroll.  

 

«Både politisk ledelse og kontrollutvalget forventer at rådmannen har kontroll på det som skjer i 

organisasjonen, og har rutiner for hvordan disse forventningene følges opp i praksis. 
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De forventer at de retningslinjer og rammer som gjelder i kommunen er gjort kjent og følges opp på 

den enkelte enhet, - og de forventer også at rådmannen sikrer seg tilstrekkelig kontroll på at så skjer. 

 

Da rådmannen ikke har mulighet til å inneha/ta kontrollspennet på over 700 000 ansatte alene, - 

tilligger det deres stillinger/funksjon/delegering å sørge for og sikre tilstrekkelig kontroll på deres 

enheter. 

 

Nå er det spesielt stort fokus på etikk, etiske dilemmaer, mislighet (av forskjellig slag). Og det er fokus 

på avvik på det som er av vedtatte rammer, regler og retningslinjer. Det er også fokus på hvordan 

rådmannen sikrer at vedtatte rammer, regler og retningslinjer følges opp i kommuneorganisasjonen. 

 

Det er også stort fokus på at våre digitale verktøy og hjelpemidler skal tas i bruk. For å vektlegge 

dette arbeidet har rådmannen (rådmannsteamet) besluttet at innen utgangen av 2017 skal ALLE 

ansatte i Tinn kommune (gjelder også vikarer) ha gjennomført nyansattkurset i KS læring. Her ligger 

det mye informasjon som alle ansatte må ha, samt en forventning om at gjeldende regler og 

retningslinjer blir lest og fulgt opp. Det ligger også passeringstester som må gjennomføres. Og for å 

få kursbevis på gjennomført kurs, - må alle moduler være gjennomført. Her ligger det også 

informasjon om både VISMA og Compilo (Kvalitetslosen)» 

 

Første bestilling gikk ut til enhetslederne pr. e-post den 22.08.2017. Påminnelse ble sendt 12.09.2017. 

I lederforum i oktober ble det orientert om hvordan situasjonen så ut.  

 Pr. 25.10.2017 var det 465 som hadde påbegynt nyansattkurset og 366 hadde gjennomført. 

 Pr. 15.12.2017 var det 649 som har påbegynt kurset og 498 som har gjennomført. 

 Pr. 09.01.2018 var det 738 som hadde påbegynt kurset og 644 som hadde gjennomført. 

 

Etisk praksis handler både om hvordan vi «forvalter fellesskapets midler», hvordan vi utfører 

tjenestene og hvordan vi opptrer i tjeneste for kommunen. Etisk praksis handler om kultur og 

holdninger, bevisstgjøring omkring egen praksis, refleksjon omkring egen praksis og korrigering av 

uønsket praksis. 

 

I lederforum er etiske problemstillinger/dilemmaer tema i nær sagt hvert møte. Her blir 1-2 dilemmaer 

belyst, diskutert og drøftet i grupper og i plenum. Det kan være forskjellige dilemmaer av tjenstlig 

karakter. Hvordan tjenestene utføres/leveres, ansattes atferd, etisk/uetisk praksis, økonomiske 

disposisjoner; evt. misligheter. Vi håper på denne måten å oppnå at det i hele organisasjonen blir en 

større bevissthet på hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. – Og ikke minst; når skal det 

varsles. Refleksjonene og diskusjonene skaper stort engasjement og bidrar til høyere etisk bevissthet i 

«daglig» drift.  

 

Økonomireglementet ble oppdatert og ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016. 

Økonomireglementet er gjort kjent og er tilgjengelig for alle enhetslederne i organisasjonen. Det 

gjøres også kjent videre i hele organisasjonen.  

 

Det har også vært jobbet med å få på plass gode rutiner for å forebygge og forhindre misligheter, samt 

et antikorrupsjonsprogram som har til hensikt å: 

 Å forebygge at korrupsjon skjer 

 Å øke muligheten til å avdekke eventuell korrupsjon 

 Å øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak 

 

Det har vært og er fokus på etikk fra rådmannen, rådmannsteamet, enhetsledernivå og nedover i 

organisasjonen i 2017. Som en av enhetslederne skriver: «Etikk har vært tema på de fleste 

personalmøter. Det er gjennomført ROS-analyse, der alle ansatte deltok, og der scenariet var 

økonomiske misligheter. Dette bidro til en økt bevisstgjøring.» Alle enheter har og har hatt etikk på 

dagsorden gjennom året 2017. Det oppleves verdifullt, og fører til en høyere etisk bevissthet i hele 

organisasjonen. 
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Etikkarbeidet vil fortsette i 2018 ved å få på plass flere rutiner, gjennomføre ROS-analyser, ha etikk på 

dagsorden i ledermøter, personalmøter og i hverdagen. Egen ETIKK-plakat vedtas av kommunestyret i 

mars 2018, samtidig som etiske retningslinjer også rulleres. Det blir gjennomført temadag om ETIKK 

for kommunestyret, utvalgsledere, kontrollutvalg og enhetsledere i mai 2018. 
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Økonomisk stilling og resultat 

Vi vil her gi en nærmere beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Tinn kommune ved utgangen av 

2017. Formålet med en regnskapsanalyse er å belyse de bakenforliggende økonomiske forhold i 

kommunen. Alle tall er oppgitt i hele tusen kr, dersom ikke annet er spesifisert. 

 

Årets resultat 

Tabellen under gir en forenklet oversikt over driftsresultatet i kommunen de siste fire årene. 

  2014 2015 2016 2017 

Skatter -263 770 -269 839 -281 262 -277 120 

Rammetilskudd -165 806 -176 310 -171 862 -172 056 

Øvrige driftsinntekter -230 488 -236 774 -241 935 -258 588 

Sum driftsinntekter -660 064 -682 923 -695 059 -707 764 

Driftsutgifter               653 190              679 616              681 912  696 144 

Finansinntekter -12 228 -11 660 -11 544 -10 566 

Finansutgifter                  19 970                18 762                18 636  18 591 

Motpost avskrivninger -24 433 -24 288 -26 252 -26 566 

Netto driftsresultat -23 565 -20 493 -32 307 -30 161 

Netto driftsresultat i % av 

driftsinntekter 3,6 % 3,0 % 4,6 % 4,3 % 

 

Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift før bruk av tidligere års avsetninger og årets 

avsetninger. Det er denne størrelsen i regnskapet som best kan sammenlignes med resultatet i en 

bedrift. Netto driftsresultat gir uttrykk for situasjonen etter at finansinntekter og finansutgifter er 

dekket, og forteller hvor mye kommunen har igjen til interne avsetninger og investeringer. I 2017 ble 

netto driftsresultat 4,3 % av driftsinntektene. Dette er et godt resultat for kommunen. I grafen under ser 

vi utviklingen i netto driftsresultat de siste fire årene. 

 

 
 

Premieavviket på pensjoner kan gi en kunstig forbedring eller forverring av resultatet. Korrigert netto 

driftsresultat gir et riktigere bilde av den underliggende driften. I korrigeringen kunne man også 

trukket ut avkastning på finansielle plasseringer. Det har vi valgt ikke å gjøre, da den posten er et 

resultat av kommunens valgte risikoprofil, og ikke variabler som er helt upåvirkelige for kommunen. 

Netto driftsresultat er korrigert slik: Netto driftsresultat +/- netto premieavvik = korrigert netto 

driftsresultat. Kommunen har et korrigert netto driftsresultat på 4,6 %, som er en marginal nedgang i 

forhold til 2016. 

 

  2014 2015 2016 2017 

Sum driftsinntekter -660 064 -682 923 -695 059 -707 764 

Korr. netto driftsresultat -9 539 -28 217 -32 488 -32 540 

Korr. netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,4 % 4,1 % 4,7 % 4,6 % 
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Utviklingen i korrigert netto driftsresultat kan variere sterkt. I 2014 var netto premieavvik negativt, 

mens det de siste tre årene har vært positivt. I 2014 ble netto driftsresultat forbedret med 14 mill. kr, 

og i 2015 ble det forverret med 7 mill. kr. Videre ble det i 2016 forverret med kun 181 000 kr, mens 

det i 2017 ble forverret med 2,4 mill. kr. Dette viser at netto premieavvik er en størrelse som varierer 

veldig, og som dermed får stor påvirkning på netto driftsresultat. Når vi holder netto premieavvik 

utenfor, og ser på korrigert netto driftsresultat, får vi altså et mer reelt bilde av den økonomiske 

stillingen. På side 66 vises en oppstilling over netto driftsresultat for grupper/kommuner vi pleier å 

sammenligne oss med (ureviderte tall). 

 

Regnskapsmessig mindreforbruk 

Kommunens netto driftsresultat er disponert på følgende måte: 

  2014 2015 2016 2017 

Netto driftsresultat -23 565 -20 493 -32 307 -30 161 

Bruk av fond og bruk av tidligere års mindreforbruk -47 755 -57 436 -64 727 -57 716 

Avsetninger til fond og overføringer til investeringsregnskapet 52 738 64 597 77 977 80 672 

Regnskapsmessig mindreforbruk -18 581 -13 331 -19 057 -7 205 

 

Netto avsetning til egenkapitalen (bruk av fond og avsetning til fond) er på nesten 23 mill. kr. Alle 

avsetninger til og bruk av egenkapital er enten lovpålagte eller bestemt av kommunestyret. Det er 

overført 12,7 mill. kr til finansiering av investeringer. I 2017 er det netto avsatt 17,9 mill. kr til 

disposisjonsfond. Dersom vi regner med bruken av fjorårets (2016) mindreforbruk på 19,1 mill. kr, er 

netto avsetning til disposisjonsfond -1,2 mill. kr, altså er reduksjon av fondet.  

 

Regnskapsmessig mindreforbruk blir ofte kalt kommunens overskudd. Tinn kommune avlegger et 

årsregnskap med et samlet mindreforbruk på 7,2 mill. kr eller 1 % av driftsinntektene. 

Mindreforbruket på 7,2 mill. kr er inntekter som ennå ikke er disponert. Ved den politiske 

behandlingen av regnskapet vil rådmannen foreslå at det regnskapsmessige mindreforbruket avsettes 

til disposisjonsfond. Mindreforbruket skyldes at kommunen har hatt høyere inntekter enn budsjettert, 

samt at bevilgede prosjektmidler ikke er brukt opp fordi prosjekter er forsinket eller ikke igangsatt. 

 

Avvik fra budsjett 

Avvik fra budsjett kan illustreres på følgende måte: 

  Regnskap 

Justert 

budsjett Avvik 

Forbruk i 

% 

Driftsinntekter -707 764 -688 293 -19 471 103 % 

Driftsutgifter 696 144 693 395 2 749 100 % 

Finansinntekter -10 566 -10 406 -160 102 % 

Finansutgifter 18 591 18 565 26 100 % 

Motpost avskrivninger -26 566 -26 562 -4 100 % 

Netto avsetninger 22 956 13 301 9 655 173 % 

Mindreforbruk -7 205 0 -7 205   

 

Oppsummert ble driftsinntektene 19,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes blant annet høyere 

skatteinngang (2,5 mill. kr), høyere salgsinntekter fra blant annet byggesaksbehandling og oppmåling 

(ca. 6 mill. kr), høyere refusjoner blant annet for ressurskrevende brukere (ca. 5,5 mill. kr), samt 

høyere øremerkede statlige overføringer blant annet til skoler og barnehager (5 mill. kr). 

Driftsutgiftene ble veldig nær budsjett, med et avvik på kun 0,4 %. 
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Inntektsutviklingen 

  2014 2015 2016 2017 

Skatter 263 770 269 839 281 262 277 120 

Overføringer/tilskudd 114 922 131 246 129 599 143 969 

Brukerbetalinger og andre salgs-

/leieinntekter 115 566 105 528 112 336 114 619 

Rammetilskudd 165 806 176 310 171 862 172 056 

Sum driftsinntekter 660 064   682 923   695 059  707 764  

 

Driftsinntektene er 12,7 mill. kr høyere enn i 2016. Av de totale driftsinntektene, utgjør skatter 39 %. 

Dette er en marginal nedgang fra 2016. Skatteinntektene fordeler seg på følgende måte: 

 

  2017 

Andel av totale 

skatteinntekter 

Inntekts- og formuesskatt 147 716 53 % 

Eiendomsskatt (kraftverk og øvrige verker og bruk) 72 123 26 % 

Andre direkte og indirekte skatter (naturressursskatt og 

konsesjonsavgift) 57 282 21 % 

Sum skatter 277 120 100 % 

 

Sammenlignet med 2016 har skatt på inntekt og formue økt med 5 mill. kr, naturressursskatten har økt 

med 1,7 mill. kr, mens eiendomsskatten er redusert med 10,9 mill. kr. Samlet gir dette en 

nettoreduksjon i totale skatteinntekter på 4,1 mill. kr.  

 

Figuren under viser hvordan driftsinntektene har utviklet seg de siste fire årene, fordelt på fire 

hovedkategorier av inntekter. 

 
 

I 2017 utgjorde rammetilskuddet 24 % av totale driftsinntekter. Overføringer/tilskudd utgjorde 20 %, 

og består bl.a. av tilskudd fra staten, mva-kompensasjon og sykelønnsrefusjon. Brukerbetalinger og 

andre salgs-/leieinntekter utgjorde 16 % av totale driftsinntekter. Denne inntektskategorien består av 

brukerbetalinger som oppholdsbetaling i barnehage/sfo og oppholdsbetaling på institusjon, samt 

kommunale avgifter og konsesjonskraftinntekter. Som nevnt over, utgjorde skatter 39 % av 

driftsinntektene. Av de fire hovedkategoriene av driftsinntektene, har altså skatteinntektene blitt 

redusert i forhold til 2016, mens de tre andre inntektstypene nominelt har økt noe. 
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Kraftrelaterte inntekter 
Tinn kommune er en av landets største kraftkommuner. I 2017 var nesten 151 mill. kr av kommunens 

inntekter kraftrelaterte. Dette utgjør 25 785 kr pr. innbygger. En stor andel av kommunens brutto 

driftsinntekter er altså kraftrelaterte. I 2017 var andelen 21,3 %. De kraftrelaterte inntektene er dermed 

helt avgjørende for å finansiere kommunale tjenester og velferd i Tinn. Den største av de kraftrelaterte 

inntektene er eiendomsskatten fra kraftverkene. Fra 2016 til 2017 er denne redusert med 10,6 mill. kr. 

Naturressursskatten har økt, mens kommunens utbytte fra Tinn Energi har hatt en reduksjon i omtrent 

samme størrelsesorden. Totalt har de kraftrelaterte inntektene falt med 10 mill. kr fra 2016 til 2017.  

 

Inntektstype 2016 2017 

Prosent av brutto 

driftsinntekter Endring 2016-2017 

Konsesjonskraftinntekter 19 483 19 962 2,8 % 479 

Konsesjonsavgifter 11 292 11 314 1,6 % 22 

Eiendomsskatt på 

kraftprod.anlegg 78 388 67 754 9,6 % -10 634 

Naturressursskatt 44 262 45 967 6,5 % 1 705 

Utbytte Tinn Energi AS 7 575 6 000 0,8 % -1 575 

Sum 161 000 150 997 21,3 % -10 002 

 
Figuren under viser hvordan de kraftrelaterte inntektene fordelte seg på ulike inntektstyper i 2017. 

Eiendomsskatten er den største, etterfulgt av naturressursskatten. 

 
 
Diagrammet under viser utviklingen i de kraftrelaterte inntektene de siste seks årene. Fra 2012 til 2017 

har de falt med nesten 20 mill. kr. 
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Diagrammet under viser utviklingen i samme periode, spesifisert i de ulike kraftrelaterte 

inntektstypene. Diagrammet viser at konsesjonsavgiftene og naturressursskatten er relativt stabile og 

forutsigbare inntekter, mens eiendomsskatten, konsesjonskraften og utbyttet fra Tinn Energi har 

sterkere grad av variasjon. 

 

 
 

Kommunen har altså fem ulike kraftrelaterte inntekter. To av dem kommer fra konsesjonsordninger 

(konsesjonskraft og konsesjonsavgift). To av dem kommer fra skatteordninger (naturressursskatt og 

eiendomsskatt). Den femte er utbytte fra Tinn Energi. Under vil vi gå nærmere inn på de fem ulike 

kraftrelaterte inntektene. 

 

Konsesjonskraft  

Lovhjemmel: Vannfallrettighetsloven av 1917 § 19 og vassdragsreguleringsloven av 1917 § 22 (1). I 

henhold til gitte konsesjoner er kraftverkseiere pålagt å levere en andel av kraftproduksjonen til 

kommuner som er berørt av utbyggingen. Begrunnelsen for ordningen er at kommunen har rett til en 

andel av verdiskapningen som skjer ved bruk av naturressursene i kommunen.  

 

Ordningen innebærer at kraftverkseierne (konsesjonærene) må avgi inntil 10 % av den innvunne 

kraften. Tinn kommune får lite konsesjonskraft i forhold til naturinngrepet, fordi en stor andel av 
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reguleringen skjedde før konsesjonsplikten ble innført i 1906. Møsvatn er regulert med 18,5 meter, 

men kun de fire øverste meterne er konsesjonspliktige. Kommunen får ikke kraften gratis, men til 

selvkost, som normalt er en lavere pris enn markedsprisen. Kommunens rett til uttak av 

konsesjonskraft er oppad begrenset til forbruket av alminnelig elektrisitetsforsyning. For Tinn 

kommune betyr dette alt forbruk av elektrisitet innenfor kommunens grenser, unntatt det som brukes 

av kraftkrevende industri. Evt. overskytende konsesjonskraft tilfaller fylkeskommunen. Tinn 

kommune er tildelt 148 GWh konsesjonskraft. Dette er en lavere mengde enn kommunens øvre grense 

for uttak. Dermed tar kommunen ut alt vi er tildelt, og ingenting tilfaller fylkeskommunen. 

 

Det følger av de nevnte lovene at kommunen kan benytte konsesjonskraften etter eget skjønn. 

Gjennom Konsesjonskraftstyret i Telemark selger kommunen konsesjonskraften i markedet. 

Kommunens inntekter fra konsesjonskraften avhenger av kraftprisen, som kan variere sterkt fra år til 

år. Konsesjonskraftinntektene var i 2017 på i underkant av 20 mill. kr. Fra 2012 til 2017 har 

konsesjonskraftinntektene falt med 26 mill. kr (se figur under). Dette er nesten nok penger til å 

finansiere alle de kommunale barnehagene (28 mill. kr). 

 

 
 

Konsesjonsavgift 

Lovhjemmel: Vannfallrettighetsloven av 1917 § 18 og vassdragsreguleringsloven av 1917 § 14. 

Konsesjonsavgift er årlige avgifter som alle kraftverkseiere plikter å betale til kommunene som blir 

berørt av en regulering eller utbygging. Begrunnelsen for konsesjonsavgiftsordningen er delvis at 

kommunen skal få en andel av verdiskapningen, og delvis at man skal bøte på miljøskader og lokale 

ulemper som reguleringen eller utbyggingen medfører. Konsesjonsavgifter kan altså til dels anses som 

miljøavgifter. Miljøulempene fra andre energikilder i samfunnet er av global karakter. Et eksempel på 

dette er CO2-utslipp, som ilegges CO2-avgifter. Miljøulempene fra vannkraftutbygging er av lokal 

karakter, og konsesjonsavgiften tilfaller derfor det lokale samfunnet (kommunen). Eksempler på lokale 

miljøulemper er tørrlagte elver, begrensede muligheter for fiske, bading og rekreasjon. Møsvatn er 

regulert med 18,5 meter. Med så store variasjoner i vannstanden, blir bruken av innsjøen veldig 

begrenset.  

 

Konsesjonsavgiften fastsettes av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) for hver enkelt 

konsesjon, på bakgrunn av en beregnet teoretisk produksjonskapasitet, og den indeksreguleres 

automatisk hvert femte år. Ifølge vannfallrettighetsloven § 18 sjette ledd, skal «avgiften avsettes 

særskilt for hver kommune på et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller 

kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet». I 

2017 utgjorde konsesjonsavgiftene 11,3 mill. kr. Av dette er noe lovpålagt, mens resten kommer fra en 

avtale mellom staten og Norsk Hydro i 1988. 
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Avtale mellom staten og Norsk Hydro AS i 1988 

Etter pålegg fra Stortinget, inngikk staten v/Næringsdepartementet og Norsk Hydro AS i 1988 

en avtale med vilkår for omleggingen av virksomheten ved Hydro Rjukan. Avtalen skulle gi 

Tinn en kompensasjon for Hydros flytting av kraft og arbeidsplasser fra Rjukan til Herøya. Ett 

av punktene i avtalen er at Hydro avgir 276 GWh avtalekraft hvert år, som må brukes i Tinn. 

Denne avtalekraften er hovedkilden til Tinn Energis kraftoppdekning. Siden kraften går rett til 

Tinn Energi, inngår den ikke i regnskapene til Tinn kommune.  

 

Avtalen inneholder også et punkt om betaling av avgifter for Vemork og Såheim kraftverker. 

Dette gir ca. 4,5 mill. kr i inntekter til kommunen hvert år. Mengden tilsvarer den mengden 

konsesjonsavgift kommunen etter loven hadde vært berettiget, dersom all reguleringen av 

Møsvatn hadde skjedd etter konsesjonsplikten kom i 1906. Som nevnt over, mottok Tinn 

kommune 11,3 mill. kr i konsesjonsavgifter i 2017. Av dette er altså 6,8 mill. kr lovpålagt og 

fastsatt av NVE, mens de resterende 4,5 mill. kr er et resultat av avtalen mellom staten og 

Norsk Hydro. 

 

I tillegg til avtalekraft og avgifter, var det også en del av avtalen i 1988 at Hydro skulle 

opprette et næringsfond på 80 mill. kr. Restene av dette er det som i dag kalles Næringsfondet 

for Tinn. Dette er en stiftelse der formannskapets medlemmer utgjør fondets styre. Fri kapital 

er ved utgangen av 2017 var ca. 3 mill. kr. 

 

Naturressursskatt 

Lovhjemmel: Skatteloven av 1999 § 18-2. Naturressursskatten ble innført i 1997 i forbindelse med 

kraftskattereformen, og er en kompensasjon for at kommunen ikke lenger får inntektsskatt. 

Naturressursskatt er en særskatt for kraftanlegg, og er kommunens andel av grunnrenten. Grunnrenten 

er den verdiskapningen som ikke følger av investert kapital eller arbeidskraft, men av utnyttelse av en 

naturressurs. Begrunnelsen for naturressursskatten er at vertskommunen skal sikres en stabil inntekt 

fra lokal verdiskapning. Mens konsesjonskraftinntektene varierer sterkt, fordi de avhenger av 

kraftprisen, er naturressursskatten relativt stabil, med en sats på 1,1 øre pr. kWh av kraftverkets 

samlede produksjon. I 2017 mottok Tinn kommune nesten 46 mill. kr i naturressursskatt. 

 

Eiendomsskatt 

Lovhjemmel: Eiendomsskatteloven av 1975. Eiendomsskatten er den eldste lokale beskatningsretten vi 

har i Norge. Prinsippet om stedbunden beskatning kom inn i skattelovene av 1882. Eiendomsskatten er 

en objektskatt, som betyr at den faste eiendommen er skatteobjekt og skattlegges der eiendommen er. 

Eiendomsskatten er frivillig for kommunen, og bestemmes av kommunestyret. Den maksimale satsen 

for utskriving av eiendomsskatt, er syv promille av eiendommens takst. For kraftverk gjelder egne 

takseringsregler, der både kraftpriser, produksjonsmengde og en kapitaliseringsrente inngår. Dermed 

er kommunens eiendomsskatteinntekter avhengig av alle disse faktorene. Taksten på kraftverkene 

fastsettes av SFS (Sentralskattekontoret for storbedrifter).  I 2017 utgjorde eiendomsskatten på 

kraftverkene i Tinn kommune 67,8 mill. kr, eller 45 % av de kraftrelaterte inntektene. Dette er 

inntekter som kommunen kan disponere etter eget ønske.  

 

Eiendomsskatten er under sterkt press. Tinn kommune har eiendomsskatt kun på kategorien verk og 

bruk, som i hovedsak inkluderer kraftverk, nettanlegg og produksjonsbedrifter. Stortinget vedtok 

høsten 2017 at kategorien verk og bruk skal fjernes, men at kommunen fortsatt skal ha rett til å skrive 

ut eiendomsskatt på kraftverk og nettanlegg. Ett av regjeringspartiene har et uttalt mål om å avskaffe 

eiendomsskatten i sin helhet. Dersom dette skjer, vil altså Tinn kommune miste alle inntektene fra 

eiendomsskatten. Med 67,8 mill. kr fra kraftverkene og 4,4 mill. kr fra øvrige verk og bruk, vil dette 

bety et samlet inntektsbortfall på 72,1 mill. kr. Dette er inntekter som finansierer mye velferd i Tinn 

kommune. 72,1 mill. kr er nok til å finansiere alle de institusjonsbaserte pleie- og omsorgstjenestene 

(70,4 mill. kr). 72,1 mill. kr er også nok til å finansiere alle utgiftene til teknisk enhet og NAV til 

sammen (71,7 mill. kr). Dersom disse inntektene faller bort, vil dette få dramatiske konsekvenser for 

velferdstilbudet til Tinn kommunes innbyggere. Se sammenligning i figuren under. 
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Utbytte fra Tinn Energi AS 

Tinn kommune eier 100 % av aksjene i Tinn Energi AS, og som aksjonær mottar kommunen utbytte 

fra selskapet. Gjeldende utbyttepolitikk i Tinn Energi AS er at eier kan ta ut 50 % av selskapets 

resultat etter skatt, nedad begrenset til 5 mill. kr. I 2017 ble utbyttet på 6 mill. kr, mens det de fire 

foregående årene var på omtrent 7,5-7,7 mill. kr. 

 

Utgiftsutviklingen 

  2014 2015 2016 2017 

Lønnsutgifter              315 779               335 025               341 721               351 494  

Sosiale utgifter                76 776                 80 376                 83 097                 84 197  

Kjøp av varer og tjenester               173 397               174 693               169 599               177 334  

Overføringer                65 742                 68 588                 65 351                 61 718  

Avskrivninger                24 433                 24 288                 26 252                 26 566  

Fordelte utgifter -2 936 -3 354 -4 108 -5 165 

Sum driftsutgifter            653 190             679 616             681 912             696 144  

 

Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne gode velferdstjenester over tid. Driftsutgifter pr. 

innbygger blir ofte brukt som et nøkkeltall for velferd pr. innbygger, og gir en indikasjon på 

aktivitetsnivået i kommunen. Driftsutgifter pr. innbygger har de siste årene vært økende. I 2017 var de 

på kr 118 887 pr. innbygger. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at driftsutgifter pr. 

innbygger også avhenger av befolkningsutviklingen. De siste årene har innbyggertallet blitt redusert. 

Reduksjonen fra 2016 til 2017 var på 38 personer. Ser vi ti år tilbake i tid, har Tinns innbyggertall blitt 

redusert med 210 personer.  

 

Diagrammet under viser fordelingen av driftsutgiftene på de ulike enhetene. I diagrammet er ensartede 

enheter slått sammen. Kommunens frie disponible inntekter består av skatt på inntekt og formue, skatt 
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på eiendom, andre direkte/indirekte skatter, ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. 

Det er kommunens frie disponible inntekter, korrigert for netto finansutgifter og netto avsetninger, 

som finansierer tjenesteproduksjonen som er vist i diagrammet under. 

 

 
 

Lønnsutgifter 

  2014 2015 2016 2017 

Lønnsutgifter (inkl. sosiale utgifter)       392 555      415 402        424 818         435 691  

Sum driftsutgifter   653 190         679 616        681 912        696 144  

Lønn inkl. sosiale utgifter i % av totale 

driftsutgifter 60 % 61 % 62 % 63 % 

 

Lønnsutgiftene er den største utgiftsposten i kommunen og utgjør 63 % av de totale driftsutgiftene. 

Tabellen under viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg på ulike lønnstyper. 

  
 Regnskap 

2016  

Justert budsjett 

2017 

Regnskap 

2017 

Avvik regnskap-justert 

budsjett 2017 

Fastlønn 278 275 280 661 284 798 4 137 

Annen lønn 59 958 64 563 63 182 -1 380 

Andre ytelser 3 488 3 570 3 514 -56 

Pensjon 45 183 45 280 45 269 -11 

Arbeidsgiveravgift 37 914 37 957 38 928 971 

Refusjon sykepenger -17 091 -15 178 -16 490 -1 312 

Total lønn inkl. 

sykepengerefusjoner 407 727 416 852 419 201 2 349 

 

Utgiftene til fastlønn ble 4,1 mill. kr høyere enn justert budsjett, og 6,5 mill. kr høyere enn i 2016. 

Annen lønn viser et mindreforbruk på 1,4 mill. kr i forhold til justert budsjett, og 3,2 mill. kr over 
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fjorårets nivå. Kommunen har mottatt 1,3 mill. kr mer enn budsjettert i sykepengerefusjoner. Total 

lønn inkludert sykepengerefusjoner viser et merforbruk på 2,3 mill. kr. 

 

Finansinntekter/-utgifter 

  2014 2015 2016 2017 

Gevinst på finansielle instrumenter -221 -113 -296 -113 

Renteinntekter og utbytte -11 927 -11 524 -11 224 -10 421 

Mottatte avdrag på utlån -80 -23 -24 -32 

Tap på finansielle instrumenter 81 382 38 79 

Renteutgifter og låneomkostninger 8 260 6 808 6 336 5 670 

Avdrag 11 577 11 555 12 066 12 820 

Utlån 52 17 197 22 

Netto finanstransaksjoner 7 742 7 101 7 092 8 025 

 

Kommunen har investert midler i norske statssertifikater og bankobligasjoner, i samsvar med vedtatt 

økonomireglement for Tinn kommune. Gevinst på disse finansielle instrumentene ble kun 56 % av hva 

det ble budsjettert til. Dette skyldes at rentenivået i markedet ble lavere enn hva som var forutsatt da 

budsjettet ble lagt. I 2017 ble utbyttet fra Tinn Energi AS 1,5 mill. kr lavere enn i 2016. Dette ble 

justert inn i budsjettet høsten 2017. Renteinntektene ble netto ca. 250 000 kr høyere enn budsjettert, 

noe som hovedsakelig skyldes to forhold. På den negative siden har renter på obligasjonene blitt lavere 

enn budsjettert, på grunn av at rentenivået i markedet har vært lavere enn forutsatt. På den positive 

siden har renter fra bankinnskudd blitt høyere enn budsjettert, noe som mer enn oppveier det negative 

budsjettavviket fra obligasjonene. Grunnen til at renteinntektene fra bankinnskudd er så mye høyere 

enn forventet, er at innestående saldo på bank har vært høyere enn budsjettert, mens rentesatsen på 

bankinnskuddene er uavhengig av innskuddsnivået. Det høye bankinnskuddet har sammenheng med at 

investeringer ikke er gjennomført i henhold til budsjett. De øvrige finanspostene har mindre avvik i 

forhold til budsjett. Samlet ble resultatet av finanstransaksjonene 134 000 kr lavere enn budsjettert. 

Vektet gjennomsnittsrente på kommunens lån var 1,68 % i 2017, og lånegjelden (ekskl. finansiell 

leasing) økte med 18,2 mill. kr løpet av året. 

 

En av handlingsreglene for kommunens økonomistyring, er at netto finansutgifter skal ligge innenfor 

2-3 % av brutto driftsinntekter. Dette skal sikre at ikke for store andeler av driftsinntektene går til å 

betjene gjeld. I 2017 utgjorde nettofinansutgiftene 1,1 % av brutto driftsinntekter, altså godt innenfor 

målsettingen. Sammenlignet med 2016 har dette måltallet økt marginalt. 

 

Investering og finansiering 

  2014 2015 2016 2017 

Investering i anleggsmidler              21 115               51 260               20 829               50 076  

Utlån og kjøp av aksjer og andeler                5 873                 4 482                 6 181                 5 827  

Avdrag på lån                1 783                 2 565                 2 547                 2 448  

Avsetninger                2 664                    333                    239               12 553  

Årets finansieringsbehov            31 434             58 640             29 795          70 905  

Bruk av lånemidler -12 577 -14 004 -20 768 -35 237 

Andre inntekter -9 679 -11 256 -7 116 -22 834 

Bruk av egne midler -9 178 -33 380 -1 911 -12 835 

Sum finansiering -31 434 -58 640 -29 795 -70 905 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 

 

Investeringsregnskapet viser at kommunen har investert 50,1 mill. kr i anleggsmidler i 2017, mot 20,8 

mill. kr i 2016. Totalt var finansieringsbehovet i investeringsregnskapet på 70,9 mill. kr i 2017. Dette 

er dekket både med bruk av lån, egne oppsparte midler (fond) og andre inntekter. I andre inntekter 

inngår hovedsakelig inntekter fra tomtesalg, mva-kompensasjon, forsikringsoppgjør etter brannen på 

Mandheimen, samt tilskudd fra Riksantikvaren til rehabilitering av fasader på Mandheimen. Mottatte 

avdrag på utlån og refusjoner viser et stort positivt avvik fra budsjett, fordi summen inneholder 
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forsikringsoppgjør etter brannen på Mandheimen. Dette må ses i sammenheng med avviket i investert 

beløp på prosjekt Mandheimen rehabilitering etter brann (prosjekt 186065), som beskrives på side 59. 

 

For å sikre økonomisk handlefrihet, har rådmannen en målsetning om at maksimalt 30-40 % av 

investeringene skal lånefinansieres. Bruk av lån til investeringer ble 31,6 mill. kr i 2017. Dette er ikke 

inkludert startlån. Investeringene ble 63 % lånefinansiert. Grunnen til at dette måltallet ble så høyt, er 

at lån er tatt opp i tråd med budsjett, mens investeringene ble 22,6 mill. kr lavere enn justert budsjett. I 

tillegg sier reglene for bruk av finansieringskilder at lån (ubrukte lånemidler og årets lånopptak) skal 

brukes før ubundne fond (jf. økonomireglementet pkt. 8.5). Dermed blir lånefinansieringen relativt 

høy, men dette vil jevne seg ut etter hvert som investeringene blir gjennomført. Figuren under viser 

utviklingen i lånefinansieringen de siste fire årene.  

 

 
 

Større investeringsprosjekter 

I tabellen under er en oversikt over noen av de største investeringsprosjektene i 2017. 

Prosjekt 

Regnskap 

2017 

Just bud 

2017 

Total 

regnskap 

Totalt 

budsjett 

t.o.m. 2017 

Nytt tilbygg Furuheim barnehage 6 241 6 560 7 700 8 000 

Atrå barne- og ungdomsskole 2 410 5 500 4 588 98 000 

VA strakstiltak* 5 304 0 5 736 0 

Ny vannforsyningskilde Djupetjønn 7 983 25 001 8 247 36 500 

Oppussing kommunestyre-/formannskapssal 2 508 2 371 2 508 2 371 

Mandheimen innvendig og utvendig 

rehabilitering** 2 047 8 574 2 764 20 000 

Mandheimen rehabilitering etter brann 

(prosjekt 186065) 14 976 0 14 976 0 

Maskiner teknisk 1 930 2 477 6 842 16 000 

Uteområde Gvepseborg opplevelsessenter*** 1 278 2 988 4 139 5 100 
* Dette er et delprosjekt av prosjekt vannverk/renseanlegg/nettiltak. Budsjettet ligger på hovedprosjektet  

** Inkluderer prosjekt 186060 Mandheimen rehabilitering av fasader og prosjekt 186067 Mandheimen innvendig 

rehabilitering 

*** Inkluderer prosjektene 101039 uteområde Gvepseborg opplevelsessenter, 186062 servicebygg og 186063 

tilretteleggingstiltak øvre område 

 

Oversikten viser at det er noen relativt store avvik mellom regnskap og budsjett 2017. Dette gjelder 

særlig Djupetjønnprosjektet og Mandheimenprosjektet. 

 

På Djupetjønnprosjektet viser regnskapet et betydelig lavere forbruk enn budsjettert, noe som skyldes 

at fremdriften i prosjektet har gått saktere enn forutsatt i budsjettet for 2017. Totalrammen for 

prosjektet i økonomiplanen er realistisk, men fordelingen mellom årene i økonomiplanperioden er ikke 

avstemt mot prosjektet. Dette gjelder for øvrig flere av prosjektene.  
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På de tre prosjektene som gjelder rehabilitering av Mandheimen, er det til sammen brukt mer enn 

budsjettert i 2017, men prosjektene ligger likevel innenfor den totale kostnadsrammen. Det negative 

avviket på prosjekt 186065 Mandheimen rehabilitering etter brann, må ses i sammenheng med det 

positive avviket på mottatte refusjoner (forsikringsoppgjøret etter brannen), som er beskrevet på side 

57-58. 

 

Investeringsprosjektet på Atrå barne- og ungdomsskole har hatt et mindreforbruk i forhold til budsjett. 

Dette skyldes at prosjektet har blitt forsinket på grunn av politiske prosesser. 

 

Prosjektene knyttet til Gvepseborg opplevelsessenter viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. 

Mindreforbruket i 2017 skyldes at prosjektet har blitt forsinket, på grunn av at området er fredet. Dette 

har krevet mye kommunikasjon og avklaringer med kulturminneavdelingen hos Fylkesmannen, noe 

som har gjort at fremdriften i prosjektet ikke har blitt som planlagt. 

 

Prosjekt oppussing kommunestyre-/formannskapssal har hatt en kostnadsoverskridelse på kr 137 000 i 

forhold til justert budsjett. 

 

Balansen 

Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle 

anskaffelser av varige driftsmidler blir aktivert i balansen med anskaffelseskost. Det er foretatt 

avskrivninger på kommunens eiendeler. Tabellen under viser en forenklet oversikt over balansen. 

Beløpene for langsiktig gjeld inkluderer pensjonsforpliktelsene. 

 

  2014 2015 2016 2017 

Anleggsmidler 1 407 410 1 471 971 1 486 657 1 551 659 

Omløpsmidler 221 516 213 465 246 804 282 925 

Sum eiendeler 1 628 926 1 685 436 1 733 461 1 834 584 

Egenkapital 352 094 386 557 390 142 444 521 

Langsiktig gjeld 1 179 690 1 199 545 1 243 529 1 282 110 

Kortsiktig gjeld 97 142 99 334 99 789 107 953 

Sum egenkapital og gjeld 1 628 926 1 685 436 1 733 461 1 834 584 

 

Pensjonsforpliktelse 
Pensjonsforpliktelser er summen av de ansattes opptjente rettigheter. Pensjonsmidler er de midlene 

kommunen har satt av til å dekke disse opptjente rettighetene. Kommunen har sine 

pensjonsforsikringer hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). 

Pensjonsforpliktelsene blir beregnet med mange forutsetninger og vil bare være en pekepinn på 

faktiske forpliktelser. Pensjonskassene har laget følgende estimater som grunnlag for kommunens 

regnskapsføring av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser: 

 

  2014 2015 2016 2017 

Pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift 874 509 892 169 927 847 948 557 

Pensjonsmidler 31.12 682 546 719 892 739 847 784 538 

Netto pensjonsforpliktelser inkl. arb.giveravgift 191 963 172 278 188 000 164 019 

 

Tabellen viser at kommunens pensjonsforpliktelser pr. 31.12.17 er 948,6 mill. kr, mens innestående 

pensjonsmidler til å dekke disse forpliktelsene er på 784,5 mill. kr. Dette innebærer en underdekning 

på 164 mill. kr, inkl. arbeidsgiveravgift. I forhold til 2016 er underdekningen redusert med ca. 24 mill. 

kr. Regnskapsføring av pensjonskassenes estimater påvirker ikke kommunens resultat. 

 

Langsiktig gjeld 

Størrelsen på kommunens langsiktige gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) er en god indikasjon på den 

økonomiske handlefriheten i tiden som kommer. Lav lånegjeld medvirker til større handlefrihet. 
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Figuren under viser utviklingen i kommunens lånegjeld de siste fire årene. Tallene inkluderer startlån, 

men ikke finansiell leasing. 

 

 
 

Jo høyere lånegjelden er, desto større beløp i driftsregnskapet er bundet opp til renter og avdrag. I alle 

de fire årene utgjør lånegjelden omkring 45 % av driftsinntektene. 

 

Fondsmidler 

Fondsmidler er avsetninger kommunen har foretatt i 2017 eller i tidligere regnskapsår, for å ha 

grunnlag for egenfinansiering av investeringer samt kjente og ukjente forhold. Fondsmidlene er 

summen av innestående saldo på fire ulike fondstyper: Disposisjonsfond, bundne driftsfond, bundne 

investeringsfond og ubundne investeringsfond. 

 

  2014 2015 2016 2017 

Fond pr. 01.01. 98 228 106 747 99 443 124 352 

Bruk i året -45 387 -70 253 -52 487 -38 834 

Avsatt i året 53 906 62 949 77 395 80 565 

Fond pr 31.12. 106 747 99 443 124 352 166 083 

 

Samlet fondssaldo ved utgangen av 2017 var ca. 166 mill. kr. En stor andel av disse midlene er bundet 

eller øremerket til spesielle formål. Tabellen under viser disse bindingene og øremerkingene. 

Disposisjonsfond inkluderer kraftfond, verdensarvfond og spillemiddelfond, i tillegg til det ordinære 

disposisjonsfondet. 
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Disposisjonsfond, saldo pr. 31.12.17 110 801 

Tidligere vedtak (bruk av disp.fond i investeringsregnskap) 26 034 

Øremerket MR-maskin 3 500 

Øremerket overordnede kompetansemidler 324 

Øremerket datalagring 8 453 

Øremerket boligutbygging 5 000 

Øremerket næringsformål 1 388 

Øremerket solspeil - vedlikehold 375 

Øremerket VM i Telemark 1 200 

Øremerket omstillingsmidler (næringsformål) 13 500 

Øremerket eiendomsskatt - fredede bygg 850 

Øremerket Knut Haugland statue 400 

Øremerket Tinnsoga 600 

Øremerket enhetenes mindreforbruk 1 934 

Verdensarvfond 9 461 

Spillemiddelfond 410 

Kraftfond (bundet til næringsformål) 1 228 

Saldo disposisjonsfond til disposisjon pr. 31.12.17 36 144 

Bundne driftsfond, saldo pr. 31.12.17 39 543 

Øremerket tilskudd 39 543 

Saldo bundne driftsfond til disposisjon pr. 31.12.17 0 

Ubundne investeringsfond, saldo pr. 31.12.17 13 740 

Disponert 0 

Saldo ubundne investeringsfond til disposisjon pr. 31.12.17 13 740 

Bundne investeringsfond, saldo pr. 31.12.17 1 515 

Øremerket tilskudd 1 515 

Saldo bundne investeringsfond til disposisjon pr. 31.12.17 0 

Sum fondsmidler til disposisjon pr. 31.12.17 49 885 

 

Som tabellen viser, er det pr. 31.12.17 i underkant av 50 mill. kr som ikke er bundet eller øremerket til 

spesielle formål, og som dermed er disponible til andre formål. Fra denne saldoen må vi også trekke ut 

kommunestyrets budsjettvedtak for 2018: 

 

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond til disposisjon pr. 31.12.17 49 885 

Vedtak om bruk av disposisjonsfond i driftsregnskap - egenkapitaltilskudd RNu 8 000 

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 12 807 

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 30 031 

Bruk av ubundne investeringsfond 11 900 

Avsetning til disposisjonsfond (drift) -21 446 

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond til disposisjon pr. 31.12.18 8 593 

 

Når vi tar hensyn til budsjettet for 2018, er det altså 8,6 mill. kr som vil være disponibelt av 

fondsmidler pr. 31.12.18. I perioden 2019-2021 er det i økonomiplanen lagt opp til en nettoavsetning 

til fond på omkring 1 mill. kr pr. år. 

 

Bruk og avsetning kraftfond 

I vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet heter det i § 7 at det skal legges frem en melding om 

fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes 

fylkesmannen og fylkeskommunen. Saldo og bevegelser på kraftfondet er vist i tabellen under. 
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Saldo kraftfond pr. 01.01.17 2 669 

Avsetning   

Avsetning til kraftfond, konsesjonskraftinntekter 1 520 

Avsetning renter kraftfond 54 

Avsetning til kraftfond, konsesjonsavgift 2 920 

Avsetning prosjekt Svineroivegen 585 

Sum avsetning 5 079 

Regnskap 2017 bruk av konsesjonskraftinntekter   

Fotoplass Miland 150 

Øst-Telemark Etablerersenter 120 

VisitRjukan markedsføring 400 

Tilskudd til driftsbygninger i landbruket 500 

Fjellbussen - tilskudd 352 

Sum bruk av konsesjonskraftinntekter regnskap 2017 1 522 

Regnskap 2017 bruk av konsesjonsavgifter   

Fjellregionsamarbeidet Tinn Vinje 35 

Næringsarbeid, landbruk 555 

Tilskudd VisitRjukan 1 700 

Tilskudd Rjukan Idrett (totalt tilskudd kr 800 000) 630 

Sum bruk av konsesjonsavgifter regnskap 2017 2 920 

Bruk av tidligere avsatte midler   

Reiseliv i industriens vugge 200 

Snømannen (finansiert av kommunal informasjon) 150 

Kommunedelplan Rjukan/Vestfjorddalen 423 

Kommunalt etableringstilskudd 200 

Bruk iflg. budsjett, jf. regnskapsforskriften 77 

Sum bruk av tidligere avsatte midler 1 050 

Flytting av midler til verdensarvfond   

Bevaringsplaner, flyttet til verdensarvfond 50 

Kommunalt tilbakeføringstilskudd, flyttet til verdensarvfond 554 

Verdensarvlista, flyttet til verdensarvfond 423 

Sum flytting av midler til verdensarvfond 1 028 

Sum bevegelse i 2017 -1 441 

Saldo kraftfond pr. 31.12.17 1 229 

 

Likviditet 

Likviditet er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter. God likviditet 

innebærer at man er kapabel til å dekke kjente og uforutsette utgifter.  

 

Likviditetsgrad 2 

Likviditetsgrad 2 er forholdstallet mellom de mest likvide omløpsmidlene og kortsiktig gjeld. De mest 

likvide omløpsmidlene er kontanter, bankinnskudd og obligasjoner. Likviditetsgrad 2 bør være minst 

1. Tabellen under viser at Tinn kommune har god likviditet. 

 

  2013 2015 2016 2017 

Likviditetsgrad 2 1,35 1,29 1,59 1,68 

 

Likviditetsgrad 3 

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom kontanter og bankinnskudd på den ene siden, og kortsiktig gjeld 

på den andre siden. Likviditetsgrad 3 bør være større enn 0,33. Tabellen under viser at dette er 

oppnådd i 2017 og i årene før. 
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  2013 2015 2016 2017 

Likviditetsgrad 3 1,00 0,97 1,28 1,39 

 

Videre kan vi korrigere kontanter og bankinnskudd for ubrukte lånemidler, siden disse kun skal 

benyttes til investeringer i anleggsmidler. Kortsiktig gjeld kan korrigeres for neste års avdrag og 

bundne fond, siden dette er utgifter som kommer til utbetaling i løpet av ett år. Dersom vi hadde 

foretatt disse korrigeringene, ville likviditetsgrad 3 vært 0,88, altså godt over kravet på 0,33. 

 

Soliditet 

Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir 

informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten forteller hvor stor andel av kommunens eiendeler 

som er finansiert med egenkapital. Resterende andel er finansiert med fremmedkapital (lån). 

Kommunen har ikke noe fastsatt mål eller krav med hensyn til soliditet, men man bør likevel være 

oppmerksom på disse indikatorene. Jo høyere egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. Tabellen 

under viser gjeldsgraden og egenkapitalandelen de siste fire årene. 

 

  2014 2015 2016 2017 

Gjeldsgrad 78,4 % 77,1 % 77,5 % 75,8 % 

Egenkapitalandel 21,6 % 22,9 % 22,5 % 24,2 % 

Sum finansiering 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Måloppnåelse etter handlingsreglene 

Tinn kommune har fire handlingsregler for den overordnede økonomistyringen. Tabellen under 

oppsummerer graden av måloppnåelse i 2017.  

 

Handlingsregel Mål 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Justert 

budsjett 2017 Regnskap 2017 

Netto driftsresultat i % av 

driftsinntekter 3-5 % 1,5 % 1,9 % 4,3 % 

Lånefinansiering av nye 

investeringer 30-40 % 37,4 % 53,02 % 63 % 

Netto finansutgifter i % av 

driftsinntekter 2-3 % 1,05 % 1,33 % 1,1 % 

Likviditetsgrad 2 Minst 1     1,68 

 

I 2017 har kommunen nådd tre av fire mål. Grunnen til at målet for maksimal lånefinansiering ikke er 

nådd, er at lån er tatt opp i samsvar med budsjett, mens investeringene har blitt 22,6 mill. kr lavere enn 

justert budsjett. Derfor blir forholdet mellom lån og investeringer høyere enn forventet. Dette vil 

imidlertid jevne seg ut etter hvert som investeringene blir gjennomført. 
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Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) og nøkkeltall 

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 beslutningstakere 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. Alle 

KOSTRA-tallene er ukorrigerte tall pr.15.03.2018 

 

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 til nøkkeltall 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 indikatorene nevnt ovenfor 

 

I de påfølgende tabellene har vi valgt å sammenligne Tinn kommune med seg selv over 3 og 4 år. 

Samtidig ser vi utviklingen i kommunegruppe 12, Odda og landet utenom Oslo i de samme år. Dette 

gir oss et bilde av hvordan utviklingen har vært i egen kommune sammenstilt med utviklingen i 

kommuner vi kan sammenligne oss med. Odda kommune er den kommunen som er mest 

sammenlignbar med Tinn kommune. 

 

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   

 

Behovsprofilen 

Nedenfor er det en oversikt over de befolkningsgruppene som bruker om lag 70/80 % av kommunens 

nettobudsjett. Disse gruppene blir sammenlignet over år med kommunegruppe 12 og Odda. 

Aldersgruppene som kommer frem i diagrammet nedenfor, har størst vekting i utgiftsutjevningen i 

inntektssystemet for kommunen. Det betyr at de utløser et høyere rammetilskudd enn andre 

befolkningsgrupper. 
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  Tinn Kommunegruppe 12 Odda 

  2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 

Befolkningsdata pr. 31.12                   

Folkemengden i alt 5 856 5 894 5 940 … … … 6 835 7025 6 930 

Andel kvinner 50,2 50,5 50,2 49,3 49,3 49,3 49,4 49,6 50,1 

Andel menn 49,8 49,5 49,8 50,7 50,7 50,7 50,6 50,4 49,9 

Andel 0-åringer 0,5 0,5 0,7 1 1 1 0,7 0,9 0,9 

Andel 1-5 år 4,3 4,4 4,5 5,5 5,6 5,7 4,7 5,1 4,9 

Andel 6-15 år 11,1 11,3 11,6 12,3 12,4 12,5 10,6 10,5 10,3 

Andel 16-18 år 4,2 4 3,8 4,2 4,3 4,3 3,7 3,7 4 

Andel 19-24 år 6,5 6,7 6,8 7,9 8,1 8,1 7,2 7,7 7,6 

Andel 25-66 år 53,1 53,3 53,6 52,8 52,8 52,9 53,1 52,4 52,6 

Andel 67-79 år 14,4 13,5 12,5 11,7 11,3 11   12,6 12,5 

Andel 80 år og over 5,8 6,1 6,4 4,6 4,6 4,6   7 7,3 

Levekårsdata                   

Andel skilte og separerte 16-66 år 11,4 12,1 12,5 10,1 10,2 10,3 10,2 10 9,8 

Andel enslige innbyggere 80 år og over 64,7 66,9 … 64,4 64,8 … 70,5 69,6 … 

Forventet levealder ved fødsel, kvinner 82,2 82,8 82,2 82,8 83,5 82,8 84 84,3 84 

Forventet levealder ved fødsel, menn 77,8 79,1 77,8 78,1 79,1 78,1 79 80 79 

Levendefødte per 1000 innbyggere 5,5 7,3 6,4 9,8 10,3 10,2 7,3 8,3 8,5 

Døde per 1000 innbyggere 13,5 12,7 11,4 8,8 8,7 8,6 13 10,8 12,1 

Innflytting per 1000 innbyggere 59,6 53,6 60,9 45,8 51,5 52,1 25,9 50,4 35,8 

Utflytting per 1000 innbyggere 58,6 56 51,7 47,9 47,9 50,7 47,8 34,9 35,4 

Samlet fruktbarhetstall 1,6 1,6 … 1,8 1,8 0 1,8 1,8 … 

Andel innvandrerbefolkning 13,6 13 12,8 11,2 10,8 10,3 11,9 12,6 10,8 

Andel innvandrerbefolkning 0-5 år 19,1 16,8 15,8 14,4 12,8 12,2 22,4 21,3 17,7 

Andel innvandrerbefolkning 1-5 år 18 17,1 14,9 14,1 12,9 11,8 20,8 22,3 16,1 

Andel innvandrerbefolkning 0-16 år 18 16,5 15 12,4 11,5 10,3 16,9 17,5 12,9 

Bosettingsstruktur                   

Andel av befolkningen som bor i tettsteder … 67,6 …   69,7 … … 90,2 … 

Gjennomsnitt reisetid til kommunesenteret i min. … 13,2 13   9   …     

Arbeidsledige                   

Registrerte arbeidsledige i % av befolkningen i alderen 15-74 år 1,2 2,6 1,2 1,3 1,6 1,7 1,4 2,5 1,8 
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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 kommunene 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 og bosetningsstruktur. Omfordelingen 

mellom kommunene kalles utgiftsutjevningen, og denne skal sikre at alle kommuner har en lik 

egenfinansiering av tjenesteproduksjonen (inntektsutjevningen består av skatteinntektene). 

 

 

 

Ut av diagrammet ser vi at det har vært en 

økning i frie inntekter pr. innbygger fra 

2014-2017. Det er blitt endret på 

fordelingsnøkkelen i forhold til 

behovskriteriene, som igjen får innvirkning 

på fordeling av rammetilskudd til 

kommunene. I 2015 og 2016 har Tinn 

kommune fått ekstra overføringer i 

rammetilskudd vedrørende 

flykningssituasjonen i Norge. Det har også 

blitt overført ekstra bevilgninger i 

omstillingsmidler i forbindelse med 

Rjukan Sykehus i årene 2016 og 2017. 
 

 

Diagram 1 Frie inntekter pr innbygger 

I tabell nedenfor er det hentet ut tall fra SSB som tar utgangspunkt i antall innbyggere pr 31.12. Tinn 

kommune har hatt en nedgang på 38 innbyggere fra 2016 til 2017.  

 

2013 2014 2015 2016 2017 

5 957 5 913 5 940 5 894 5 856 
 

Netto driftsresultat 

Et av de viktigste resultatbegrep i kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat 

forteller hva en kommune har igjen av 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.  

 

Netto driftsresultat for Tinn kommune ble 

4,3 % i 2017. Driftsresultatet er over 

landsgjennomsnittet i 2017, som ble 3,5 %. I 

forhold til andre kommuner som det er 

naturlig å sammenligne Tinn med, er nivået 

på netto driftsresultat høyere enn 

kommunegruppen totalt, men lavere enn 

Odda kommune som kom ut med et netto 

driftsresultat på 6,0 % i 2017. 
Diagram 2 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 
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Odda 71 161 73 088 74 815 84 364

Landet 49 613 54 218 57 482 61 789

Tinn 40 384 40 219 41 821 45 669

Lånegjeld 

Utviklingen i langsiktig gjeld i % av 

driftsinntektene har hatt en reduksjon fra 2014 til 

2015 i Tinn kommune, mens den fikk en økning 

igjen fra 2016 til 2017. I 2016 utgjorde den 179 

%, mens i 2017 ligger den på 181 %. Årsak til 

økningen fra 2016-2017 er at Tinn kommunes 

driftsinntekter (695,059 mill. kr i 2016, 707,763 

mill. kr i 2017) ikke har endret seg markant mens 

den langsiktige gjeld har økt i denne perioden. 

 

Tinn kommune har lav lånegjeld i forhold til 

andre sammenlignbare kommuner. For 2017 

utgjorde langsiktig gjeld i % av brutto 

driftsinntekter for Odda 192 % og 227 % for 

kommunegruppe 12. 

 

 

 
Diagram 3  

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 

Utviklingen i netto lånegjeld i kr pr. 

innbygger har hatt en økning fra kr 41 821 

i 2016 til kr 45 669 i 2017. Økning i netto 

lånegjeld skyldes hovedsakelig endring i 

antall innbyggere. Det er nedgang i antall 

innbyggere fra 5 894 i 2016 til 5 856 i 

2017, en nedgang på 38 innbyggere. 

 

Det er ikke foretatt store låneopptak i 

2015, 2016 og 2017. I 2014 ble det ikke 

tatt opp noe lån. 

 

Tinn kommune har lav netto lånegjeld pr 

innbygger i forhold til gruppe 12 og de 

andre som Tinn kommune sammenligner 

seg med.  

 

 

 

 
Diagram 4 Netto lånegjeld i kr pr innbygger. 
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Finans og avdrag 

Rådmannen har fastsatt som mål for den 

overordnede økonomistyringen at netto 

finansutgifter i % av brutto driftsinntekter 

skal ligge 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. 

 

 

 

 

 
Diagram 5  

Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter. 

 

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. Økningen i netto 

driftsutgift pr innbygger til administrasjon 

og politisk styring, skyldes i hovedsak økte 

utgifter. Fordi antall innbyggere i Tinn har 

gått ned, ville dette tallet økt ytterligere med 

uendret drift fra 2016. 
Diagram 6  

Netto driftsutgift pr. innbygger til administrasjon og politisk styring. 

 

Grunnen til økningen i 2017 er at det var stortingsvalg, mens det ikke var valg i 2016. Dessuten er 

utgiftene til drift av administrasjonsbygninger og lokaler for teknisk sektor økt, bl.a. som følge av 

opprustning av datanettverk og anskaffelse av datautstyr i møtesaler.  

 

Diagram 7 viser at økte driftsutgifter til administrasjon og politisk styring ikke har sammenheng med 

økte lønnsutgifter på området. 

 



11/18 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/05538-1 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding og årsregnskap 2017

Årsmelding og årsregnskap 2017  Tinn kommune 

side 69 

 

 
Diagram 7 Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr pr. innbygger. 

 

Tinn kommune bruker 5,60 % av de totale brutto driftsutgiftene til administrasjon og styring i 2017. 

Dette er på linje med sammenlignbare kommuner. 

 

 
Diagram 8 Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i %  

av totale brutto driftsutgifter i Tinn kommune. 

 

 

 

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 utvalgte tjenesteområder. Det er også her lagt inn sammenligning med 

kommunegruppe 12, Odda og landet utenom Oslo.  

 

Regnskaps- og tjenestedata settes i KOSTRA sammen til nøkkeltall som bl.a. viser prioritet og 

dekningsgrad. Hvilke nøkkeltall som er synliggjort står definert før hvert diagram. 
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Gruppe 12 169 913 174 167 184 843 194 420

Barnehage 

Nøkkeltall: Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 

 

Korrigert brutto driftsutgifter i kr pr. barn i 

kommunal barnehage viser kostnader til 

drift av barnehagene og styrkningstjeneste 

(for barn med nedsatt funksjonsevne). I 

2017 lå brutto driftsutgifter pr. barn i 

kommunal barnehage i Tinn kommune på 

kr 215 108 pr. barn, mot kr 212 715 i 2016. 

Odda kommune brukte kr 201 728 pr barn i 

2017, mens landsgjennomsnittet lå på kr 

194 970 pr. barn i 2017.  

 

Tinn kommune ligger over gruppe 12, som 

er sammenlignbare kommuner. Når 

barnehagene i perioder ikke fylles opp, vil 

kostnadene pr. plass være store. Samtidig 

ser vi at forskjellen minker, så grepene som 

tas ser ut til å virke. Vi har lagt ned 3 

avdelinger og legger ned to til i 2018.  
 

Diagram 9 Korrigert brutto driftsutgifter i kr pr. barn i kommunal  

barnehage (funksjon 201 førskole, 211 styrkningstjeneste og  

221 drift av barnehage-anlegg) 

 

Avdelinger legges ned for å tilpasse tjenesten til behovet. Det medfører nedbemanning, som er en 

belastende prosess for mange. 

 

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. kr 700 000. Enhet for barnehage fikk for første gang kompensert noe av dette 

gjennom integreringstilskuddet i 2017. 

 

Utgiftene til barnehagedrift som enhetsleder styrer har gått ned med 1 mill. kr, pga. helårsvirkning av å 

legge ned en avdeling og tre årsverk. Utgiftene har gått opp på styrkingstjeneste, pga. 100 % stilling til 

barn med spesielle behov.  

 

Det føres en hel stilling på PPT på tjeneste barnehage. Videre er det økte utgifter på teknisk drift til 

lønn av stab og ledelse, lønn håndverkere, serviceavtaler og VAR-prosjekter. Det er byttet gulvbelegg 

i deler av Bøen barnehage, ellers er det ikke foretatt store vedlikeholdsoppgaver.  
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Barnehagedekning 

Nøkkeltall: Dekningsgrad – viser tjenestetilbudet i 

forhold til ulike målgrupper for tilbudet. 

 

Tinn kommunes andel barn 1-5 år med 

barnehageplass i 2017 utgjorde 101 %. Barn fra 

asylmottaket er ikke registrert som innbyggere i 

Tinn, men de har barnehageplass. Andel barn i 

barnehage er derfor høyt.  Kommunen får 

refundert utgifter til 4- og 5-åringer fra UDI, men 

gir tilbud også til yngre barn. Det gis også 

begrenset støtte til 2- og 3-åringer.  

 

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.  
Diagram 10 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 

 

Grunnskole 

Nøkkeltall: Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 

 

I 2017 var driftsutgiftene pr. elev i 

grunnskolen kr 148 963 mot 144 500 i 2016. 

Tilsvarende driftsutgifter i 2017 for Odda 

kommune var på kr 140 774 pr. elev mens 

gruppe 12 hadde kr 134 481 pr. elev. 

 

Årsak til økning: Økning skyldes at antall 

elever har gått ned fra 2016 til 2017. Tinn 

kommune har beholdt skolestruktur og antall 

klasser. Det vil si at en har beholdt 

kostnader, men disse er fordelt på færre 

elever. Økningen fra 2016 til 2017 er på 

samme nivå som gruppe 12 og landet.  

 

 

 

 

 
Diagram 11 Korrigert brutto driftsutgifter i kr til grunnskole pr.  

elev (funksjon 202- grunnskole, 222- drift av skolebygninger 

 og 223- skoleskyss) 
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Hjemmetjeneste 

Nøkkeltall: Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 

 

 

Tinn kommune har hatt økning i 

driftsutgifter pr. mottaker av kjernetjenester 

til hjemmeboende fra 2016 til 2017. I 2017 

var driftsutgiftene pr. mottaker kr 297 277 

mot 263 307 i 2016. Tilsvarende 

driftsutgifter for Odda kommunes var i 

2017 på kr 301 621. 

 

Årsakene til økte brutto driftsutgifter pr. 

mottaker av kjernetjenester til 

hjemmeboende, er lønnsvekst. Antall 

mottakere av hjemmetjenester er uendret 

fra 2016. 

 

 

 
Diagram 14 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 

kjernetjenester til hjemmeboende. 

 

 

Institusjon (pleie/omsorg) 

Nøkkeltall: Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 

 

Tinn kommune har hatt en økning i 

driftsutgifter institusjon pr. kommunal 

plass fra 2016 til 2017. I 2017 var 

driftsutgiftene pr. kommunal plass kr 1 288 

800 mot kr 1 258 650 i 2016. Tilsvarende 

driftsutgifter for Odda kommunes va i 

2017 på kr 1 092 797 mens gruppe 12 

hadde kr 1 255 430 pr. kommunal plass. 

 

En av årsakene til økte kostnader fra 2016 

til 2017, er lønnsvekst. Det er også en stor 

økning på kostnader innenfor avlastning fra 

2016 til 2017 pga. økt tjenestetilbud. Det er 

også endring i antall mottakere fra 2016 til 

2017.  

 
 

Diagram 15 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon pr.  

kommunal plass. 
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Helse 

Nøkkeltall: Prioriteringer – viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt på ulike formål. 

 

 

I 2017 var netto driftsutgifter til helsetjeneste pr. 

innbygger kr 4 979 mot kr 4 848 i 2016. Årsak 

til økte utgifter innenfor kommunehelsetjenesten 

fra 2016 til 2017 er legevakt og 

familievernkontor på ansvar helse, samt økte 

utgifter på forebyggende tjenester som 

helsesøster.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 16 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,  

kommunehelsetjenesten 

 

 

Barnevern 

Nøkkeltall: Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie inntekter er fordelt på ulike formål 

 

 

I 2017 var driftsutgiftene pr. barn i 

barnevern kr 120 435 mot kr 145 795 i 

2016. Tilsvarende driftsutgifter for Odda 

kommune var i 2017 på kr 155 333. Det 

foreligger ikke tall for gruppe 12 for 

2017 pr. 15.03.2018.  

 

En av årsakene til nedgang i kostnad pr. 

barn fra 2016 til 2017, er at det har blitt 

foretatt endringer på bruk av 

tjenestebegrepene innenfor barnevern.  

 

 

 

 
Diagram 17 Netto utgift pr. barn i barnevern (funksjon 244,251 og 252) 
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Sosialtjeneste 

Nøkkeltall: Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie inntekter er fordelt på ulike formål. 

 

Tinn kommunes netto driftsutgifter til 

sosialtjeneste pr. innbygger ligger i 2017 på kr  

4 257 mot kr 4 503 i 2016. Tilsvarende 

driftsutgifter for Odda kommune ligger i 2017 

på kr 5 187 mens for gruppe 12 utgjorde den kr. 

3 804. 

 

Årsak til reduksjon i netto driftsutgifter til 

sosialhjelp er at sosialsatsene i 2016 lå høyt 

sammenliknet med andre kommuner. Våren 

2016 ble satsene endret til de anbefalte satsene 

fra staten. Dette fikk halvårsvirkning i 2016 og 

helårsvirkning i 2017. Antallet klienter med 

økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde 

er redusert fra 2016 til 2017. Noen av disse har 

gått over til trygd/pensjon.  

 
Diagram 18 Netto driftsutgifter til sosialtjeneste pr.  

innbygger 20-66 år 

 

 

Kommunale avgifter 

Nøkkeltall: Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressurser i forhold til 

tjenesteproduksjon. 

 

Vann: 

 

 
Diagram 19 Årsgebyr pr 1.januar for vannforsyning  

(2017 er rapporteringsår + 1, dvs. 2018) 
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Avløp: 

 

 

Tinn kommune ligger lavt i årsgebyr for 

avløp i forhold til sammenlignbare 

kommuner for 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 20 Årsgebyr for avløpstjenesten pr 01. januar 

(for 2017 oppgis satsen pr 01.01.18). 

 

 

Renovasjon: 

 

 
Diagram 21 Årsgebyr pr. 1.januar for avfallstjenesten 

(2017 er rapporteringsår + 1, dvs. 2018). 
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Brann, ulykke og feiing 

Nøkkeltall: Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie inntekter er fordelt på ulike formål. 

 

Tinn kommune har høye driftsutgifter til 

brann og ulykkesvern. I 2017 var 

driftsutgiftene på kr 2 287 pr. innbygger, 

mot kr 2 114 i 2016. Utgiftene er høye 

hvis vi sammenligner oss med 

gjennomsnittet i gruppe 12 som utgjorde 

kr 1 116 pr. innbygger, og med 

landsgjennomsnittet i 2017 som utgjorde 

kr 772  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 naturlig nok høyere enn 

lønnsutgifter til deltidsansatte. 

Lønnsutgifter for heltidsansatte er det 

som primært drar opp netto driftsutgifter.  
Diagram 22 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr. 

 

Det er også verdt å merke seg at nesten halvparten av driftsbudsjettet til brannvesenet går kun til 

avgifter som abonnement på nødnett, tilknytningsavgift til 110-sentral og andre lovpålagte 

samarbeidsformer som IUA (samarbeid mot akutt forurensning) og skogbrannberedskap.  

 

 

Feiegebyret er i 2017 på kr 290 pr. 

innbygger, mens i 2016 utgjorde årsgebyret 

kr 598. I forhold til sammenlignbare 

kommuner ligger Odda med kr 415 i 

årsgebyr, mens kommunegruppe 12 ligger 

på kr 429 pr. innbygger pr. år. 

 

Årsak til reduksjon i gebyr er primært 

justering av dekningsgrad/feieravgift for 

feiertjenesten som skal dekkes av 

selvkostprinsippet. Selvkost betyr at 

inntektene på feieravgiften skal dekke de 

utgiftene feiertjenesten har i form av lønn, 

utstyr, etc. Dekningsgrad bør være opp mot 

100 % og det har vært en jevn årlig økning 

for å komme dit de siste årene.  

 

 
Diagram 22 Årsgebyr for feietjenesten pr. innbygger (2017  

er  rapporteringsår + 1, dvs. 2018). 

 

En kommende utfordring fra 2018 som gjør utslag på feiegebyret, er at alle hytter og fritidsboliger 

også skal ha skorsteinsfeiing på lik linje med privatboliger. Det betyr at antall abonnenter mer enn 
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dobles, og det vil medføre reduksjon i feieavgift. Rådgivningsselskapet EnviDan Momentum AS bistår 

kommunen med selvkostberegninger.     

 

For flere KOSTRA-tall, se www.ssb.no 
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3. Kommentarer fra tjenesteområdene 

Sentralt tjenesteområde 

 

Kort om service og tjenesteutvikling 

Tinn kommunes organisasjon består av enheter som har totalansvar for den daglige driften herunder 

pålagt tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver, service og kvalitet, egne ansatte og enhetens 

økonomi. Hovedtyngden av kommunens personalressurser ligger i disse enhetene. Det er imidlertid 

nødvendig å ha en administrativ ledelse på strategisk nivå. Videre må en ha noen støttefunksjoner for 

rådmann og enheter. Støtteoppgavene er bl.a. knyttet til personal/organisasjon, økonomi, arkiv, 

politisk sekretariat, skolefaglig kompetanse, og saksbehandling. Det er også noen fellesoppgaver som 

må ivaretas. Støtteenhetene har ikke instruksjonsmyndighet overfor de andre enhetene. I 2016 ble 

oppfølgingen av NAV Tinn lagt til sentralt tjenesteområde. 

  

Rådmannsteamet 

Rådmannsteamet står for den administrative ledelsen av Tinn kommune og skal følge opp enhetene. I 

tillegg er det en liten stab med saksbehandlere knyttet til rådmannsfunksjonen. Ansvaret for IKT, 

kommuneplan og overordnet beredskap ligger til rådmannskontoret. Det er etablert et lederforum for 

rådmannsteam og enhetsledere som møtes hver måned. 

 

Stab og støttefunksjoner 

Stab og støttefunksjonene er organisert i enhetene økonomi og organisasjon. Økonomienheten har 

ansvar for økonomifunksjonene, innkjøp og skatt. I organisasjonsenheten ligger lønn og personal samt 

arkivtjenesten. Arkiv- og fellestjenesten retter i hovedsak sine tjenester mot kommunale ledere og 

saksbehandlere, men betjener også innbyggere, politikere og pressen. Personal- og lønnsfunksjonens 

oppgaver er stort sett innadrettet, mot kommunens ledere og ansatte. De skal blant annet være med å 

kvalitetssikre at Tinn kommune ivaretar sitt arbeidsgiveransvar i tråd med gjeldende lov- og 

avtaleverk. 

 

Servicetorget 

Servicetorget skal være kommunens ansikt utad og det stedet som publikum og brukere naturlig 

henvender seg til. Målsettingen er at servicetorget skal kunne gi endelig svar på 80 % av alle 

henvendelser til kommunen og gi god og kvalifisert hjelp til innbyggere og andre som trenger 

kommunale tjenester.   

 

Politisk kontor  

Politisk kontor er sekretariat for ordfører og politiske utvalg. 

 

Verdensarvkoordinator 

Verdensarvarbeidet er etter innskriving av Rjukan Notodden Industriarv på UNESCOs verdensarvliste 

lagt over i ordinær drift. Øystein Haugan er ansatt som verdensarvkoordinator. 

 

Mål 

Det opereres med resultatmål og utviklingsmål på to nivå. Rådmannen får fastsatt sine mål i 

medarbeidersamtale med formannskapet, mens kommunalsjefer og enhetslederne får sine mål fastsatt i 

årlige lederavtaler. Det er imidlertid sammenheng mellom rådmannens mål og resultatkravene i 

enhetsledernes lederavtaler. 

 

Rådmannen er ansvarlig for at den kommunale administrasjonen fungerer til enhver tid, at 

saksbehandlingen i kommunen er forsvarlig og at politiske vedtak blir iverksatt. De viktigste målene 

for 2017 var følgende: 
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Resultatmål 

 Årlig netto driftsresultat på 1,6-5 % av budsjettet 

 Kommunens organisering skal så langt som mulig være oppdatert til enhver tid 

 Skoleresultatene skal minst oppfylle kravene i kvalitetsplanen for grunnskolene i Tinn 

 Andelen fagutlærte lærere skal økes 

 HMS – fokus på tilstedeværelse, og samlet sykefravær skal være 7,5 % eller lavere. 

 Samhandlingen mellom enhetene skal stimuleres og utvikles for å styrke tjenestetilbudet 

overfor brukere 

 

Utviklingsmål 

 Det skal settes sterke krav ledere i Tinn kommune 

 Organisasjonen skal orienteres mot innovasjon og endring  

 Digitalisering av kommunale tjenester i kommunen skal økes 

 Nærings- og reiselivssamarbeidet i kommunen skal utvikles, herunder med nyetableringer og 

utvikling av eksisterende næringsliv  

 Strategisk næringsplan og reiselivsstrategien skal følges opp med handlingsplaner. Strategisk 

næringsplan skal revideres 

 Regionalt samarbeid skal utvikles 

 Rjukan skal inn på verdensarvlisten 

 Boligbygging – regulere for boligbygging og klargjøre boligprosjekter 

 Beredskap – innbyggere og gjester skal føle seg trygge. Tinn skal være blant de beste i 

Telemark når det gjelder beredskap 

 Forbedre Tinns omdømme og gjennomføre ny informasjons-/mediestrategi 

 Tiltak mot befolkningsnedgang 

 

Tjenestenivået 

Kommunebarometeret (utgitt av Kommunal Rapport) gir en ekstern vurdering av tjenestekvaliteten i 

kommunene basert på rangeringer. Det var 426 kommuner i Norge i 2017. I 2018 (basert på tall fra 

2017) kommer Tinn nå betydelig bedre ut enn gjennomsnittet (nr. 41 mot nr. 66 i 2017). Også med 

justering av inntektsnivå ligger Tinn bedre an enn gjennomsnittet (nr. 170 mot nr. 217 i 2017). 

 

Oppdatert til 2018-barometeret 

Sammenlignbar serie 

Barometerår Rapportert rangering Rangering korrigert for inntektsnivå 

2018 41 170 

2017 66 217 

2016 178 321 

2015 80 228 

2014 112 254 

2013 124 289 

2012 37 179 

2011 6 11 

 

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. 

Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for ett eller flere år siden. På den annen 

side er tidsserien så sammenlignbar som det er mulig å få den. 
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Plassering innen hver sektor - nasjonalt  

Sektor Vekt % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Grunnskole 20   214 245 259 319 319 241 201 

Eldreomsorg 20 40 121 174 121 193 178 56 36 

Barnevern 10     112 113 72 64 74 171 

Barnehage 10 254 203 18 64 71 25 41 22 

Helse 7,5 184 204 202 179 82 85 99 201 

Sosial 7,5 109 38 83 144 85 288 254 127 

Kultur 2,5 83 14 19 10 14 5 8 8 

Økonomi 10   72 120 56 34 72 54 66 

Kostnadsnivå 5     403 390 402 415 416 397 

Miljø og ressurser 2,5 159 71 43 75 82 249 131 164 

Saksbehandling 2,5     63 131 162 201 40 52 

Vann, avløp og renovasjon 2,5        307  323  371 297 287 

 

Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra 

kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Tinn på en 170.plass. Nøkkeltallene er en del 

svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.  Endelig tabell blir offentliggjort 21. juni. 

 

Tinn er helt i toppsjiktet innen kultur og barnehage. Kommunen er også inne på topp 100-listen hva 

gjelder pleie og omsorg, saksbehandling og økonomi. Kommunen har sin svakeste plassering innen 

enhetskostnader (397.plass). 

 

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens 

andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. 

En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter – på samme måte som en dårlig plassering. 

Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av 

kommunene som er i toppen av den samme tabellen. 

 

Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10.trinn i Tinn har vært ganske bra de siste fire årene, målt mot 

resten av skolenorge. Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå som snittet de siste fire årene. 31 

prosent av elevene på 5.trinn de siste fire årene ligger på laveste mestringsnivå (av fem). Det er 

omtrent som normalen for kommunenorge. På ungdomsskolen oppfyller 67 prosent av lærerne i 

matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene. Snittet for hele landet er 68 prosent. 

 

Pleie og omsorg: I Tinn har 76 prosent av de ansatte fagutdanning. Snittet for landet er 74 prosent. I de 

beste kommunene er andelen minst 84 prosent. Andelen er litt høyere nå enn for ett år siden. Målt mot 

hvor mange over 80 år som faktisk bor på sykehjem, har kommunen litt få plasser avsatt til demente. 

Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er demente. I Tinn er 30 prosent av plassene 

ment for demente. Kommunene skal gi et tilbud til funksjonshemmede også utenom arbeid og studier. 

I Tinn er det 85 prosent som har fått oppfylt sitt behov. Andelen er høy målt mot resten av landet. 

Snittet i kommunenorge er 60 prosent. De beste ligger på 85 prosent. 

 

Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn som er i barnevernet for behovet, er andelen i Tinn 

ganske lav målt mot resten av landet. Kommunen har en god statistikk for saksbehandlingen i 

barnevernet. Kommunenorge har blitt bedre de siste årene, snittet er nå 87 prosent. Av barn med tiltak 

er 0 prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er en veldig høy andel målt mot resten av Kommune-

Norge. Snittet ligger på 27 prosent. I barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som positivt. 

 

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i Tinn er litt over middels. Som regel er bemanningen lavere 

jo større kommunen blir. Snittet er 6 barn per årsverk. 37 prosent av ansatte i kommunale barnehager 

har pedagogisk utdanning. Landsgjennomsnittet er på 36 prosent. Noen få menn jobber i barnehagene i 
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kommunen. Hvorfor er ikke rekrutteringen bedre? Alle barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage, 

ifølge tallene. Det er meget bra. Snittet for landet er 77 prosent. Ulike telletidspunkt for barn i 

barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde. 

 

Helse: Legedekningen i Tinn er en del lavere enn i mediankommunen. Kommunestørrelse har stor 

betydning på dette punktet. Det er ledig plass på 40 prosent av fastlegelistene. Dekningen av 

helsesøster er noe bedre enn normalen. Målt mot folketallet er det ikke mange kommuner som har 

færre ansatte enn Tinn som er registrert med videreutdanning innen psykisk helsearbeid. 

 

Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt lenger på sosialhjelp i Tinn enn i normalkommunen. I 

barometeret regnes kort stønadstid som bra. Det må være positivt at sosialhjelp er en midlertidig 

løsning på vei mot noe mer permanent. Blant de under 25 år, er andelen på sosialhjelp korrigert for 

behovet på 4,6 prosent, mens snittet i kommunenorge ligger på 3,7 prosent. Sosialstønad gis i over 10 

måneder til 20 prosent av de som mottar støtte. Kommunen er på 267.plass på denne tabellen. Andelen 

mottakere som har sosialhjelp som hovedinntekt er litt under normalen. I barometeret er det positivt at 

få har sosialhjelp som hovedinntekt. 

 

Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på 3,1 prosent i Tinn i fjor. Det er bra, i likhet med veldig 

mange andre kommuner. Snittet for hele landet ligger på 3,5 prosent. Tinn havner på 178.på denne 

tabellen for 2017. Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært solid. Kommunen har større 

omløpsmidler og fordringer enn egen rentebærende gjeld, og er dermed i en solid posisjon. 

Investeringsnivået har vært meget lavt i Tinn de fire siste årene. 

 

Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i Tinn ligger litt høyere enn 

normalnivået. Kommunen er på 392.plass på denne tabellen. Innen pleie og omsorg er kommunen 

blant de dyrest drevne i landet. Barnehagekostnadene er høye. Kostnadene innen barnevernet ligger 

nærmere de billigste enn de dyreste kommunene 

 

NæringsNM 

NHO står bak KommuneNM der kommunene blir rangert etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert 

på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. 

KommuneNM 2017 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2016. 

 

NæringsNM (som er en del av KommuneNM) rangerer kommunene etter hvor NHO mener 

næringslivet gjør det best. Det er en nasjonal rangering av 426 kommuner der 1 er best og 426 er 

dårligst. Fylkesrangering av 18 kommuner i Telemark der 1 er best og 18 er dårligst. Tallene er hentet 

fra foretakenes regnskap for 2016. Rangeringen i 2016 står i parentes. 

 

Kriterier Rangering nasjonalt Rangering i Telemark 

Totalplassering NæringsNM 2017 206 (164) 8 (7) 

Kommunens kjøp av private tjenester   282 (-)     12 (-) 

Næringsvariasjon     75  (32)       1 (2) 

Inntektsnivå   255 (230)     10 (6) 

Privat sysselsetting   282 (205)    7 (8) 

 

NæringsNM er sammensatt av fire forskjellige mål for næringsutvikling: Kommunens kjøp av private 

tjenester som andel av driftsutgifter, næringsvariasjon, inntektsnivå og privat sysselsetting. Tallene er 

som sagt fra 2016. Vi ser at tallene når det gjelder næringsutviklingen er noe dårligere, men dette kan 

skyldes at kriteriene er endret ved at nyetableringer er skiftet ut med kriteriet kjøp av private tjenester. 

 

Kommuneøkonomi 

Fylkesmannens rangering viser at Tinn er den kommunen i Telemark som scorer best på de 

indikatorene som beskriver den økonomiske situasjonen i kommunene. I rangeringen for er det tatt 
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med en kolonne helt til høyre som viser et gjennomsnitt for de fem siste årene. Dette har fylkesmannen 

brukt som et uttrykk for økonomisk bærekraft. Tinn oppnår full score på alle indikatorer.  

 

Også på nasjonale rangeringer ligger Tinn høyt oppe – på siste kommunebarometer ligger Tinn som 

nr. 65 av 426 kommuner dvs. i landstoppen når det gjelder økonomi. 

 

 
 

 
 

Tinn kommune oppnådde et netto driftsresultat på 4,3 % eller 30,2 mill. i 2017 og har således nådd 

målet. I 2016 var netto driftsresultat 4,6 % og 3,0 % i 2015.  

 

Kommunens mindreforbruk i 2017 er på 7,2 mill. kr. Mindreforbruket skyldes at kommunen har hatt 

høyere inntekter enn budsjettert, samt at bevilgede prosjektmidler ikke er brukt opp. Midlene skal med 

andre ord brukes senere år. Dette er derfor ikke midler som er fritt disponible og det er ikke et reelt 

«overskudd».  

 

Rammestyring er et positivt virkemiddel i økonomistyringen. En må likevel konstatere at flere av 

enhetene har overskridelser på sine budsjetter. Dette gjelder spesielt enhetene pleie og omsorg – 

institusjon, NAV Tinn, Atrå barne- og ungdomsskole, voksenopplæringen, teknisk enhet samt politisk 

kontor. 

 

Kommunens lånegjeld utenom pensjonsforpliktelsene er på 332,8 mill. kr. Likviditeten har vært god i 

2016.  

 

Organisasjonsutvikling 

Tinn Vann og Avløp AS og VA-avdelingen i teknisk enhet er slått sammen fra 1.1.2018.  

 

Innovasjon og endring 

Digitalisering og kompetanse er en avgjørende faktor for kommunens evne til utvikling. Det arbeides 

med dette i kommuneorganisasjonen og i Kongsbergregionen bl.a. med velferdsteknologi, digitale 
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læringsmidler i skolene (I-pad), digital opplæring/kompetanseutvikling og digitale tjenester ut mot 

brukere. 

 

Kommunalt datanettverk i Tinn har vært preget av gamle løsninger av varierende kvalitet, og har ikke 

vært godt nok rigget for å ta i bruk nye digitale løsninger. Dette gjelder både innenfor skoler og de 

øvrige lokasjonene i kommunen. Dette er under utbedring slik at kommunen skal stå godt rustet til å 

innføre nye, innovative teknologiske løsninger i tiden fremover. I tillegg til de teknologiske 

plattformene, vil innovasjon i enda større grad kreve organisasjonsutvikling og endringskompetanse.  

 

Det er innført nye økonomi- og personalsystemer er fra Visma, og elektronisk kvalitetssystem 

Compilo (Kvalitetslosen) tas i bruk i stadig økende grad som internkontrollsystem. Disse systemene er 

anskaffet gjennom Kongsbergregionen og gir muligheter for omfattende tjenestesamarbeid. Digitale 

tjenester som reiseregninger, fraværsregistrering, sykemeldinger, er tatt i bruk. Budsjettmodul i Visma 

er tatt i bruk. 

 

Elektronisk distribusjon av møtekart er innført. Elektronisk utsending av brev er innført. 

Implementering av nytt saks-/arkivsystem med nye funksjoner er under planlegging. Ny telefonsentral 

er innført fra 15. februar 2017. Det er innført I-pad som læringsbrett på 5,6 og 8-10 trinn på alle 

skolene. 

 

Det utprøves velferdsteknologi. System for elektronisk meldingsutveksling innen helse og omsorg er 

innført. Det er innført befolkningsvarsling via sms. Det er vedtatt egen digitaliseringsstrategi i 

Kongsbergregionen med flere tiltaksområder 

 

Skoleresultater 

Resultatene for nasjonale prøver i 5.klasse viser stor fremgang i forhold til i 2016. Skolene i Tinn 

ligger på nivå over Telemark og nasjonalt. Fremgangen gjelder for alle skolene. Resultatene for 8. 

klasse viser at de ligger på samme nivå som i 2016 i lesing og regning. 

 

Samhandlingstiltak mellom enhetene 

Alle enhetsledere har fått krav om at det skal gjennomføres samhandlingstiltak mellom enhetene i sin 

lederavtale. Dette blir gjennomført i de fleste enhetene. 

 

Nærings- og reiseliv 

Næringslivet i Tinn står for en stor del av arbeidsplassene i kommunen selv dvs. det er forholdvis lite 

arbeidspendling. Dette har sammenheng med at Tinn er en egen bo- og arbeidsregion der pendling er 

vanskeligere (enn f.eks. Notodden). Det er positivt at næringslivet evner dette. 

 

Ansvaret for næringsutviklingen i Tinn kommune er definert slik: 

 Rjukan næringsutvikling AS skal arbeide med bedriftene, næringsprosjektene og 

næringsutviklingen.  

 Kommunale enheter skal levere planverk, infrastruktur, tjenester, stedsutvikling, osv. 

Rådmannen har en koordinerende rolle. 

 

Årsrapport 2017 for Rjukan næringsutvikling AS  

Daglig leder har sendt følgende årsrapport som refereres i sin helhet: 

 

«Rjukan næringsutvikling AS er et heleid kommunalt næringsselskap. Selskapet har flere roller, men 

generell næringsutvikling, eiendomsutvikling og regionalt arbeid er tre viktige arbeidsområder.  

 

Det er i utgangspunktet to dokument som er styrende for selskapet. Det er oppdragsavtalen Rnu har 

med Tinn kommune, og den kommunale strategiske næringsplan. Det foreligger i tillegg en 

reiselivsstrategi, samt en landbruksplan som også gir retning for hvordan selskapet skal prioritere sitt 

arbeid.  
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Rnu AS får årlige rammeoverføringer fra Tinn kommune og dette danner den økonomiske basisen for 

selskapets drift. Forvaltning av eiendom gir også noen inntekter, men som i sin helhet pløyes tilbake i 

denne delen av selskapets arbeid. 

 

Aktiviteten i Rnu AS hadde en markant vekst i 2016, og dette fortsatte gjennom hele 2017. Det er flere 

årsaker til dette, men det viktigste bidraget til denne utviklingen, er omstillingsprosjektet, 

sykehusprosjekt, og  prosjekt «Innfallsport Gaustatoppen». Ervervelse av Skriugata 26 , flytting av 

kontor og etablering av «Start opp Rjukan» har også krevd betydelige ressurser fra selskapet. 

 

Kjernevirksomheten i Rnu og Omstilling  jobber tett, og i mange tilfeller helintegrert, slik at i daglig 

drift fremstår selskapet som en enhet. Omstillingsprosjektet har likevel eget styre og separat økonomi. 

 

I selskapets to kjerneområdene eiendom og utvikling, var det også høy aktivitet i 2017. De mest 

ressurskrevende prosjektene var flg: 

 Sykehusprosjekt (Rjukan medisinske senter) 

 Innfallsport Gaustatoppen (avgiftsparkering Stavsro etc) 

 Fiskeoppdrett – fornyelse av oppsjon på arealer etc 

 Kjøp av Skriugata 26 AS – flytting av Rnu 

 Opprusting/renovering av «Godshuset» 

 Rettsak (mot Tinn kommune og mot Rjukan næringsutvikling AS) 

 Administrasjon  av Næringsfondet 

 

I tillegg til dette kommer ordinære oppgaver og representasjon i råd og utvalg lokalt, regionalt og 

nasjonalt. Eksempel på dette er : 

 Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen 

 Byregionprosjektet (samarbeid mellom 6 kommuner) 

 IKT Telemark 

 Smart automasjon & produksjon (prosjekt i Kgb-regionen) 

 Styret i Øst Telemark etablerersenter 

 VRI prosjektet i regi av forskningsrådet/ T-fk 

 Diverse fylkeskommunale samlinger 

 Sekretær for Utbyggerforum 

 Østlandssamarbeidet 

 

Det er også en prioritert oppgave å holde god kontakt med det lokale næringslivet. Bedriftsbesøk er en 

prioritert oppgave i Rnu og i 2017 var selskapet i kontakt med ca 30 ulike bedrifter i Tinn. Denne 

aktiviteten får Rnu gode tilbakemeldinger på , og det settes stor pris på ute i det lokale næringslivet. 

 

Det er i tillegg et tett samarbeid med etablerersenteret, slik at de henvendelsene som gjelder 

etablering av enkeltmannsforetak (levebrødsbedrifter) blir i all hovedsak håndtert der. Antall ansatte i 

Rnu ble redusert fra fire til tre personer i løpet av 2017. Dette inkluderer prosjektleder i 

omstillingsprosjekt. 

 

Rettsak 

Rjukan næringsutvikling AS ble sommeren 2016 stevnet inn for Oslo tingrett av selskapet RTC AS. 

Saken dreier seg om et eiendomskjøp inne i Rjukan næringspark som ikke ble noe av. Dersom RTC AS 

skulle vinne frem med sitt søksmål vil det bety en betydelig økonomisk utfordring for selskapet. Til å 

bistå seg har Rnu AS engasjert advokat firmaet BAHR, og saken skulle ha vært  oppe i Oslo tingrett i 

Mai 2017. Motpart ba om utsettelse ,og nytt tidspunkt ble Februar 2018. Forberedelsene til rettsak 

har likevel pågått gjennom året, og således påført selskapet betydelige kostnader. 
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Rjukan medisinske senter  

Næringsprosjektet «Rjukan sykehus» engasjerte Erik Normann til å gjennomføre et mulighetsstudie 

vedr alternativ bruk/aktivitet i sykehuset. Konklusjonen ble at det mest realistiske var å etablere et 

medisinsk senter bestående av kombinasjon kommunal, privat og helseforetaket sine aktiviteter.  

Tinn kommune ønsket å gå videre med denne muligheten, og arbeidstittelen på dette prosjektet ble 

«RMS AS», og innebar at Rnu AS skulle utrede et kjøp av sykehuset, ombygging og bygging av nytt 

omsorgssenter. Rjukan medisinske senter AS skulle etableres og i sin tur drifte senteret.  

Dette arbeidet ble sluttført i midten av September , og som kjent valgte kommunestyret å gå for en 

annen løsning i kommunestyret den 5/10 2017. Prosjektet ble umiddelbart lagt på «is» i påvente av 

oppdragsgivers (Tinn kommune) videre beslutninger. 

 
Befaring på Rjukan sykehus sammen med STHF 

 

Innfallsport Gaustatoppen 

Prosjektet er et samarbeid mellom Tinn, Hjartdal og Telemark fylkeskommune. Utgangspunktet var å 

løse parkeringsproblematikken ved Stavsro, men det viste seg raskt at her måtte det tenkes mer 

helhetlig og ikke minst avdekte prosjektet tidlig et stort utviklingspotensial på flere områder . 

Prosjektet har derfor vokst, og i 2017 omfattet det aktiviteter som: 

 Innføring av avgiftsparkering ved Stavsro 

 Utbedring av sti opp mot Gaustatoppen 

 Strøm & fiber over Råen 

 Skyttelbuss  

 Opprettet dialog og kontakt mot Prekestolen og Trolltunga for utveksling av erfaringer og 

løsninger. 

 Videreføring av prosjektet i varig driftsorganisasjon 

 

OL til Telemark 

Idrettsrådene i Tinn og Notodden tok sommeren 2017 kontakt med sine respektive næringsselskaper og 

inviterte de inn i et arbeidet med å lansere Telemark som mulig kandidat for vinter OL 2026. I 
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utgangspunktet en perifer ide for næringsselskapene, men etter å ha fått innblikk i hva dette kunne gi 

av oppmerksomhet (spesielt for Tinn), besluttet NUAS og RNU å bidra inn i arbeidet. Ildsjelene hadde 

knyttet til seg ledende kompetanse , og hele ideen ble «syretestet» av personer som definitivt forsto hva 

dette innebar. 

 

Det ble jobbet intenst i tre måneder og de fleste fikk vel med seg lanseringen fra Gaustatoppen 31/10 

2017. Mediaoppmerksomheten ble som forventet stor, og hele OL debatten (som før dette var død , ble 

blåst liv i og alt hva det medførte . Sett fra RNU sitt ståsted er noe av det viktigeste ved slike initiativ at 

omverden ser en region og kommuner som «tør» å fremheve seg selv, som «tør» å si at de ønsker å 

satse osv. Denne effekten har definitivt slått til, og det er ikke blitt diskutert OL til Norge etter 31/10 

uten at Telemark er nevnt.    

 
 

Skriugata 26 

1/1 2017 overtok Rnu alle aksjene i selskapet Skriugata 26 AS. Bygget som har fire etasjer, var klart 

til innflytting og Rnu var på plass i nye lokaler i løpet av Februar 2017. Utløsende årsak til 

anskaffelse av eget lokale var at omstillingsprosjektet definerte etablering av et synlig utviklingsmiljø 

som ett av sine hovedmål.»Start opp Rjukan» etableres i lokalene på gatenivå. 

Skriugata 26 oppfylte alle krav og behov som Rnu hadde satt, både teknisk og funksjonelt . Det er 

eiendomsaktiviteten i Rnu som har finansiert kjøp, nødvendig opprusting og tilpasninger . Skriugata 

26 as er et heleid datterselskap av Rjukan næringsutvikling as. 

 

Økonomi/ sykefravær 

Rnu AS endte ut med en omsetning på ca 13 mill kr i 2017. Dette inkluderer alle prosjekter og 

aktiviteter i selskapet. Resultat foreligger ikke når dette skrives. 

Det har oppstått en utfordring rundt håndtering av MVA i løpet av 2017. Her har revisor påpekt 

tidligere praksis med hensyn til fradrag for mva, evt ikke fradrag. Dette er spørsmål som enda ikke er 

ferdig konkludert, og det kan få konsekvenser for endelig driftsresultat 2017. 

 

Rnu AS har ikke registrert sykefravær i 2017. 

 

Generelt 

Næringslivet i Tinn er variert både i størrelse og bransjer. 2017 har for de fleste bedrifter vært et år 

på det jevne. Innen reiseliv ser vi at “tungtvannseffekten” avtok noe, men at verdensarv turismen øker. 

Hyttebyggingen i Tinn er tilbake der den var før finanskrisen, noe som bidrar godt ikke minst i 

entreprenørbransjen. Gaustatoppen og Gaustabanen øker jevnt hvert eneste år, og her jobbes det med 

omfattende utviklingsplaner for de neste 10 årene. Det samme gjelder NIA, som stadig øker antall 

ansatte og utvider aktiviteten. Innenfor oljerelatert industri er det derimot fortsatt tøffe tider, men det 

meldes om bedre ordretilgang i 2017 enn året før. Øvrig industri i Tinn har hatt et normalår i 2017. 
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Det er fra Rnu sin side initiert et arbeid (prosjekt) som går på videreutvikling av datasenterindustrien 

i Rjukan. Dette arbeidet innebefatter også reguleringsplan på Svadde og en ny trafostasjon i samme 

område. Det er også opprettet et samarbeid med IKS Ryfylke om utvikling av fiberkabel over Haukeli 

og felles påvirkning mot sentrale myndigheter for å bedre fibersituasjonen ut av Norge. Dette er noe 

ikke minst lokal datasenter aktør påpeker som et viktig område å jobbe med fra Tinn sin side. 

I tillegg har Rnu til hensikt å igangsette et prosjekteringsarbeid på avløpsledning fra Svadde og ned til 

Tinnsjøen ifm utslippskrav som er pålagt Salmofarms AS. 

 

Rnu har ansvaret for å utarbeide ny strategisk næringsplan for Tinn kommune. Arbeidet og prosessen 

er forsinket . men ble satt i gang høsten 2017. 

 

Dersom en tar i betraktning at Tinn tross alt er en liten kommune i befolkningssammenheng, er 

derimot aktivitetsnivået i næringslivet stort. Dette gjelder både offentlig og private aktører. Dette er 

også noe som blir lagt merke til utenfor kommunen sine grenser. Det kommer likevel mange og store 

utfordringer for Tinn samfunnet framover i tid. Nedbygging av offentlig sektor, befolkningsutvikling, 

urbanisering , opprettholdelse av videregående skole etc er alle faktorer som vil påvirke kommunen,  

også næringslivet. 

 

 Det er likevel slik at Tinn står bedre rustet enn de fleste innlandskommuner som en kan sammenligne 

seg med, både økonomisk , geografisk og kulturelt. Det er dette som gjør at vi lykkes med så mye, og 

skal fortsette med det.» 

 

Omstillingsstatus  

Tinn kommune har fått omstillingsstatus fra Telemark fylkeskommune, og er tildelt omstillingsmidler 

foreløpig i tre år fra 1.1. 2015.  Bakgrunnen for tildelingen er kommunens særlige utfordringer etter 

nedleggelse av akuttfunksjonen og døgnbehandling på sykehuset, som førte til direkte frafall av 104 

årsverk.  

 

Tinn kommunestyre er prosjekteier. Styret i Rjukan Næringsutvikling er omstillingsstyre og det er  

engasjert prosjektleder for omstillingsprosjektet. Målet for omstillingsarbeidet i Tinn Kommune er å 

utvikle næringsvirksomhet som kan erstatte tap av arbeidsplasser.  

 

Handlingsplanen for 2017 har konsentrert seg om 4 innsatsområder: Lønnsomme arbeidsplasser, 

Innovasjonskultur, Verdensarv og reiseliv og Kommunikasjon. Omstillingsprosjektet har valgt å støtte 

opp under og videreutvikle eksisterende næringsapparat, framfor å søke å profilere egen organisasjon. 

 

Resultatmålet er å sikre økt sysselsetting gjennom å bidra til å skape nye og sikre utvikling av 

eksisterende arbeidsplasser i Tinn i løpet av 6 år. Målet er en nettotilvekst 100 arbeidsplasser og 

nettovekst i befolkningstallet.  

 

Resultatmålet for 2017 var 12 nye arbeidsplassrr. Det er rapportert at omstillingsprosjektets aktivitet 

har bidratt til 5,5 nye arbeidsplasser og sikring av 8 arbeidsplasser i 2017. Samlet for 2016 og 2017 er 

det etablert/sikret tilsammen 37,5 arbeidsplasser (19,5 nye arbeidsplasser og 18 arbeidsplasser er 

sikret) ved hjelp av omstillingsprogrammet – dvs. noe over målet på 17 nye arbeidsplasser. 

Arbeidsplassene måles ved hjelp av prosjektlederrapporten. De årlige måleindikatorer viser: 
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  Mål Nådd Mål Nådd Akkumulert Mål Mål  Mål   

Tiltaksområder/år 2016 2017 2016+2017 2018 2019 2020 Sum 

Lønnsomme 

arbeidsplasser 
5   10     15 20 20 70 

Innovasjonskultur 0   0     5 5 10 20 

Verdensarv og reiseliv 0   2     2 3 3 10 

Sum nye arbeidsplasser  5 14 12 5,5 19,5 17 28 33 100 

Sum sikrede arb.plasser    10   8 18         

 

Regionalt samarbeid 

Tinn kommune er med i Kongsbergregionen og deltar i ca. 40 prosjekter, av disse noen store knyttet til 

tjenestesamarbeid. Kongsbergregionen har hatt 4 satsningsområder i 2017: 

 Attraktivitetsbygging, nærings- og samfunnsutvikling 

 Kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel 

 Kunnskapsutvikling  

 Tjenesteutvikling 

 

Tinn kommune deltar i felles driftsselskap for IKT i Kongsbergregionen – K-IKT – etablert i 2015. 

Det er også et nært samarbeid med Vinje kommune, særlig i forhold til Hardangervidda nasjonalpark. 

Det er regionsamarbeidet mellom de 6 kommunene i Øst- og Midt Telemark og Sykehuset Telemark 

knyttet til Samhandlingsreformen.  

 

Beredskap  

Beredskapsarbeidet i kommunen er viktig. Det er arbeidet meget godt med beredskap i 2017. Det er 

gitt opplæring til kriseledelsen bl.a. gjennom temamøter. Det er gjennomført en øvelse av 

helseberedskapen i Tinn.  Arbeidet med revisjon av overordnet ROS-analyse er satt i gang. Tinn blir 

oppfattet som å være blant de beste når det gjelder beredskap i Telemark. Vi får også oppmerksomhet 

for beredskapsarbeidet på nasjonalt nivå. 

 

Industriarven Rjukan-Notodden på UNESCOs verdensarvliste. Verdensarvåret 2017. 

Rådmannen har mottatt en rapport fra verdensarvkoordinator Øystein Haugan som er tatt inn i 

årsmeldingen i sin helhet: 

 

«Industriarven Rjukan-Notodden blei Verdensarv 5. juli 2015, nå har vi vært verdensarv i to og et 

halvt år. Mye har skjedd og mye skjer. Personlig blei jeg satt på sidelinja også første halvår av dette 

året. Titanbjelken fra 2016 inne i låret løsna, og da blei det «på’an igjen» med operasjoner og beinet i 

skinne i 12 uker. Men nå er krykkene lagt bort, tilbakemeldinger på helsa mi er så langt veldig bra, og 

jeg er tilbake i full jobb. 

 

Men om en sjøl gjerne skulle ha sett å kunne bidra mer, er det morsomt å se alt det som andre nå tar 

tak i. I Telemark er politikerne enige om at Verdensarven er viktig å satse på. Det gjenspeiler seg i 

møtene i Verdensarvrådet der ordførere, opposisjonspolitikere og rådmenn fra Telemark 

fylkeskommune, Vinje, Tinn og Notodden kommuner deltar, der diskusjonene er gode og enigheten 

stor. Verdensarven i Telemark er noe vi er stolte av, verdensarven i Telemark er viktig som 

kulturminne, verdensarven i Telemark kan skape vekst i næring og reiseliv. Verdensarven er en gylden 

mulighet. 

 

I tillegg til at hver kommune har sin verdensarvkoordinator, har Telemark fylkeskommune ansatt 

Alexander Ytteborg som en slags overordna verdensarvkoordinator med ansvar for Verdensarvrådet i 

Telemark, for rapportering til Riksantikvar og til Unesco i Paris. Alexander har tidligere jobba 10 år 

hos Riksantikvaren, og det var han som hadde hovedansvaret for vår søknad og leverte den i Paris i 
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2013. Vi har fått en verdensarvkoordinator med fagkunnskap på høyeste nivå og som i tillegg har et 

lidenskapelig forhold til gamle jernbaner og fartøyer. Et scoop! 

 

Og så har vi Norsk Industriarbeidermusem på Vemork med direktør Runar Lia i spissen. I 2013 

overtok de eierskap til Rjukanbanen fra Rjukan til Tinnoset (banelegeme, 2 kaianlegg, slipp, 

stasjonsområder m/bygninger, lokomotiv og jernbanevogner, fyrlykter og jernbaneferjer). I 2017 fikk 

de av Klima-og miljødepartementet status som Verdensarvsenter. NIA Vemork tar nå 

formidlingsansvaret for hele fotavtrykket av verdensarven vår, - fra Møsvannsdammen til brygga på 

Notodden. NIA Vemork inkluder i dag Vemork, Tinn museum, Heddal bygdetun, Rjukanbanen og 

Telemarksgalleriet m/Lysbuen. Alt dette har ført til at NIA Vemork på 4 år har hatt en eventyrlig 

vekst; 4-ganger’n på 4 år, fra 12 millioner i budsjett og 12 ansatte i 2013 til 50 millioner i budsjett og 

50 ansatte i 2017. Statlige arbeidsplasser! Kompetansearbeidsplasser! Stillingen som leder av 

Verdensarvsenteret blei lyst ut før jul og fikk over 25 søkere, søkere med kompetanse som ville flytte til 

Rjukan! 

Det skjer noe! Antall turister har dobla seg på 3 år. Krossobanen kan melde om besøksrekord og 

nærmer seg 100.000 besøkende, Gaustatoppen har satt ny rekord med 135.000 besøkende hvorav 

65.000 har tatt Gaustabanen (også det ny rekord). Vemork har passert 50.000 besøkende, og tar man 

med besøkende på Rjukanbanen (tog/båt), Tinn Museum, Heddal bygdetun og Telemarksgalleriet 

m/Lysbuen, nærmer også de seg 100.000 årlig besøk. Sportsbutikken på Rjukan melder om større 

omsetning i juli enn i desember, Gaustablikk høyfjellshotell melder om større sommersesong enn 

vintersesong. Nå like før jul kan vi lese i RA at Rjukan og Tinn ligger på 10. plass i landet hva gjelder 

reiselivets verdiskaping pr. innbygger, - vi er best i Telemark! Og rundt Gaustatoppen bygges det som 

aldri før! 

 

Det er mange årsaker til denne økingen; - fred, trygghet, sikkerhet, kronekurs, - men for Rjukan sin del 

tror jeg bl.a. Solspeil, Kampen om tungtvannet og Verdensarven har vært med på å skape et positivt 

omdømme som vi nå drar nytte av. Mange syns det er artig med et Solspeil, - galskapen som ligger i 

prosjektet og effekten av solstrålene som gjør at alle som blir truffet av dem på Rjukan torg smiler. 

Christina Frisør på torget fører dagbok over soltilbedere på Torget, og så langt (4 år) har hun ikke 

sett en som ikke har smilt! Verdifullt! 

 

Kampen om tungtvannet er kanskje vår sterkeste enkeltstående historie, - den er verdensberømt. 

Filminnspillingen førte til en boom for reiselivet, og nå følges dette opp med å grave fram «verdens 

mest berømte kjeller». Ideen til Joachim Rønneberg og Bjørn Iversen er nå i ferd med å bli virkelighet. 

Telemark fylkeskommune og NIA Vemork har nå i høst gjennomført arkeologiske utgravinger av en 

bygning bygget i 1930 og sprengt i 1977, - den desidert mest spennende og spektakulære arkeologiske 

utgravingen i Norge i år. Riksantikvar Jørn Holme var på besøk like før jul, og han blei så imponert at 

hadde han hatt like mye hår som verdensarvkoordinatoren på Rjukan, ville han fått bakoversveis! 

28.februar neste år er det 75 års markering for tungtvannssabotasjen i denne kjelleren, da er målet å 

ha de første skissene klare for hva denne kjelleren skal bli i framtida. Som direktør Runar Lia sier: 

Tungtvannskjelleren er vår pyramide! 

 

30 millioner statlige kroner får industriarven Rjukan-Notodden hvert år, - midler som vi ikke ville fått 

dersom vi ikke var verdensarv. Midlene kommer ikke automatisk, - det må skrives grundige søknader 

og rapporter for hver eneste krone. De største midlene har så langt gått til istandsetting av 

Rjukanbanen, - båter, tog, trase, kaianlegg, slipp har de siste 10 årene blitt tilført rundt 80 millioner 

kroner, og så langt er Rjukanbanen og Storegut sertifisert for turistkjøring. For som Riksantikvaren 

sier: «Vern gjennom bruk. Vi bruker ikke millioner av kroner for at folk skal se på toget og båtene, - vi 

skal bruke det!» I 2017 har det bl.a. blitt gjort store arbeider med slippen på Tinnoset, med revidering 

av motor på Storegut, med sandblåsing av Ammonia, med nye pæler på kaianlegget på Mæl og 

istandsetting av 1.klasse salongen på Storegut. Og i tillegg møtes «gutta» hver onsdag i lokstallen på 

Rjukan der de juger litt for hverandre mens de mekker lokomotiv. 

 

Det har gått kroner til Mandheimen på Rjukan (som nå er påbegynt etter brannen natt til nyttårsaften i 

fjor), og det har gått kroner til Tømmerrenna på Notodden og til broa ved tuftene av Lienfoss 
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kraftstasjon på Notodden. Både Rjukan og Notodden har fått «Company town-midler» (til sammen 1 

million) for istandsetting av privathus eller borettslag. Bryn eiendom har lagt ned store midler i 

oppgradering av sine eiendommer på fabrikkområdet på Notodden, og Hydro Energi har lagt ned 

store midler i trapp m/belysning på rørgata på Vemork, og på tømmerrenna på Notodden. Admini på 

Rjukan har blitt Historisk hotell, og Mæland bru har blitt rehabilitert med rekkverk og brukar, og har 

fått tilbake sin originalbelysning. På Notodden utredes muligheter for Verdensarvspel nede i 

Svelgfossjuvet, - på tuftene til gamle Svelgfoss kraftstasjon. Pedagog Anne Haugen Wagn fra 

Notodden har utarbeidet en kunnskapsbase for verdensarven tilpasset barnehager, grunnskole og 

videregående skole. Den Kulturelle Skolesekken har mye av sitt tilbud knyttet til industriarven. I 2017 

har rundt 1500 elever fra videregående skoler i Telemark besøkt Rjukan/Notodden, og i høstferien var 

det nærmere tusen ungdom som sykla livet av seg oppe på Vemork i håp om å produsere noen dråper 

tungtvann. Høyskolemiljøet i Bø og Telemarkforskning i Bø er også inne med ulike prosjekter, - ting 

begynner å spre seg! NIA Vemork med Runar Lia i spissen er i ferd med å gjennomføre en skiltplan i 

tre faser i hele verdensarvområdet, og de har også gjennomført en konkurranse for utarbeidelse av en 

lysplan for hele verdensarvområdet. Jeg er imponert! 

 

Det kan selvfølgelig skrives mer om hva som har skjedd med verdensarven det siste året. Alt er ikke 

nevnt i denne lille oppsummeringen, men det viktigste håper jeg å ha fått fram: Det er trøkk i arbeidet 

på mange områder og mange plan. Vi som jobber med verdensarven syns det er veldig spennende, og 

vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år med nye utfordringer og nye muligheter. Nå sier vi som 

Sam.Eyde: «Opp og ut, framover og videre, - alltid videre!» 

 

Rådmannskontoret 

Det har vært noe vakanser på rådmannskontoret i 2017. Det har også vært sykmeldinger, dette er ikke 

arbeidsrelatert. Rådmannen og rådmannsteamet har likevel stort sett fått gjennomført de 

arbeidsoppgaver som er pålagt. 

 

Rådmannen og rådmannsteamet har hatt fokus på saker som legges fram for politisk behandling og på 

gjennomføring av vedtak. Rådmannsteamet har hatt ukentlige møter der oppfølging av enheter, 

organisasjonsutvikling, etiske problemstillinger, internkontroll, ledelse mm. er drøftet. 

 

Politisk kontor 

Det har vært stor politisk aktivitet i 2017. Stortingsvalget ble gjennomført uten vesentlige merknader. 

Møtesalene har blitt pusset opp og streaming av formannskaps- og kommunestyremøter er kommet i 

gang. 

 

Økonomiavdelingen 

Resultatmål 

Økonomiavdelingen har:  

 Bistått rådmannsteamet i økonomisaker, samt gitt opplæring og råd til enhetsledere i saker 

som omhandler økonomi, budsjett, økonomiplaner og regnskap. 

 Ansvar for å lage struktur, systemer og rutiner for budsjettprosessen og regnskapsarbeidet.  

 Koordinert to tertialrapporteringer med innhenting av informasjon fra enhetene til å utarbeide 

tertialrapporter og saksframlegg til formannskap og kommunestyre.  

 Utarbeidet to budsjettendringssaker med saksframlegg til behandling i formannskap og 

kommunestyre.  

 Koordinert budsjettarbeidet for 2018 

 Ansvar for å avlegge årsregnskapet og årsmeldingen 

 Fått ansvar for eHandel, og for å koordinere innkjøp og anskaffelser. Koordineringen av 

innkjøp og anskaffelser var tidligere tillagt rådmannskontoret. Det bygges opp kompetanse på 

fagfeltet, og det forberedes innføring av eHandel i kommunen. 

 

Skatteoppkreveren var en del av økonomienheten frem til 31.12.17. Fra 01.01.18 er Tinn kommune 

med i Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen, og de to ansatte som jobbet med skatt i Tinn kommune 
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er fra samme dato ansatt i Kongsberg kommune. De skal fortsatt ha kontorplass ved økonomienheten i 

Tinn kommune. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet var på 1,6 % i 2017. Dette var delvis egenmeldt og delvis legemeldt, men fraværet var 

ikke arbeidsrelatert. 

 

Arbeidsmiljø 

Det er gjort en ergonomisk gjennomgang med bedriftshelsetjenesten, som resulterte i at det ble 

nødvendig å kjøpe inn noe nytt utstyr til de ansatte. Noe av dette ble utsatt til 2018, jf. kommentar 

under økonomisk resultat. Det er kjøpt inn heve-/senkepult til tre ansatte som manglet dette, og 

solskjermingsprodukter til to kontor der de ansatte ble sjenert av solen. De ansatte gir uttrykk for at de 

har et godt sosialt arbeidsmiljø. 

 

Etikk 

Etikk har vært tema på de fleste personalmøter. Det er gjennomført ROS-analyse, der alle ansatte 

deltok, og der scenariet var økonomiske misligheter. Dette bidro til en økt bevisstgjøring. Alle ansatte 

gjennomførte nyansattkurset før sommerferien, der etikk og etiske retningslinjer er ett av flere tema. 

Arbeidsreglementet er også gjennomgått. Etiske dilemmaer har vært diskutert på enkelte 

personalmøter. De månedene etikk ikke har vært diskutert på lederforum, har ikke alltid etikk heller 

vært diskutert på personalmøtene. 

 

Beredskap 

Det er gjennomført ROS-analyse. 

 

Utviklingsmål 

Økonomienheten må følge utviklingen innenfor de fagfeltene de har ansvar for, både det de har hatt 

ansvar for en stund, og fagfelt de nylig har overtatt ansvaret for (innkjøp/anskaffelser/eHandel). Det 

vil si at alle kontinuerlig må oppdatere seg på fag og system. Opplæring og kompetanseheving vil bli 

viktige suksessfaktorer i årene fremover.  

 

Servicetorget 

Resultatmål 

Servicetorget er innbyggere og brukernes møte med Tinn kommune.  De har fokus på god service i 

direkte kontakt med publikum og kvalitetssikret informasjon via sosiale medier. 

 

Sykefravær 

Av 4,3 stillinger har 2 stk. fritak fra arbeidsgiverperioden pga. langvarig kronisk sykdom.  Dette tilsier 

at servicetorget alltid vil ha noe sykefravær.  Sykefraværet har ikke vært arbeidsrelatert. 

 

Arbeidsmiljø 

De har fokus på godt arbeidsmiljø.  Ta vare på hverandre, si og ta i mot i beste mening. Et godt 

arbeidsmiljø er viktig både i forhold til trivsel og i forhold til «produksjon». 

 

Etikk 

Etiske retningslinjer inkl. case har vært tema på noen av våre kontormøter. 

 

Beredskap 

Servicetorget har en egen beredskapsplan.  De er alle kjent med hva som forventes av dem og hvem 

som gjør hva i en beredskapssituasjon. Kommunens overordnede beredskapsplan stiller krav store krav 

til servicetorget. For å klare å håndtere disse kravene har de inngått avtaler om hjelp fra teknisk avd., 

post/arkiv samt kulturkontoret (pressekonferanse, ringelister ol.) 
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Organisasjon 

Resultatmål 

 

Arkivtjenesten 

Innføre ny sak-/arkivløsning i hele organisasjonen. Skarpt skille i arkivene. Har vært veldig 

tidkrevende på grunn av samkjøring i hele Kongsbergregionen. Noe som resulterte i at Tinn trakk seg 

fra deler av samarbeidet våren 2017 da Tinn har kommet mye lenger i arbeidet innenfor digital 

saksbehandling og arkivering. Selve implementeringen av systemet er utsatt på grunn av feil og 

mangler i systemet. Det er tett oppfølging mot leverandør fra Kongsbergregionen på dette. Målet er 

implementering i 2018. 

 

Personal/lønn 

Nytt lønns- og personalsystem Visma HRM bidrar til mer effektive arbeidsprosesser.  Bidrar aktivt i 

digitaliseringen av tjenestene i kommunen. Videreutvikler systemer og rutiner som bidrar til å lette og 

forenkle arbeidssituasjonen både for ledere og ansatte ute, men også for seg selv. Sørge for at det er 

systemer og gode rutiner for lønns- og personalarbeidet i kommunen. Bistå og tilrettelegge for 

enhetsledere i sykefraværsforebygging og oppfølging. Gi opplæring i rutiner og systemer på 

fagområdet. Sikre systemer for god internkontroll på fagområdet personal/HMS/lønn. Compilo er tatt i 

bruk som kvalitetssystem og for internkontroll HMS. Lover, regelverk og instrukser følges og 

systemer utarbeides og videreutvikles for å ivareta arbeidsgiverfunksjonen best mulig. Tydeliggjør 

linjeledelsens ansvar og myndighet i samsvar med forventninger i rådmannens lederavtale. 

 

Organisasjon 

Det samlede (gjennomsnittlige) sykefraværet i enheten var på 4,4 % i 2017.  

Organisasjonsenheten 2017 2016 2015 2014 

Sykefravær (%) 4,4 4,7 7,7 4,5 

 

2017 1.terial 2.tertial 3.tertial 

Sykefravær (%) 7 4,1 2 

 

Fraværet hadde sin årsak i en langtidssykmelding i begynnelsen av året. Fraværet var ikke 

arbeidsrelatert, og i siste tertial var det heldigvis nede i 2 %. 

 

Arbeidsmiljø 

Det er godt arbeidsmiljø i organisasjonsenheten. Både ved arkivtjenesten og på personal/lønn. 

Ansatte opplever å ha et meningsfullt arbeid. Det er godt sosialt samspill og medarbeiderskap. De 

opplever å ha gode muligheter for utvikle kompetansen sin, de opplever arbeidsglede og stort 

engasjement i arbeidet, selv om jobbkravene er høye, og arbeidsmengden stor. 

 

Etikk 

Det er stort fokus på etikk i enheten. Etiske problemstillinger og dilemmaer belyses og diskuteres. Det 

er også fokus på å avdekke og varsle om praksis som er i strid med lov, vedtatte reglement og 

retningslinjer. Etiske retningslinjer er lagt på KS-læring av personalavdelingen. Det er gitt opplæring i 

bruk av KS-læring. Det stilles krav om at alle som arbeider i Tinn kommune skal gjennom 

nyansattkurset i KS-læring. 

 

Etiske retningslinjer blir gjennomgått på enheten ved rullering av retningslinjer. Etiske 

problemstillinger og dilemmaer blir drøftet og reflektert rundt når de oppstår. Ansatte både i 

arkivtjenesten og personal/lønn er oppfordret om å melde fra til overordnet dersom de ser eller 

mistenker mislighold av noe slag. 

 

I arkivtjenesten tar de opp etiske dilemmaer de støter på i hverdagen og reflekterer rundt i fellesskap. 

Ellers har vi egne etiske retningslinjer for arkiver som er vedtatt på generalforsamling til den 

internasjonale arkivorganisasjonen, International Council on Archives, i Beijing 6. september 1996, 
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«Yrkesetiske retningslinjer for verdas arkivarer», disse er gjennomgått med ansatte i arkivtjenesten.  

 

Nedbemanning 

Arkivtjenesten har redusert driften med 0,5 årsverk i 2017. Dette er et halvt årsverk som har stått 

vakant over tid. 

 

Beredskap 

Enheten deltar i beredskapsarbeidet i kommunen når det er behov for det. 

 

Utviklingsmål 

 

Arkivtjenesten 

Implementering av nytt kontorstøttesystem vil være hovedaktiviteten i 2018. Nytt fjernarkiv, flytte 200 

hyllemeter med arkiv fra Mandheimen til kjeller i Torget 2. Anskaffe og implementere en arkivkjerne 

for integrasjon med ulike fagsystemer i kommunen slik at vi sikrer at digitalt skapt arkivmaterialet blir 

bevart i lesbart format for fremtiden. Digitalisere byggesaksarkivet til Tinn kommune. Unikt og 

originalt rettighetsarkiv for kommunen og våre innbyggere, må sikres ved at arkivet digitaliseres og 

papirarkivet kan deponeres. Vil gi digital tilgang til innbyggernes dokumentasjon om sin eiendom. 

Øke antall digitale forsendelser – eks. masseutsendelser som lønnsslipper, fakturaer osv.  

 

NAV 

Organisasjonsendring 

NAV Tinn har gjennomgått en planlagt omstillingsendring i 2017. Fra en lederstruktur med leder og to 

teamledere er NAV Tinn fra november 2017 organisert med leder og nestleder. De 14 medarbeiderne 

er organisert i tre innsatsgrupper og hovedfokuset er å få folk ut i arbeid enten de har kort eller lang 

vei. Prioriterte brukere i NAV er unge under 30 år og personer med nedsatt arbeidsevne. 

Markedsarbeid og samarbeid med arbeidsgivere er høyt prioritert.  

 

De ansatte i NAV Tinn har tidligere hatt mulighet til å velge statlig ansettelse selv om de arbeider på 

kommunalt område (sosial/flyktning). I slike tilfeller refunderer kommunen lønnsutgiftene til NAV 

Telemark. Kun 2 av 8 har valgt kommunal ansettelse fram til nå. Fra 2018 er det ikke lenger anledning 

til å velge, så nye ansatte ansettes i Tinn kommune hvis de jobber på kommunalt område. Nyansatt 

veileder på sosial (som erstatter en statlig ansatt) er av denne grunn ansatt i Tinn kommune, og antallet 

faste kommunale ansettelser øker derfor til 3 i 2018.  

 

Sykefravær 

Med kun to ansatte på kommunalt område gir det stort utslag i prosent når en av dem blir syk.  NAV 

Tinn har hatt en langvarig sykemelding på kommunalt område med kjent årsak.   

 

Arbeidsmiljø 

NAV Tinn har arbeidet med arbeidsmiljøet gjennom hele året. Etter at omstillingsprosessen er landet i 

november 2017 har ledelse, ansattes representanter og øvrige medarbeidere konkludert med at vi 

ønsker å samarbeide for at den nye organiseringsløsningen skal fungere godt, og for å utvikle og 

beholde et godt arbeidsmiljø for kontoret og den enkelte.  

 

Etikk 

NAV har etikk på dagsorden på kontormøter og i drøftinger av enkeltsaker. NAV har både kommunale 

og statlige retningslinjer på området, med særlige restriktive regler på områder som omhandler 

personvern og rettssikkerhet for brukere. 

 

Etiske retningslinjer ble levert til de kommunalt ansatte til gjennomlesing og skriftlig bekreftelse på 

dette.  NAV har et system for serviceklager, der brukere kan melde fra om de ikke er fornøyd med 

behandlingen de har fått av NAV. Serviceklager tas opp med den enkelte ansatte. Ved brudd på 

lojalitet eller delegert myndighet følges dette opp individuelt. 
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Etiske dilemmaer er tema eller fordypningsemne på kontormøter, i drøftingsmøter på områdene 

sosial/flyktning/sykefraværsoppfølging og i kollegaveiledningsgrupper. 

 

Beredskap 

NAV Tinn leier lokale av Tinn kommune og følger kommunens sikkerhetssystem og varslingsrutiner 

ved innbrudd eller brann. NAV har sikkerhetsrutiner og varslingsrutiner for å redusere faren for vold 

og trusler og for dokumentsikkerhet.  

 

Økonomisk resultat 

 
Enhet  Regnskap 

2017 

Justert 

budsjett 2017 

Opprinnelig 

bud 2017 

Regnskap 

2016 

Avvik i % Mer 

+/mindreforbr - 

1000 Rådmannskontoret 6 143 416 6 326 500 6 090 000 6 018 642 97 -183 084 

1010 Kommunens store avtaler 6 387 220 7 029 800 841 000 13 173 938 91 -642 580 

1020 Næringsavdelingen 3 320 064 3 320 000 3 320 000 3 990 000 100 64 

1030 Servicetorget 2 486 792 2 532 500 2 651 000 2 391 615 98 -45 708 

1090 Politisk kontor 4 929 945 4 002 000 5 526 000 4 497 569 123 927 945 

1100 Økonomi  5 916 050 6 351 500 5 995 000 5 643 638 93 -435 450 

1110 Kommunens felles store 

inntekter og utgifter -393 353 494 -391 510 149 -375 850 349 -395 644 463 100 -1 843 345 

ikke disponert mindreforbruk -7 010 951 0  -19 057 330  -7 010 951 

1200 Organisasjon 8 223 714 9 004 500 8 886 000 7 637 239 91 -780 786 

1210 Lærlingeordningen 1 231 171 1 659 000 1 627 000 1 298 198 74 -427 829 

SUM TILDELT RAMME -361 726 073 -351 284 349 -340 914 349 -370 050 954 103 -10 441 724 

 

 

Årsak til mer-/mindreforbruk: 

Rådmannen og støttefunksjonene har et samlet mindreforbruk på 0,944 mill. kr når en ser bort fra 

ansvar 1011 Kommunens store avtaler og ansvar 1110 Kommunens felles store inntekter og utgifter.  

Tilsvarende tall i 2016 var 2,497 mill. kr. Ansvar 1011 og 1110 er ikke underlagt rammestyringen. 

 

Kommunens store inntekter og utgifter har mindreforbruk/merinntekter på til sammen 8,854 mill. 

kr. i 2017. I underkant av 2 mill. kr i mindreforbruk på lønn og sosiale utgifter, som i hovedsak 

skyldes at det gjenstår ca. 2 mill. kr på lønnspotten. Utgifter til forsikringer har blitt ca. 1,7 mill. kr 

lavere enn budsjettert. Overføringer til investeringsregnskapet ble 1,9 mill. kr lavere enn budsjettert, 

fordi det ikke var behov for mer til å finansiere investeringene i 2017. Skatt på inntekt og formue ble 

2,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Renter på bankinnskudd ble 482 000 kr høyere enn budsjettert, 

fordi innskuddsnivået ble høyere enn budsjettert, mens rentesatsen er uavhengig av innskuddsnivået. 

 

Kommunens store avtaler (inkludert fellestiltak, tilskudd, omsetning av konsesjonskraft, 

næringsprosjekter m.m.) har et overskudd (mindreforbruk) på til sammen 642 000 kr. i 2017, mot et 

mindreforbruk på 2,309 mill. kr i 2016. Overskuddet skyldes høyere konsesjonskraftinntekter enn 

budsjettert og sykelønnsrefusjoner. 

 

Rådmannskontoret har et mindreforbruk på kr. 183 084. Dette skyldes ubrukte midler av 

bevilgningen til rekruttering av ny rådmann. 

 

Politisk kontor har et underskudd på kr 928 945.  Dette skyldes høyere politisk aktivitet og økte 

godtgjørelser for dette samt høyre utgifter knyttet til stortingsvalget. 

 

Økonomiavdelingen har et overskudd på kr 435 450. Dette skyldes at en uforholdsmessig stor andel 

av utgiftene kom i første kvartal, noe som ga et skjevt bilde for resten av året, og førte til at enheten 

arbeidet for å spare penger i 2017. Bl.a. ble nødvendige innkjøp utsatt fra 2017 til 2018 av denne 

grunn.  
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Organisasjonsenheten hadde et samlet mindreforbruk på kr 780 786 i 2017. Mindreforbruket på 

personal/lønn har sammenheng med tidligere års mindreforbruk, og gir derfor et «overskudd». Med 

ordinært budsjett uten overføringer, ville driften vært bedre i balanse. 

 

Årsak mindre forbruk på arkivtjenesten er redusert porto pga. digital utsending av post, 

lavere kostnader til lisenser og drift av IT system pga. felles drift med Numedalskommunene og at 

kopimaskinene er nedbetalt  

 

Lærlingordningen har et mindreforbruk på 427 829 i 2017. Det har variert litt med antall lærlinger. I 

begynnelsen av året hadde vi som vedtatt 10 lærlinger. På våren og sommeren var det 7 og på høsten 

var det 9. Det er derfor mindreforbruk på lønn til lærlingene. Mindreforbruket på lærlingordningen går 

i sin helhet inn i disponibelt overskudd for 2017. 

 

Servicetorget hadde et mindreforbruk på kr. 45 708 i 2017. Årsaken til mindreforbruk er langvarig 

sykemeldte som ikke er erstattet med vikar.  I tillegg er 20 prosent refusjon sykemeld ikke budsjettert 

som lønnsutgift. 

 

 

Disponering av mer-/mindreforbruk: 

 

Rådmannens mindreforbruk er knyttet til bevilgningen til rekruttering av ny rådmann. Utgifter til 

dette vil påløpe i 2018 og bevilgningen må videreføres til inneværende år.  

 

Økonomiavdelingen trenger nye stoler til 3 (4) ansatte. Dette ble påpekt av ergonom fra BHT i 2017, 

men innkjøp ble utsatt til 2018, fordi det så ut som det ikke var budsjettmidler til dette i 2017. De 

trenger også ny prosjektor til møterommet. Prosjektoren er utdatert, og skaper problemer f.eks. ved 

besøk av eksterne. Den mangler enkle tilkoblingsmuligheter for moderne maskinvare, og har tungvint 

lav oppløsning. Resten av mindreforbruket ønsker de å bruke til å styrke kursbudsjettet. Midler til kurs 

har blitt redusert de siste årene, som følge av innsparingskrav. De er avhengige av å holde seg faglig 

oppdatert, og vil trenge midler til økt kursing i 2018. 

 

Organisasjonsavdelingens mindreforbruk vil bli benyttet til å betale ekstra utgifter i forbindelse med 

gjennomføring av MTM-medarbeiderkartlegging i 2018. Det er en utgift som ikke er lagt inn i 

økonomiplan/budsjett, og som de ikke klarer å finansiere innenfor ordinær drift. Det betyr at 

mindreforbruket på personal/lønn blir benyttet til lovpålagte oppgaver for hele kommunen. 

 

På arkivtjenestens budsjett for 2018 er det avsatt midler på fond som er øremerket til digitalisering av 

byggesak-/delingsarkiv og til innføring av nytt sak-/arkivsystem. Det er behov for et 

dataopplæringsrom i kommunen, det er ønskelig at resten av mindreforbruket kan brukes til dette 

formålet. 

 

Mindreforbruk på budsjettet til lærlingene disponeres i sin helhet av kommunestyret. 

 

Servicetorget har et stort behov for et hev/senk skrivebord samt 2 nye kontorstoler. Mindreforbruk fra 

2016 skulle vært brukt til dette formålet i 2017, men ble ikke kjøpt inn da de fikk en stor ekstrautgift 

ved at feilbudsjettering på oppussing av kommunestyresal ble fordelt på noen enheter. 

 

Den økonomiske rammen for NAV ligger i rammen for tjenesteområde levekår. Det blir imidlertid 

rapportert under sentralt tjenesteområde, da NAV-leder rapporterer til rådmann. 
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Enhet 1571 Nav - 

Tinn 

Regnskap 

2017 

Justert 

budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk 

i % 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 12 404 152 11 105 000 11 701 000 12 192 926 112 1 299 152 

Justering 

rammestyring -3 666 788 -3 835 000 -3 835 000 -3 105 951     

Tildelt ramme 8 737 364 7 270 000 7 866 000 9 086 975 120 1 467 364 

 

Årsak til mer-/mindreforbruk 

NAV har hatt et merforbruk på sosialområdet på nesten 1,5 millioner kroner i forhold til budsjett.  Noe 

av dette skyldes at NAV Tinn dro med seg et underskudd på 0,6 mill. kr som konsekvens av 

merforbruk på sosial i 2016. Merforbruket skyldes også at det ble oppdaget feil i faktureringen mellom 

stat og kommune samt at lønnsutgifter som skulle vært ført i integreringsregnskapet er belastet 

sosialområdet.  Disse forholdene er rettet opp i 2018. 
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Tjenesteområde kultur og oppvekst 

 

Kort om service og tjenesteutvikling 

 

Barnehage 

Tinn kommune er både barnehageeier og barnehagemyndighet (tilsynsmyndighet). Barnehageområdet 

består av enhet for barnehage og Hovin skole og barnehage. I tillegg er det en privat barnehage i 

kommunen (Vesletun). Per 15.12.2017 var det totalt 260 barn fordelt med 214 barnehagebarn i de 

kommunale barnehagene og 48 i Vesletun. I 2016 var tilsvarende tall 268 (274 i 2015).  

 

Enhetsleder for barnehage har faglig og administrativt ansvar for de fem kommunale barnehagene. 

Enhetsleder for Hovin skole og barnehage har faglig og administrativt ansvar for barnehagen i Hovin. 

Barnehagemyndigheten ligger til rådmann (ivaretatt av kommunalsjef for oppvekst og kultur). 

 

Det er ca. 75 ansatte (ca. 59 årsverk) i enhet for barnehage og 3,75 årsverk i Hovin barnehage. Det er 

ansatt barnehagelærere i alle stillinger som pedagogisk leder.  

 

Skole 

Det er fem grunnskoler i Tinn med til sammen 618 elever pr. 1.10.17 (GSI), en nedgang på 12 elever 

fra 2016. Undervisningspersonale utgjorde 77,7 årsverk, assistenter 10,3 årsverk og 7,2 årsverk til 

ledelse. I tillegg kommer ansatte i merkantile stillinger og i SFO. 

 

I henhold til kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i Tinn skal skolene i Tinn kjennetegnes ved en 

tydelig felles profil. Skolene arbeider mot felles mål og holder høy standard. Opplæringen skal utvikle 

elevenes totale læringsutbytte slik at de føler mestring i hverdagen. Den enkelte skole utarbeider egen 

kvalitetsutviklingsplan basert på vurderinger, mål og tiltak i den kommunale planen. Tilstandsrapport 

for grunnskolen legges frem for kommunestyret som egen sak i henhold til § 13-10 i opplæringsloven.  

 

Elever på 1. – 4. trinn har rett til et tilbud om opphold på SFO i skoleåret (190 dager). Tinn kommune 

gir tilbud om SFO i 11 måneder.  Per 1.10.2017 var det 156 barn i SFO (2 barn på 5. – 7. trinn).   

 

250 elever har rett til skoleskyss på grunn av at avstand til skolen er over 4 (2) km eller på grunn av 

særlig farlig eller vanskelig skolevei. Tinn kommune dekker skoleskyss begrunnet i særlig farlig 

skolevei for elever ved Tinn Montessoriskole. 

 

Gratis leksehjelp i tråd med lov og forskrift gis på alle barneskolene. 149 elever fordelt på 1. – 7. 

klasse deltar i leksehjelpen. 35 elever har særskilt norskopplæring. 31 av dem følger læreplan for 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 7. klassinger fra skolene i Tinn har vært på 

Haraldvigen leirskole i 2017. 

 

Voksenopplæring (VO) 

VO skal legge til rette for livslang læring tilpasset den enkelte gjennom opplæring i 

norsk/samfunnskunnskap, gi fornyet grunnskoleopplæring og grunnskoleopplæring for voksne, samt 

legge til rette for universitets- og høyskolestudier via studiesenteret og i samarbeid med andre 

opplæringsaktører.  

 

Vårhalvåret hadde VO 119 deltakere (18 av dem asylanter). August 2017 var det 102 deltakere (11 

asylanter) og desember 2017 var det 88 deltakere. Antall årsverk er redusert fra 11,4 til 7,8.  

 

VO og NAV har hatt tilsyn av Fylkesmannen i Telemark knyttet til introduksjonsloven – individuell 

plan. Etter tilsynet er det formalisert samarbeid mellom NAV og VO for å sikre deltakere et godt 

heltidsopplegg i tråd med intensjonen i loven.  
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Kultur 

Enhet for kultur består av avdelingene bibliotek, kino, kulturskole, barne- og ungdomsavdeling. 

Enheten skal bidra til at Tinn kommune er et trygt sted å bo og vokse opp i, bidra til trivsel og 

stedsutvikling ved å skape og tilrettelegge for gode fritidsmuligheter, aktivitetstilbud, kunst og 

kulturopplevelser. Enheten arbeider bl.a. med følgende områder: Kulturminner og kulturvern, 

utviklings- og utbyggingsprosjekter innenfor områdene kultur og idrett, driftsansvar Rjukan kino, Tinn 

kulturskole, Rjukan bibliotek, fritidsklubber og MOT-kafé samt utleie av Rjukanhuset, kinosal og 

kinogalleri. 11 årsverk, fordelt på 25 ansatte i større og mindre stillinger, er ansatt på enheten. I tillegg 

er to kulturskolelærere i folkemusikk innleid på årsbasis. Rjukan frivilligsentral administreres fra enhet 

for kultur, men har eget valgt styre og egen årsmelding.   

 

Under følger mer om mål og måloppnåelse innen områdene barnehage, skole, voksenopplæring og 

kultur. 

 

 

Barnehage 
 

Mål 

Barnehager med god kvalitet og lett tilgjengelig tilbud som drives i tråd med lov og forskrifter. 

 

Resultatmål 

I tråd med lederavtalen, skal enhetsleder sørge for tydelig ledelse, kvalitetsutvikling, 

kompetanseutvikling, god personalledelse, økonomisk styring og drift i tråd med rammebetingelser. 

De skal framstå som en enhet, og ha kultur for endring. Enhet for barnehage har jobbet systematisk for 

å sikre at målene blir nådd, dette til tross for store endringer knyttet til færre barn og nedbemanning. 

Barnehagene har gjennomført foreldreundersøkelse. Resultatene var svært gode for alle barnehagene. 

Barnehagemyndigheten har hatt fire tilsyn. Det ble ikke avdekket avvik eller lovbrudd.   

 

Utviklingsmål 

En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte ansatte. Det er derfor stort fokus på 

kompetanseutvikling. Enheten har utarbeidet egen kompetanseplan knyttet til vedtatte 

satsingsområder. Det er lagt til rette for kompetanseutvikling som kurs/etterutdanning og som 

videreutdanning. Én styrer har fullført styrerutdanning (30 studiepoeng) og åtte barnehagelærere har 

tatt videreutdanning (30 studiepoeng). Høsten 2017startet barnehagene kompetanseutvikling knyttet til 

ny rammeplan for barnehagen. Dette arbeidet er i samarbeid med Notodden og Hjartdal kommuner. 

Videreutdanning og mye av kompetanseutviklingen er finansiert av Utdanningsdirektoratet og 

Fylkesmannen i Telemark.  

 

Etikk 

Etikk er tema på ledermøter og i fagmøter i barnehagene. Alle ansatte har gjennomført kurs for 

nytilsatte der etikk var ett av emnene. Enkeltsaker følges opp. 

 

Beredskap 

Barnehagene bruker Krisepermen.no. I tillegg er det laget ROS-analyse for alvorlige hendelser. 

Barnehagene har jevnlige treninger på førstehjelp og brann, men trenger også å øve på alvorlige 

hendelser. 

 

 

Skole 
 

Mål 

Skolen drives i henhold til og i samsvar med lover, forskrifter, avtaleverk og overordnede føringer. 

Skoleresultatene skal minst oppfylle målene i kvalitetsutviklingsplanen for grunnskolen i Tinn. 
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Resultatmål 

Resultatene for nasjonale prøver i 5. klasse viser stor fremgang i forhold til i 2016. Skolene i Tinn 

ligger på nivå over Telemark og nasjonalt. Fremgangen gjelder for alle skolene. Resultatene for 8. 

klasse viser at de ligger ca. på samme nivå som i 2016 i lesing og regning. Der ligger Tinn under 

nivået i grupper vi sammenligner oss med. I engelsk ligger elever i Tinn på samme nivå som Telemark 

og nasjonalt. Det blir utarbeidet egen tilstandsrapport for skolene i Tinn. 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 

Indikator og nøkkeltall 2016/2017 2017/2018 

Engelsk 48 (48,50,50) 52 (Telemark 49; Nasjon 50) 

Lesing 47 (48,50,50) 52 (Telemark 50; Nasjon 50) 

Regning 49 (49,50,50) 52 (Telemark 49; Nasjon 50) 

 

Nasjonale prøver 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall 2016/2017 2017/2018 

Engelsk 46 (48,48,50) 49 (Telemark 49; Nasjon 50) 

Lesing 47 (48,49,50) 46 (Telemark 49; Nasjon 50) 

Regning 46 (48,48,50) 47 (Telemark 49; Nasjon 50) 

 

Når det gjelder grunnskolepoeng (snitt av karakterer på vitnemålet etter 10. klasse), viser de at elevene 

ligger på nivå over gjennomsnittet i Telemark og nasjonalt.  

 

Grunnskolepoeng etter 10. klasse 

Indikator og nøkkeltall 
2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Tinn kommune 

skoleeier 
41,1 41,4 39,7 40,7 42,2 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Telemark fylke 38,7 39,1 39,7 40,1 40,7 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - nasjonalt 40,0 40,3 40,7 41,1 41,4 

 
Elevundersøkelsen viser at elevene trives på skolen, og det er lite mobbing på skolene i Tinn.  

 

Utviklingsmål 

Skolene i Tinn har deltatt i det nasjonale prosjektet “Skolen som arena for barn og unges psykiske 

helse” (4-årig). Dette prosjektet var initiert og finansiert av Helsedirektoratet og 

Utdanningsdirektoratet. Det ble avsluttet høsten 2017. Alle skolene deltok. 

 

Tinn kommune deltar i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring», pulje 7, med oppstart høsten 

2016. Prosjektet avsluttes våren 2018. Det er i den sammenhengen gjennomført heldagskurs og 

kveldskurs – blant annet i engelsk og matematikk for lærere på barnetrinnet. 

 

Skolene og barnehagene på Rjukan deltok i prosjektet «Kompetanse for mangfold» – nasjonalt 

satsingsområde. Prosjektet ble finansiert av Utdanningsdirektoratet.  
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Fem lærere fullførte videreutdanning i regi av den nasjonale satsingen – blant annet i matematikk og 

engelsk våren 2017. Fire lærere startet videreutdanning høsten 2017 innen engelsk og matematikk. 

Statlig finansiering.  

 

Etikk 

Ansatte har gjennomført nyansattkurs der etikk er et av hovedemnene. Etikk og etiske dilemmaer er på 

dagsorden på alle skolene. Aktuelle saker blir diskutert og behandlet. 

 

Beredskap 

Det er utarbeidet overordnet beredskapsplan for oppvekstsektoren. Alle skolene benytter 

Krisepermen.no.  

 

 

Voksenopplæringen (VO) 
 

Mål 
VO skal bidra til å øke kunnskap og forståelse om Tinn kommunes store innvandrerressurs og 

flerkulturelle miljø. Gjennom samarbeid med ulike etater og miljøer skal VO skape en helhetlig 

integrering.  

 

Resultatmål 

VO har opplevd store svingninger i elevmassen i 2017. Dette har medført kontinuerlige endringer i 

driften gjennom 2017 for å tilpasse elevtallet. VO hadde våren 2017 14 deltakere som avla 

grunnskoleeksamen. Høsten 2017 var det 15 deltakere i grunnskole 1 og 2. VO er godkjent prøvested 

og gjennomførte norskprøver på A1, A2, B1 og B2 nivå tre ganger i året. 13 kandidater bestod 

statsborgertesten.  

 

Utviklingsmål 

VO har gjennom 2017 hatt tettere samarbeid med NAV om introduksjonsprogrammet. VO har hatt 

egne samarbeidsmøter med NAV og Rjukan vgs for tettere oppfølging av deltakere. I tillegg har VO 

høsten 17 hatt en lærer som understøtter norskundervisningen på Rjukan vgs fast hver uke. 

 

Språkkafeen hadde åpent hver tirsdag i 2017 – også gjennom sommerferien. Tinnvandrer’n ble utgitt 

tre ganger i 2017. Det har i perioder vært strikkekafe på onsdager. VO har bidratt med leksehjelp to 

kvelder i uken, i samarbeid med NAV og Rjukan ungdomsskole. VO la til rette for to ansatte som tar 

videreutdanning – en logoped og en med master i norsk. Statlig finansiering. 

 

Etikk 

Etiske retningslinjer blir gjennomgått hvert år. 

 

Beredskap 

ROS-analyser er gjennomført og beredskapsplan foreligger. Politiet er fast inne på skolen for 

forebyggende arbeid og tettere samarbeid. 

 

 

Kultur 
 

Mål 

Kontinuerlig forbedring og utvikling av nye og eksisterende tjenestetilbud innenfor tildelte ressurser 

og rammebetingelser i alle avdelinger på enhet for kultur.  Alle avdelinger skal driftes med fokus på 

høy kvalitet, god service og lett tilgjengelige tilbud.  
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Resultatmål 

Enhet for kultur samarbeider stort sett med alle enheter i kommunen i diverse tverrfaglige prosjekter 

og daglig drift. De to største arrangementene i regi av kultur er Rjukan Litteraturfestival og 

FOTSPOR. I 2017 var det FOTSPOR, med ca. 150 publikummere og ca. 80 utøvere.   

 

Kultur er sentral i forhold til arbeidet med verdensarven. 

 

Bibliotek har en liten økning i utlånstallene sine, først og fremst i barnebøker. Dette skyldes i 

hovedsak godt samarbeid med skolene i kommunen om bokpakker. Biblioteket har som mål å ha høyt 

aktivitetsnivå på foredrag og debatter og det ble i 2017 gjennomført 11 slike arrangementer. 

 

Kulturskolen har hatt nedgang i elevtallet. Kulturskolen hadde 50-års jubileum i 2017 og markerte 

dette med en jubileumskonsert for et fullsatt kulturhus. Tinn kommune har vedtatt at kulturskolen i 

Tinn skal følge rammeplan for kulturskolen.  Dette arbeidet fortsetter i 2018. 

 

Rjukan kino hadde en liten nedgang i besøkstallet.  Kinoen hadde 450 visninger og 95 ulike titler. 

Rjukan kino arrangerte utekino på premieren av Snømannen på torget med 1000 publikummere.  

 

 
Foto: Ole Jon Tveito 

 

De fleste større arrangementer benytter Rjukanhuset, i tillegg til små og store arrangementer, kurs og 

øvingslokaler.  

 

Barne- og ungdomsavdeling har et godt tilbud for unge i kommunen ved å arrangere 

sommeraktiviteter, UKM, ha faste møter i ungdomsrådet, gjennomføre MOT-undervisning i 

ungdomsskolen, drifte MOT-kafe og fritidsklubb til faste dager og ha faste årlige arrangementer. 

MOT-kafeen har en markant økning av besøkende, spesielt på fredager. 

 

Frivilligsentralen er lokalisert i MOT-huset. Sentralen er åpen 9-15 hver ukedag. Frivilligsentralen 

lager egen årsmelding. 

 

Etikk 

Etiske retningslinjer er tema på ledermøter og i avdelingene. Nyansattkurs er gjennomført for de 

ansatte.  
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Beredskap 

ROS-analyse er utarbeidet og lagt inn i Compilo. Beredskapsplaner for den enkelte avdeling er 

påbegynt. 

Økonomisk resultat 

Sum tjenesteområde 

kultur og oppvekst 

Regnskap 

2017 

Justert 

budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 120 322 604 121 411 001 116 628 001 119 743 765 99 -1 088 397 

Justering rammestyring -4 764 500 -5 402 465 -2 466 000 -3 685 310 

 

0 

Tildelt ramme 115 558 104 116 008 536 114 162 001 116 058 455 100 -450 432 

       

Enhet 

Regnskap 

2017 

Justert 

budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

1410 Barnehager 27 813 506 28 632 000 27 605 000 27 640 628 97 -818 494 

1411 Private 

barnehager 8 435 419 8 500 000 8 500 000 8 833 865 99 -64 581 

1421 Overordnet skole 7 435 404 7 157 000 11 552 000 7 612 178 104 278 404 

1422 Rjukan 

barneskole 20 054 716 20 806 000 19 605 000 20 637 894 96 -751 284 

1423 Miland skole 6 371 131 6 404 000 5 969 000 6 435 816 99 -32 869 

1427 Hovin skole og 

barnehage 3 347 617 3 503 000 3 276 000 3 098 603 96 -155 383 

1428 Atrå barne- og 

ungdomskole 21 419 731 20 304 001 17 275 001 19 695 603 105 1 115 730 

1429 Rjukan 

Ungdomskole 11 071 050 11 054 000 11 882 000 14 939 764 100 17 050 

1430 

Voksenopplæringen 772 857 172 000 -165 000 -208 320 449 600 857 

1700 Kultur, bibliotek 

og frivillighetssentral 8 836 673 9 476 535 8 663 000 7 372 424 93 -639 862 

Sum tildelt ramme 115 558 104 116 008 536 114 162 001 116 058 455 100 -450 432 

 

 

Årsak til mer-/mindreforbruk 

 

Barnehage 

Mindreforbruket på 818 000 skyldes: 

 Forsiktig bruk av penger på grunn av negative prognoser. 

 Enheten har søkt og fått ca. 400 000 kr til kompetanseutvikling fra UDIR og Fylkesmannen. 

 Refusjon sykepenger – mangel på vikarer har ført til at barnehagene i perioder går 

underbemannet eller at styrer er mye på avdeling. 

 Styrerne søker om tilretteleggingstilskudd og fritak for arbeidsgiverperioden. 

 Kommunen har fått økt tilskudd fra UDI på grunn av flere barn fra asylmottaket. 

 NAV har bidratt med 330 000 kr av integreringstilskuddet for å dekke tapt oppholdsbetaling. 

 

Grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager beregnes av kostnad per barn i kommunale 

barnehager i 2015.  

 

Skole 

Atrå barne- og ungdomsskole har merforbruk på 1,1 mill. kr. Skolen dro med seg et stort underskudd 

fra 2015 og fra 2016. Skolen har fått økt budsjettet med ca. 3 mill. kr i 2017 for å kunne gi 

spesialundervisning til flere elever med store behov og for ekstra klasse (8) 9. trinn. Økt elevtall i 
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førsteklasse høsten 2017førte til styrking med en lærer. Flere tiltak som ikke har vært lovpålagt, er 

kuttet ut. Skolen ber om at underskuddet ikke overføres til 2018, da det vil gå ut over både det 

pedagogiske og det spesialpedagogiske tilbudet til elevene. 

 

Overordnet skole har hatt et merforbruk på ca. 278 000 kr. Dette skyldes økning av 

spesialundervisning for elever som er fosterbarn i andre kommuner. Dette er uforutsette utgifter.  

 

Rjukan barneskole har et mindreforbruk på 751 000. Årsaken er forsiktig bruk og ulike refusjoner som 

kom inn i løpet av januar 2018. 

 

Voksenopplæring(VO) 

Omlegging til nytt refusjonssystem i NIR har skapt stor usikkerhet med hensyn til inntekter. 

Utbetaling 1.kvartal ble justert i forhold til 4. kvartal 2016 og av den grunn avkortet tilsvarende. 

Midlene beregnet for 1. kvartal 2017 ble ikke avsatt på fond. Ved årsskifte 2017 ble det ikke 

tilsvarende avregning og tall for 4.kvartal foreligger fortsatt ikke. De er derfor ikke med i regnskap 

2017. Totalt gir dette en avkortning i inntekter 2017 både på 1.kvartal og 4.kvartal 2017. Refusjon 

grunnskole fra integreringstilskuddet ble overført og er på plass. 

 

Kultur 

Enhet for kultur har et mindreforbruk på ca. 640 000 kr. Dette skyldes delvis driftsstans i tre måneder i 

Frivilligsentralen, økte inntekter på 150 000 kr og mindreforbruk på 150 000 kr. Enheten hadde 

overført ca. 660 000 kr fra 2016.  

 

 

Planlagte tiltak – disponering av mer-/mindreforbruk 

 

Barnehage 

Det er behov for: 

 Nye garderober til barna i Skibakkesletta og Øverland. 

 Utskifting av hvitevarer og inventar i flere barnehager. 

 Vognhall/utbedring på flere av barnehagene. 

 Vikar i planleggingstid, slik at det er nok bemanning på avdelingen større deler av dagen.  

 

Skole 

Atrå barne- og ungdomsskole ber om å få dekket merutgiftene på 1,1 mill. kr for en ekstra klasse (8. 

trinn) i 2017, ekstra ressurser til spesialundervisning og styrking i 1.klasse.  

 

De andre skolene foreslår å disponere mindreforbruket til styrking av undervisningstilbud ved f.eks. 

oppgradering av IKT (PCer, tavler, projektorer) og nettbrett til de minste elevene. Rjukan barneskole 

ønsker å bruke noe av overskuddet til en reise for elever og ansatte med Rjukanbanen og Storegut. 

 

Voksenopplæring(VO) 

VO håper at utestående beløp (IMDI/videreutdanning) er tilstrekkelig til å dekke opp for merforbruket 

i 2017. 

 

Kultur 

Rjukanhuset har stort behov for oppgradering av inventar og utstyr. Nye bord og stoler i storsalen, 

fastmonterte prosjektorer og lerret står på listen over planlagte investeringer. Oppfølging av 

arbeidsmiljøundersøkelse og tiltak på kulturskolen kostnad ca. 150 000 – 200 000 kr. 

Kompetansehevingstiltak av ansatte på avdelingsledernivå.  
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Tjenesteområde samfunn 

 

Kort om service og tjenesteutvikling 
 

Overordnede mål 

Tjenesteområdet skal være en positiv og aktiv aktør i arbeidet med å utvikle Tinnsamfunnet. Dette skal 

skje i samsvar med de vedtatte politiske rammer og føringer som er satt av kommunestyret, og 

gjennom å være en faglig sterk operativ og forutsigbar serviceorganisasjon. 

 

Virksomhetene innen tjenesteområdet gir viktige rammevilkår for samfunnsutviklingen i Tinn når det 

gjelder planlegging, utbygging og drift av infrastruktur. Dette er rammevilkår som både private og 

offentlige instanser er avhengige av. Det er et mål om at enhetene skal levere tjenester av høy kvalitet, 

til rett tid og med en effektiv ressursbruk.  

 

Det overordnede målet for beredskap er at innbyggere og gjester i Tinn kommune skal kjenne seg 

trygge, at Tinn kommunes beredskap skal fungere til enhver tid og at kommunen skal være blant de 

beste i Telemark når det gjelder beredskap. Enhetene innen tjenesteområde Samfunn er sentrale i 

kommunens beredskapsarbeid. 

 

Bevilgede økonomiske rammer for drifts- og investering skal holdes. 

 

Det skal være fokus på tilstedeværelse og HMS. Mål for samlet sykefravær i 2017 er 7,5 % eller 

lavere. 

 

Etikk skal være tema i alle ledd i kommuneorganisasjonen. 

 

Tjenesteområdet består av: 

 Enhet for plan, landbruk og miljøvern 

 Enhet for teknisk (bygg, vei og anlegg, vann, avløp og renovasjon, brann, renhold, stab og 

ledelse) 

 

 

Enhet for plan, landbruk og miljøvern  
 

Resultatmål 

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

Gjennomføring av planarbeid i medhold av planstrategien krever avsetning av midler i budsjettet.  De 

viktigste målene for enheten er å:  

 Gjennomføre vedtatt planarbeid. 

 Være en kompetent og effektiv forvalter og tjenesteyter som i høy grad sikrer brukernes 

rettssikkerhet samtidig som en i all hovedsak innfrir lovfestede krav til saksbehandlingstid. 

 Være en troverdig utviklingsaktør for Tinnsamfunnet.  

 

Resultat 

Kommunedelplan Rjukan 

Planarbeidet er i sluttfasen. Offentlig ettersyn og sluttbehandling forventes første halvår i 2018. 

 

Kommunedelplan Atrå: Planarbeid er gjennomført som forutsatt, diskusjonsutkast sendes på uformell 

høring i februar 2018.  Offentlig ettersyn og sluttbehandling 2. halvår 2018.  Reguleringsplan for Atrå 

sentrum varsles oppstart våren 2018.  

 

Byggesak  

En ser økning i antall nye fritidsboliger. Økt aktivitet med tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  
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Verdensarv – oppfølging/bevaringsplaner – veiledningsmateriell 

 Tilsagn om tilskudd til private huseiere behandles innenfor avsatt ramme på 400 000. Deltar i 

behandling av «Company- town»-tilskudd fra Riksantikvaren.  

 Veiledning i enkeltsaker samt ulovlighetsoppfølging.   

 Det arbeides med brannsikringsplan Rjukan. 

 Samarbeid med teknisk enhet om Mandheimen, Torget 1 og andre bevaringsverdige 

kommunale bygg/anlegg. 

 

Adressering 

655 fritidsboliger er tildelt adresse i 2017, så nå er vi helt ferdige i Kvitåvatnområdet med det som kan 

adresseres så langt, inkl. de nyeste regulerte feltene.   

 

Delingssak/oppmåling 

Det er en økning av antall mottatte delings- og oppmålingssaker i 2017. Ca. 100 saker tidligere år til 

150 saker for 2017. En har noen gamle saker (10-30 år) etter delingsloven som av ulike grunner ikke 

er avsluttet. Fylkesmannen krever at dette prioriteres, og en har redusert antallet fra 200 saker i 2012 

til nå 16 saker. 

 

Landbruksplan 

Revisjonsarbeid er godt i gang i samsvar med oppstartvedtak i samfunns- og miljøutvalget og 

kommunestyret i februar/mars 2017.  Plangruppe med representanter fra næringa og SMU er etablert, 

med sekretær fra landbruksavdelinga.  Arbeidet planlegges fullført med politisk sluttbehandling høsten 

2018. 

 

Driftsbygningen som ressurs og mulighet 

Samarbeidsprosjekt med Hjartdal og Notodden om et tilbud om gjennomgang av driftsbygninger med 

sikte på økt næringsvirksomhet.  Arbeidet starta i 2016 med besøk og planleggingsbistand på 11 

gardsbruk i Tinn.  Også i 2017 er det besøkt 11 bruk i Tinn. 

 

Driftsbygninger i landbruket  

I 2017 blei det sendt 6 investeringssaker vedr. bygg for husdyrproduksjon og 1 investeringssak knytt 

til «Inn på Tunet» til Innovasjon Norge for finansiering. Alle vart godkjent med 

investeringstilskudd.  Lav tilskuddsandel fra IN gjør at kommunale tilskudd til landbruksbygg 

gjennom Næringsfondet har svært stor betydning for gjennomføring av investeringstiltak, alle 6 

investeringssakene for bygg i husdyrproduksjon har også fått kommunalt investeringstilskudd. 

 

Annen landbruksbasert næringsutvikling 

 SMIL-søknader: 6 ryddetiltak (beite), 1 hydroteknisk tiltak og 2 søknader om verneverdige 

bygninger. 

 Drenering: 3 grøfteplaner 

 Produksjonstilskudd i jordbruket: Det er behandlet ca. 85 søknader pr. gang i 3 

søknadsomganger i 2017. F.o.m. 2018 er ny ordning etablert med 2 søknadsomganger, 15.3 og 

15.10. 

 Regionale prosjekter: Kommunen deltar aktivt politisk og administrativt i Fjellnettverket og 

regionalt planarbeid, i tillegg til flere regionale og interkommunale prosjekter vedrørende 

utmarksnæring og lokalmatproduksjon. 

 

Motorferdsel i utmark 

Det er utskrevet 549 kjøreløyver for året 2017.  Av dette er 521 kjørekort for snøskuter o.l. på snødekt 

mark og 28 barmarksløyver. 

 

Sykkelstrategi med fokus både på trafikksikkerhet, folkehelse og turisme. I en helthetlig sykkelstrategi 

for kommunen ser vi på det eksisterende og framtidige sykkeltilbudet i og rundt verdensarvområdet og 

i bygdene og mulighetene for å knytte disse tilbudene sammen. 
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Bo i Tinn – Status botilbud i Tinn og Tinn som bosted 

Del av omstillingsprosjektet som har sammenstilt eksisterende data om boligsituasjonen i Tinn og 

foreslått tiltaksområder som vil øke bostedsattraktiviteten og øke tilflyttingen av personer i 

arbeidsdyktig alder.  Prosjektrapport er ferdigstilt og overlevert omstillingsstyret som forutsatt høsten 

2017. Rapporten kommer til behandling i kommunestyret våren 2018.  

 

Kartlegging og prioritering av friluftsområder i Tinn 

Etter initiativ og økonomisk støtte fra fylkeskommunen og politisk godkjenning i SMU er arbeid 

igangsatt 3. tertial 2017 og planlegges fullført 2. tertial 2018.  Tinn er en av fem kommuner i Telemark 

som arbeider parallelt med temaet og drar nytte av hverandres erfaringer. 

 

Vannregion Vest-Viken, Aust-Telemark vassområde 

Arbeidet ble vedtatt videreført for perioden 2017-2021 med sekretariat i Tinn kommune, 50 % stilling.  

Samfinansiering mellom staten, fylkeskommunen og kommunene Notodden, Vinje og Tinn.   

 

Turveg og tiltak i nedre Måna 

Hydro Energi og ØTB inngikk i 2007 en frivillig avtale med Tinn kommune som del av 

forberedelsene til konsesjonsbehandlinga for Månavassdraget. Hydro skal ifølge avtalen bygge turveg 

langs vassdraget fra Rjukan til Mæl, mens kommunen har ansvar for utredning  og planleggingsarbeid 

med sikte på avtaler med grunneierne og planmessig avklaring av prosjektet. Det meste av 

planleggingsarbeidet ble ferdigstilt i 2017. Etter at planlagt trasé forbi skytebanen viste seg å bli for 

kostbar, gjenstår imidlertid å finne ei løsning her. Hydro starter på arbeidet med å utføre 

habitatforbedrende tiltak i Måna på strekninga Dam Dale til Gausta bru i januar 2018, og ønsker av 

praktiske årsaker å ta arbeidet med biotoptiltak parallelt med opparbeiding av turveg. Ambisjonen er at 

både biotoptiltak og turveg skal være ferdigstilt på denne strekninga i 2018. 

 

Statskog SF, salg av skog i Tinn 

To eiendommer på i alt 6.000 dekar er solgt i 2017 slik at det nå er solgt til sammen om lag 49.000 

daa, som er nær halvparten av Statskogs areal i Tinn.  Utenom det Miljødirektoratet har kjøpt til bruk i 

arbeidet med barskogvern, er alle eiendommene som kan  nyttes til landbruksformål, kjøpt av 

innenbygdsboende som tillegg til eksisterende landbrukseiendommer.  Dette er resultat av en klar og 

konsekvent forvaltningspraksis etter konsesjonsloven i Tinn kommune.  Salget forventes å holde fram 

i 2018. 

 

Skredsikring 

Skredsikringsprosjektet i «Menyravina», Sam Eydes gt. 213 a, er i hovedsak avsluttet med  riving av 

hus og tilbakeføring av terreng.  Planlagt sikring av bebyggelsen i Skriugata er ikke påbegynt.  Det 

planlegges en ny skredfarekartlegging av byen Rjukan i 2018 som forventes å gi mer detaljerte 

risikovurderinger enn det vi har i dag, tilpasset dagens krav til sikkerhet i byggteknisk forskrift. 

 

Organisasjon 

Sykefravær 

Det var et lavt sykefravær på enheten med  1,1 %.  

 

Arbeidsmiljø 

Enkelte arbeidsplassrelaterte tiltak samt sosiale tiltak sommer og jul.  Intern kompetanseutvikling i den 

grad kapasiteten har tillatt, jf. prioriteringer etter MTM 2015.  Arbeidsmiljøet vurderes som godt på 

begge kontorsteder.  Brannvernøvelse er gjennomført på landbrukskontoret i 2017 og planlegges på 

Torget 2 på nyåret 2018. 

 

Etikk 

Etikk er på dagsorden i enhetsmøter. Etikk er gjennomgått av de ansatte som tema i nyansattkurs. Etter 

enhetsleders vurdering og erfaring har vi en åpenhetskultur som gjør det naturlig å ta opp etiske 
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dilemma med nærmeste leder når de dukker opp.   

 

Beredskap 

Enhetens bidrag til kommunens beredskap er i stor grad knyttet til kravet om sikkerhet mot naturfarer 

og andre uønskede hendelser der folk skal bygge og bo. I dette arbeidet har det bl.a. vært jobbet med: 

 Praktiske skredsikringstiltak 

 Skredfarekartlegging av bebygde områder.  Så langt har det ikke vært kapasitet til å følge opp 

kartleggingen med utlegging av områder som vernskog som sikring mot skred. 

 Brannsikringsplan for verneverdig trehusbebyggelse på Rjukan. 

 Systematisering og tilgjengeliggjøring av skredrapporter. 

 Rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen m.h.t. risikovurderinger i plansaker, bygge- 

og delesaker, søknader om landbruksveger og nydyrking. 

 

 

Teknisk enhet 
 

Mål 

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

 Økt kvalitet og mer tilfredse brukere, kunder og innbyggere 

 Økt effektivitet i leveransene 

 Økt verdiskapning fra hver ansatt 

 Mer engasjerte og tilfredse medarbeidere 

 Legge til rette for etablering av nye tjenester 

 

Resultatmål – organisasjon 

 

Sykefravær 

Sykefraværet på enheten i 2017 var på 9,9 % som er høyere enn tidligere, og skyldes i hovedsak flere 

langtidssykemeldinger. Langtidssykemeldte er fulgt opp med oppfølgingssamtale, dialogmøter og/eller 

oppfølging ift. IA-avtalen. 

 

Arbeidsmiljø 

4. og 5. april 2017 ble det gjennomført obligatorisk seminar for alle ansatte i teknisk enhet om temaet 

«Plikter og rettigheter i arbeidslivet» - skjæringspunktet jus og psykologi.  Dette er tilsvarende 

tematikk som forelest for de folkevalgte, rådmannsteamet og enhetsledere tidligere.  Seminaret gikk 

over to dager. De to dagene bestod av en fellessesjon (1/2 dag) etterfulgt av resterende 1 ½ dag med 3 

halvdags sesjoner med gruppearbeid. Foredragsholder og fasilitator var arbeidsrettsadvokat Harald 

Pedersen    

 

Flere avdelinger jobber med involverende planlegging og tavlemøter for planlegging og oppfølging av 

arbeidet.  Fortsatt fokus har vært på å bruke eksisterende erfaring og kompetanse og samtidig innføre 

standardisert og systematisk arbeid: 

 Arbeidsplassen - Orden og ryddighet (5S) 

 Maskiner og utstyr - Operatør vedlikehold (OPV) 

 Arbeidsplanlegging og – ledelse – Tavlemøter og involverende planlegging (IP) i 

avdelingene og Stab og ledelse 

 Samhandling- og forbedringskultur - klare arbeidsprosess inkludert fastsettelse av 

standarder for tjenesteleveransene til bruker/innbygger grupper 

 

HMS 

Enheten arbeider systematisk for å forebygge og unngå uønskede hendelser i driften og prosjektene.   

Bygg og anleggsarbeid er statistisk sett et av de arbeidsområdene med flest arbeidsulykker og dødsfall.  

Enheten har byggherre ansvar for en rekke store prosjekter innen bygg og anlegg, og har derfor et 
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sterkt fokus på risiko og HMS overfor rådgivere/prosjekterende og entreprenører/utførende (inklusive 

underentreprenører). 

  

I 2017 er det utarbeidet følgende som er under implementering i driftsavdelingen og prosjektene: 

 HMS-håndbok 

 Skjemaer/håndbok for Sikker JobbAnalyse (SJA) 

 Skjemaer for feltregistrering av Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH) 

 

Etikk 

Etikk (og HMS) er fast på enhetsmøter og avdelingsmøter, og etiske dilemmaer tas også på tavlemøter. 

Ansatte har gjennomført nyansatt-kurset i KS Læringsportalen, og flere har signert for at de har lest 

etiske retningslinjer i Compilo. Alle ansatte har gjennomført obligatorisk 2 dager seminar «Plikter og 

rettigheter i arbeidslivet» med arbeid i grupper (se mer detaljer under Arbeidsmiljø over). Det 

tilstrebes en åpenhetskultur som skal gjøre det lett å ta opp etiske dilemmaer.  Dilemmaene forsøkes 

håndtert/diskutert når de oppstår og/eller hentes fra «dagliglivet». 

  

Beredskap 

Enheten er en svært sentral det av kommunen sin planleggende og operative beredskap.  Store deler av 

driftsorganisasjonen er organisert for å håndtere daglig drift og beredskapssituasjoner.  Det gjelder: 

 3. linje Strategiske - beredskapsledelse 

 Medlem av kommune sin sentrale beredskapsledelse 

 Kompetanse inn i sentral beredskapsteam i forbindelse med utarbeidelse av 

kommunen sine beredskapsplaner og ROS analyser 

 2. linje Ressurskoordinering 

 Egne tekniske ressurser (personell og beredskapsutstyr) 

 Koordinerer ressursinnsats fra andre brann/redningsdistrikt, sivilforsvar og eventuelt 

deltagelse fra andre eksterne ressurser 

 1. linje Innsatsteam på stedet 

 Daglig brann og redning i et økende antall og type uønskede hendelser (brann, 

PLIVO, ulike redningsoperasjoner, trafikkulykker etc.).  Når nærheten til andre 

nødetater reduseres blir vår brann/rednings-tjenester oftere «first responder» i 

forbindelse med ulykker og redningsoperasjoner 

 Beredskap og vedlikehold av vei (sommer og vinter) 

 Beredskap knyttet til kritisk infrastruktur og produksjon i tilknytning til vann og 

avløp. 

 

Forebyggende arbeid gjennom året med å gå tilsyn i særskilte brannobjekt og gi undervisning og 

veiledning i brannvern til publikum, borettslag, bedrifter, skoler, helseinstitusjoner etc.  Brannsikring 

for verneverdig trehusbebyggelse på Rjukan er også en sentral oppgave. 

 

Enheten er ansvarlig for flere store bygg og anleggsprosjekter hvor det gjøres risikovurderinger og 

tiltak/barrierer for skred og flom. 

 

 

Utviklingsmål 

Enheten arbeider kontinuerlig for å forbedre arbeidsprosesser og teknologi for stadig å utvikle seg i 

henhold til enheten sine overordnede mål. 
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Økonomisk resultat  

 
Sum 

tjenesteområde 

samfunn 

Regnskap 

2017 

Justert budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 46 939 941 45 312 101 44 492 101 44 126 427 209 1 627 840 

Justering 

rammestyring -5 153 749 -6 683 000 -4 280 000 -4 324 923 0 1 529 251 

Tildelt ramme 41 786 192 38 629 101 40 212 101 39 801 504 108 3 157 091 

              

Enhet 

Regnskap 

2017 

Justert budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

1620 Plan, landbruk 

og miljøvern 3 740 857 3 533 301 4 979 301 5 666 700 106 207 556 

1840 Teknisk 

         38 045 

335          35 095 800  

                                 

35 232 800  34 134 804  108 2 949 535 

Sum tildelt ramme 41 786 192 38 629 101 40 212 101 39 801 504 108 3 157 091 

 

 

Årsak til mer-/mindreforbruk 

 

Plan, landbruk og miljøvern har et merforbruk på ca. kr 207 000. Merforbruket skyldes større 

avsetning på selvkostfond for oppmålingsarbeid enn forventet. 

 

Teknisk enhet har et merforbruk på 2,949 mill. kr i 2017. Årsaken skyldes i hovedsak: 

 Høyere utgifter til elektrisk kraft – energiforbruk redusert, men enhetspriser har økt – spesielt 

nettleie 

 Justering fra tidligere års budsjettjustering fra langt tilbake i tid 

 Avsetning til selvkostfond 

 Overtid i forbindelse med brann/beredskap (eks. Mandheimen) 

 
Disponering av mer-/mindreforbruk 

 

Enhet for plan, landbruk og miljøvern vil delfinansiere nødvendig innleid oppmålingsarbeid i 2018 av 

avsatte midler på selvkostfond og i mindre grad belaste driftsmidler i budsjettet, som derved reduseres 

tilsvarende for å dekke inn enhetens ansvar for merforbruket i 2017. 

 

Teknisk enhet fremholder at merforbruk i stor grad er påvirket av faktorer som enheten vanskelig kan 

ha kontroll på.  Det ønskes derfor at enheten ikke «straffes» urettmessig i forbindelse med 

disponeringen av mer-/mindreforbruk. Linjen «justering rammestyring» (ansvar 1870) har et 

mindreforbruk på ca. 1,5 millioner.  Dette er i hovedsak driftsprosjekter knyttet til vedlikehold av 

kommunale bygg og asfaltering av kommunale veier. Det er stort vedlikeholdsetterslep både for 

kommunale bygg og veier, og enheten er bedre bemannet enn på lenge.  Der er derfor ønskelig at 

mindreforbruket overføres til 2018.  
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Tjenesteområde levekår 

 

Kort om service og tjenesteutvikling 

Tjenesteområde levekår består av institusjonstjenesten, hjemmetjenestene, helse- og familieenheten og 

asylmottak. Levekårsområdet leverer et bredt spekter av tjenester til kommunens innbyggere, fra 

jordmortjeneste og helsestasjon i starten av livsløpet til pleie og omsorg for mennesker i livets siste 

fase. Tjenestetilbudet er til dels svært komplekst med strenge krav til både utførelse og kvalitet.  

Legevaktordningen er ny i løpet av året med tre fast ansatte leger som vil jobbe med kommunale 

oppgaver som legevakt, tilsyn på korttidsavdeling og noen listepasienter. Samlokaliseringen av helse 

og omsorgstjenesten ble vedtatt 5.oktober og planlegging av grovskisse er i gang. Mandheimen 

asylmottak ble vedtatt nedlagt av UDI med virkning fra 28.02.2018, varslet på slutten av 2017.  

Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan startet på slutten av året. Leieavtalen med Sykehuset 

Telemark ble sagt opp i desember og planlegging av flytting ble påbegynt. Det er på slutten av året 

påbegynt nedlegging av langtidsplasser, men enda ikke da begynt med bemanningsendring. Det er 

redusert med to avdelingsledere ved Rjukan sykehjem i denne perioden. 

 

Nye muligheter for Mandheimen ble det jobbet med i 2017, som kan gi muligheter for bygging av åtte 

omsorgsboliger for barn/unge med funksjonsnedsettelse. Mandheimen asylmottak har en viktig rolle i 

lokalsamfunnet, og har jobbet kontinuerlig med å fylle denne rollen. Omdømmebygging er jobbet 

med, og vi ønsket å knytte til oss flere frivillige (både organisasjoner og privatpersoner), noe vi hadde 

stort hell med. 

 

Videre tjenesteutvikling vil fortsatt bli viktig fremover. Med færre ressurser og større krav til 

tjenestene, vil kommunen stå overfor mange utfordringer i årene som kommer. Dette må i hovedsak 

løses ved å organisere tjenestene på best mulig måte, for å få best mulig tjenester ut av de til enhver tid 

tilgjengelige ressurser.  

 

Organisasjonsutvikling 

Alle ansatte har tatt nyansattkurs i KS læring. Intern lederopplæring er gjennomført. Ansatte 

gjennomfører e-opplæring i medisinhåndtering med jevne mellomrom. Flere ansatte gjennomfører 

videre- og etterutdanninger, og noen tar grunnutdanning med støtte gjennom kommunen. Ansatte har 

vært på ulike fagkurs, Velferdsteknologi ABC, Demensomsorgens ABC, profil- og gat-kurs.  

 

Etikk 

På overordnet nivå har etikk vært tema ved flere anledninger. Enhetslederne har jevnlig blitt bedt om å 

sette dette på dagsorden i sine enheter, både i felles ledermøter og via e-post. Det har også blitt 

tydeliggjort at det forventes at alle ansatte gjennomfører nyansattkurs. Dette er fulgt opp av 

enhetslederne som rapporter om at etikk er satt på dagsorden på flere måter og i ulike fora. Det er ikke 

mottatt noen saker vedrørende mislighold på tjenesteområde levekår. 

 

Under beskrives mål, måloppnåelse og organisatoriske forhold innen pleie og omsorg – institusjon, 

pleie og omsorg – hjemmetjeneste, helse- og familietjenester, samt Mandheimen asylmottak. NAV 

kommenteres under sentralt tjenesteområde. 

 

 

PLO – institusjon 
 

Mål 

Ha fornøyde brukere ved å gi gode og helhetlige tjenestetilbud innenfor realistiske økonomiske 

rammer.  

 

Resultatmål 

Sykefravær skal ned på 7 %. Pleie og omsorg skal være over gjennomsnitt på kommunebarometeret. 

Overtidsbruken i enheten skal ned.  
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Måloppnåelse – resultatmål 

Det kan synes som vi har fornøyde brukere. Vi har ikke hatt noen klager på tjenestetilbudet dette året. 

I 2017 var vi lenger oppe på kommunebarometeret enn tidligere. Overtidsbruken var forholdsvis lav 

første tertial, men har vært økende gjennom resten av året. 

 

Utviklingsmål 

Utvikle samarbeid med frivillige. Dette samarbeidet kan bidra til at det blir lettere å oppfylle 

Kvalitetsforskriftens krav til et sosialt liv, komme ut i frisk luft osv. Jobbe med å utvikle enheten og gi 

et forsvarlig tilbud sett i lys av endringer i samfunnet og endringer i kommuneøkonomi. Dette 

medfører tett samarbeid med andre enheter. 

 

Måloppnåelse – utviklingsmål 

Det er et bra samarbeid med frivillige, men vi har et potensiale for bedring. Når det gjelder å utvikle 

enheten og gi forsvarlig tilbud sett i lys av endringer i samfunnet og endringer i kommuneøkonomi, så 

er dette arbeidet påbegynt. Vi har begynt nedlegging av plasser sett i lys av befolkningsutviklingen, 

med færre innbyggere over 80 år noen år fremover. 

 

Organisasjon 

Sykefravær 

Sykefraværet har vært under 7 % i første og andre tertial, men økte til 8,8 % siste tertial. Det er for det 

meste kjent hva som ligger bak tallene. Det jobbes aktivt med tilrettelegging.  

 

Arbeidsmiljø 

HMS årshjul med medarbeidersamtaler, vernerunder, osv. blir fulgt opp. HMS blir tatt opp på 

avdelingsledermøter og personalmøter. Ansatte er flinke til å melde avvik og skader i Compilo. Ingen 

avvik eller skader har vært alvorlige. Elektromedisinsk utstyr (senger, heiser, osv.) blir gjennomgått 

hvert år av firma med kompetanse på dette. Dette sikrer at utstyr er i orden. Overtidsbruken har vært 

økende gjennom året, og overtidsarbeid har vært nødvendig på alle avdelinger. Det har vært brukt 

vikarbyrå ved begge sykehjemmene. Det har, som tidligere, vært lav sykepleierdekning ved Rjukan 

sykehjem. 

 

Etikk 

I vår mappe for nyansatte ligger etiske retningslinjer, kommunens arbeidsreglement og retningslinjer 

for bruk av sosiale medier. Dette blir utdelt til nyansatte. Alle ansatte har tatt nyansattkurset i KS 

læring. Heretter skal alle nyansatte få opplæring gjennom nyansattkurset. På avdelingsledermøter har 

vi tatt i bruk KS sin refleksjonshåndbok – etisk lederskap i helse- og omsorgstjenesten. Denne 

beskriver blant annet ledernes ansvar for etikk i organisasjonen. Etiske dilemmaer i tjenesten blir ofte 

diskutert i vaktoverlapp og i samtaler ute på avdelingene. Vi ønsker å opprette en etisk 

refleksjonsgruppe på tvers av avdelinger og på tvers av yrkesgrupper. 

 

Beredskap 

I Compilo har vi laget en egen mappe for beredskap. I denne mappen er det utarbeidet prosedyrer som 

gjelder for sykehjemmene. Disse oppdateres/revideres og gjøres kjent for ansatte. Sykehjemmene har 

også en rolle som evakueringssted i beredskapen. 

 

 

PLO-hjemmetjeneste 
 

Mål 

Hjemmetjenesten skal gi forsvarlige tjenester ut ifra en faglig vurdering, slik at hjemmetjenesten 

fungerer optimalt. Det skal være fokus på egenmestring og brukermedvirkning. 

 

Resultatmål 

Ansatte i hjemmetjenesten må ha adekvat kompetanse for å kunne løse de oppgavene vi står overfor i 

forhold til intensjonene i samhandlingsreformen. Tjenesten skal ha god kvalitet, og en av de viktigste 
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forutsetningene er at kommunen har en tjenestestruktur som legger til rette for at tjenester skal tildeles 

etter BEON-prinsippet i omsorgstrappen (Beste Effektive Omsorgs Nivå). Tildeling av tjenester i tråd 

med BEON-prinsippet krever at tildelingskontoret har god oversikt over de ulike tiltakene i 

tjenestekjeden, og alltid sørger for at tiltak på laveste nivå i tjenestekjeden er prøvd ut, før mer 

omfattende tiltak settes inn.  

 

Hjemmetjenesten skal oppfylle kvalitetsforskriften. Prosedyrer skal legges inn i Compilo, og alle skal 

kjenne prosedyrene. Hjemmetjenesten skal ha god økonomistyring og holde rammebudsjettet. Det er 

kommet ny forskrift om arbeidstid for avlastere som gir kommunen økte utgifter, da det er blitt en ny 

betalingsordning/ansettelsesform som gir kommunen plikt til å betale både arbeidsgiveravgift og 

feriepenger. Alle avlastere har fått etterbetalt fra 01.07.2017 etter den nye betalingsordningen. 

 

Utviklingsmål 

Hjemmetjenesten skal drive effektivt og i tråd med organisasjonens rammer og retningslinjer. Vi skal 

satse på velferdsteknologi og innovasjon. Det skal være fokus på egenmestring og 

hverdagsrehabilitering med tverrfaglige team som bør være på plass i nær fremtid.Det skal satses på 

demens, og vi har nylig ansatt en demenskoordinator. En av demenskoordinatorens oppgaver blir å 

starte pårørendeskole. Vi må ha mer fokus på velferdsteknologi og det skal være med i vurderingen av 

tjenesten. Vi har i tillegg fallalarmer, trygghetsalarmer og avtaletavle for personer med demens, og vi 

har prøvd ut sengematter. Tildelingskontoret må vri tjenesten fra sykehjem og mer hjemmebaserte 

tjenester, men da må også hjemmetjenesten styrkes. 

 

Organisasjon 

Sykefravær 

Sykefraværet har vært lavt, men det er alltid høyest i siste tertial pga. influensa. Sykefraværet var 

høyere i 2017 enn i 2016. 

 

Arbeidsmiljø 

HMS er tema på alle avdelingsmøter. Forflytningskurs er gjennomført. Vernerunder gjennomført to 

ganger i året. Det er laget HMS planer og opplæringsplaner i samarbeid med tillitsvalgt, verneombud 

og avdelingsledere. Det jobbes fremdeles med å legge inn prosedyrer i Compilo. Det lages leselister til 

de ansatte, det vil si at de ansatte må dokumentere at de har lest prosedyrene. De ansatte melder avvik i 

Compilo. Alle bilene har firehjulstrekk, pga. vanskelige kjøreforhold på vinteren. 

 

Etikk 

Alle ansatte har gjennomført nyansattkurs, og derigjennom lest de etiske retningslinjene. Etiske 

retningslinjer blir i tillegg gjennomgått på avdelingsmøter minst to ganger i året. Etiske dilemma blir 

kontinuerlig tatt opp. Taushetsplikt er et tema på avdelingsmøter. 

 

Beredskap 

Det er egne prosedyrer i Compilo som omhandler beredskap. Det er laget egne beredskapspermer på 

hver avdeling, og det følges opp at alle ansatte har lest og forstått innholdet.  

 

 

Helse- og familietjenester 
 

Mål 

Enheten skal på en faglig, etisk og økonomisk måte forvalte sine ressurser i samsvar med 

organisasjonens mål, rammer og retningslinjer. Enheten skal videreutvikle sin kompetanse til å nå de 

målene som den enkelte avdelingen har satt seg.  

 

Resultatmål 

Enheten har i 2017 gjennomført en rekke opplæringstiltak i de ulike avdelingene. Det har vært 

gjennomført åtte opplæringsdager med Glenne kompetansesenter for autisme. På disse dagene har vi 

hatt godt oppmøte fra alle avdelinger dette er aktuelt for.  
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Alle avdelinger har levert årsmeldinger som bevitner stor aktivitet. Alle avdelinger jobber konkret med 

egne mål og utviklingsplaner som blir forankret helt ut til den enkelte ansatte ute i avdelingene. Det 

har blitt gjennomført systematisk opplæring av lederne gjennom hele 2017. Vi har arenaer for gode 

faglige og etiske refleksjoner hvor fokus er å støtte lederfunksjonen ut i den enkelte avdeling. Vi hadde 

også en temadag for lederne med Per Anders Nordengen hvor tema var ledelse og kommunikasjon.  

 

Det har vært et stort fokus på HMS. Det har blitt gjennomført grunnopplæring i Compilo for alle 

ansatte, og egne opplæringsdager for lederne som er ansvarlige for de ulike prosedyrene som angår 

deres tjenesteområde. Vi har fått inn mange prosedyrer og vi bruker systemet aktivt. 

 

Vi har hatt to tilsyn, både av Fylkesmannen og Arbeidstilsynet. Vi fikk noen avvik i begge tilsynene, 

men disse er lukket innenfor fristene som ble gitt.  

 

Utviklingsmål 

Enheten ønsker å ha fokus på faglig utvikling og økt fokus på nærvær. Enheten skal sørge for at 

avdelingene fungerer faglig forsvarlig og overholder de økonomiske rammene som er lagt til grunn for 

avdelingene. Enheten skal jobbe mer for samarbeid på tvers av avdelinger og enheter. Styrket 

samarbeid gjør oss bedre rustet for å ta de utfordringene som kommer. Dette skaper også fleksibilitet i 

organisasjonen. Vi skal fortsatt ha et stort fokus på ledergruppen. 

 

Organisasjon 

Sykefravær 

Sykefraværet i enheten har gått opp på slutten av året. Det er usikkert hva som gjør at sykefraværet 

hele tiden endrer seg og i perioder er høyt. Vi har et kontinuerlig fokus på dette og jobber med 

utvikling av et godt arbeidsmiljø slik at vi får ansatte til å ønske å være på jobb til tross for plager.  

Det er viktig å understreke at avdelingene er veldig ulikt fravær, og fraværet varierer mye fra avdeling 

til avdeling. 

 

Arbeidsmiljø 

Alle avdelinger har jobbet med arbeidsmiljøtiltak i 2017. Alle avdelinger har personalmøter etter 

prosedyre og arbeider med å skape gode arenaer for informasjonsutveksling. 

 

Etikk 

Vi har arbeidet med etiske dilemmaer på alle ledergruppemøter og på avdelingsmøter. Det er integrert 

som et punkt på møtene våre på lik linje som avvik, HMS, økonomi og så videre. Avdelingslederne tar 

med seg dilemmaer fra egen hverdag som vi diskuterer på møtene våre. Dette kan være store og små 

ting, men saker som vekker engasjement i de ulike avdelingene. Alle har gjennomført nyansattkurs.  

Alle avdelinger har også gjennomgått etiske retningslinjer på personalmøter og diskutert hva dette har 

å si for den enkelte ansatte. Enheten har hatt et stort fokus på dette i 2017. 

 

Beredskap 

Alle avdelinger har blitt godt kjent med Compilo. Beredskap har vert tema på flere av våre 

avdelingsledermøter. Det har blitt gjennomgått opplæring på ROS-modulen. Beredskapsplaner ligger 

ute på leseliste. Det gjenstår noe på å få laget de lokale tilpasningene i prosedyrene men dette er tema i 

2018. 

 

 

Mandheimen asylmottak 
 

Mål 
Enheten skal sørge for forsvarlig drift på alle områder innenfor de rammer, tiltak og politiske føringer 

som blir gitt. Vi skal gjennom omsorg, trygghet og samarbeid legge til rette for at asylsøkere og 

flyktninger skal kunne få et selvstendig og verdig liv. Mottaket har som mål å ”forsterke normalitet”, 

og tilrettelegge for at beboere kan bygge på sine sterke sider. 
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Resultatmål 

I tråd med lederavtalen, skal enhetsleder sørge for tydelig ledelse, kvalitetsutvikling, 

kompetanseutvikling, god personalledelse, økonomisk styring og drift i tråd med rammebetingelser.  

Vi skal også oppnå godt samarbeid med enheter der vi har felles brukergrupper. 

 

Organisasjon 

Sykefravær 

Sykefraværet har gått gradvis ned i løpet av året. 

  

Arbeidsmiljø 

Etter storbrannen på Mandheimen ble arbeidsdagene våre noe annerledes. Det å gå fra et sentralisert 

mottak til et helt desentralisert mottak krevde en del omlegging av arbeidsoppgaver for de fleste 

ansatte, men de var veldig positive til endring av oppgaver. De to første månedene etter brannen var 

enormt arbeidskrevende for alle, men vi fant en god arbeidsform etter hvert. 

 

Etikk 

Alle ansatte har gjennomgått nyansattkurs. Det kan være ulikt hvordan man oppfatter etikken i saker 

og enheten har en årlig gjennomgang av de etiske retningslinjene. Enheten jobbet godt med de etiske 

retningslinjene over flere personalmøter i 2017. Det har vært satt opp to til tre caser ved hvert 

personalmøte. Gruppen ble delt i to hvor de diskuterte og til slutt la frem problemstilling og resultatet 

hver gruppe var kommet frem til. Personalet har opplevd det å jobbe med caser som veldig nyttig. 

Når ulike caser drøftes, opplever vi å ha ulike oppfatninger. De diskuteres på morgenmøter i fellesskap 

der det lar seg gjøre, ellers blir det tatt opp individuelt når det er behov. 

 

Beredskap 

Hele personalet deltar en gang hvert år på gjennomgang av handlingsplaner med ROS-analyser som 

leveres til AMU. Krisehåndtering er tema som er implementert i den daglige driften. Hvert 

personalmøte blir det tatt opp om det har vært uønskede hendelser som gjør at vi må endre på noen av 

analysene. 

 

Økonomisk resultat 
 
Sum 

tjenesteområde 

levekår 

Regnskap 

2017 

Justert budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 187 452 578 184 561 247 179 794 247 185 993 759 102 2 891 331 

Justering 

rammestyring -13 066 558 -12 726 000 -12 726 000 -13 794 187 106 0 

Tildelt ramme 174 386 020 171 835 247 167 068 247 172 199 572 101 2 550 773 

       

Enhet 

Regnskap 

2017 

Justert budsjett 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 2017 

Regnskap 

2016 

Forbruk i 

% 

Mer-

/mindrefo

rbruk 

1500 PLO - 

Institusjon 70 304 293 64 332 400 61 265 400 66 929 549 109 5 971 893 

1520 PLO - 

Hjemmetjeneste 42 535 122 43 596 671 43 295 671 43 874 132 98 -1 061 549 

1540 Helse- og 

familietjenester 53 114 738 56 307 176 54 641 176 52 911 083 94 -3 192 438 

1571 Nav – Tinn* 8 737 364 7 270 000 7 866 000 9 086 975 120 1 467 364 

1580 Asylmottak -305 497 329 000 0 -602 167 -93 -634 497 

 

Sum tildelt ramme 174 386 020 171 835 247 167 068 247 172 199 572 101 2 550 773 
* NAV kommenteres under sentralt tjenesteområde 



11/18 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/05538-1 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding og årsregnskap 2017

Årsmelding og årsregnskap 2017  Tinn kommune 

side 115 

 

Årsak til mer-/mindreforbruk 

 

PLO-institusjon 

Hovedårsakene til merforbruk er overtid kr 1 618 000, vikarlønn ved ferie kr 600 000, matvarer kr 

715 000, arbeidsgiveravgift kr 350 000, vikarbyrå kr 710 000. Kjøp av spesialplass i annen kommune 

kr 480 000 (her kommer det inn igjen ca. kr 150 000 i inntekter). Innsparing ca. kr 600 000 som ikke 

er gjennomført i 2017 på grunn av at korttidsavdelingen ikke er flyttet ned til Eldres hus. Dette er 

utgifter som har påløpt fordi vi har tatt sykepleier ut av grunnturnus for å ha forsvarlig 

sykepleierdekning på alle vakter. Det er satt helsefagarbeider inn i grunnturnus, som medfører 

ekstrautgifter. Det er mindreinntekter på kr 760 000. 

 

PLO-hjemmetjeneste 

Mindreforbruk på kr 1 061 000. Vi har fått høyere refusjoner knyttet til ressurskrevende brukere, og vi 

har hatt lavere forbruk av varer og tjenester. 

 

Helse- og familietjenester 

Det er øremerkede tilskudd som gjør at enheten går i overskudd. Dette er tilskudd som gis for særlig 

ressurskrevende brukere, og de gis for det enkelte år. Vi har hatt en økning i grunnlaget som gjør at 

inntektene har økt i 2017. Det er også solgt en institusjonsplass til en samarbeidskommune og dette gir 

en god inntekt til enheten, som sikrer at vi kan drifte med den bemanningen vi har.  

 

Mandheimen asylmottak  

Det har vært et mer krevende år økonomisk etter brannen med mange ukjente faktorer, også i forhold 

til at vi nå fikk et desentralisert mottak. Det som var interessant å se, var at det ble en besparelse å 

drifte et desentralisert mottak kontra et sentralisert. Hele Mandheimenbygget hadde store kostnader på 

kommunale avgifter som nå tilfaller huseiere, en betydelig besparelse på vedlikeholdsposten og 

strømutgiftene. Det ble noe økning i husleieutgift med så mange nye boliger. Mottaket betalte kr 

250 000 i husleie for Mannheimen og dette ble etter brannen brukt på de nye boligene. Inntektene fra 

UDI på husleie ble holdt innenfor rammen. Det ligger også en forskuttering på utgifter etter brannen 

på kr 388 000 som vi ennå ikke har gått igjennom med forsikringsselskapet i regnskapet. 

 

Planlagte tiltak – disponering av mer-/mindreforbruk: 

 

PLO-institusjon 

Merforbruket må dekkes inn av inntekter (oppholdsbetaling). 

 

PLO-hjemmetjeneste 

Det er brukt mye vikarer ved sykdom i desember som ikke blir utbetalt før i 2018. Det var også innleid 

vikarbyrå en periode rundt juletider. Godtgjørelse til avlastere har en økt kostnad på grunn av den nye 

forskriften.  

 

Helse- og familietjenester: 

Det kreves noe oppgradering av medisinsk, teknisk og fysikalsk utstyr. Vi vil også ha fokus på 

lederopplæring og kompetanseheving i enheten.  
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4. Årsregnskap 

 

Hovedoversikt driftsregnskap 2017 
   

  Note 

Regnskap 

2017 

Just. bud. 

2017 

Oppr. bud. 

2017 

Regnskap 

2016 

DRIFTSINNTEKTER           

Brukerbetalinger 

 

-21 847 049 -22 926 000 -21 700 000 -22 539 821 

Andre salgs- og leieinntekter 
 

-92 771 882 -86 612 000 -83 074 000 -89 796 373 

Overføringer med krav til motytelser 

 

-87 342 243 -81 891 830 -72 153 500 -87 554 294 

Rammetilskudd fra staten 

 

-172 055 614 -172 483 000 -171 783 000 -171 862 368 

Andre statlige overføringer 

 

-41 594 509 -36 578 000 -30 362 000 -35 447 560 

Andre overføringer 

 

-15 032 274 -13 849 000 0 -6 596 683 

Inntekts- og formuesskatt 
 

-147 716 021 -145 242 000 -137 742 000 -142 699 199 

Eiendomsskatt 

 

-72 122 805 -71 772 000 -72 024 000 -83 008 963 

Andre direkte og indirekte skatter 

 

-57 281 509 -56 939 000 -55 939 000 -55 553 941 

Sum driftsinntekter   -707 763 905 -688 292 830 -644 777 500 -695 059 202 

DRIFTSUTGIFTER           

Lønnsutgifter 
 

351 494 366 348 793 349 344 178 249 341 721 011 

Sosiale utgifter 

 

84 196 917 84 236 818 82 773 000 83 097 316 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 124 765 374 118 654 917 105 008 400 122 357 708 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 

 

52 568 238 54 052 000 45 278 000 47 241 136 

Overføringer 

 

61 718 466 65 422 095 55 132 200 65 350 694 

Avskrivninger 4 26 566 474 26 562 000 25 048 000 26 251 997 

Fordelte utgifter 

 

-5 165 408 -4 326 000 -4 239 000 -4 107 908 

Sum driftsutgifter   696 144 428 693 395 179 653 178 849 681 911 953 

Brutto driftsresultat   -11 619 477 5 102 349 8 401 349 -13 147 249 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER           

Finansinntekter 

     Renteinntekter og utbytte 

 

-10 421 125 -10 156 000 -10 722 000 -11 224 309 

Gevinst på finansielle instrumenter 

 

-112 883 -200 000 -200 000 -295 746 

Mottatte avdrag på utlån   -32 228 -50 000 -50 000 -24 336 

Sum eksterne finansinntekter 

 

-10 566 236 -10 406 000 -10 972 000 -11 544 391 

Finansutgifter 

     Renteutgifter og låneomkostninger 
 

5 670 319 5 828 000 5 793 000 6 336 122 

Tap på finansielle instrumenter 

 

79 468 150 000 150 000 38 069 

Avdragsutgifter 7 12 819 693 12 565 000 11 800 000 12 065 662 

Utlån   21 909 22 000 22 000 196 500 

Sum eksterne finansutgifter 

 

18 591 389 18 565 000 17 765 000 18 636 353 

Resultat eksterne finanstransaksjoner   8 025 153 8 159 000 6 793 000 7 091 962 

Motpost avskrivninger 

 

-26 566 474 -26 562 000 -25 048 000 -26 251 997 

Netto driftsresultat   -30 160 798 -13 300 651 -9 853 651 -32 307 283 

%-vis driftsresultat av driftsinntekter 
 

4,3 % 
  

4,6 % 

AVSETNINGER           

Bruk av avsetninger 

     Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 

 

-19 057 330 -19 057 330 0 -13 331 193 

Bruk av disposisjonsfond 10 -36 384 000 -36 384 000 -8 424 000 -47 074 634 

Bruk av bundne fond 10 -2 275 096 -141 000 -141 000 -4 321 176 

Sum bruk av avsetninger 

 

-57 716 427 -55 582 330 -8 565 000 -64 727 002 

Avsetninger 
     Overført til investeringsregnskapet 

 

12 660 121 14 558 000 0 820 229 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 

 

0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 10 54 247 981 54 247 981 18 341 651 65 421 329 

Avsatt til bundne fond 10 13 763 928 77 000 77 000 11 735 397 

Sum avsetninger 

 

80 672 031 68 882 981 18 418 651 77 976 955 

Regnskapsmessig mindreforbruk   -7 205 194 0 0 -19 057 330 
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Hovedoversikt investeringsregnskap 2017 

  

      

  Note 
Regnskap 

2017 

Just. bud. 

2017 

Oppr. bud. 

2017 

Regnskap 

2016 

INVESTERINGSINNTEKTER           

Salg av driftsmidler og fast eiendom 

 

-471 292 -371 000 0 -169 292 

Andre salgsinntekter 

 

0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse 

 

-11 333 513 0 0 -7 052 

Kompensasjon for merverdiavgift 
 

-6 192 860 -11 018 086 -12 984 000 -1 548 986 

Statlige overføringer 

 

0 -1 000 000 -12 000 000 0 

Andre overføringer 
 

-1 805 373 0 0 -1 505 000 

Renteinntekterog utbytte 

 

0 0 0 0 

Sum inntekter   -19 803 038 -12 389 086 -24 984 000 -3 230 330 

INVESTERINGSUTGIFTER           

Lønnsutgifter 

 

57 666 0 0 11 974 

Sosiale utgifter 

 

5 428 0 0 598 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod. 43 772 742 72 174 300 70 584 000 19 252 101 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 

 

10 442 0 0 0 

Overføringer 
 

6 192 860 474 000 0 1 548 986 

Renteutgifter og omkostninger 

 

37 345 0 0 15 597 

Fordelte utgifter 

 

0 0 0 0 

Sum utgifter   50 076 484 72 648 300 70 584 000 20 829 257 

            

Avdrag på lån 

 

2 448 433 2 400 000 0 2 547 051 

Utlån 
 

3 691 158 6 000 000 0 3 217 534 

Kjøp av aksjer og andeler 

 

2 136 056 2 136 000 1 600 000 2 963 002 

Dekning av tidligere års udekket 
 

0 0 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond 10 12 121 000 12 121 000 0 0 

Avsetninger til bundne investeringsfond 10 432 223 500 000 0 238 605 

Sum finansieringstransaksjoner   20 828 870 23 157 000 1 600 000 8 966 192 

Finansieringsbehov   51 102 316 83 416 214 47 200 000 26 565 119 

FINANSIERING           

Bruk av lån 
 

-35 236 650 -38 250 947 -27 000 000 -20 768 032 

Mottatte avdrag på utlån 

 

-3 031 059 -2 900 000 0 -3 885 819 

Salg av aksjer og andeler 

 

0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 
 

0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet 

 

-12 660 121 -14 558 000 0 -820 229 

Bruk av disposisjonsfond 10 0 -26 034 267 -20 200 000 -1 060 387 

Bruk av bundne driftsfond 

 

0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 10 0 -1 673 000 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond 10 -174 486 0 0 -30 652 

Sum finansiering   -51 102 316 -83 416 214 -47 200 000 -26 565 119 

Udekket / udisponert   0 0 0 0 
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Hovedoversikt balanseregnskap 2017 
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Regnskapsskjema 1A drift 

 

        Note Regnskap 2017 Just. bud. 2017 Oppr. bud. 2017 Regnskap 2016 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER           

Skatt på inntekt og formue 

 

-147 716 021 -145 242 000 -137 742 000 -142 699 199 

Ordinært rammetilskudd 
 

-172 055 614 -172 483 000 -171 783 000 -171 862 368 

Skatt på eiendom 

 

-72 122 805 -71 772 000 -72 024 000 -83 008 963 

Andre direkte/indirekte skatter 

 

-57 281 509 -56 939 000 -55 939 000 -55 553 941 

Andre generelle statstilskudd 

 

-41 594 509 -36 578 000 -30 362 000 -35 447 560 

Sum frie disponible inntekter   -490 770 457 -483 014 000 -467 850 000 -488 572 031 

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER           

Renteinntekter og utbytte 

 

-10 421 125 -10 156 000 -10 722 000 -11 224 309 

Gevinst på finansielle instrumenter 

 

-112 883 -200 000 -200 000 -295 746 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 
 

5 670 319 5 828 000 5 793 000 6 336 122 

Tap på finansielle instrumenter 

 

79 468 150 000 150 000 38 069 

Avdrag på lån 
 

12 819 693 12 565 000 11 800 000 12 065 662 

Sum netto finansinntekter/-utgifter   8 035 472 8 187 000 6 821 000 6 919 798 

NETTO AVSETNINGER           

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 10 54 247 981 54 247 981 18 341 651 65 421 329 

Til bundne avsetninger 10 13 763 928 77 000 77 000 11 735 397 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 

 

-19 057 330 -19 057 330 0 -13 331 193 

Bruk av ubundne avsetninger 10 -36 384 000 -36 384 000 -8 424 000 -47 074 634 

Bruk av bundne avsetninger 10 -2 275 096 -141 000 -141 000 -4 321 176 

Sum netto avsetninger   10 295 483 -1 257 349 9 853 651 12 429 724 

Overført til investeringsregnskapet 10 12 660 121 14 558 000 0 820 229 

Til fordeling drift 

 

-459 779 382 -461 526 349 -451 175 349 -468 402 280 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 

 

452 574 188 461 526 349 451 175 349 449 344 949 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   -7 205 194 0 0 -19 057 331 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskapsskjema 1B drift 

    
     
Tjenesteområde Regnskap 2017 Justert budsjett 2017 Opprinnelig budsjett 2017 Regnskap 2016 

Sentralt tjenesteområde 68 298 772 77 284 000 83 316 000 74 583 573 

Tjenesteområde kultur og oppvekst 126 015 130 124 569 001 118 790 001 122 650 200 

Tjenesteområde Levekår 211 505 126 211 911 247 202 827 247 208 767 422 

Tjenesteområde samfunn 46 755 159 47 762 101 46 242 101 43 343 753 

Sum fordelt til drift fra regnskapsskjema 1A 452 574 188 461 526 349 451 175 349 449 344 949 

Regnskapsskjema 1A 452 574 188 461 526 349 451 175 349 449 344 949 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/18 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/05538-1 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding og årsregnskap 2017

Årsmelding og årsregnskap 2017  Tinn kommune 

side 120 

 

Regnskapsskjema 2A investering 
 

        Note Regnskap 2017 Just. bud. 2017 Oppr. bud. 2017 Regnskap 2016 

FINANSIERINGSBEHOV           

Investeringer i anleggsmidler 13 50 076 484 72 648 300 70 584 000 20 829 257 

Utlån og forskutteringer 
 

3 691 158 6 000 000 0 3 217 534 

Kjøp av aksjer og andeler 

 

2 136 056 2 136 000 1 600 000 2 963 002 

Avdrag på lån 7 2 448 433 2 400 000 0 2 547 051 

Avsetninger 10 12 553 223 12 621 000 0 238 605 

Årets finansieringsbehov   70 905 354 95 805 300 72 184 000 29 795 449 

FINANSIERING           

Finansiert slik: 

     Bruk av lånemidler 

 

-35 236 650 -38 250 947 -27 000 000 -20 768 032 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 
 

-471 292 -371 000 0 -169 292 

Tilskudd til investeringer 

 

-1 805 373 -1 000 000 -12 000 000 -1 505 000 

Kompensasjon for merverdiavgift 
 

-6 192 860 -11 018 086 -12 984 000 -1 548 986 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 

 

-14 364 572 -2 900 000 0 -3 892 871 

Andre inntekter 

 

0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering   -58 070 747 -53 540 033 -51 984 000 -27 884 181 

Overført fra driftsregnskapet 10 -12 660 121 -14 558 000 0 -820 229 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 
 

0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 10 -174 486 -27 707 267 -20 200 000 -1 091 039 

Sum finansiering   -70 905 354 -95 805 300 -72 184 000 -29 795 449 

Udekket/udisponert 

 

0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2B investering 

   

     Prosjekt   Regnskap 2017 Just.bud.2017 Oppr.bud.2017 

Uten prosjekt 2 199 190 3 459 695 11 984 000 

IKT- skoler   0 0 400 000 

Uteområde Gvepseborg opplevelsessenter 19 552 2 988 264 1 000 000 

Lekeutstyr - barnehagene 0 419 132 200 000 

Jordskifte NH 656 388 150 000 0 

Ny telefonsentral 331 176 331 029 0 

Tomtesalg   39 070 0 0 

Boligsosial handlingsplan-forprosjekt 238 185 228 726 0 

Trafikksikring 0 400 000 400 000 

Generell rassikring 0 0 600 000 

Vannverk/Renseanlegg, nett-tiltak 0 12 176 442 5 000 000 

Renovasjonsordning inkl. Mårvik Deponi 0 499 951 3 000 000 

185005-Oppgradering Haukås Lurås vannverk 15 695 0 0 

185005-Oppgradering Øverbakke vannverk 417 801 0 0 

185005-Gvepseborg VA øvre område 393 223 0 0 

185005-VA strakstiltak FM 5 304 234 0 0 

185008-Ny renovasjonsordning 277 809 0 0 

Forprosjekt-prosjektering Djupetjønn 7 983 350 25 000 876 1 500 000 

Maskiner teknisk 1 929 711 2 477 217 2 000 000 

Mæland bro   -43 873 513 385 0 

Rjukan Torg 2012 626 370 0 0 

Atrå barne og Ungdomskole 2 410 129 5 499 665 20 000 000 

Atrå boligb./infrastruktur 123 531 499 610 0 

Nytt tilbygg Furuheim barnehage 6 241 145 6 559 675 0 

Mandheimen rehabilitering av fasader 1 902 343 8 273 633 19 500 000 

Barnehager-opprustning 0 0 5 000 000 

101039-Servicebygg 839 074 0 0 

101039-Tilretteleggingstiltak øvre område 418 942 0 0 

Mandheimen-rehabilitering etter brann KLP 14 976 310 0 0 

Mandheimen-innvendig rehabilitering 144 482 300 000 0 

Samlokalisering helse og omsorgtjenester Eldres Hus 8 047 0 0 

Oppussing kommunestyre-/formannskapssal 2 508 124 2 371 000 0 

Liftbil Brann + utstyr 116 475 500 000 0 

Investeringer i anleggsmidl. fra regnskapsskjema 2A 50 076 483 72 648 300 70 584 000 
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5. Noter 

 

Regnskapsprinsipper 

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 

balanseregnskapet gjøres ikke. 

 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 

finansieringsransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med 

i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i 

løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som 

memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 

eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 

eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 

markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 

markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 

investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 

klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling 

innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.  

 

Kommunen følger KRS nr. 4 avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 

anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i 

driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden 

ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.  

 

Klassifisering av gjeld 

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er verdsatt til virkelig verdi, mens andre 

markedsbaserte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året 

etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av enheten. Avskrivningsperioden er i tråd med § 8 i 

forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å 

være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 

 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 

gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 

(gebyrer, provisjoner mv.) samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. 
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Selvkostberegninger 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 

brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 

regionaldepartementet i dokument H-3/14. 

 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av denne loven. For 

kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. 

 

Organisering av kommunens virksomhet 

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, 

med unntak av Rjukanbadet KF. Rjukanbadet KF er organisert som et kommunalt foretak og avlegger 

selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Fjellab er et 

interkommunalt samarbeid iht. kommuneloven § 27, hvor Tinn kommune er vertskommune. Fjellab 

inngår i kommunens regnskaper. Det vises til note 16 og 17 for nærmere opplysninger om kommunens 

økonomiske forhold til disse virksomhetene. 

 

Alle tall i noteoppstillingen er oppgitt i hele tusen. 

 

 

Note 1 Endring i arbeidskapital  

 

   Balanseregnskapet: 31.12.2017 01.01.2017 

 

Endring 

2.1 Omløpsmidler 282 925 246 804  

2.3 Kortsiktig gjeld 107 952 99 789  

Arbeidskapital 174 973 147 015 27 958 

 

    

Drifts- og investeringsregnskapet:   Beløp Sum 

Anskaffelse av midler:       

    Inntekter driftsregnskap   707 764   

    Inntekter investeringsregnskap   19 803   

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner   48 834   

Sum anskaffelse av midler   776 401 776 401 

Anvendelse av midler:       

    Utgifter driftsregnskap   669 578   

    Utgifter investeringsregnskap   50 039   

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner   26 904   

Sum anvendelse av midler   746 521 746 521 

Anskaffelse - anvendelse av midler     29 880 

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)    -1 922 

Endring arbeidskapital i drifts - og investeringsregnskap   27 958 

Endring arbeidskapital i balansen      -27 958 

Differanse (forklares nedenfor)     0 
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Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

 Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var 587,5. I 2016 var antall årsverk 575 

Ytelser til ledende personer 

Lønn og 

annen 

godtgjørelse 

Godtgjørelse 

for andre 

verv 

Tilleggs-

godtgjørelse 

Natural-

ytelser 

 Administrasjonssjef 900 000 0 0 4 392 

 Ordfører 829 340 0 0 4 392 

 

      Godtgjørelse til revisor 

     Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor 

utgjør kr 887 650. Av dette gjelder kr 883 900 revisjon og kr 3 750 rådgivning og andre 

tjenester. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, diverse 

attestasjonsoppdrag og rådgivning samt Tinn Kirkelige Fellesråd. 

  

 

Note 3 Pensjoner 

      
        Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

     Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

pensjonskasse (SPK), som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 

 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon samt AFP/tidligpensjon 

og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. 

Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

 Premiefond 

       Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet 

kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, 

men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 

 

      2017 2016 

   Innestående på premiefond 01.01.   74 030 141 903 

   Tilført premiefondet i løpet av året   6 531 974 6 190 334 

   Bruk av premiefondet i løpet av året 

 

6 524 322 6 258 214 

   Innestående på premiefond 31.12.   81 689 74 030 

   

        Regnskapsføring av pensjon 

      Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 

beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen 

mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes som premieavvik, og skal 

inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år med 1/7 per år 

for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 

2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. 

 

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 

kommuneregnskapet. For 2017 innebærer dette at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 2 145 508 

høyere enn faktisk betalte pensjonspremier. 
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Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Økonomiske forutsetninger for beregning av 

pensjonskostnaden KLP SPK Andre 

 Forventet avkastning pensjonsmidler  4,5 % 4,20 %   

 Diskonteringsrente  4,00 % 4,00 %   

 Forventet årlig lønnsvekst og G-regulering 2,97 % 2,97 %   

 Forventet årlig pensjonsregulering 2,20 % 

 

  

 

        Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik  

        Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik   2017 2016 

 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 

  

  37 187 37 460 

 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 

 

  36 246 35 329 

  - Forventet avkastning på pensjonsmidlene 

 

  -33 274 -31 935 

 Administrasjonskostnader       2 708 2 672 

 Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 

  

  42 867 43 524 

 Betalt premie i året 

   

  48 341 50 053 

 Årets premieavvik         5 474 6 529 

 

        Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og 

akkumulert premieavvik 
2017 2016 

 

  
Arb.giver

-avg.   

Arb.giver

-avg. 

 Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 932 837  909 829 

  Pensjonsmidler pr. 31.12.         784 538      739 847   

 Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.   148 299 15 719 169 982 18 018 

 Årets premieavvik 

 

  5 474  6 529   

 Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 

01.01.) 

 

  43 848  44 006   

 Sum amortisert premieavvik dette året   -7 619  -6 687   

 Akkumulert premieavvik pr. 31.12   41 702 4 403 43 848 4 657 

  

 

         2017 2016 

  Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons- 

Estimatavvik og planendringer midler forpliktelser midler forpliktelser 

Estimatavvik 31.12. dette år 0 14 750 0 0 

  

  

    

Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C 0 0 0 0 
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Note 4 Anleggsmidler 

       

           EDB-

utstyr, 

kontor-

maskiner 

Anleggs-

maskiner 

mv. 

Brann-

biler, 

tekniske 

anlegg 

Boliger, 

skoler, 

veier 

Adm. 

bygg, 

sykehjem 

mv. 

Tomte-

områder 

Immaterielle 

eiendeler SUM 

Anskaffelseskost 

01.01 29 271 63 954 71 738 527 941 227 797 7 203 0 927 904 

Årets tilgang  3 834 3 250 5 510 19 069 17 269 1 106 0 50 039 

 - herav overført fra 

egne KF               0 

Årets avgang           -355   -355 

 - herav overført til 

egne KF               0 

Anskaffelseskost 

31.12 33 105 67 204 77 248 547 010 245 066 7 955 0 977 588 

Akk avskrivninger 

31.12 -25 416 -40 468 -34 242 -148 842 -63 156 0   -312 124 

Netto akk. og rev. 

nedskrivninger -174 0 -573 -11 636 -3 649 0   -16034 

Akk. avskr. og 

nedskr. 31.12. -25 590 -40 468 -34 815 -160 478 -66 805 0 0 -328 158 

Bokført verdi pr. 

31.12 7 515 26 736 42 433 386 532 178 261 7 955 0 649 431 

Herav finansielle 

leieavtaler 845 0 0 0 0 0 0 845 

Årets avskrivninger -2 612 -4 445 -2 734 -11 904 -4 871 0 0 -26 566 

Årets nedskrivninger 0 0 0 -1943 -3 649 0 0 -5 593 

Årets reverserte 

nedskrivninger  0 0 0 0 0 0 0 

0 

 

                  

Tap ved salg av 

anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gevinst ved salg av 

anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år       

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 

Ingen 

avskr.     

         
Anleggsmidlene på Mandheimen asylmottak er nedskrevet til kr 0 etter 

brannen 30/12-2016. 
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Note 5 Aksjer og andeler i varig eie 

   

     

  

Eierandel 

i 

Eventuell 

markeds- 

Balanseført 

verdi 

Balanseført 

verdi 

Selskapets navn selskapet verdi 31.12.2017 31.12.2016 

Tinn Energi AS 100 %    kr     15 000   kr     15 000  

Tinn Vann og Avløp AS 100 %    kr       3 000   kr       3 000  

Rjukanlys AS 100 %    kr       2 950   kr       2 950  

Hardangervidda Senteret AS 100 %    kr       5 000   kr       5 000  

Krossobanen AS 87 %    kr       4 972   kr       4 972  

Rjukan Forretningsbygg AS 77 %    kr            41   kr            41  

Rjukan Næringsutvikling AS 100 %    kr          662   kr          662  

Gaustabanen AS 41 %    kr       1 100   kr       1 100  

Atrå Barn- og Fritid 14 %    kr          140   kr          140  

VisitRjukan AS 18 %    kr          227   kr          227  

Gausta-Kvitåvatn Turistservice AS 8 %    kr            30   kr            30  

Tinn Billag AS 6 %    kr            55   kr            55  

VisitTelemark AS 1 %    kr            10   kr            10 

Norske Fjell AS Minoritet    kr            10   kr            10  

Norsk Hydro AS Minoritet    kr              1   kr              1  

Norsk Skogindustri ASA Minoritet    kr              3   kr              3  

Yara AS Minoritet    kr              -   kr              -  

Statoil AS Minoritet    kr            21   kr            21  

Norsk Bane AS Minoritet    kr            52   kr            52  

Skien Dalen Skipsselskap Minoritet    kr            30   kr            30  

Haukeliveien AS Minoritet    kr            10   kr            10  

Kommunekraft AS Minoritet    kr              1   kr              1  

Sum    kr          -   kr    33 314   kr    33 314  

     

  

Eierandel 

i 

Eventuell 

markeds- 

Balanseført 

verdi 

Balanseført 

verdi 

Selskapets navn selskapet verdi 31.12.2017 31.12.2016 

Egenkapitalinnskudd KLP      kr     22 312   kr     20 176  

Interkommunalt arkiv for BTV IKS      kr            17   kr            17  

Telemark Kommunerevisjon IKS      kr            32   kr            32  

Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS      kr            20   kr            20  

Telemark Interkommunalt Næringsfond      kr            84   kr            84  

Biblioteksentralen      kr              3   kr              3  

AT Skog (andelsinnskudd)      kr            23   kr            23  

Norsk Jernbaneklubb       kr              1   kr              1  

Sum      kr    22 490   kr    20 354  
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Note 6 Langsiktig gjeld  

   

 

  

      

 

  

Fordeling av langsiktig gjeld:     31.12.2017 

 

 

31.12.2016 

 

Neste års 

avdrag  

Gjeldsbrevlån/banklån 

  

  175 391 227 756 0  

Obligasjonslån 

   

  129 750 0 0  

Sertifikatlån 

   

  0 62 750 0  

Husbanklån 

   

  27 659 24 108 0  

Finansielle leieavtaler 

  

  754 1 069 0  

Sum bokført langsiktig gjeld     333 554 

 

315 683 0  

  

   

       

 Langsiktig gjeld i særregnskap 

 

         

Rjukanbadet 

   

  0   

 Fjellab 

   

  0   

 Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap   0   

 

0 

  

   

      

 Kommunens samlede eksterne lånegjeld   0   

 

0 

      

 

  

          

Langsiktig 

gjeld Gj.sn. 

 Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2017 rente 

 Langsiktig gjeld med fast rente: finansiell leasing    kr          754  4,4 % 

 Langsiktig gjeld med fast rente: 

  

 kr   269 130  1,68 % 

 Langsiktig gjeld med flytende rente:      kr     63 670  1,67 % 

  

          

Langsiktig 

gjeld Gj.sn. 

Lån med hovedstolsforfall inntil et år frem i tid:   31.12.2017 rente 

Lån med hovedstolsforfall inntil et år frem i tid:    kr      99 670  1,53 % 

 

Langsiktig gjeld med fast rente       

Lån nr. 

Volum 

(mill.) 

Siste 

forfall 

Rente-

binding 

til Betaler 

Finans-

reglementet 

20150508 58,1 Okt.18 okt.18 1,610 Kap. 7 

20160135 41,6 mars.18 mars.18 1,420 Kap. 7 

20170107 62,75 feb.20 feb.20 1,150 Kap.7 

20170417 67,0 aug.21 aug.21 1,700 Kap. 7 

8317.53.26076 39,7 feb.19 feb.19 2,860 Kap. 7 
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Note 7 Avdrag på lån 

      

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler 

   Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å 

beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum 

langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets 

avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 

avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.  

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag         2017 2016 

 Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet *)     12 820 12 066 

 Beregnet minimumsavdrag       12 354 11 653 

 Avvik         466 413 

 *)Inkl. kr 454 000 i avdrag på finansielle leieavtaler  

 

       Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer 

   Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av 

kommunens innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til 

avdragsfond (bundet investeringsfond), jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 

3.4 nr. 2. 

 

          2017 2016 

 Mottatte avdrag på startlån       2 881 2 786 

 Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet   2 448 2 547 

 Avsetning til avdragsfond 

   

433 239 

 Saldo avdragsfond 31.12.       1 497 1 065 
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Note 8 Kommunens garantiansvar  

 

       

Garanti-ramme 

Beløp pr. 31.12. Utløper 

Gitt overfor - navn 2017 2016 dato 

Atrå Barn og fritid AS  kr      1 063   kr        591   kr        632  2025 

Atrå Barn og fritid AS  kr        640   kr        286   kr        430  2027 

          

Furubakken Borettslag  kr      5 344   kr      1 250   kr      1 483  2025 

Perrongen Borettslag  kr    10 000   kr      4 251   kr      4 575  2031 

Skomakergata Borettslag  kr      2 750   kr         825   kr         963  2023 

Tinnsjå Borettslag  kr      7 390   kr      3 381   kr      3 593  2033 

Øverlandstunet Borettslag  kr    21 440   kr      8 086   kr      8 789  2029 

      

 

  

Hjerdalen Veglag  kr      1 300  kr      1 098  kr      1 300 2026 

Tinn Vann og Avløp AS  kr      6 625   kr      3 951   kr      4 456 2025 

Tinn Vann og Avløp AS  kr      6 625  kr      2 096   kr      2 589 2022 

      

 

  

IKA Kongsberg    kr      1 802   kr      2 010   

Krossobanen AS  kr      2 000   kr      1 489   kr      1 622  2028 

Hardangerviddasenteret*  kr      3 000    

 

2019 

Sum garantiansvar    kr    29 106   kr    32 352    

*Har ikke fått melding om at Hardangerviddasenteret har benyttet garantien 

    

 

Note 9 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 

 

       Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 

    

Aktivaklasse 

Økonomi-

reglement 

Anskaffelses-

kost 

Markeds-

verdi 

Balanseført-

verdi 

Resultatført 

verdiendring Durasjon 

Obligasjoner pkt. 7.7 29 007 29 114 29 114 -33 0,18 

    29 007 29 114 29 114 -33 0,18 
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Note 10 Avsetning og bruk av fond 

    

  Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2017 2016 

Avsetninger 80 565      77 395  

Bruk av avsetninger 38 833    52 487  

Til avsetning senere år 166 083  124 351   

Netto avsetninger 41 732    24 908 

Disposisjonsfond   

Beholdning 01.01 93 421   76 135  

Bruk av fondet i driftsregnskapet 36 384   47 075  

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0   1 060  

Avsetninger til fondet 54 248      65 421  

Beholdning 31.12 111 285   93 421  

Bundne driftsfond    

Beholdning 01.01 28 054    20 640  

Bruk av fondet i driftsregnskapet 2 275      4 321  

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0             -    

Avsetninger til fondet 13 764      11 735  

Beholdning 31.12 39 543       28 054  

Ubundne investeringsfond    

Beholdning 01.01 1 619     1 619  

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0             -  

Avsetninger til fondene 12 121             -    

Beholdning 31.12 13 740        1 619  

Bundne investeringsfond    

Beholdning 01.01 1 258      1 050  

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 174              31  

Avsetninger til fondet 432           239  

Beholdning 31.12 1 515        1 258  

 

 

 

Note 11 Endringer i regnskapsprinsipp  

Konto for endring av regnskapsprinsipp 

    Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal 

ikke dekkes inn. 

 

        Konto for endring av regnskapsprinsipp   31.12.2017 31.12.2016 

 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)   4 347 4 347 

 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0 

 Sum         4 347 4 347 
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Note 12 Kapitalkonto  

 

  Saldo 01.01.  kr     251 080 

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)   

Aktivering av fast eiendom og anlegg  kr       42 954 

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg  kr                -  

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  kr         7 085  

Kjøp av aksjer og andeler  kr                -             

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler  kr                -  

Utlån  kr         3 713 

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse  kr         2 136  

Avdrag på eksterne lån  kr       14 814  

Økning pensjonsmidler   kr       44 691 

Avdrag fin.leasng  kr            454  

Nedskr.fin.leasing  kr            175 

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)   

Avgang og salg av fast eiendom og anlegg  kr            355  

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  kr       24 726  

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler  kr                 - 

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  kr         7 434  

Avgang aksjer og andeler  kr                 -              

Nedskrivning av aksjer og andeler  kr                 - 

Avdrag på utlån  kr          3 063 

Avskrivning utlån  kr                 -            

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse  kr                 -  

Bruk av midler fra eksterne lån  kr        34 922  

Reduksjon pensjonsmidler   kr                  - 

Økning pensjonsforpliktelser  kr        20 710 

Bruk av lån  fin.leasing  kr             315   

Saldo 31.12.  kr     275 579 

  



11/18 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/05538-1 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding og årsregnskap 2017

Årsmelding og årsregnskap 2017  Tinn kommune 

side 133 

 

Note 13 Investeringsprosjekter 

     

       

Prosjekt 

Vedtatt 

utgifts-

ramme 

Regnskaps-

ført 

tidligere år 

Regnskaps-

ført i år 

Årets 

budsjett 

Sum 

regnskaps

-ført 

Gjenstår av 

utgifts-

ramme 

101039 Uteområde Gvepseborg 

opplevelsessenter 5 100 2 861 1278 2 988 4 139 961 

185005 

Vannverk/Renseanlegg+ledn.net

t 29 885 21 808 6 131 12 176 27 939 1 946 

185008 Renovasjonsordning 

inkl Mårvik 18 010 14 049 278 500 14 327 3 683 

185036 Djupetjønn 

forprosjektering 36 500 264 7 983 25 000 8 247 28 253 

186042 Rjukan Torg 2012 19 490 19 451 626 0 20 077 -587 

186049 Atrå barne og 

ungd.skole 98 000 2 178 2 410 5 499 4 588 93 412 

186059 Nytt tilbygg Furuheim 

barnehage 8 000 1 459 6 241 6 560 7 700 300 

186060 Mandheimen 

rehabilitering av fasade 20 000 717 1 902 8 274 2 619 17 381 

186065 Mandheimen rehab.etter 

brann 0 0 14 976 0 14 976 0 

187018 Oppussing 

kommunestyre/formannskapssal 2 371 0 2 508 2 371 2 508 -137 

       Kolonne "vedtatt utgiftsramme" er den totale kostnadsramme på prosjektene pr.31.12.2017. 

 

Kolonne "regnskapsført i år" er utgifter fratrukket tilskudd og andre inntekter (dvs. der tilskudd ikke 

inngår i den totale kostnadsrammen som en del av finansieringen) 

 

Prosjekt 101039 Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter  er inkl. prosjekt Servicebygg og  

Tilretteleggingstiltak øvre område. 

 

      Prosjekt 185005 Vannverk/Renseanl./ledn.nett: Dette er summen av enkeltprosjekter som 

oppgradering Haukås-Lurås og Øvrebakke vannverk, Gvepseborg VA øvre område og VA 

strakstiltak FM. 

 

Prosjekt 185008 Renovasjonsordning inkl. Mårvik er summen av Toppdekke Mårvik og ny 

renovasjonsordning. 

 

Prosjekt 101039 Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter -Tinn kommune har mottatt kr 750.000 

av totalt 1,5 mill. kr i regionale utviklingsmidler fra Telemark fylkeskommune. 

 

 Prosjekt 186042 Rjukan Torg mottok i 2016 kr 600 000 i tilskudd fra Telemark 

fylkeskommune. 

 

Prosjekt 186065 Mandheimen rehab etter brann er finansiert av forsikringsutbetaling fra 

KLP. Totalt mottatt i 2017 kr 14 279 685. 

    



11/18 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/05538-1 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding og årsregnskap 2017

Årsmelding og årsregnskap 2017  Tinn kommune 

side 134 

 

Note 14 Selvkostområder 

 

Tinn kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen 

benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 

 

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. For 

å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle 

som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker 

fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet 

under viser, ikke være direkte sammenlignbare. 

 

Forskjeller mellom kommunens regnskap og 

selvkostregnskapet 

Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 

Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 

Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 

Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 

Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 

Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 

Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 

Resultat 1 370 000 160 000 

 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter 

(administrasjonsutgifter). 

 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av 

fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men 

representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. 

Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes 

restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 

1/2 %-poeng. I 2017 var denne lik 1,980 %. 

 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 

selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne 

selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i 

løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. 

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. 

Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå 

til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 

2017 i sin helhet være disponert innen 2022. 

 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 

forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste 

økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er 

det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell 

etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst 

mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
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  Avløp Vann 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

         

 

 

5 000 

Selvkostfond 31.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet etterkalkyle 2017 

Etterkalkylene for 2017 er basert på regnskap datert 1. februar 2018. 

 
Etterkalkyle selvkost 2017 Vann Avløp Renovasjon Slam- 

tømming 

Totalt 

Gebyrinntekter 12 122 764 12 265 851 16 985 638 1 860 046 43 234 299 

Øvrige driftsinntekter 1 733 085 1 174 035 -41 296 600 2 866 424 

Driftsinntekter 13 855 849 13 439 886 16 944 342 1 860 646 46 100 723 

Direkte driftsutgifter 8 669 800 8 990 944 12 558 765 2 164 038 32 383 547 

Avskrivningskostnad 2 811 278 2 363 348 940 013 212 020 6 326 659 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 1 269 308 905 523 217 323 18 891 2 411 045 

Indirekte netto driftsutgifter 387 146 390 943 138 610 80 346 997 045 

Indirekte avskrivningskostnad 39 443 44 843 8 347 40 352 132 985 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 23 590 25 882 3 999 26 636 80 107 

Driftskostnader 13 200 565 12 721 483 13 867 055 2 542 284 42 331 387 

Resultat 655 284 718 403 3 077 287 -681 638 3 769 336 

Kostnadsdekning i % 105,0 % 105,6 % 122,2 % 73,2 % 108,9 % 

  

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -5 544 466 1 595 903 -1 626 986 -1 086 714 -6 662 263 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 655 284 718 403 3 077 287 -681 638 3 769 336 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) -103 293 38 711 -1 749 -28 265 -94 596 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -4 992 476 2 353 017 1 448 552 -1 796 617 -2 987 524 

 
Etterkalkyle selvkost 2017 Feiing Plansaker 

(private) 

Bygge- og 

delesaker 

Oppmåling Totalt 

Gebyrinntekter 1 551 280 193 862 2 835 468 2 788 761 7 369 371 

Øvrige driftsinntekter 438 165 983 -8 800 1 200 158 821 

Driftsinntekter 1 551 718 359 845 2 826 668 2 789 961 7 528 192 

Direkte driftsutgifter 1 026 603 736 925 3 235 516 1 338 774 6 337 818 

Avskrivningskostnad 0 0 1 881 0 1 881 

Kalkulatorisk rente (1,98 %) 0 0 205 0 205 

Indirekte netto driftsutgifter 52 242 74 514 751 428 188 632 1 066 816 

Indirekte avskrivningskostnad 17 946 9 940 43 033 13 442 84 361 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,98 %) 11 107 7 220 30 728 9 522 58 577 

Driftskostnader 1 107 898 828 599 4 062 789 1 550 369 7 549 655 

+ Tilskudd/subsidiering 0 468 754 1 236 121 0 1 704 875 

Resultat 443 820 0 0 1 239 592 1 683 412 

Kostnadsdekning i % 140,1 % 43,4 % 69,6 % 180,0 % 99,7 % 

  

Fremførbart underskudd 01.01 -452 831 0 0 0 -452 831 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 443 820 0 0 1 239 592 1 683 412 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (1,98 %) -4 572 0 0 12 272 7 700 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -13 583 0 0 1 251 864 1 238 281 

 

Etterkalkylen for 2017 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 

14 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til 

selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske 

kommuner. 

1
0

0
0

 k
r 
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Note 15 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner  

       Kommunen inngikk 01.01.2011 ny avtale med Jan Stenersen Transport AS om innsamling 

og transport av husholdningsavfall. Totale kostnader knyttet til renovasjonsordningen var i 

2017 på kr 11,1 mill. 

 

 

Note 16 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid og samkommune jf. 

kommuneloven § 27, kap. 5B og kap. 11 

 

         31.12. 2017 31.12. 2016 

  Kommunal virksomhet - navn Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld 

  Kortsiktige poster         

  Rjukanbadet KF  kr            -   kr           2   kr               kr        212   

  Fjellab  kr            -   kr            -   kr             -   kr           -  

  Sum kortsiktige poster  kr            -   kr           2   kr             kr        212  

  Langsiktige poster         

  Sum langsiktige poster  kr            -   kr            -   kr            -   kr            -  

   

 

Note 17 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27  

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i årsregnskapet 

til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike 

samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp: 

     

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27 Fjellab   

 Overføring fra Tinn kommune (kontorkommunen) kr                1 230   

 Overføring fra Vinje kommune   kr                   502    

 Overføring fra Tokke kommune   kr                   390    

 Resultat av overføringer  kr                2 122    

 Samarbeidets egne inntekter  kr                2 216    

 Samarbeidets driftsutgifter  kr                4 144    

 Resultat av virksomheten  kr                   194    

 Disponering av resultatet:     

 Tilbakeført deltaker kommunene          kr                        -    

 Overført til neste driftsår   kr                   194    

 Udekket underskudd          kr                        -    

  

 

Note 18 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 

Saker mellom Rjukan Technology Center AS og Tinn kommune v/ordfører og rådmann Rune 

Lødøen (personlig) er hevet ved forlik mellom partene. 



11/18 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/05538-1 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding og årsregnskap 2017

Årsmelding og årsregnskap 2017  Tinn kommune 

side 137 

 

Tinn kommune (og Forsvarsbygg) ble frikjent i Borgarting lagmannsrett i ankesaken der 

grunneiere krevde at forkjøpsrett til grunnareal på Gaustatoppen ble utløst i forbindelse med 

Tinn kommunes kjøp av fjellanlegget i Gaustatoppen. Kommunen/Forsvarsbygg ble også 

tilkjent dekning av saksomkostninger i forbindelse med rettsaken. Dommen er rettskraftig. 

 

Tinn kommune er stevnet av huseiere i forbindelse med at kommunen anser at uoppsigelige 

husleiekontrakter i forbindelse med boliger til flyktninger er inngått uten fullmakter. Rettsak er 

berammet i Aust-Telemark tingrett 19.-21. mars 2018. 
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6. Revisjonsberetning 
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Forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om konsulentbruk i Tinn kommune til orientering.  

 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret tar rapporten «Konsulentbruk  - Rutiner og praksis i tre investeringsprosjekt» til 

orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å:  

 fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer systematiske 

vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter, 

 sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i interne reglement og 

prosedyrer,  

 sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for god oppfølging av 

oppdragene.  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 

oktober 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp.  

 

Bakgrunn for saken: 
Forvaltningsrevisjonen, Konsulentbruk, ble bestilt av kontrollutvalget i Tinn kommune 24.04.2017 i sak 

20/17, og prosjektplan ble behandla og godkjent i møtet 25.09.2017, sak 29/17. 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen har undersøkt følgende problemstillinger: 

 I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i investeringsprosjekt bidrar til 

rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens ressurser? 

o Følges tiltakene i investeringsprosjektene? 

 Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er satt? 

 

Revisjonskriterier og avgrensing 

Revisjonskriteriene i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven med tilhørende 

forarbeider, og fra regelverk og veiledere som omhandler offentlige innkjøp/konsulentbruk.  
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Funn i rapporten 

 

Problemstilling 1 – Konsulentbruk i investeringsprosjekt 

Kommunen gjør vurderinger av behov for å leie inn konsulenter, men har ikke tilstrekkelige tiltak for å 

sikre at det gjøres systematisk. Kommunen har tiltak som kan bidra til at bruken av konsulenter blir mest 

mulig effektiv, men tiltakene er ikke fulgt godt nok opp i alle prosjektene revisjonen har undersøkt.  

 

Problemstilling 3 – Rapportering 

Kommunen har rutiner for rapportering til politisk nivå. Rutinene er egnet til å sikre at det blir gitt jevnlig 

informasjon. Rutinene er imidlertid ikke fulgt godt nok opp, ved at det er informert for sent om noen 

forhold i investeringsprosjektene.  

 

Revisjonen har følgende anbefalinger til kommunen: 

Revisjonen mener at kommunen bør:  

 fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer systematiske 

vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter, 

 sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i interne reglement og 

prosedyrer,  

 sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for god oppfølging av 

oppdragene.  

 

Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal legger frem forvaltningsrevisjonsrapporten i møtet. 

 

Administrasjonen vil være tilstede ved fremleggingen av rapporten.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Revisjonen gir som ledd i sitt oppdrag anbefalinger til kommunen. Kontrollutvalget har derimot 

innstillingsrett til kommunestyret i slike saker, og det er derfor naturlig å formulere anbefalingene til 

vedtaksform for kommunestyret. Det er i tillegg naturlig for kontrollutvalget å be om en oppfølging av 

hvordan anbefalingene i rapporten blir fulgt opp. 

 

 

 

Vedlegg:  

- 726 019 Forvaltningsrevisjonsrapport – Konsulentbruk, Rutiner og praksis i tre 

investeringsprosjekt. 
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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik 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). Vi samarbeider 

faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

 

Tinn kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2014: 

 

 

 726 013  Samhandlingsreformen (2014) 

 726 014  Eiendomsforvaltning (2015) 

 726 017  Barnevern og forebyggende arbeid (2016/2017) 

 726 018 Inngåelse av husleiekontrakter (2017) 
 

 

 

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 
Kontrollutvalget ønsket å se på kommunens konsulentbruk i forbindelse med tre ulike 

byggeprosjekt i kommunen. Kontrollutvalget har behandlet prosjektplan og bestilte i 

sak 29/17 forvaltningsrevisjon i tråd med foreslått plan.  

 

Vi har gjennomført intervju og gjennomgått sentral dokumentasjon for å svare på 

problemstillingene.  

 

Konsulentbruk i investeringsprosjekt 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i 
investeringsprosjekter bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av 
kommunens ressurser? 
Følges tiltakene i investeringsprosjektene? 

 

Kommunen gjør vurderinger av behov for å leie inn konsulenter, men har ikke 

tilstrekkelige tiltak for å sikre at det gjøres systematisk. Kommunen har tiltak som kan 

bidra til at bruken av konsulenter blir mest mulig effektiv, men tiltakene er ikke fulgt 

godt nok opp i alle prosjektene vi har undersøkt.  

 

Rapportering 

Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er 
satt? 

Kommunen har rutiner for rapportering til politisk nivå. Rutinene er egnet til å sikre at 

det blir gitt jevnlig informasjon. Rutinene er imidlertid ikke fulgt godt nok opp, ved at 

det er informert for sent om noen forhold i investeringsprosjektene.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at kommunen bør: 

 

 fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer 

systematiske vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter, 

 sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i 

interne reglement og prosedyrer, 
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 sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for 

god oppfølging av oppdragene. 

 

 

Skien, 12.04.18 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen er kontrollutvalgets ønske om å se på 

kommunens konsulentbruk i forbindelse med ulike byggeprosjekt i kommunen, og 

spesielt utbyggingen av Furuheim barnehage, ungdomsskolen i Atrå og Gvepseborg.1  

 

Kontrollutvalget bestilte prosjektplan i sak 20/17, og har behandlet to forslag til 

prosjektplan i sak 22/17 og 29/17. I sak 22/17 orienterte rådmannen om kommunens 

konsulentbruk, noe som gjorde det aktuelt å justere prosjektplanen.  

Den 25.09.17 i sak 29/17 bestilte kontrollutvalget i Tinn forvaltningsrevisjon i tråd med 

foreslått plan, med leveranse i april 2018.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i 
investeringsprosjekt bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens 
ressurser? 

Følges tiltakene i investeringsprosjektene? 

Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er 
satt? 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven med 

tilhørende forarbeider, og fra regelverk og veiledere som omhandler offentlige 

innkjøp/konsulentbruk.  Kriteriene framgår under hver problemstilling i rapporten, og 

er nærmere omtalt i vedlegg 2.  

                                                      
1 Ungdomsskolen i Atrå er del av Atrå barne- og ungdomsskole. Utbyggingen gjelder ungdomsskole-

delen av skolen og vi omtaler derfor skolen som Atrå ungdomsskole. 

2 Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene 

er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter. 
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1.3 Avgrensning 
Med «konsulent» mener vi i denne rapporten en tjenesteyter som tilbyr sin ekspertise 

innenfor et visst fagfelt, vanligvis i et begrenset tidsrom. Tema for denne rapporten er 

innleie av konsulenter i investeringsprosjekt. Vi har avgrenset dette til 

konsulenttjenester i planlegging/prosjekteringsfasen, slik at innleie av utfører, den som 

bygger, ikke er omfattet av denne revisjonen.  

 

Anskaffelsesprosesser omtales noe i rapporten, i den grad det er relevant for 

problemstillingene. Vi har ikke undersøkt om kommunen har fulgt reglene om 

offentlige anskaffelser ved kjøp av konsulenttjenester.  

 

Teknisk enhet har en prosjektadministrativ håndboka, som er en prosedyre for 

gjennomføring av investeringsprosjekter. Her er det ikke omtale av krav til arkivering i 

ephorte, som er kommunens sak og arkivsystem, men det er omtale av krav til 

arkivering på prosjektets mappe på felles filserver. Gjennom revisjonen har vi fått 

informasjon som tilsier at kommunen har mangler knyttet til arkivering av 

dokumentasjon i investeringsprosjekt, særlig prosjekt som ligger noe tilbake i tid og 

der det har vært skifte av oppdragsleder for investeringsprosjektene. Vi har ikke 

undersøkt dette systematisk. 

 

1.4 Metode og kvalitetssikring 
Vi har intervjuet kommunalsjef for oppvekst og kultur, tidligere kommunalsjef for 

samfunn, teknisk sjef, enhetsleder barnehage og de to ingeniørene i prosjektteamet 

som har vært oppdragsledere på de tre investeringsprosjektene vi har undersøkt. I 

tillegg har vi gått gjennom kommunens retningslinjer og rutiner på området, 

avtaler/kontrakter med innleide konsulenter i prosjektene, relevante saksframlegg og 

rapportering til kommunestyret for de tre investeringsprosjektene. 

 

I arbeid med prosjektet har vi bedt om å få tilsendt politiske vedtak som gjelder de tre 

investeringsprosjektene, samt avtaler/kontrakter inngått med innleide konsulenter. 

Administrasjonen har opplyst at dette har vært en omfattende jobb bl.a. fordi politiske 

vedtak ikke ligger tilknyttet det enkelt prosjekt, men må søkes opp i arkivsystemet. 

 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

 

1.5 Høring 
Rapporten er sendt på høring til administrasjonen og presentert i et høringsmøte som 

del av høringen. Det er gjort justeringer som følge av møtet som er sendt 
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administrasjonen. Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. Høringen har ført til 

at vi har justert avsnitt en, tre og fire i punkt 3.1.1 (kompetanseplaner, kompetanse, 

juridisk rådgiver og oppgaver til prosjektingeniør).  



12/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn kommune - 17/05636-15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn kommune : TKR rapport Konsulentbruk Tinn kommune

Konsulentbruk – Rutiner og praksis i tre investeringsprosjekt – Tinn kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

4 

2 Organisering 
 
Det er teknisk enhet i Tinn kommune som har ansvaret for å følge opp alle 

investeringsprosjekter innen eiendom, bygg og anlegg. Teknisk enhet består av fire 

avdelinger med egne avdelingsledere, et prosjektteam og noen administrative 

stillinger. Organisasjonskartet er vist nedenfor. 

 

 
Figur 1 Organisering teknisk enhet Tinn kommune. Kilde: Administrativt delegeringsreglement Teknisk enhet. 
En av de tre stillingene i ingeniørteamet er en midlertidig stilling. 
 

Teknisk sjef og ansatte i ingeniørteamet har ansvar for å følge opp gjennomføringen av 

investeringsprosjekter. I tillegg skal avdelingslederne bidra inn i 

investeringsprosjektene på brukersiden, eksempelvis skal avdelingslederne for bygg, 

vei og anlegg og for renhold sikre innspill i byggeprosjekter, slik at en ved bygging tar 

hensyn til renhold av bygget og arbeid med drift og vedlikehold av bygget.  

 

Det har vært gjennomført omorganiseringer på teknisk enhet i perioden 2015 – 2017. 

Ledelsesstrukturen er endret, samt at enheten er tilført to nye stillinger midlertidig. I 

2015 ble det opprettet midlertidige avdelingslederstillinger for avdelingene Bygg, vei 

og anlegg og Vann avløp og renovasjon. Tidligere hadde avdelingene arbeidende 

formenn. Avdelingslederstillingene ble besatt av de som hadde vært arbeidende 

formenn. I tillegg ble to andre ansatte konstituert midlertidig som arbeidende 

formenn. Det ble tilført en ny fagarbeiderstilling på bygg, vei og anlegg og en 

prosjektingeniør, som begge ble ansatt i midlertidige stillinger. Tidligere var det to 
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prosjektingeniører.3 Teknisk sjef opplyser at denne endringen ble gjort som et tiltak 

bl.a. for å få til økt gjennomføring av investeringsprosjekter. Arbeid med evaluering av 

endringen er startet og skal avsluttes i 2018. 

 

Det har vært flere utskiftninger av prosjektingeniører i perioden vi har undersøkt, og 

perioder med redusert bemanning. Med unntak av en veldig kort periode høsten 2016, 

er det først fra mai 2017 og frem til nå at det har vært tre prosjektingeniører i enheten.  

 

Renhold og Brann og redning ble del av Teknisk enhet i mai 2016 og i juni 2017 ble 

selskapet Tinn vann og avløp AS også del av enheten. Prosessen med sammenslåing 

startet i 2015. 

  

                                                      
3 På teknisk har de i perioder tidligere også hatt tre ingeniører, bl.a. var det vedtak om at tre ingeniører 

skulle finansieres over driftsbudsjettet for 2013. Forut for omorganiseringen har vi fått opplyst at det 

bare var to ingeniører. 
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3 Konsulentbruk i investeringsprosjekt 
I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i 
investeringsprosjekter bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av 
kommunens ressurser? 
Følges tiltakene i investeringsprosjektene? 

 

 

Eksterne konsulenttjenester kan i mange tilfeller være et nødvendig supplement til 

kommunens egne personalressurser. Det kan være ulike årsaker til at kommunen har 

behov for å bruke konsulenter i arbeidet, f.eks. at en trenger spisset kompetanse for 

en begrenset periode. Slik bruk av konsulenter kan være mer økonomisk lønnsomt enn 

å ansette spisskompetanse. Dette er vurderinger kommunene må gjøre for å ivareta 

kravet om en rasjonell og effektiv forvaltning til beste for innbyggerne, jf. 

kommuneloven § 1.  

 

Vi skal her se på om kommunen har tiltak for å vurdere behov for konsulenter, følge 

opp at de får avtalte konsulenttjenester og evaluere bruken av konsulenter.  

 

3.1 Tiltak for å vurdere behov for konsulenttjenester 

Revisjonskriterier: 
 

 Kommunen bør ha en oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen 

organisasjon og gjøre en vurdering av behovet for kompetanse på kort og lang 

sikt  

 Kommunen bør ha en strategi eller særskilte retningslinjer for kjøp av 

konsulenttjenester. 

 Ved kjøp av konsulenttjenester bør det dokumenteres at det er foretatt en 

behovsvurdering. 

 

3.1.1 Oversikt og tiltak 
For å kunne vurdere behovet for å leie inn konsulenter, bør kommunen ha et bevisst 

forhold til egen kompetanse. Dette gjelder både hvilken kompetanse den enkelte 

enhet har og hvordan kompetanse kan nyttes på tvers av enhetene. I tillegg bør 

kommunen ha oversikt over eget kompetansebehov, hva en skal ha dekket gjennom 

egne ansatte og hva som må leies inn. Tinn kommune har i kommuneplanen strategisk 

kompetanseledelse som ett av satsingsområdene. Det er laget strategiske 

kompetanseplaner på to av kommunalområdene, men ikke på kommunalområde 

samfunn, som teknisk enhet er del av. Siden det ikke er laget slike planer på alle 
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områder, er det heller ikke laget en overordnet plan for hele kommunen. Det er 

nedfelt at strategiske kompetanseplaner skal utvikles på alle tjenesteområder og i alle 

enheter. Det har også vært gjennomført opplæring i strategisk kompetanseplanlegging 

for flere ledere. På teknisk er det foreløpig ikke laget noen kompetanseplan eller 

annen skriftlig oversikt som definerer kompetansebehovet på kort og lang sikt for 

enheten.  

 

Prosjektingeniørene på teknisk jobber i team for at de skal kunne dra nytte av 

hverandres kompetanse. Teamet er sammensatt av ansatte med litt ulik kompetanse, 

både nyutdannede med utdanning på masternivå og erfarne med kompetanse 

innenfor prosjektledelse og bygg og anlegg. Dessuten skal avdelingslederne på teknisk 

bidra inn i prosjektene med sin kompetanse.  

 

Når det gjelder det å dra nytte av kompetanse i andre enheter i kommunen, opplyser 

teknisk sjef at de akkurat nå har tilgang på noe bistand fra planavdelingen til 

utarbeidelse av skisser. Dette er benyttet i enkelte tilfeller den siste tiden, men dette 

er en kompetanse som planavdelingen har leid inn og ikke noe de har permanent. I 

investeringsprosjekter vil det være behov for mange typer spesialisert fagkompetanse 

f.eks. til prosjektering. Dette er kompetanse som finnes ikke i administrasjonen, og 

som heller ikke er naturlig at kommunen har. Teknisk har en juridisk rådgiver i halv 

stilling, som ifølge teknisk sjef har kompetanse innen plan og bygningsrett og skatt. 

Andre virksomheter i kommunen kan også bruke rådgiveren, på de fagområdene han 

har kompetanse. Rådgiveren har ikke offentlige anskaffelser og prosjektkontrakter som 

sitt juridiske fagfelt. Kommunen har i tillegg tilgang på juridisk rådgivning fra KS-

advokatene.  

 

Teknisk sjef opplyser at de med det omfanget av investeringsprosjekter kommunen har 

nå, trenger tre faste prosjektingeniører. Disse skal være oppdragsledere og ha et mer 

overordnet oppfølgingsansvar i prosjekt. Det er ikke lagt opp til at prosjektingeniørene 

skal være prosjektledere i større eller kompliserte prosjekt. I investeringsprosjekt vil 

det være behov for spesialisert fagkompetanse til ulike typer avgrensede oppdrag, som 

det ikke er naturlig at kommunen har selv. Foreløpig har de bare har hatt 

budsjettdekning til to faste og en i midlertidig stilling. Det har vært utfordringer både å 

rekruttere og beholde ingeniører i disse stillingene.  

 

De vi har intervjuet i teknisk enhet, samt tidligere kommunalsjef, opplyser at de bruker 

å leie inn ekstern prosjektleder i litt større eller kompliserte investeringsprosjekter. 

Dette gjøres for å kunne ha prosjektleder med spisskompetanse på den type bygg eller 

anlegg som investeringsprosjektet omfatter. Teknisk enhet har vurdert at det ikke er 

aktuelt eller ressursmessig forsvarlig å ha slik spisskompetanse selv, fordi det er 
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sjelden at kommunen bygger for eksempel ny skole. Kommunen har mange, men ofte 

ulike investeringsprosjekter. De vi har intervjuet opplyser også at teknisk enhet ikke 

har kapasitet til selv å være prosjektledere i alle prosjekt. 

 

I mange investeringsprosjekt inngår engasjement av ekstern prosjektleder i 

kommunestyret sitt vedtak om investering/forprosjekt. Det var del av vedtaket i sak 

20/15 om Atrå ungdomsskole. Kommunestyret har ikke fattet vedtak om ekstern 

prosjektleder for utbygging av Furuheim barnehage eller uteområdet på Gvepseborg. 

Parallelt med utbygging av Furuheim barnehage, skulle kommunen bygge ny 

barnehage i Rjukan sentrum. For dette prosjektet vedtok kommunestyret å engasjere 

ekstern prosjektleder. Rådmannen orienterte kommunestyret i desember 2015 om at 

administrasjonen engasjerte ekstern prosjektleder som både skulle ha ansvar for den 

nye barnehagen og utbygging av Furuheim barnehage. 

 

I kommunestyrets sak 65/17 har rådmannen redegjort for konsulentbruk i kommunen. 

Det er her vist at konsulentbruken har økt i teknisk enhet. Det er påpekt at dette må 

sees i sammenheng med vakanser og skifte i staben siste to år. Det er også vist til at 

utgifter til konsulenter kan variere i de ulike fasene i investeringsprosjektet, og at en i 

prosjekteringsfasen vil bruke mer på innleie av konsulenter. I tillegg er det vist til at det 

nå er strengere sentrale krav til byggeledelse. Det er den enkelte enhetsleder som må 

vurdere behov for innleie av konsulenter og kan gjøre dette innenfor de budsjetter de 

har ansvar for. Rådmannen påpeker at det skal vurderes om det finnes kompetanse og 

kapasitet i egen organisasjon før en anskaffer konsulenttjenester, og at enhetene bør 

samhandle om dette.4  

 

Kommunens økonomireglement har en egen del om investeringsprosjekt, i tillegg har  

teknisk enhet har laget en prosjektadministrativ håndbok. Teknisk sjef opplyser at 

håndboken er en prosjektprosedyre som er en del av styringssystemet til enheten. 

Formålet med håndboken er å sikre en ensartet og systematisk tilnærming til 

forberedelse og gjennomføring av prosjekter i Tinn kommune. Håndboken omtaler 

ikke kommunens behov for konsulenttjenester i prosjektgjennomføring eller 

retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester. I økonomireglementet er det heller ikke 

omtale av dette, bortsett fra at det er vist til at byggeleder kan engasjeres ved behov.  

 

I tillegg til ekstern prosjektleder leier kommunen inn konsulenter med 

spisskompetanse, som arkitekter, landskapsarkitekter og konsulenter med 

kompetanse i bl.a. grunnforhold/geoteknikk, elektro, brann. Vi har fått opplyst at dette 

gjøres fordi kommunen ikke har slik kompetanse selv.  Teknisk enhet kjøper også 

                                                      
4 I lederavtalene med rådmannen er det også lagt til grunn at enhetene skal samhandle på tvers. 
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konsulentbistand fra Innkjøpskontoret AS til gjennomføring av anskaffelser. Kjøp av 

bistand fra Innkjøpskontoret AS omtales nærmere i punkt 3.1.2. Det er ingen av 

prosjektingeniørene som har hatt opplæring i offentlige anskaffelser. Tidligere ansatte 

prosjektingeniører har hatt det, samt at teknisk sjef har tatt noen nettkurs i regi av Difi. 

Vi har i intervju fått opplyst at prosjektingeniør har savnet opplæring i regler knyttet til 

offentlige anskaffelser. 

 

Kommunen har ikke en skriftlig strategi eller retningslinjer for kjøp av 

konsulenttjenester. En slik strategi eller retningslinje kan inneholde en beskrivelse av 

kompetanse og kompetansebehov for egen organisasjon, samt betingelser som 

regulerer bruk av konsulenttjenester.  

 

Teknisk sjef opplyser at de gjør vurderinger av om de skal leie inn konsulenter før 

beslutning om å leie inn fattes, men de dokumenterer ikke dette. De dokumenterer 

behovet som konsulenten skal dekke i konkurransegrunnlaget/kontrakten med 

konsulenten.   

 

3.1.2 Konsulentbruk i tre investeringsprosjekt 
Her vil vi beskrive bruk av konsulenter i planleggings-/prosjekteringsfasen samt 

prosjektledelse i de tre prosjektene vi har valgt ut. Vi omtaler ikke tjenestekjøp der 

samlede utbetalinger er under kr 20 000,- eks. mva i det enkelte prosjekt. Vi ser heller 

ikke på selve byggefasen.  

 

Felles for alle konsulentoppdragene er at behovsvurderingene som er gjort forut for 

utlysning av konkurranse ikke er dokumentert skriftlig. Der det er utarbeide et 

konkurransegrunnlag og/eller kontrakt, er behovet kommunen vil ha dekket beskrevet.  

 

Som nevnt kjøper teknisk enhet bistand i anskaffelsesprosesser, og det er gjort for 

anskaffelser i alle de tre investeringsprosjektene vi undersøker. Det ble i 2017 inngått 

en rammeavtale med Innkjøpskontoret AS om kjøp av bistand i anskaffelsesprosesser.  

Det foreligger ikke noen skriftlig dokumentasjon av behovsvurderingene som er gjort 

før en valgte å kjøpe disse tjenestene. Det er ikke andre virksomheter i kommunen 

som bruker Innkjøpskontoret AS. De andre enhetene bruker anskaffelseskoordinatoren 

som kommunen har gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen.  

 

Atrå ungdomsskole 
Av regnskapstall for 2015-2017 ser vi at kommunen i perioden har benyttet 

konsulenttjenester knyttet til prosjektledelse og andre konsulenttjenester fra Cowi AS, 

WSP AS, Norconsult AS, ÅF Reinertsen AS (senere ÅF Engineering AS) og 
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Innkjøpskontoret AS. Cowi AS leverte en tilstandsanalyse for Atrå ungdomsskole i mars 

2015. WSP AS har hatt oppdraget som prosjektleder. Norconsult AS har utarbeidet 

arealprogram, funksjonsbeskrivelse over alle skolefunksjoner og nærhetsmatrise. ÅF 

Reinertsen AS har leid ut en miljørådgiver, som skulle skal kartlegge eksisterende 

bygningsmasse og utarbeide en miljøsaneringsrapport, samt bistå i selve 

byggeprosessen. Innkjøpskontoret AS har bistått med anskaffelse av prosjektleder og 

miljørådgiver. 

 

For oppdragene som prosjektleder, utarbeiding av arealprogram mm og miljørådgiver, 

er det i kontrakt beskrevet hvilket behov for tjenester som kommunen har.  

 

Furuheim 
Av regnskapstall for 2016-2017 ser vi at kommunen har benyttet konsulenttjenester 

knyttet til prosjektledelse og andre konsulenttjenester fra Eigil Røe Bygg og 

prosjektledelse AS, som kommunen fikk prosjektleder fra, og Børve og Borchsenius AS 

som var arkitekt/prosjekterende. I tillegg er har kommunen også fått tjenester fra AL 

Høyer AS, som var rådgivende ingeniør for arkitekt/prosjekterende og 

Innkjøpskontoret AS som har bistått med anskaffelse av prosjektleder. Kommunen har 

fått utarbeidet en rapport med kartlegging av skredfare fra Skred AS, som er bestilt av 

AL Høyer AS. 

 

I kontrakt/konkurransegrunnlag med Eigil Røe Bygg og Prosjektledelse AS og Børve og 

Borchsenius AS er det beskrevet hvilket behov for tjenester som kommunen har. 

Kommunen har ikke egne kontrakter med noen av de andre firmaene. 

 

Gvepseborg 
Av regnskapstallene for 2014 - 2017 ser vi at kommunen har benyttet 

konsulenttjenester knyttet til prosjektledelse og andre konsulenttjenester fra Gullik 

Gulliksen AS Landskapsarkitekter, Asplan Viak AS, ST-Landskap AS og Innkjøpskontoret 

AS.  

 

Gullik Gulliksen AS har i samarbeid med Context AS utarbeidet en strategiplan for 

utvikling av Gvepseborgområdet i 2013. ST-Landskap AS hadde avtale med kommunen 

om prosjektledelse av arbeidene på Gvepseborg, og Asplan Viak AS ble brukt til 

prosjektering av servicebygg ved nedre stasjon. Innkjøpskontoret AS har ifølge teknisk 

sjef bistått i arbeidet med anbudskonkurransen på servicebygget, rammeavtale med 

entreprenører for gravetjenester og anskaffelse av entreprenør for 

tilretteleggingstiltakene ved øvre stasjon.  
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I kontrakten med ST-Landskap AS er det det med beskrivelse av oppdraget, i den 

forstand at det står at det gjelder prosjektledelse for gjennomføring av 

tilretteleggingstiltak for området omkring øvre stasjon på Krossobanen og oppføring av 

servicebygg ved nedre stasjon. Oppdraget er ikke spesifisert nærmere. Det ble ikke 

gjennomført konkurranse om dette oppdraget. Teknisk sjef opplyser at firmaet ble 

brukt fordi de hadde et oppdrag for kommunen på Torget og fordi kommunen hadde 

behov for en landskapsarkitekt til prosjektledelse. Administrasjonen hadde ikke selv 

kapasitet til å ivareta funksjonen som prosjektleder, og en antok først at oppdraget var 

mindre enn det endte opp med å bli.  

 

I oppdragsbekreftelsen fra Asplan Viak AS er det også en beskrivelse av oppdraget. Det 

er ikke dokumentert beskrivelse av oppdraget for arbeidet som Gullik Gulliksen AS og 

Innkjøpskontoret AS har utført i dette prosjektet. 

 

3.1.3 Revisors vurdering 
Kommunen har ikke noen skriftlig oversikt eller beskrivelse av samlet kompetanse i 

egen organisasjon. Vi ser at kommunen har påbegynt et arbeid med strategisk 

kompetanseplanlegging, der det er gjennomført opplæring for en del av lederne og 

laget kompetanseplaner for to av tre kommunalområder. Det er et poeng å videreføre 

dette arbeidet og sikre at dette gjøres også for kommunalområde Samfunn. I tillegg er 

det viktig å se de ulike kompetanseplanene i sammenheng.  

 

Teknisk har gjort noen vurderinger av hva slags kompetanse en har behov for, både 

hva en skal ha selv og hva en skal leie inn. Etter vår vurdering kan disse vurderingene 

gjøres mer systematiske. For eksempel bør en gjøre en grundigere vurdering av 

behovet for å leie inn bistand til å gjøre anskaffelser. Dette er noe kommunen gjør 

relativt jevnlig, noe som gjør det viktig å vurdere fordeler og ulemper med å leie inn, 

versus å bygge opp egen kompetanse. Dette er også et område der kommunen faktisk 

har egen kompetanse, gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen. Dersom 

kapasiteten ikke er tilstrekkelig, bør kommunen gjøre en systematisk vurdering av om 

det her er behov for å bygge opp tilstrekkelig kapasitet. Det å ha slik kompetanse i 

egen organisasjon kan også bidra til å sikre bedre prosesser rundt kontraktsinngåelse 

og oppfølging av kontrakter, som vi kommer inn på i neste del av rapporten. 

 

Kommunen har ikke en strategi eller særskilte retningslinjer for kjøp av 

konsulenttjenester. En strategi eller retningslinje kan gjøre det enklere å vurdere 

behovet for å leie inn opp mot kommunens samlede kompetanse. Vi har fått 

informasjon om at kommunen gjør vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter 

før en starter prosessen med anskaffelse av tjenestene, men det dokumenteres ikke. 

Vi kan se at omfattende dokumentasjon vil være arbeidskrevende og at nytten av 
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dette trolig ikke står i samsvar med arbeidet som må nedlegges. Likevel mener vi at en 

enkel form for dokumentasjon kan være formålstjenlig. Dette vil tydeliggjøre at 

kommunen jobber systematisk med dette og ikke bare automatisk leier inn 

konsulenttjenester uten å gjøre faktiske vurderinger i det enkelte prosjekt.  

 

3.2 Tiltak for å sikre oppfølging av konsulenttjenester 
 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha tiltak for å ha kontroll med ressursbruk og framdrift i 

konsulentoppdraget, som følges opp.  

 Kommunen bør regulere konsulentoppdraget, herunder ressursbruk og 

framdrift i skriftlig kontrakt.   

 Konsulentoppdrag bør evalueres, fortrinnsvis skriftlig. 

 

3.2.1 Organisering 
For å sikre god oppfølging av konsulentoppdrag må det være klart hvem som skal gjøre 

hva, altså en tydelig organisering med fordeling av oppgaver og ansvar. Vi ser her kun 

på oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging av konsulentoppdrag og ikke 

prosjektorganiseringen i sin helhet. 

 

I kommunens økonomireglement er det et eget reglement for investeringsprosjekt. 

Her er ansvar for framdrift og den økonomiske styringen lagt til prosjektansvarlig. For 

alle prosjekt innen eiendom, bygg og anlegg er teknisk enhet prosjektansvarlig. 

Prosjektansvarlig skal altså sikre at investeringsprosjektene blir fulgt opp. I dette ligger 

også oppfølging av konsulentoppdrag i investeringsprosjektet. 

 

Ifølge administrativt delegeringsreglement for teknisk enhet har teknisk sjef ansvar for 

investeringsprosjekter og for at prosjektene har nødvendig fagkompetanse. 

Oppdragsleder/prosjektleder har ansvar og myndighet innenfor sitt område. I 

prosjektadministrativ håndbok er det omtale av roller og hovedoppgaver i et prosjekt. I 

håndboka er bl.a. begrepene oppdragsgiver, oppdragsleder og prosjektleder brukt.  

 

 Oppdragsgiver har ansvar for definisjon og godkjennelse av prosjektbeskrivelse, 

for prosjektets mål og hensikt, samt for at beslutning om å gjennomføre 

prosjektet fattes.  

 Oppdragsleder har ansvar for å kontrollere at prosjektet utvikler seg i henhold 

til godkjent kostnads- og tidsramme.  

 Prosjektleder har ansvar for daglig administrasjon av prosjektet, og rapporterer 

til oppdragsleder.  
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Teknisk sjef er oppdragsgiver, og prosjektingeniørene er oppdragsledere. Teknisk sjef 

opplyser at oppdragsleder tilsvarer prosjektansvarlig i økonomireglementet. 

Prosjektingeniørene kan også være prosjektleder, men det er som nevnt tidligere 

vanlig å leie inn ekstern prosjektleder i litt større og kompliserte prosjekt.  

 

I intervju med prosjektingeniør har vi fått opplyst at de har ansvar for å følge opp 

ekstern prosjektleder, og at ekstern prosjektleder vil ha ansvar for å følge opp 

entreprenør og eventuelt andre innleide konsulenter. 

 

Det er ikke samsvar mellom begrepsbruken i økonomireglementet og i håndboken. For 

eksempel er begrepet prosjektansvarlig som brukes i økonomireglementet ikke omtalt 

i håndboken. Håndboken har heller ikke noen referanser til økonomireglementet. I 

håndboken er det heller ikke referanser til den politiske prosessen rundt vedtak om 

investeringsprosjekt, og i liten grad til de krav som er satt i økonomireglementet til 

oppfølging og rapportering i investeringsprosjekt. Teknisk sjef opplyser at håndboka 

opprinnelig ble utarbeidet for privat sektor og at de har tilpasset den kommunal 

virksomhet, men at det er behov for videre harmonisering mellom håndboka og 

økonomireglementet. Vi har fått opplyst at ikke alle punkter blir fulgt opp i praksis, 

bl.a. gjelder dette prosjektleders ansvar for prosjektevaluering og at det skal være en 

prosjektavtale/kontrakt med kunden før arbeidet med prosjektet starter. 

 

Organisering i de tre investeringsprosjektene 
Arbeidet med både Atrå ungdomsskole og uteområdet på Gvepseborg startet før 

nåværende teknisk sjef startet i stillingen. Det har også vært skifte av oppdragsleder i 

alle tre prosjekt.  

 

For prosjektet på Atrå ungdomsskole har det vært tre oppdragsledere, hvorav en var 

teknisk sjef som hadde ansvar i en overgangsfase frem til ny prosjektingeniør var 

ansatt. For Furuheim har det vært tre prosjektingeniører som har vært oppdragsleder, 

og en fjerde ingeniør som var involvert i de første interne planleggingsmøtene våren 

2015. For Gvepseborg er det fire som har hatt ansvar for hele eller deler av prosjektet. 

Teknisk sjef er en av de fire. Han overtok oppdragslederrollen i forbindelse med 

mannskapsutskiftning.  

 

Det har ikke vært overlapping i alle prosjektene, slik at ny oppdragsleder har startet 

etter at den forrige har sluttet i kommunen. Det har i tillegg vært lite dokumentasjon 

av prosjektenes tidlige faser, slik at ny oppdragsleder ikke alltid har fått nødvendig 

dokumentasjon. 
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3.2.2 Interne rutiner/tiltak  

Framdriftsplaner  
Både den prosjektadministrative håndboka og økonomireglementet setter krav om at 

framdriftsplaner skal utarbeides. I økonomireglementet er ansvaret lagt til 

prosjektansvarlig.  

 

I håndboka er det lagt opp til at framdriftsplaner utarbeides av prosjektleder i 

samarbeid med oppdragsleder, og teknisk enhet har laget en mal for framdriftsplan. Vi 

har fått eksempler på framdriftsplaner utarbeidet av oppdragsleder og utførende 

entreprenør. Prosjektingeniørene opplyser at det er oppdragsleder som fastsetter 

milepæler/tidsfrister for prosjektet, eventuelt i samarbeid med prosjektleder, men at 

framdriften også avhenger av den politiske behandlingen av prosjektene. De mener at 

det er kommunen som styrer framdriften i prosjektene.  

 

Rapportering og økonomistyring - konsulentbruk 
Det er fast rapportering hvert tertial til politisk nivå. Rapporteringen omtales nærmere 

i del 4 i rapporten.  

 

I tillegg er det intern rapportering i administrasjonen og fra eksterne konsulenter til 

oppdragsleder i kommunen. Internt på teknisk er det utarbeidet et excel-ark med 

oversikt over alle prosjekt. I dette skal oppdragslederne rapportere på status i 

prosjektet, samt økonomi. Dette gjøres periodisk og minimum i forkant av 

kommunestyremøter. Vi har fått et eksempel på dette fra teknisk sjef, men eksempelet 

er ifølge teknisk sjef ikke helt oppdatert når det gjelder status i prosjektet og 

eventuelle endringer. Teknisk har også en felles tavle med nøkkeltall og status for de 

største investeringsprosjektene. 

 

Prosjektlederne skal rapportere til oppdragsleder ved behov. I tillegg rapporteres det i 

styringsgruppemøter og prosjektgruppemøter. Hvor ofte en har møter varierer i de 

ulike fasene for et prosjekt og for ulike type prosjekt.  

 

Ekstern prosjektleder leverer timeliste til oppdragsleder. Timelistene skal godkjennes 

hver 14. dag eller hver måned.  Ifølge prosjektingeniør gjøres det ikke en grundig 

kontroll av disse, men en vurdering av timelistene ut fra mottatte 

eposter/dokumentert arbeid som prosjektleder har levert. Denne rutinen er ikke 

skriftliggjort. 

 

De totale utgiftene i investeringsprosjektene per år vedtas politisk. Ifølge 

økonomireglementet skal utgifter til forprosjektering være med i vedtak før forprosjekt 

iverksettes. Dette gjelder alle prosjekt som er over 5 millioner kroner. Utover dette er 
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det ikke lagt noen føringer for grad av detaljbudsjettering i investeringsprosjekt. 

Teknisk sjef opplyser at de ikke har hatt noen egne rammer for innleie av konsulenter. 

Vi ser imidlertid at det er anslått verdi av kontrakt for noen av oppdragene. 

 

Både oppdragsleder og prosjektleder har et ansvar for oppfølging av økonomi i 

prosjektet, og prosjektleder rapporterer på dette til oppdragsleder, som også følger 

opp ved å bruke rapporter fra regnskapssystemet.  

 

Kontrakt og kontraktsoppfølging 
Vi har fått opplyst fra tidligere kommunalsjef for samfunn at det skal være skriftlig 

kontrakt/avtale for alle konsulentoppdrag uavhengig av størrelse. Dette er ikke nedfelt 

i økonomireglementet i kommunen eller andre reglement/retningslinjer.  

 

Teknisk enhet bruker primært standardkontrakter fra Standard Norge. De er brukt i 

nesten alle tilfellene vi har undersøkt. Der det er gjennomført konkurranse er det vist 

til at konkurransegrunnlaget gjelder som del av kontrakten.  

 

Ett viktig tiltak for å sikre oppfølging av konsulentbruken er inngåelse av kontrakt som 

nevnt over. Men det er også viktig å sikre at kontraktsvilkårene blir fulgt opp, både når 

det gjelder innhold i leveransen, framdrift og kostnader. De vi har intervjuet opplyser 

at kommunen ikke har hatt opplæring av ansatte om bruk og oppfølging av kontrakter. 

De mener likevel at de får fulgt opp innleide konsulenter slik at kommunen får avtalte 

tjenester. Vi har fått opplyst at teknisk også kan kontakte Innkjøpskontoret AS ved 

behov i forbindelse med bruk og oppfølging av kontrakter. Kontraktsoppfølging eller 

oppfølging av innleide konsulenter er ikke omtalt i økonomireglementet eller 

håndboka, men både håndboka og økonomireglementet har plassert ansvar for 

oppfølging av prosjektene mer generelt. Oppfølging av kontraktsvilkårene er en 

naturlig del av dette.  

 

Vi har fått opplyst at det er vanlig i prosjektene at oppdragslederne har ansvar for å 

følge opp de kontraktene som er inngått med de eksterne prosjektlederne, mens 

prosjektleder følger opp andre kontrakter i prosjektet.  

 

3.2.3 Praktisering av rutiner/tiltak i de tre prosjektene 
Nedenfor beskriver vi konsulentkontraktene, eventuelle frister, framdriftsplaner og 

faktisk framdrift på konsulentoppdragene, ressursbruk til konsulenter og rapportering i 

de tre prosjektene.  

 

Vi har ikke dokumentasjon på avtaler og leveringsfrister for Innkjøpskontoret AS for 

noen av de tre prosjektene, men har fått opplyst at samarbeidet har fungert godt. 
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Når det gjelder lengde på kontrakt for prosjektleder har vi fått opplyst at det er vanlig 

å operere med at kontrakten skal løpe til prosjektet er ferdig. Dette for å unngå at en 

ved forsinkelser mister prosjektlederen før prosjektet er avsluttet. Det er også vanlig å 

bruke kontrakt honorert etter medgått tid.5 

 

Atrå ungdomsskole 
I dette prosjektet er det utarbeidet skriftlig kontrakt for konsulentoppdragene til WSP, 

Norconsult og ÅF Reinertsen AS. Teknisk har ikke kunne fremskaffe kontrakt for 

oppdragene til Innkjøpskontoret AS og Cowi AS. For oppdraget til Cowi AS har 

kommunen dokumentasjon fra konkurransen som ble gjennomført. 

 

Det er fastsatt frister for leveranse for alle de innleide konsulentene vi har sett på, med 

unntak av oppdraget til Innkjøpskontoret AS. Informasjonen vi har fått tyder på at 

leveransene er innenfor de frister som er satt. Oppdragene til WSP og ÅF Reinertsen 

AS er ikke avsluttet, siden kommunen valgte å avlyse anbudskonkurransen. 

 

Det ble laget en framdriftsplan tidlig i 2015, der en la opp til å få på plass ekstern 

prosjektleder før sommeren 2015. Prosjektlederen startet sitt arbeid i februar 2016. 

Det er laget nye framdriftsplaner etter dette. I prosjektets tidlige fase hadde en noe 

forsinket framdrift, men etter at prosjektleder var engasjert har framdriften vært i tråd 

med de planer som er lagt. 

 

Både kommunalsjef for samfunn og kommunalsjef for oppvekst og kultur som var i en 

administrativ arbeidsgruppe/styringsgruppe for prosjektet opplyser at det ble 

rapportert jevnlig til dem fra både ekstern prosjektleder og fra teknisk. Vi har også sett 

at det excel-arket som teknisk har internt for rapportering er blitt oppdatert. 

 

I dette prosjektet er det lagt noen økonomiske rammer for konsulentbruken. Det er 

fastsatt pris for alle de tre konsulentoppdragene der vi har sett kontrakt, enten som 

timepris eller fastpris. Kommunen har gitt anslag på økonomisk ramme i 

konkurransegrunnlaget for oppdragene som prosjektleder (kr 1,5 mill. eks. mva) og for 

miljørådgiver (kr 500 000 eks mva). For prosjektleder ble det inngått kontrakt med 

fastpris som ligger noe lavere enn det som ble anslått som økonomisk ramme. I tillegg 

                                                      
5 NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. 

Kommunen har imidlertid også bruk NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for 

prosjekteringsoppdrag når honoreringen har vært etter medgått tid. På anskaffelser.no er det opplyst at 

NS 8401 er basert på oppdrag etter fast pris. 
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er det fastsatt timepris for endringsarbeid. Vedtaket om å avlyse anbudskonkurransen 

medfører endringsarbeid, noe som vil gi økte konsulentutgifter.   

 

Da kommunestyret vedtok igangsetting av forprosjekt i 2015 (sak 20/15), var det 

utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektet totalt, samt delkostnader, bl.a. samlet 

delkostnad til prosjektadministrasjon/ledelse, uforutsette kostnader og 

deponeringskostnader. Det ble også fattet vedtak om å engasjere ekstern 

prosjektleder. 

 

Furuheim 
I dette prosjektet har vi fått dokumentert skriftlig kontrakt for konsulentoppdragene til 

Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS og Børve Borchsenius Arkitekter AS, men ikke for 

oppdraget til Innkjøpskontoret AS eller AL Høyer AS. Sistnevnte er rådgivende ingeniør 

for Børve og Borchsenius AS. 

 

I kontrakt for prosjektleder fra Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS, er det satt at 

barnehagen skal stå ferdig i løpet av 2016. Kontrakten er signert i februar 2016.  

Kontrakten gjelder prosjektledertjenester i forbindelse med bygging av ny barnehage i 

Rjukan og tilbygg Furuheim barnehage. Oppdraget starter ved signering og det er ikke 

fastsatt slutt-tidspunkt.  

 

Furuheim barnehage ble ferdig i 2017 og ikke i 2016 slik det var lagt opp til i 

kontrakten. Det står i konkurransegrunnlaget for ekstern prosjektleder at 

skisseprosjekt og forprosjekt for Furuheim var under utarbeidelse og at konkurransen 

skulle gjennomføres parallelt med anskaffelsen av prosjektleder. Dette ble ikke gjort. 

Det var prosjektleder som stod for anskaffelse av prosjektering av tilbygget, både 

skisseprosjekt og forprosjekt. Forutsetningene for framdriften som var skissert i 

kontrakten var dermed ikke fulgt opp av administrasjonen. Oppdragsleder som hadde 

ansvar for prosjektet i denne fasen jobber ikke lenger i kommunen. Teknisk sjef har 

ikke kjennskap til hvorfor dette ikke ble gjort. 

 

Det er også fastsatt frister i kontrakten med Børve Borchsenius Arkitekter AS om 

prosjektering av tilbygg, både skisseprosjekt og forprosjekt. September 2016 er satt 

tidsramme for hele oppdraget og skisseprosjekt skal være ferdig i månedsskifte 

juni/juli 2016. Arbeidet tok noe lenger tid. Vi har fått opplyst at bygget ble prosjektert i 

flere runder fordi en jobbet for å få til prosjektet innenfor vedtatt ramme, samt at det 

måtte foretas ny kartlegging av skredfare som tilfredsstilte kravene til permanente 

bygg. Tidligere kartlegging var gjort for et midlertidig bygg. Det har også blitt operert 

med litt ulike arealberegninger. Arealet som var lagt til grunn for kostnadsberegningen 

var på 115 m2, mens ekstern prosjektleder og teknisk opererte i begynnelsen med et 
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utbyggingsareal på 150 m2. Enhetsleder barnehage utarbeidet det opprinnelige 

saksgrunnlag og la til grunn at tilbygget skulle ha samme areal som det midlertidige 

bygget hadde hatt, 115 m2. Teknisk var ikke involvert i arbeidet med saksgrunnlag og 

fastsettelse av økonomisk ramme for prosjektet, men ble orientert om 

beregningsgrunnlaget. 

 

Vi har ikke fått klarhet i om ekstern prosjektleder var kjent med saksgrunnlaget som 

var utarbeidet opprinnelig, da oppdragsleder som hadde ansvaret da ikke lenger 

jobber i kommunen. Vi har også lite informasjon om rapportering den første tiden 

internt. Informasjonen vi har fått tyder på at kommunikasjonen mellom enhetsleder 

barnehage og ekstern prosjektleder/teknisk ikke var god nok i startfasen av prosjektet.  

 

Framdriftsplanene for prosjektet ble tidlig forskjøvet. I konkurransegrunnlaget for 

prosjektering, med tilbudsfrist 30.03.16, var det opplyst at tilbygget skal være ferdig og 

klar til bruk 2. kvartal 2017.  

 

Oppdragsleder som vi har intervjuet, overtok jobben i november 2016. Etter dette har 

det ikke vært styringsgruppemøter. Rapportering er gitt per epost og telefon. Det er 

rapportert etter behov. Excel-arket som teknisk har internt for rapportering er blitt 

oppdatert. 

 

Det er fastsatt timepriser i kontraktene for konsulentene, og det er gitt en anslag på 

kostnadsramme for prosjektering (Børve og Borchsenius Arkitekter AS) i 

konkurransegrunnlaget. Det er ikke laget noen egen sak før forprosjekt, der utgifter til 

forprosjekt er angitt. Dette er påkrevet for alle prosjekt med økonomisk ramme over 5 

millioner kroner, mens rammen for barnehagen var på 5 millioner kroner. 

 

Gvepseborg 
I dette prosjektet er det utarbeidet skriftlig kontrakt med ST-Landskap AS og Asplan 

Viak AS har selv laget en oppdragsbekreftelse. Det er ikke fastsatt frister eller noen 

form for framdriftsplan i kontrakten med ST-Landskap AS. Oppstartstidspunkt er etter 

kontrakten satt til 1. februar 2016 og oppdraget skal være ferdig etter avtale. Det er 

ikke dokumentasjon av noe avtale for framdrift/ferdigstillelse og det er ikke satt andre 

frister eller rammer for oppdraget. Oppdragsbekreftelsen fra Asplan Viak AS 

inneholder frist for leveranse av arbeidstegninger. Servicebygget ble tegnet om flere 

ganger. Ut fra informasjonen vi har fått, har det ikke vært manglende leveranse fra 

konsulent som har vært utfordringen når det gjelder framdrift.  

 

Vi kan se av regnskapstallene at både ST-Landskap AS og Asplan Viak AS har fått betalt 

for tjenester til kommunen i 2015, som det ikke er noe kontrakt/avtale på. Vi har heller 
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ikke fått dokumentasjon på at det er laget noen kontrakt eller avtale for tjenestene fra 

Gullik Gulliksen AS Landskapsarkitekter og Innkjøpskontoret AS. 

 

I vedtaket fra 2014 var det skissert en grov framdriftsplan. Denne er ikke fulgt opp. Det 

ble laget en ny framdriftsplan for de nye planene som ble vedtatt i 2016. De fleste av 

tiltakene her er fulgt opp, med unntak av bygging av et amfi på Gvepseborg, men 

tidsfristene er ikke overholdt. Bygging av amfi er tatt ut av planene. En utfordring i 

prosjektet har vært at det hele tiden har manglet full-finansiering. Prosjektet var i 

hovedsak ferdig høsten 2017, men noe etterarbeid skal ferdigstilles når snøen er borte 

i 2018. 

 

Prosjektet omfattet tilrettelegging for en aktivitetspark ved øvre stasjon for 

Krossobanen (Gvepseborg) og et servicebygg på nedre stasjon. En utfordring i 

prosjektet har vært at det har tatt tid å bli enig om utforming og plassering av 

servicebygget med Krossobanen AS. I 2015 ble Krossobanen fredet, noe som gjorde at 

planene også måtte godkjennes av kulturminneavdelingen i fylkeskommunen. Det var 

opprinnelig en anbudskonkurranse på servicebygget, men fordi anbudene lå for høyt 

valgte administrasjonen å stå for dette selv og startet bygging i 2017. 

 

Det har ikke blitt utarbeidet noe styringsdokument/prosjekthåndbok for Gvepseborg.  

 

For de to konsulentoppdragene det er laget kontrakt/oppdragsbekreftelse er det avtalt 

timepriser og at honoraret er etter medgått tid. I kontrakten med ST-Landskap AS er 

det også fastlagt at reiseutgifter dekkes av kommunen etter statens satser, og at 

kommunen dekker utgifter til underkonsulenter knyttet til avtalen som faktureres ST-

landskap AS. Det er ikke definert nærmere hvilke oppgaver det kan leies inn 

underkonsulenter til eller satt andre rammer for bruk av underkonsulenter. I 

oppdragsbekreftelsen fra Asplan Viak AS er det satt et budsjett på kr 52 000 eks. mva, 

samt timepris for endringsarbeid og hva oppdragsgiver skal dekke av utlegg og utgifter. 

Kommunen har betalt ut betydelig mer til Asplan Viak AS i 2016 og 2017. 

 

Utgifter til prosjektledelse har blitt større enn planlagt grunnet mange runder med 

prosjektering av alternativer for å komme til enighet med Krossobanen AS og 

kulturminneavdelingen. For perioden 2015 – 2017 er det regnskapsført noe over kr 

720 000 ekskl. mva. i utgifter til ST-Landskap AS i dette prosjektet. 

 

3.2.4 Evaluering av konsulentoppdrag 
Kommunen har ikke noen rutiner eller praksis på å evaluere konsulentoppdrag skriftlig. 

Teknisk sjef opplyser at det gjøres evalueringer av innleide konsulenter underveis, men 

at det ikke dokumenteres, utover at eventuelle avvik eller forhold det er behov for å 
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korrigere nedfelles i referat fra styringsgruppemøter, prosjektmøter, byggemøter, 

befaringer etc. Oppdragslederne er så vidt nye at innleie av konsulenter i de de tre 

prosjektene var gjort før de startet og flere av konsulentoppdragene er ikke avsluttet. 

De er ikke kjent med at det er gjort evaluering av konsulentoppdrag.  

 

3.2.5 Revisors vurderinger 
Kommunen har flere tiltak som kan bidra til å ha kontroll med ressursbruken og 

framdriften i konsulentoppdrag. Det er etter vår vurdering klart definert hvem som har 

ansvar for å følge opp konsulentoppdragene, men det har vært uheldig med de mange 

skiftene av ansvarlig person.  

 

Både det at alle oppdrag skal reguleres med kontrakt, at en skal ha framdriftsplaner og 

krav til rapportering og oppfølging av budsjett, er alle viktige tiltak for å ha kontroll 

med ressursbruk og framdrift. Det gjelder både for selve investeringsprosjektet og for 

konsulentoppdragene. Våre undersøkelser viser at det er noen få oppdrag der det ikke 

har vært kontrakt/at kontrakten har dekket hele oppdraget, og at noen kontrakter 

burde hatt tydeligere rammer for oppdraget. Det vil også gjøre det enklere å sikre god 

oppfølging av oppdraget. Kommunen kan også vurdere om en burde hatt større 

kompetanse selv på det å inngå og følge opp kontrakter. 

 

Vi ser at det for en del oppdrag vil være fordelaktig for kommunen å ikke sette en 

sluttfrist. Det kan likevel være fordelaktig med noen frister for del-leveranser eller 

angivelse av milepæler underveis.   

 

Når det gjelder oppfølging av kontrakt, har vi sett at det er frister som er brutt, men at 

det f.eks. for Furuheim kan skyldes at administrasjonen ikke fulgte opp forutsetningen 

som lå til grunn for kontrakten, at kommunen selv skulle anskaffe leverandør til 

skisseprosjekt/forprosjekt. Der det er satt frister i kontrakt, er disse i stor grad fulgt 

opp. Vi har også sett at det er utarbeidet framdriftsplaner.  

 

Informasjonen vi har fått tyder på at innleide konsulenter rapporterer til 

administrasjonen i tråd med de krav som er satt. Når det gjelder uteområdet på 

Gvepseborg er grunnlaget for oppfølging av innleide konsulenter svakt ved at det i 

liten grad er satt frister el, og framdriften har her også vært dårlig. Vi har imidlertid 

ikke grunnlag for i si at dette skyldes manglende leveranser fra innleide konsulenter. 

Det tyder mer på at administrasjonen her ikke har fulgt opp/ikke har landet på endelig 

bestilling. Dette kan etter vår vurdering sees i sammenheng både med utfordringene i 

samarbeidet med Krossobanen AS, men også utskiftningene på teknisk og for dårlig 

bruk av kontrakt på oppdragene.  
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Det er variabelt hvorvidt administrasjonen har anslått økonomiske rammer for de ulike 

konsulentoppdragene. Det er til en viss grad gjort for Atrå ungdomsskole, og for ett 

oppdrag på Furuheim. Det er også variabelt hvorvidt utgiftsramme for forprosjekt er 

angitt. Det er til en viss grad gjort for Atrå ungdomsskole, ved at en har spesifisert 

utgifter til prosjektadministrasjon/ledelse, uforutsette kostnader og 

deponeringskostnader, men det omfatter mer enn utgifter til forprosjektet. Furuheim 

barnehage er et prosjekt der rådmannen ikke var forpliktet til å fremme en sak før 

forprosjektering, men hvor vi mener det likevel burde vært gjort. Prosjektet var 

budsjettert akkurat på grensen for når det skal gjøres.  

 

I arbeidet med prosjektet har vi fått inntrykk av at en på teknisk ikke enkelt har 

oversikt over politiske vedtak i investeringsprosjektene. Det er også informasjon som 

tyder på at prosjektleder for Furuheim barnehage ikke fikk all informasjon fra 

saksgrunnlaget i starten av prosjektet. Dette kan tyde på at en på teknisk ikke har et 

godt nok system for å sikre at innleide konsulenter får nødvendig informasjon knyttet 

til den politiske prosessen rundt investeringsprosjektene. Prosjekteringshåndboken gir 

heller ikke noe informasjon om dette. 

 

Det er positivt at en på teknisk har en løpende evaluering og tar opp eventuelle behov 

for endringer fortløpende i møter. Det er en risiko for at slik løpende evaluering ikke 

blir systematisk og når det tas i møtene til prosjektet er det også naturlig at 

evalueringen i større grad er rettet mot selve investeringsprosjektet og ikke spesielt 

om konsulentbruken. En evaluering av konsulentoppdrag kan gjøres ved at det 

utarbeides en attest el for konsulenten, som kan brukes i framtidige anskaffelser og 

om konsulenten selv etterspør dette. En evaluering kan også omfatte en kort vurdering 

av om en i fremtiden bør opparbeide egen kompetanse på område eller om det er 

mest formålstjenlig å leie inn konsulent også senere. Dette kan bidra til en mer 

systematisk bruk av konsulenter og bedre utnyttelse av kommunens ressurser. 
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4 Rapportering 
 

Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er 
satt? 

I dette kapitlet skal vi se både på den ordinære rapporteringen på budsjettet og annen 

informasjon som administrasjonen gir i enkeltsaker. Vi ser på hvilken rapportering/ 

informasjon som er dokumentert at kommunestyret har fått om de tre 

investeringsprosjektene og har følgende revisjonskriterier: 

 

 Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om framdrift og ressursbruk i 

investeringsprosjekt hvert tertial. 

 Dersom det er utfordringer knyttet til gjennomføring av vedtak, skal 

rådmannen rapportere om dette til kommunestyret. 

 Ved vesentlige avvik skal rådmannen foreslå tiltak, enten for å redusere 

kostnader eller få utvidet ramme. 

 
Det er viktig å presisere at vi ikke vurderer styring av investeringsprosjekter generelt 

og heller ikke kvaliteten på saksutredningen for vedtak om investeringsprosjekt. Vi skal 

se på om administrasjonen har ivaretatt sin plikt til å informere politisk nivå om 

gjennomføring av politiske vedtak, inklusiv vedtatt budsjett. 

 

4.1 Tertialrapportering og annen rapportering 
Vi har sett på tertialrapporteringer i 2014 – 2017.  

 

I tillegg til tertialrapporteringen har rådmannen fast orientering om status for viktige 

politiske vedtak i kommunestyremøtene. Rådmannen svarer også på innsendte 

spørsmål. Dette er dokumentert i møteprotokollen, og vi har sett på det som gjelder 

de tre investeringsprosjektene i perioden 18.06.14 – 18.12.17.  

 

Vi har også sett på eventuell rapportering knyttet til utfordringer med gjennomføring 

av politiske vedtak. 

 

4.1.1 Atrå ungdomsskole 
Det har vært rapportert hvert tertial på dette prosjektet. I tillegg er det gitt orientering 

om status i fjorten kommunestyremøter i perioden september 2014 – desember 2017. 

 

Rådmannen har rapportert om arbeidet med forprosjekt i tertialrapportene for 2015, 

samt at en stor del av bevilgningen for 2015 overføres til 2016. Det er i 2016 bl.a. 
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orientert om at planleggingsarbeidet er godt i gang og at administrasjonen jobber med 

anbudsdokumenter som skal lede til en samspillsfase mellom entreprenør og 

kommunen. I tertialrapporteringene i 2016 framgår det at bevilget ramme forventes 

brukt, men regnskapet viser at bare noe over halvparten av beløpet i justert budsjett 

er utgiftsført.  

 

Høsten 2016 ble konkurransen om bygging av skolen kunngjort, og rådmannen 

informerte 09.03.17 på spørsmål fra en kommunestyrerepresentant, om prosessen 

med utvelgelse av løsningsforslag og om den administrativt nedsatte styringsgruppen.  

 

Formannskapet får seg forelagt innkomne anbud og vedtar 21. mars å avlyse 

anbudskonkurransen. Kommunestyret vedtar i mai 2017, sak 26/17, å opprette en ny 

styringsgruppe for Atrå barne- og ungdomsskole, med politisk representasjon. 

Styringsgruppen skal utrede bygging av ny ungdomsskoledel, og samfunnshuset skal 

ikke inkluderes i bygget. Kommunestyret blir i møte i september 2017 orientert om at 

det vil være betraktelig dyrere å rehabilitere samfunnshuset enn å bygge nytt. I 

oktober 2017, sak 93/17, vedtar kommunestyret nytt mandat for styringsgruppen hvor 

en skal samlokalisere samfunnshus og skole, slik det var lagt opp til i prosjektet før 

anbudskonkurransen ble avlyst.  

 

I tertialrapporteringene i 2017 opplyser administrasjonen at framdriften er usikker pga 

den politiske situasjonen, men at administrasjonen satser på å få kunngjort 

konkurranse om prosjektet høsten 2017 og at en kan få startet selve byggingen våren 

2018. I rapport for 2. tertial 2017 står det i kommentar på prosjektet at 

kommunestyret har vedtatt ny ramme på 145 millioner kroner og at ny tidsplan skal bli 

utarbeidet. Prosjektet overføres til neste år. Kommunestyret hadde imidlertid ikke 

vedtatt ny ramme høsten 2017, men valgte å utsette dette til budsjettvedtaket. 

 

Spesielt om rapportering om oppfølging av vedtak 
Kommunestyret vedtok i sak 20/15 at man ville ha utredet to alternativ i forprosjektet: 

ett som omfattet rivning av Atrå samfunnshus og ett der en beholdt gammelt 

samfunnshus. Vi har ikke sett at det er rapportert på arbeidet med å utrede 

spørsmålet om å beholde gammelt samfunnshus. I anbudsdokumentene for bygging av 

ny skole, er det oppgitt at det skal bygges ny skole og samfunnshus, og at det gamle 

samfunnshuset skal rives.  
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4.1.2 Furuheim barnehage 
Det er rapportert i tertialrapporteringene for 2016 og 2017 om prosjektet. I tillegg er 

det orientert om i ti kommunestyremøter i perioden september 2015 til desember 

2017. 

 

Utbygging av barnehagen ble vedtatt i juni 2015 og var opprinnelig planlagt ferdigstilt i 

2016. 

 

I september 2015 informerer rådmannen om at en har hatt første møte med 

barnehagepersonalet, og at konkurransegrunnlag for detaljprosjektering skal 

gjennomgås med barnehagepersonell og legges ut i slutten av september. I desember 

2015 orienterer rådmannen om at en for å spare kostnader engasjerer felles 

prosjektleder for Furuheim barnehage og ny barnehage på Rjukan, og at ny 

prosjektleder skal være klar for oppstart i januar. 

 

I rapport for 1. tertial 2016 er det rapportert at prosjektleder er engasjert og at 

detaljprosjektering igangsatt, samt at bevilget ramme forventes brukt. Det er ikke 

rapportert om at prosjektet ikke blir ferdig i 2016, selv om det i mars 2016 er planlagt 

at prosjektet skal være ferdig 2. kvartal 2017. I rapportering 2. tertial i november 2016, 

informerer rådmannen om at hovedtyngden av investeringen vil foregå i 2017. Det 

opplyses om at detaljprosjekteringen var godt i gang og at anbudsrunden ville komme 

ved årsskifte.  

 

I tertialrapportene for 2017 er det rapportert at det ikke er forventet avvik fra budsjett 

og at bygget er ferdig høsten 2017. 

 

4.1.3 Gvepseborg 
Det er rapportert på prosjektet i tertialrapporteringene. I tillegg er det orientert om i 

tolv kommunestyremøter i perioden september 2014 til desember 2017. 

 

I juni 2014 vedtok kommunestyret kostnadsramme for prosjektet i sak 64/14. 

Prosjektet var ikke fullfinansiert, og i vedtaket blir det presisert at prosjektet må 

reduseres dersom en ikke får restfinansiering. Prosjektet omfattet opparbeidelse av 

aktivitetsområde på øvre stasjon, sanitæranlegg, garasje for preppemaskin og utstyr, 

rehabilitering av Gollnerhuset og servicebygg nedre stasjon. Saksframlegget bygget på 

arbeidet som Gullik Gulliksen As har utført i samarbeid med Context AS.  

 

Ved rapportering 2. tertial 2014 var det regnskapsført kr 160 000, og det ble meldt fra 

om at opprustningen var utsatt til 2015. Det var ikke forventet flere utgifter det året. 

Kommunens årsregnskap viser at det ble regnskapsført kr 576 000 i 2014. Det er ikke 
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omtale av hva som er gjort i prosjektet i tertialrapporteringene i 2014. I orientering til 

kommunestyret i september 2014 gir rådmannen noe informasjon om hva som er gjort 

og hva som planlegges. 

 

I tertialrapporteringene for 2015 er det kommentert at prosjektet er under 

planlegging, og at servicebygget forventes å være ferdig i løpet av 2015. Det opplyses 

at det skal lages en forretningsplan med planlagte opplevelsesprodukter, og at denne 

planen skal godkjennes av Telemark fylkeskommunes kulturminneavdeling, siden 

området er fredet. Det står videre i rapporten at totale kostnader skal beregnes og få 

på plass en fullfinansieringsplan og så realiseres. Justert budsjett for 2015 er på kr 1,5 

mill., mens det er regnskapsført kr 565 000.  

 

Det er gitt en underveisrapportering fra prosjektleder i mars 2016. Her er det 

informert om at bygging av servicebygget skal være ferdig sommeren 2016 og de 

andre tiltakene sommer eller høst 2016. I tertialrapportene for 2016 er det 

kommentert at en starter bygging av servicebygg ved nedre stasjon og tilrettelegging 

av øvre område og at det planlegges ferdig i 2016. 

 

I 2017 er det rapportert at prosjektet forventes å være ferdigstilt og den økonomiske 

rammen forventes å bli brukt. Prosjektet var i hovedsak ferdigstilt i 2017, men det det 

gjenstår mindre arbeid med tak og utvendig maling på servicebygget. 

 

Både teknisk sjef og tidligere kommunalsjef for samfunn opplyser at styret i 

Krossobanen brukte mye tid på å lande beslutninger om gjennomføring av prosjektet, 

noe som var med på å forsinke framdriften i arbeidet. I tillegg var en avhengig av å få 

planene godkjent av Telemark fylkeskommune, siden Krossobanen var et fredet 

kulturminne. 

 

Spesielt om rapportering på oppfølging av vedtak 
Kommunestyret vedtok at prosjektet var klart for detaljprosjektering både i juni 2014 

(sak 64/14) og april 2016 (sak 34/16). Saksgrunnlaget for vedtaket i juni 2014 omfattet 

en prioriteringsrekkefølge på ulike tiltak. Det er ikke rapportert om gjennomføringen 

av disse. Flere av de samme tiltakene går igjen i planen som er vedtatt i 2016.  

 

4.2 Tiltak ved vesentlige avvik 
For både Atrå ungdomsskole og Furuheim barnehage ble det utarbeidet sak til 

formannskap/kommunestyret da det viste seg at anbudene kunne komme til å gå over 

budsjettert ramme. I saken om Atrå valgte kommunestyret å avslutte 
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anbudskonkurransen, mens kommunestyret vedtok å utvide den den økonomiske 

rammen for Furuheim barnehage. 

 

Det er ikke fremmet sak om tiltak ved vesentlige avvike i prosjektet for uteområdet på 

Gvepseborg. Administrasjonen har her ikke gått utover budsjettert ramme. Det har 

som omtalt tidligere vært justeringer av innholdet i prosjektet underveis.  

 

4.3 Revisors vurderinger 

Rapportering hvert tertial 
Administrasjonen har rapportert om de tre investeringsprosjektene hvert tertial, men 

det har vært noen svakheter i den informasjonen som er gitt. Vi mener at 

rapporteringen for Furuheim var mangelfull i starten av prosjektet. Det skulle vært gitt 

informasjon tidligere om forsinket framdrift i prosjektet. Når en i mars 2016 planla at 

prosjektet skulle være ferdig i 2. kvartal 2017 burde det vært informert om i 

rapportering for 1. tertial. Det er også litt unøyaktig informasjon som er gitt om 

økonomiske rammer for Atrå og Gvepseborg. 

 

Det er ikke rapportert om årsak til alle utsettelser og forsinkelser for utbyggingen på 

Gvepseborg. Det er heller ikke tydeliggjort hvilke tiltak en kan få til innenfor vedtatt 

ramme for Gvepseborg og hva som eventuelt må utelates. 

 

Rapportering om utfordringer 
For Atrå ungdomsskole er det en del av vedtaket fra 2015 som ikke er fulgt opp, det å 

utrede et alternativ der en beholdt eksisterende samfunnshus. Dette er det ikke 

rapportert om. At en ikke fremmet en sak der dette var utredet, burde vært forankret 

gjennom tertialrapporteringen eller som egen sak. I runde to for prosjektet i 2017 har 

en rapportert i egen sak på utfordringene med å gjennomføre vedtaket om å ikke 

inkludere samfunnshuset. 

 

Det er ikke rapportert på hvorfor en ikke fulgte opp vedtaket fra 2014 og startet 

detaljprosjektering for uteområdet på Gvepseborg. Det fremstår som om arbeidet som 

ble gjort i 2013/2014 ikke er tatt med videre i prosessen og at arbeidet i praksis er 

startet på nytt.  

 

Rapportering om budsjettavvik 
Administrasjonen har fremmet saker med forslag til tiltak i de prosjektene det har vært 

grunn til å forvente at vedtatt budsjettramme ikke vil holde.  
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Det kan stilles spørsmål ved om det burde vært fremmet sak om budsjettoverskridelse 

tidligere for Furuheim barnehage, men vi mener at det er tilstrekkelig å avvente 

innkomne anbud slik at de kan vurderes mot vedtatt ramme.    
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
 

5.1.1 Konsulentbruk i investeringsprosjekt 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i 
investeringsprosjekter bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av 
kommunens ressurser? 
Følges tiltakene i investeringsprosjektene? 

 

Kommunen gjør vurderinger av behov for å leie inn konsulenter, men har ikke 

tilstrekkelige tiltak for å sikre at det gjøres systematisk. Kommunen har tiltak som kan 

bidra til at bruken av konsulenter blir mest mulig effektiv, men tiltakene er ikke fulgt 

godt nok opp i alle prosjektene vi har undersøkt.  

 

5.1.2 Rapportering 

Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er 
satt? 

Kommunen har rutiner for rapportering til politisk nivå. Rutinene er egnet til å sikre at 

det blir gitt jevnlig informasjon. Rutinene er imidlertid ikke fulgt godt nok opp, ved at 

det er informert for sent om noen forhold i investeringsprosjektene.  

 

5.2 Anbefalinger 
 

Vi mener at kommunen bør: 

 

 fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer 

systematiske vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter, 

 sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i 

interne reglement og prosedyrer, 

 sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for 

god oppfølging av oppdragene. 
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Litteratur og kildereferanser 
 

Lover og forskrifter 

 Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

 Forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

 

 Forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og 

fylkeskommuner 

 

Offentlige dokument 

 Statskonsult (1996): Veiledning i kjøp av konsulenttjenester 
 

 Riksrevisjonen (2004): Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av 
konsulenttjenester i staten (dokument nr. 3:8 (2003-04) 

 

 Direktoratet for forvaltning og IKT (2016): Veileder for kjøp av 
konsulenttjenester. (Oppdatert i henhold til nytt anskaffelsesregelverk 2017). 
ISBN 978-82-7483-124-7 

Annet: 

 Kommunenes Sentralforbund (2015): Verktøy – kompetanseplanlegging. 
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-
og-kompetanse1/ 

 

 
 

Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonssjefen/rådmann 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 
Denne forvaltningsrevisjonen omhandler kommunens bruk av konsulenttjenester. Bruk 

av eksterne konsulenttjenester kan i mange tilfeller være et nødvendig supplement til 

kommunens egne personalressurser. Det kan være ulike årsaker til at kommunen har 

behov for å bruke konsulenter i arbeidet, f.eks. at en trenger spisset kompetanse i ny 

og ne eller for en begrenset periode. Slik bruk av konsulenter kan være mer økonomisk 

lønnsomt enn å selv ansette. Dette er vurderinger kommunene må gjøre for å ivareta 

kravet om en rasjonell og effektiv forvaltning til beste for innbyggerne, jf. 

kommuneloven § 1.  

 

Kommunen må også sikre at bruken av konsulenter er rasjonell og effektiv, og at 

kommunen får de tjenestene de skal ha til den pris som er avtalt.  

 

 

Problemstillingene for første del av rapporten er: 

I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at konsulentbruk i 
investeringsprosjekt bidrar til rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens 
ressurser? 

Følges tiltakene i investeringsprosjekt? 

 

 
Rådmannen skal sikre at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll, jf. 

kommuneloven § 23 nr. 2. Kravet om betryggende kontroll, er et krav om 

internkontroll. På bakgrunn av det er det naturlig at kommunen utarbeider rutiner 

eller andre kontrolltiltak knyttet til kjøp av konsulenttjenester og oppfølging av disse. 

 

For å kunne vurdere behov for innleie av konsulenttjenester må kommunen ha en 

oversikt over egen kompetanse og hvilke behov en har nå og frem i tid. Kommunenes 

Sentralforbund (KS) har utarbeidet et verktøy for strategisk kompetanseplanlegging i 

kommunene, en overordnet plan som vurderer egen kompetanse og framtidige 

behov.6  

 

                                                      
6 http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-og-

kompetanse1/verktoy-for-strategisk-kompetanseplanlegging/ 
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Statskonsult7 utarbeidet i 1996 en veileder for kjøp av konsulenttjenester. I denne 

veilederen blir det pekt på at virksomheter som benytter seg av konsulenttjenester bør 

ha et bevisst forhold til dette, gjerne ved å utarbeide en strategi for bruk av eksterne 

konsulenter.  En strategi for bruk av konsulenter kan inneholde: 

 

 oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen organisasjon, 

 omtale av behov for kompetanse på kort og lang sikt,  

 hvilke betingelser som skal regulere bruk av konsulenttjenester. 

  

Riksrevisjonens dokument nr. 3:8 (2003-2004) handler om kjøp og bruk av 

konsulenttjenester i statlige virksomheter. I rapporten peker Riksrevisjonen på at 

Stortinget har gitt sin tilslutning til at «virksomheter ved å utarbeide strategier og 

retningslinjer kan bidra til at konsulenttjenester blir kjøpt på en betryggende måte». 

Etter vår vurdering er det rimelig å legge til grunn at dette også er overførbart til 

kommuner og fylkeskommuner. 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir råd og veiledning i offentlige anskaffelser. 

På nettstedet www.anskaffelser.no finner en veiledere, maler, nyhetsbrev m.m. som 

gjelder anskaffelser.  

 

I sin nyeste veileder for kjøp av konsulenttjenester (2016) peker Difi på viktigheten av å 

avklare behov og reflektere over alternative løsninger. Momenter som kan inngå i 

behovsvurderingen kan være om konsulentkjøpet skal: 

 

 Løse en konkret oppgave 

 Sikre utvikling i organisasjonen 

 Etablere kunnskap i organisasjonen 

 Effektivisere 

 Resultere i besparelser 

 Skape kreativitet eller innovasjon 

 

Veilederen anbefaler å dokumentere behovsvurderingene gjennom et 

beslutningsnotat. Et slikt notat kan angi formålet med konsulentkjøpet og hvilken 

effekt eller resultat en forventer av arbeidet. 

 

For øvrig gir veilederen råd og tips til selve anskaffelsesprosessen og hvordan en skal 

følge opp regelverket om offentlig anskaffelser.     

                                                      
7 Statskonsult er avviklet og oppgavene ble overført til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) når det 

ble opprettet. 
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På Difi sine fagsider om offentlige anskaffelser8 er det pekt på at en ved kjøp av 

konsulenttjenester m.m. bør bruke kontrakt. Difi har utarbeidet to standardkontrakter 

som de anbefaler ved kjøp av de fleste typer konsulenttjenester: 

 

 Avtale om bistand fra Konsulent – Bistandsavtalen (SSA-B) 

 Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent – Oppdragsavtalen 

(SSA-O) 

 

For noen typer konsulentkjøp er det utarbeidet særskilte standardavtaler som skal 

brukes ved rådgivningstjenester. Eksempler på dette er NS 8401 (Alminnelige 

kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag), NS 8402 (Alminnelige 

kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid) og NS 

8403 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag) som er utarbeidet 

spesielt for denne type kjøp.  

 

Difi anbefaler å evaluere kjøp av konsulenttjenester utfra en kost-/nyttevurdering, slik 

at du kan lære av feil og ta vare på det som ble gjort riktig. Det er ofte tilfeldig om kjøp 

av konsulenttjenester blir evaluert i etterkant av utførte oppdrag. Ofte blir 

evalueringene gjennomført muntlig, eller med begrenset skriftlig 

nedtegnelse.  Evalueringen bør gjøres skriftlig. En slik evaluering vil også bevisstgjøre 

virksomheten på god og dårlig håndtering av konsulentkjøp. Difi har også utarbeidet 

skjemaer til bruk i evalueringen.  

 

Rådmannen skal ha betryggende kontroll med kommunens forvaltning, jf. 

kommuneloven § 23 nr. 2. Ved bruk av konsulenter i investeringsprosjekt innebærer 

dette at kommunen må sikre seg kontroll med at ressursbruk, gjennomføring og 

framdrift blir avtalt i samsvar med kommunens behov. Kommunen må også ha tiltak 

for å sikre at leveransen er i samsvar med det som er avtalt.    

 

Med bakgrunn i dette legger vi disse revisjonskriterier til grunn for våre vurderinger: 

 

 Kommunen bør ha en oversikt over og/eller beskrivelse av kompetansen i egen 

organisasjon og gjøre en vurdering av behovet for kompetanse på kort og lang 

sikt  

 Kommunen bør ha en strategi eller særskilte retningslinjer for kjøp av 

konsulenttjenester. 

                                                      
8 www.anskaffelser.no 
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 Ved kjøp av konsulenttjenester bør det dokumenteres at det er foretatt en 

behovsvurdering. 

 Kommunen bør ha tiltak for å ha kontroll med ressursbruk og framdrift i 

oppdraget, som følges opp.  

 Kommunen bør regulere konsulentoppdraget, herunder ressursbruk og 

framdrift i skriftlig kontrakt.   

 Konsulentoppdrag bør evalueres, fortrinnsvis skriftlig 

 

Den andre problemstillingen i rapporten er: 
 

Har administrasjonen rapportert til politisk nivå i tråd med de krav som er 
satt?    

 
Rådmannen skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utvikling i 

inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatt årsbudsjett, jf. 

forskrift om årsbudsjett § 10. Rapportene skal legges fram «gjennom året». Uttrykkene 

"gjennom året" og "rapporter" angir at slik rapportering skal skje med jevne 

mellomrom og minimum to ganger pr. år, jf. departementets merknad til § 10 i 

forskrift om årsbudsjett. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå 

nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene 

foreslås nødvendige tiltak, jf. forskrift om årsbudsjett § 10.  Med tiltak siktes det her til 

tiltak for å sikre/opprettholde kravene til balanse i årsbudsjettet og til mulige tiltak 

innenfor budsjettrammene, som for eksempel justeringer av måltall, tjenesters innhold 

osv., jf. merknad til § 10 i forskrift om årsbudsjett.  

 

Rådmannen skal sørge for at vedtak blir iverksatt, jf. kommuneloven § 23. Dersom det 

av ulike grunner ikke er mulig å iverksette vedtak må rådmannen rapportere om dette 

til kommunestyret. 

 

Ifølge Tinn kommune sitt økonomireglement, skal kommunestyret hvert tertial få seg 

forelagt regnskapsrapport så langt i året. Rapporten skal vise avvik sett i forhold til 

vedtatt årsbudsjett. Det skal også rapporteres i forhold til vedtatte økonomiske mål for 

budsjettperioden. For investeringsprosjekter skal vesentlige avvik fra budsjett 

kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt.  

 

Rådmannen har ifølge reglementet fullmakt til å stoppe investeringsprosjekter dersom 

det oppstår vesentlige avvik, frem til sak legges frem for kommunestyret. Dersom 

kommunestyrets kostnadsramme for prosjektet er for lav, må saken legges fram for 

kommunestyret for ny politisk behandling. 
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Med bakgrunn i dette legger vi disse revisjonskriterier til grunn for våre vurderinger: 

 

 Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om framdrift og ressursbruk i 

investeringsprosjekt hvert tertial. 

 Dersom det er utfordringer knyttet til gjennomføring av vedtak, skal 

rådmannen rapportere om dette til kommunestyret. 

 Ved vesentlige avvik skal rådmannen foreslå tiltak, enten for å redusere 

kostnader eller få utvidet ramme. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen ble startet med brev til Tinn kommune 23.10.17. Det er 

informert om at gjennomføringen av prosjektet vil foregå over et lengre tidsrom. 

Oppstartsmøte ble gjennomført 20.11.17. Vi ba i oppstartsmøte om å få tilsendt 

reglement, rutiner og prosedyrer. Første forsendelse av dokumentasjon ble mottatt 

19.12.17. 

 

Vi har gjennomført intervju med de som har hatt ansvar for investeringsprosjektene på 

teknisk enhet, samt noen deltakere i styringsgrupper til de tre prosjektene. Vi har hatt 

intervju med kommunalsjef for oppvekst og kultur, enhetsleder barnehage og tidligere 

kommunalsjef for samfunn på telefon, og vi har hatt personlige intervju med teknisk 

sjef og de to prosjektingeniørene som har jobbet med de aktuelle 

investeringsprosjektene. I tillegg har vi hatt noen spørsmål som er avklart på 

telefon/epost med rådmann og med rådgiver/eiendomskonsulent som var involvert i 

oppstart av arbeidet med uteområdet på Gvepseborg, samt flere av dem vi har 

intervjuet. 

 

Vi har gjennomgått sentral dokumentasjon på området. Dette omfatter 

økonomireglementet, administrativt delegeringsreglement for teknisk enhet og 

prosjektadministrativ håndbok for teknisk enhet. I tillegg har vi gjennomgått tilsendte 

kontrakter, inklusiv konkurransegrunnlag, for konsulentoppdrag i de tre 

investeringsprosjektene og politiske vedtak for prosjektene. Vi har sett på omtale av 

de tre prosjektene i økonomiplaner, budsjettdokument og årsregnskap for perioden vi 

har sett på, fra 2014 og frem til nå. Vi har ikke sett på årsregnskap for 2017, siden det 

ikke var ferdigstilt da vi avsluttet arbeidet med rapporten. Vi har også sett på det som 

er rapportert for de tre prosjektene i tertialrapporteringer i 2014 – 2017. I tillegg har vi 

sett på rådmannens orientering og svar i kommunestyrets spørretime i saker som 

gjelder de tre investeringsprosjektene. Vi har sett på det som er dokumentert i 

møteprotokollen fra kommunestyremøtene i perioden 18.06.14 – 01.03.18.  

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant og pålitelig. Data som er samlet inn skal være relevante for de 

forholdene som problemstillingene skal avklare. Innsamlingen av data skal skje så 

nøyaktig som mulig, slik at en skal kunne få samme resultat dersom undersøkelsen 

gjøres på nytt (pålitelig).  
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Vi har gjort flere tiltak for å sikre at datagrunnlaget er relevant og pålitelig. Vi har 

utarbeida intervjuguider, både for å sikre at vi får spurt om det som er relevant og for 

å få en fast struktur på intervjuene, slik at vi kan få belyst samme tema av flere av dem 

vi intervjuer. De som vi har intervjuet er sentrale personer på området. Et annet tiltak 

for å sikre datagrunnlaget er at referat fra intervju blir verifisert (bekreftet) av dem vi 

intervjuer. 

 

Vi har brukt datatriangulering, dvs. at data er hentet fra flere kilder. Vi har fått 

informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige kilder. Når det er samsvar i 

informasjonen fra flere kilder, er det et tegn på at data gir et riktig bilde av det vi 

undersøker. Vi har også brukt metodetriangulering, en kombinasjon av ulike metoder, 

her intervju og dokumentgjennomgang. 

 

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 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
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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