Meeting Book: Notodden kontrollutvalg (25.04.2018)

Notodden kontrollutvalg
Date: 2018-04-25T10:00:00
Location: Notodden kommunehus, Formannskapssalen
Note:
Notodden kontrollutvalg
Dato:

25.04.2018 kl. 09:00 – 14:00

Møtested:

Notodden kommunehus, Formannskapssalen

Arkivsak:

18/00017

Arkivkode:

033

Forfall meldes til marianne.lundeberg@temark.no eller pr. tlf 90114543
Innkalles:
Sak 10-11-12/18 Rådmann Svein Aannestad

Kl 09:10

Sak 10/18 økonomisjef Håkon Kristian Sørby
Sak 13/18 TKR IKS v/Gerd Smedsrud

Kl 09:10
Kl:12:00

Saksliste
Møteinnkalling
2/18 Godkjenning av møteinnkalling 25.04.2018

3

Møteprotokoll
2/18 Godkjenning av protokoll 13.02.2018

4

Saker til behandling
9/18 Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap 2017 - kontrollutvalgets uttalelse

17

10/18 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse

28

11/18 Orientering om Rossebu industriområde

189

12/18 Orientering om oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Eiendomsforvaltning i Notodden
kommune"

190

13/18 Prosjektplan Etikk og varsling - Notodden kommune

216

14/18 Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi

219

15/18 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2017 –
Notodden kommune

258

16/18 Referatsaker 25.04.2018

276

17/18 Eventuelt 25.04.2018

277

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 25.04.2018 - 18/00017-11 Godkjenning av møteinnkalling 25.04.2018 : Godkjenning av møteinnkalling 25.04.2018

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00017-11
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

25.04.2018

Godkjenning av møteinnkalling 25.04.2018
Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 25.04.2018 godkjennes.

Saksopplysninger:
Møteinnkalling 25.04.2018 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
- Møteinnkalling 25.04.2018
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/00017-12
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

25.04.2018

Godkjenning av protokoll 13.02.2018
Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 13.02.2018 godkjennes.

Saksopplysninger:
Protokoll 13.02.2018 legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
- Protokoll 13.02.2018
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Møteprotokoll
Notodden kontrollutvalg
Dato:
Sted:
Arkivsak:

13.02.2018 kl. 10:00 -12:30
Notodden kommunehus, møterom 4. etg.
18/00017

Til stede:

Leder Karin Follerås, nestleder Odd-Arne Thorbjørnsen, medlem Bjarne
Bakken, medlem Anne Solberg, medlem Sveinung Hesjedal, sekretær
Marianne Lundeberg, oppdragsrevisor Elizabeth Kasin

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Andre:

TKR IKS v/ Anne Sæterdal

Protokollfører:

Marianne Lundeberg

Sakskart

Side
Møteinnkalling

1/18

18/00017-1

Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2018

3
Møteprotokoll

1/18

18/00017-2

Godkjenning av protokoll 21.11.2017

4
Saker til behandling

1/18

17/03377-9

Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden
kommune

5

2/18

18/02472-1

Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Notodden
kommune

6
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3/18

17/05843-22

Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av
virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Notodden
kommune

7

4/18

15/16001-15

Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Eiendomsforvaltning i Notodden kommune"

8

5/18

18/00025-1

Orientering fra revisor - 13.02.2018

9

6/18

18/02387-1

Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune

10

7/18

18/00034-1

Referatsaker 13.02.2018

11

8/18

18/00043-1

Eventuelt 13.02.2018

12

Notodden, 13.02.2018

Kontrollutvalgsleder

Sekretær

Karin Follerås

Marianne Lundeberg
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Møteinnkalling

1/18 Godkjenning av møteinnkalling 13.02.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Møteinnkalling 13.02.2018 godkjennes.
Møtehandsaming
Møteinnkalling 13.02.2018 ble lagt frem for godkjenning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Møteinnkalling 13.02.2018 godkjennes.

3

Saknr
1/18
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Møteprotokoll

1/18 Godkjenning av protokoll 21.11.2017
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Protokoll 21.11.2017 godkjennes.
Møtehandsaming
Protokoll 21.11.2017 ble lagt frem for godkjenning.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Protokoll 21.11.2017 godkjennes.
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Saknr
1/18
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Saker til behandling

1/18 Forvaltningsrevisjonsrapport "rus og psykiatri" - Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
1/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune» til
orientering.
Innstilling til kommunestyret:
kommunen bør:
 sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet,
 sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer,
 utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men
som ikke ønsker individuell plan eller koordinator,
 tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det
er behov for flere tiltak,
 vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre
informasjon om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning.

Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har
fulgt opp vedtaket.
Møtehandsaming
Telemark kommunerevisjon IKS v / Anne Sæterdal la frem forvaltningsrevisjonsrapport «rus og
psykiatri - Notodden kommune». Kontrollutvalget oppfordrer ordfører om å invitere TKR IKS til å
legge frem rapporten i kommunestyret.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «rus og psykiatri - Notodden kommune» til
orientering.
Innstilling til kommunestyret:
kommunen bør:
 sørge for bedre dokumentasjon i fagsystemet,
 sørge for tilstrekkelig opplæring/informasjon om og oppfølging av egne rutiner/prosedyrer,
 utarbeide rutiner for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for brukere med rett til, men
som ikke ønsker individuell plan eller koordinator,
 tydeliggjøre hva som ligger i kommunens «ettervern» etter rusbehandling og vurdere om det
er behov for flere tiltak,
 vurdere tiltak for å informere brukerne bedre om brukermedvirkning og sikre bedre
informasjon om pårørendes mulighet til å få informasjon, råd og veiledning.

Rådmann møter i kontrollutvalget i utgangen av 2018 for å svare på hvordan kommunen har
fulgt opp vedtaket.
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2/18 Uavhengighetserklæring 2018 - Forvaltningsrevisjon - Notodden
kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
2/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Møtehandsaming
Dokumentet «Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet -Forvaltningsrevisjon» ble lagt
frem.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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3/18 Utsettelse på levering av Forvaltningsrevisjon "Gjennomføring av
virksomhet – selvkost og ressursbruk i Irmat AS" - Notodden kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
3/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner utsettelsen av forvaltningsrevisjon i IRMAT AS, som den er
foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS i brev om utsettelse.
Møtehandsaming
Brev om utsettelse av forvaltningsrevisjon av Irmat AS ble lagt frem.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner utsettelsen av forvaltningsrevisjon i IRMAT AS, som den er
foreslått av Telemark kommunerevisjon IKS i brev om utsettelse.
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4/18 Orientering om oppfølging av vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Eiendomsforvaltning i Notodden kommune"
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
4/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtehandsaming
Sekretariatet har fått opplyst at saken «oppfølging av vedtak – forvaltningsrevisjonsprosjekt
Eiendomsforvaltning i Notodden kommune» ikke kommer som sak i kommunestyremøtet 01.02.2018.
Sekretariatet følger opp om saken kommer i kommunestyrene 01.03 slik at kontrollutvalget kan få
orientering om oppfølgingen i neste møte.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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5/18 Orientering fra revisor - 13.02.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
5/18

Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.
Møtehandsaming
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin orienterte om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommune.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Saken tas til orientering.
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6/18 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget - Notodden Kommune
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
6/18

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser
den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.
Møtehandsaming
Sekretariatet la frem forslag til årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg.
Votering
Enstemmig.
Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2017 slik den foreligger.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

«Kommunestyret tar Årsmelding 2017 for Notodden kontrollutvalg til orientering, og anser
den for å gi en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2017.
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7/18 Referatsaker 13.02.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.
Møtehandsaming





Betraktninger fra NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 2018
Temark sin Vårkonferanse 19.04.2018 i Kristiansand
Møteoffentlighet – Notodden kommune
Neste møtedato 08.05.2018 – endres til 25.04.2018

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Sakene tas til orientering.
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Saknr
7/18
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8/18 Eventuelt 13.02.2018
Handsama av
1 Notodden kontrollutvalg

Møtedato
13.02.2018

Saknr
8/18

Forslag fra sekretariatet:
Møtehandsaming
Leder orienterte om kommentarer i kommunestyret av utsettelsen av oppfølgingen av
anbefalingene av forvaltningsrapport Eiendomsforvaltning.
Leder av kontrollutvalget har tatt kontakt med rådmann om å få styreleder opplæring fra KS
for politikere i Notodden kommune.
Parkering på Gravlunden. Revisor har sjekket opp. Det er brukt trafikksikringspenger som må
brukes i 2017. Trafikksikring kommer inn i budsjett 2019. Parkering i forlengelse av
sykehusparkeringen.
Uttak av masser på Rossebusletta, leder sjekker ut om dette er sak for kontrollutvalget.
Spørsmål om oppfølging av Nordbygda skole ble stilt.
Notodden energi- hva er den siste eierskapsmeldingen. Er eierskapsmeldingen behandlet i
kommunestyret. Sekretariatet ber om å få tilsendt siste eierskapsmelding.

Votering
Enstemmig.
Vedtak
Ingen vedtak.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03800-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

25.04.2018

Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap 2017 kontrollutvalgets uttalelse
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Notodden Kommuneskoger KF 2017, med
årsberetning. Utvalget baserer sin behandling på Telemark kommunerevisjon IKS sitt arbeid og
revisors beretning.
Kontrollutvalget har ingen merknader og anbefaler at årsregnskapet for Notodden Kommuneskoger
KF 2017 med årsberetning, godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Merknader til forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak
Til § 1 Bestemmelsen angir forskriftens virkeområde.
Til § 2 Bestemmelsens første ledd fastsetter at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om årsbudsjett
for kommunen eller fylkeskommunen skal omfatte virksomhet i kommunalt eller fylkeskommunalt
foretak.

Saksopplysninger:
Notodden Kommuneskoger KFs årsregnskap og årsberetning 2017, inkludert revisors beretning er lagt
ved saka.
Regnskapet viser et underskudd for 2017 på kr 354 019.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem forslag om å godkjenne Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap for 2017.
Basert på Telemark kommunerevisjon IKS sitt arbeid og revisors beretning.
Vedlegg:
1) Notodden kommuneskoger KFs årsberetning 2017
2) Notodden kommuneskoger KFs årsregnskap 2017
3) Revisors beretning
4) Protokoll fra styremøte Notodden kommuneskoger KF
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03803-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

25.04.2018

Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 kontrollutvalgets uttalelse
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalgets uttalelse til Notodden kommunes årsregnskap 2017:
Kontrollutvalget har behandlet Notoddens kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med årsregnskapet
forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning samt
rapport vedrørende årsregnskapet. Årsregnskapet viser 745 358 422 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 14 226 531.
Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 25 450 025 og et mindreforbruk på kr 14 226 531.
Notodden har hatt positivt netto driftsresultat, men er dog halvert fra 2016 til 2017.
Investeringsregnskapet er viser et resultat i balanse.
Kommunens økonomireglement fra 2003 må ajourføres. Da det er krav om at finansreglementet skal
vedtas minst en gang pr. kommunestyreperiode.
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 Notoddens kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017 godkjennes.
Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2017, datert 16.04.2018 er vedlagt.
Uttalelsen sendes til kommunestyret.
Kopi av uttalelsen sendes formannskapet.
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Bakgrunn for saken:
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til kommunens
årsregnskap til kommunestyret før det vedtas.
I følge Forskrift om årsregnskap og årsmelding §10 skal kommunens årsmelding fremlegges for
kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av denne uttalelsen skal sendes formannskapet før
formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret

Saksopplysninger:
Kommunen har avlagt årsregnskap og årsmelding for 2017. Årsmelding ble framlagt av rådmann
03.04.2018. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt revisors beretning datert 16.04.18 og er en
normalberetning. Dette betyr at revisjon av årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler
som krever forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen.
Revisor har også laget en rapport av regnskapet til kontrollutvalget datert 16.04.18. Disse dokumentene
danner grunnlaget for kontrollutvalgets uttalelse.
Årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetningen og revisors rapport til kontrollutvalget følger som
vedlegg i saken.

Rådmann Svein Aannestad og økonomisjef Håkon Kristian Sørby legger frem årsregnskap og årsmelding
2017.
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin legger frem rapport om revisjon av regnskapet 2017.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsmeldingen gir et tilfredsstillende bilde av den
økonomiske situasjonen og innstiller til å gi en uttalelse slik det kommer frem av forslag til vedtak.

Vedlegg:
-Årsregnskap 2017 for Notodden kommune
-Årsmelding 2017 for Notodden kommune
- Rapport til kontrollutvalget 2017 Notodden
- Revisjonsberetning 2017 Notodden kommune
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REGNSKAPSSKJEMA IA - DRIFTSREGNSKAPET

1
2
3
4
5

6
7

8
9
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
5.1 Investeringskomp. reform '97
5.2 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg
5.3 Integreringstilskudd flyktninger
5.4 Rentekompensasjon skoleanlegg
5.5 Rentekompensasjon kirker
5.6 Vertskommunetilskudd asylmottak
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
7.1 Renteinntekter bankinnskudd
7.2 Renteinntekter formidlingslån
7.3 Renteinntekter på ansvarlig lån
7.4 Utbytte Notodden Energi
7.5 Andre rente-/utbytteinntekter
Avkastning næringsfond
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
9.1 Renteutgifter
Avdrag på lån
11.1 Avdragsutgifter investeringslån
Netto finansutgifter/-inntekter
Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Til ubundne avsetninger
14.1 Disposisjonsfond
14.2 Verdensarvkommunefond
14.3 Flyktningefond
Avsetning til bundne driftsfond
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundet fond
Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Rammer fordelt ut på seksjonene
Sentraladministrasjon
Fellesområdet
Oppvekst
Kultur og stedsutvikling
Helse og omsorg
Sosial og flyktninger
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
VAR
Sum forbruk seksjonene
Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

Regnskap
2017
-303 582 800
-404 572 152
-58 920 252
-375 420
-295
-2 764
-44 535
-472
-43

Revidert
budsjett
2017
-308 923 000
-395 401 000
-59 198 000
-377 000

Opprinnelig
budsjett
2017
-304 798 000
-394 052 000
-59 198 000
-377 000
-298
-2 907
-46 856
-654
-53
-212
-809 405

305
573
200
575
364
0
-815 561 641

-298 000
-2 907 000
-43 856 000
-654 000
-53 000
0
-811 667 000

-3 451 021
-727 968
-1 274 000
-1 000 000
-645 063
-4 887 663

-2 500 000
-816 000
-1 274 000
-1 000 000
-200 000
-4 500 000

-1 500 000
-816 000
-1 274 000
-1 000 000
-200 000
-4 500 000

-3 483 908
-709 442
-1 274 000
-1 000 000
-296 099
-2 985 160

28 556 702

29 626 000

29 626 000

27 692 368

38 893 000
55 463 987

38 893 000
58 229 000

38 893 000
59 229 000

31 240 000
49 183 758

33 524 100

33 524 100

6 600 000

49 156 394

4 872 978
-26 924 100
-5 072 746

4 500 000
-26 924 100
-5 072 746

4 500 000
0
0

2 904 734
-34 491 394
-27 000

6 400 232
8 339 000
-745 358 422

6 027 254
8 339 000
-739 071 746

11 100 000
13 185 000
-725 891 000

17 542 734
8 623 000
-730 394 415

45 702 324
-4 354 619
273 505 574
16 880918
301 094 346
39 526 088
75 761 988
-16 984 728
731 131 891
-14 226 531

47 498 969
-919 550
272 394 504
16 014 465
301 967 351
41 836 081
77 458 926
-17 179 000
739 071 746
0

46 998
7 983
261 892
12 047
296 073
42 099
75 978
-17 179
725 891

000
000
000
000
000
000
000

Regnskap
2016
-301 196 918
-392 292 205
-60 542 605
-350 419

000
000
000
000
000
000
000
000
000
0

-514
-2 984
-44 429
-763
-57
-2 612
-805 743

42
-1
259
11
294
41
72
-15
703
-26

069
377
225
616
517
957
908

550 228
476 017
040 976
228 318
222 348
337 148
086 447
519 132
470 316
924 099
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REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAP

Revidert

Opprinnelig

Regnskap

budsjett

budsjett

Regnskap

2017

2017

2017

2016

1

Investeringer i anleggsmidler

219 065 993

256 297 928

304 306 059

161 720 888

2

Utlån og forskutteringer

8 166 028

10 700 000

10 000 000

8 097 024

3

Kjøp av aksjer og andeler (KLP)

7 115 593

7 160 000

7 160 000

6 847 724

4

Avdrag på lån

3 590 619

2 666 000

2 666 000

6 451 770

238 262 448

276 823 928

324 132 059

183 117 406

5

Dekning av tidl års merforbruk

6

Avsetninger

7

Arets finansieringsbehov

8

Finansiert slik:

9

Bruk av lånemidler - investeringer

-81 599 469

-112 664 172

-156 159 843

-126 559 141

9

Bruk av lånemidler - utlån

-7 466 028

-10 000 000

-10 000 000

-8 097 024

10

Inntekt fra salg av anleggsmidler

-4 440 270

-4 500 000

324 214

-

-3 005 230

11

Tilskudd til investeringer

-96 959 819

-97 162 000

-98 490 000

-2 523 000

12

Bruk av momskompensasjon

-27 991 122

-34 087 560

-38 625 253

-24 932 241

13
13

Mottatte avdrag på utlån

-3 590 619

-2 666 000

-2 666 000

-6 451 770

Mottatte refusjoner

-7 169 470

-6 705 196

-5 005 963

-2 918 000

-229 223 448

-267 784 928

-310 947 059

-174 494 406

-8 339 000

-8 339 000

-13 185 000

-8 623 000
-183 117 406

14

Andre inntekter

15

Sum ekstern finansiering

16

Overføringer fra driftsbudsjettet

18

Bruk av avsetninger

19

Sum finansiering

20

Udekket/udisponert

-6 650

-8 000

-700 000

-700 000

-238 262 448

-276 823 928

-324 132 059

0

0

0

z

0
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BALANSEREGNSKAPET
Note

Regnskap
31.12.2017

31.12.2016

Eiendeler
A

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
B

11
11
7
6
3

1 449 137 302
62 834 617
69 290 952
90 317 205
1 315 802 465
2 987 382 540

1 308
45
64
83
1 226
2 728

5
3
6

99 265 411
48 395 455
66 880 147
240 864 049
455 405 063
3 442 787 603

98 218 270
57 796 115
61 175 856
220 129 545
437 319 786
3 165 529 621

259 466
306 243
637 370
206 281
800 475
209 835

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Kasse og bankinnskudd
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Regnskap
31.12.2017

31.12.2016

Egenkapital og gjeld
C

Egenkapital og gjeld

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Endring regnskapsprinsipp drift
Sum egenkapital
D

8
8
8
8

-102091 035
-83 147 651
-11 950 979
-324 214
-14 226 531
0
-254 424 182
6 978 778
-459 185 813

-74 339 680
-81 790412
-11 950 979
0
-26 924 100
0
0
-98 951 722
6 978 778
-286 978 115

3
7
7

-1 547 484 643
-752 500 000
-467 084 744
-2 767 069 387

-1 490 366 273
-784 500 000
-401 068 364
-2 675 934 637

5
3

-215 667 929
-864 474
-216 532 403
-3 442 787 603
34 111 028
0
738 985
328 190
35 178 204

-202 104 677
-512 191
-202 616 868
-3 165 529 621
46 676 525
0
632 469
328 190
47 637 184

8 779 200

9 132 800

2

Gjeld

Langsiktig gield
Pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjonslån
Andre lån
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Ubrukte lånemidler
Grunnlag momskompensasjon
Underskudd selvkost
Usikre krav - utlån
Sum memoriakonto

9

Garantiansvar

4

5
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KAPITALKONTO
Debet

Kredit

1/1 Saldo (undersk. i kapital)
Salg av fast eiendom og
anlegg

1/1 2017 Saldo (kapital)
3 849 131 Aktivering av fast eiendom
og anlegg

183 155 600

0 Oppskriving av fast
eiendom og anlegg ved salg

0

Nedskrevet anleggsmidler

Salg av utstyr, maskiner
og transportmidler

98 951 722

467 949 Aktivering av utstyr.
maskiner og transportm.

28 035 100

Avskrivning av fast
eiendom og anlegg

38 428 633 Oppskrivning aksjer og andeler
kjøpt i tidligere år

Avskrivning av utstyr,
maskiner og transportmidler

10 038 777 Endring pensjonsmidler

Endring pensjonsforpliktelse

57 118 370

Salg av aksjer og andeler

Kjøp av aksjer

Nedskrivning av aksjer og andeler

Kapitalinnskudd KLP

Avdrag på utlån
Avskrivning utlån
Bruk av midler fra
eksterne lån

89 001 991

0
7 110 924

3 804 367 Oppskrivning av aksjer og andeler
49 130 Utlån

8 507 079

89 065 497 Ettergivelse innlån
Avdrag på eksterne lån

31/12 2017 Balanse (kapital)

42 483 619

254 424 182 31/12 Balanse (underk. i kapital)
457 246 036

Notodden, den

457 246 036

31.12.2017
15.02.2018

($}m)
Notodden kommune
Rådmann

• Sfhrbw

Notodden kommune (j
Økonomisjef
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ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Note
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
23

Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
kommunens tjenesteproduksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

12
3

Regnskap
2017
-36 066 724
-108 103 381
-209 207 257
-404 572 152
-71 012 105
-2 153 944
-292 502 166
-58 920 252
-11 456 054
-1 193 994 034
599 221 189
165 468 991
197 991 270

budsjett
2017
-34 350 005
-106 933 169
-138 518 515
-395 401 000
-73 087 288
-1 523 900
-298 923 000
-59 198 000
-10 377 000
-1 118 311 877
570 921 652
165 720 585
188 028 225

budsjett
2017
-34 350 005
-108 897 653
-135 315 395
-394 052 000
-77 616 000
-175 000
-294 798 000
-59 198 000'
-10 377 000
-1 114 779 053
567 776 346
162 281 319
186 668 502

Regnskap
2016
-34 748 990
-108 825 122
-200 753 666
-392 292 205
-62 770 957
-1 005 699
-290 044 898
-60 542 605
-11 502 439
-1 162 486 580
577 379 054
160 966 242
186 481 061

94 517 484

96 173 191

95 123 060

88 347 105

85 985 758
48 467 410
-30 036 093
1 161 616 009
-32 378 025

55 880 871
48 000 000
-23 770 009
1 100 954 515
-17 357 362

48 798 599
48 000 000
-23 280 392
1 085 367 434
-29 411 619

78 885 428
47 675 602
-29 269 847
1 110 464 645
-52 021 935

-7 099 321

-5 790 000

-4 790 000

-6 763 449

-4 887 663

-4 500 000

-4 500 000

-2 985 160

-213 748
-12 200 732
28 362 091

-50 000
-10 340 000
29 626 000
0
38 893 000
20 000
68 539 000
58 199 000
-48 000 000
-7 158 362

-50 000
-9 340 000
29 626 000

-267 264
-10 015 874
27 342 153

38 893 000
20 000
68 539 000
59 199 000
-48 000 000
-18 212 619

11

24 Renteinntekter og utbytte
25 Gevinst finansielle instrumenter
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38

Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap finansielle instrumenter
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års regnskapsmessige

39

mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond

40
42
44

38 893 000
341 051
67 596 142
55 395 410
-48 467 410
-25 450 025
-26 924 100

31 240
182
58 764
48 749
-47 675
-50 948

000
789
942
068
602
469

8

-5 072 746

-26 924 100
-5 072 746

0

-34 491 394
-27 000

Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

8

-10 882 206
-42 879 053
8 339 000

-9 267 915
-41 264 761
8 339 000

-8 132 404
-8 132 404
13 185 000

-8 868 813
-43 387 207
8 623 000

46

Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

8
8

33 524 100

47
49
51

33 524 100
6 560 023
48 423 123
0

6 560 023
26 345 023
0

12 239 446
54 102 546
-14 226 531

5

6 600 000

49
9
67
-26

156 394
632 182
411 576
924 100
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ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING

3
4
5
6
7
8
10

Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføring med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Sum inntekter

Regnskap
2017
-4 440 270
-6 650
-7 169 470
-27 991 122
-94 491 000
-2 468 819
-136 567 331

Revidert
budsjett
2017
-4 500 000

Opprinnelig
budsjett
2017
-

-

-

Regnskap
2016
-2 305 231
-8 000
-2 918 000
-24 932 241
-2 523 000

-6 705 196
-34 087 560
-94 490 000
-2 672 000
-142 454 756

-142 121 216

-32 686 471

189 620 770

221 012 672

254 283 110

136 621 752

29 445 101

35 285 256

50 022 949

25 099 019

122
065 993
590 619
166 028
115 593

256 297 928
2 666 000
10 700 000
7 160 000

-5 005 963
-38 625 253
-98 490 000
-

-

13 Kjøp av varer og tjenester som inngår i
kommunens tjenesteproduksjon
15 Overføringer
16
18
20
21
22
23
24
27
28
30

Renteutgifter og omkostninger
Sum utgifter
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års merforbruk
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner
Finansieringsbehov
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler

219
3
8
7

-

324 214
19 196 454
101 695 116
-89 065 497
-

304 306
2 666
10 000
7 160

059
000
000
000

-

-

-

-

20 526 000
134 369 172
-122 664 172
-

161 720
6 451
8 097
6 847

117
888
770
024
724
-

19 826 000
182 010 843

21 396 518
150 430 936

-166 159 843

-134 656 165

-

-700 000

31

Mottatte avdrag på lån

-3 590 619

-2 666 000

-2 666 000

-6 451 770

34

Overført fra driftsregnskapet

-8 339 000

-8 339 000

-13 185 000

-8 623 000

35

Bruk av disposisjonsfond

-700 000

-700 000

36
39
40

Bruk av bundne investeringsfond
Sum finansiering
Udekket/udisponert

-

-101 695 116
-

-

-134 369 172
-

-

-

-

-

-182 010 843
-

-150 430 936
-
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REGNSKAPSPRINSIPPER, VURDERINGSREGLER OG ORGANISERING
Regnskapsprinsipper
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og det 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 utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk. Foreningen for God Kommunal Regnskapsskikk utgir kommunale regnskapsstandarder (KRS)

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 med tilbakeføring igjen neste år eller over de neste 7 år (tidligere 10 og 15 år).
Notodden kommune har siden 2012 amortisert fjorårets premieavvik fullt ut påfølgende år, mens
premieavvik tom 2010 amortiseres med 1/15 pr. år.
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen
som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld, betegningene har egen note (note 3).

Omløpsmidler
Askjer og andeler plassert som er plassert som omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Dette er
plasseringer som tilhører kommunens næringsfond (se note 6 for mer opplysninger)
Utestående fordringer er vurdert til pålydende.

Anleggsmidler
Kommunens anleggsmidler er aktivert til brutto anskaffelseskost, i samsvar med anbefaling til KRS nr 2
Dette betyr at mottatt tilskudd ikke er trukket fra i anskaffelseskost. Anleggsmidler som har hatt verdifall som
ikke forventes å være forbigående, nedskrives til virkelig verdi i samsvar med KRS nr. 9.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til
anleggsmidlet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk og avskrivnings
periodene følger forskrift om årsregnskap og årsberetning §8.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §50 . All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Organisering
Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon.
Kommunen er også vertskommune for interkommunale samarbeid innenfor IKT i Kongsbergregionen og
legevakt for kommunene Notodden, Hjartdal, Bø, Sauherad, Kviteseid og Seljord.

1
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NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
Regnskap
2017
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel
Inntekter investeringsdel
Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel
Utgifter investeringsdel
Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner
Sum anvendelse av midler
Anskaffelse - anvendelse av midler
Endring i ubrukte lånemidler
Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskap
Endring i arbeidskapital - balansen
Differanse
Endring i periodisering
Differanse

-1193 994
-136 567
-104 856
-1 435 418

8

2016
034
331
848
214

1 162 486 580
-32 686 471
-151 823 809
1 346 996 861

1 113 148 599
219 065 993
86 468 383
1 418 682 975
-16 735 239
12 565 497
-4 169 742
4 169 742
0
0
0

1 062 789 043
161 720 888
80 161 460
1 304 671 391
-42 325 469
724 166
-41 601 304
41 601 304
o
0
0
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NOTE 2 - ENDRING I LIKVIDITETSRESERVEN - ENDRING I REGNSKAPSPRINSIPP
Endringer i likviditetsreserve

2017
Investering

Drift
Likviditetsreserve 01.01.17
Endring i regnskapsprinsipp
Avsatt til ubundet investeringsfond
Likviditetsreserve 31.12.17

Utbetalte feriepenger
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse
Påløpne renter
Varelager
Kompensasjon for merverdiavgift
Obligasjoner
Tilskudd til ressurkrevende haikere
Sum bokført mot likviditetsreserve

0
0
0
0
År
1 993
1 994
2 001
2 001
2 001
2 001
2 008

Sum
0
0
0
0

Utgift
14 502 241
87 495
3 053 852
122 821

17 766 409

0
0
0
0
Inntekt

-1 069 175
-2 628 456
-7 090 000
-10 787 631

Virkning av endring i regnskapsprinsipp
Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp
i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkonti for endring
i regnskapsprinsipp. Tilsvarende er virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008
ført mot konto for endringer i regnskapsprinsipp. I 2009 ble andel av likviditetsreserve som var avsatt fra
investeringsregnskap overført til ubundet investeringsfond.
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NOTE 3 - PENSJONER
Tabellene nedenfor viser de regnskapsførte pensjonskostnader for 2017, samt oppføringer i balansen av brutto
pensjonsmidler og -forpliktelser. Den viser også avvik mellom netto pensjonskostnad og forfalt premie.
Kommunen har kollektive pensjonsordninger for sine ansatte. For sykepleiere og lærere er ytelsen lovbestemt. For
øvrige yrkesgrupper omfatter ordningen tariff-festede ytelser som gjelder i kommunal sektor
Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør
en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår
og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og
omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke
forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler i forsikringsordningene til fremtidige AFP-pensjoner.
Premieavvik
Pensjonsordning for lærere (SPK)
Kommunal pensjonsordning sykepleiere(KLP)
Kommunal pensjonsordning fellesordn. (KLP)
Kommunal pensjonsordning fellesordn. (KLP) K-IKT
Kommunal pensjonsordning folkevalgte (KLP)
Sum
Balanse

Forfalt premie
2017
12 067 078
7 879 480
56 222 442
1 722 199
592

Netto pensjons
kostnad 2017
12 220 148
7 267 375
45 702 563
1 902 433
80 358

77 891 791

67 172 877

Pensjonsforpliktelser
pr. 31.12.17
180 468 997
133 859 064
1 196 407 488
3 395 034
4 529 847

Pensjonsordning for lærere (SPK)
Kommunal pensjonsordning sykepleiere(KLP)
Kommunal pensjonsordning fellesordn. (KLP)
Kommunal pensjonsordning fellesordn. (KLP) K-IKT
Kommunal pensjonsordning folkevalgte (KLP)
Sum

Akkumulert premieavvik/estimat avvik
Pensjonsordning for lærere (SPK)
Kommunal pensjonsordning sykepleiere(KLP)
Kommunal pensjonsordning, fellesordningen (KLP)
Kommunal pensjonsordning fellesordn. (KLP) K-IKT
Kommunal pensjonsordning, folkevalgte (KLP)
Sum

Pensjonsmidler
pr. 31.12.17
126 663 833
120 641 000
1 059 580 539
2818 186
5 905 010

Adm.kostnad
2017
344 723
519 594
3 615 449
79 619
8 949
4 568 334
Nettopensjonsforplikt. 31.12.17
53 805 164
13 218 064

1 518 660 430

1 315 608 568

136 826 949
576 848
-1 375 163
203 051 862

premieavvik pr.
31.12.17
-311 753
2 613 430
39 543 476
-259 853
72 001
41 657 301

Estimatvvik pr.
01.01.2017forpliktelser
-13214616
-997 729
-7 894 014
-78 636
-351 291
-22 536 286

Estimatvvik pr.
01.01.2017midler
-16 521 983
1 988 660
14 760 538
-870 182
-261 038
-904 005

Premieavvik
Arb.giv.avg. av
2017
premieavvik 2017
-497 793
-70 189
92 511
13 044
6 904 430
973 525
-259 853
-36 639
72 001
10 152
6 311 296
889 893
Arb.giv.avg. av
Fort i balansen på
netto forpliktelse
konto
7 586 528
LG/AL
1 863 747
LG/AL
19 292 600
LG/AL
81 336
LG/AL
-193 898
LG/AL
28 630 313

mmmm
Fort i balansen på
konto
OM/KG
OM
OM
KG
OM

Det er i 2017 brukt av kommunens premiefond i pensjonsordningen med kr. 12.620.313. Dette reduserer premieavviket. Fom. 2012 amortiseres
årets premieavvik i påfølgende år. Dette er en endring fra tidligere hvor premieavviket ble amortisert over 15 år. I 2017 er premieavviket for 2016 utgiftsført i
sin helhet med kr. 8.733.121 (ekskl. arbeidsgiveravgift). Andel av akkumulert premieavvik per 31.12.10 er utgiftsført med kr 6.125.890 (ekskl. aga.).

Premieavvikets nette
Netto driftsresultat inkl. premieavvik - mindreforbruk

2017
-25 450 025

Årets premieavvik - inntektsført
Amortisering av tidligere års premieavvik - utgiftsført
Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik - inntektsført
Arbeidsgiveravgift av tidligere års premieavvik - utgiftsført

6 311 296
-14 859 011
889 893
-2 095 121

Korrigert netto driftsresultat -mindreforbruk

-35 202 968

Diskonteringsrente
Lønnsvekst
G-regulering
Pensjonsregulering
Forventet avkastning
Amortiseringstid 2017

Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år)
Dødelighet
Uførhet

4,00 7c
2.97 %
2.97 %
2,20 %
4.50 %
1 år
Aldersgr. 65 år: 36 %
Aldersgr. 70 år: 42,5 %
K2013FT
KLP Uføretariff
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4,00 7c
2.97 %
2,97 %
4.20 %
1 år

50%
K2013
K1963 (200%)
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NOTE 4 - GARANTIANSVAR
Person, fima, organisasjon

Ansvar pr.
31.12.2017
31.12.2016
1 000 000
1 000 000
7 779 200
8 132 800
8 779 200
9 132 800

Notodden boligstiftelse v/NBBL
Irmat AS
Sum
Bank

Ansvar pr.
31.12.2017

Den norske stats Husbank
Notodden boligstiftelse v/NBBL
Sum bank
KLP
Irmat AS
Sum bank
Sum alle banker

II

31.12.2016

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

7 779 200
7 779 200
8 779 200

8 132 800
8 132 800
9 132 800

Garantiansvaret
utløper (dato)
04.12.2025
01.12.2039
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NOTE 5 - KORTSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD

Kortsikige fordringer
Merverdiavgift til gode
Lån ansatte
Diverse debitorer
Kundefordringer
Krav på trygderefusjoner
Andre fordringer
Sum kortsiktige fordringer
Kortsiktig gjeld
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Diverse kreditorer
Avsatt feriepenger (inkl. avsatt arbeidsgiveravgift)
Leverandørgjeld
Ikke betalte avdrag
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Regnskap
31.12.2017
31.12.2016
12 733 901
12 427 459
108 567
276 031
41 456 849
40 028 536
18 726 809
22 364 761
5 320 646
5 223 156
20 918 639
17 898 327
99 265 411
98 218 270
-33 315 036
-12 446 654
-69 219 136
-58 881 349
-39 491 379
-2 314 376
-215 667 929

-31 524 968
-17 725 932
-66 781 500
-49 307 454
-35 655 541
-1 109 281
-202 104 677

Diverse debitorer omfatter et krav mot Helfo pålydende kr 907.980. Kravet er avvist med
henvisning til foreldelse, et vedtak som er påklaget av Notodden kommune.

12.
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NOTE 6 - AKSJER OG ANDELER

Anleggsmidler
Aksjer i:
Vannfronten Eiendom AS
Notodden Energi Holding AS
Notodden Lufthavn AS
Idea Kompetanse AS
Notodden Utvikling AS
Kulturlandskapssenteret i Telemark AS
Notodden i Sentrum AS
IRMAT AS
Andre aksjer
Sum aksjer
Andeler i:
Telemark kommunerevisjon IKS
Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS
Andeler i boligbyggelag
Andre aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd KLP
Sum andeler
Sum aksjer og andeler

Regnskap
31.12.2017
Eierandel
25 000 000
28 880 000
1 600 000
5 910 000
115 000
10 000
20 000
2 092 000
261 000
63 888 000
55 855
36 000
727 163
129 701
25 480 486
26 429 205
90 317 205

100,00 %
100,00 %
100,00%
90,00 %
57,50 %
2,80 %
12,90%
52,30 %
-

4,66 %
3,50 %
-

-

Regnskap
31.12.2016
25 000 000
28 880 000
1 600 000
5 910 000
115 000
10 000
20 000
2 092 000
261 000
63 888 000
55 855
36 000
727 163
129 701
18 369 562
19 318 281
83 206 281

Eierandel
100.00%
100,00%
100,00 %
90,00 %
57,50 %
2,80 %
12,90%
52,30 %
-

4,66 %
7,20 %
-

Anleggsaksjer bokføres i kommunens balanse til anskaffelseskost. Anleggsaksjer nedskrives til virkelig verdi
ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Under "andre aksjer" er en aksjepost i Exploria AS på kr 60.000 nedskrevet til kr 0. Selskapet er avviklet i starten
av 2017, og det vil ikke bli foretatt noen utdeling til aksjonærene.
Aksjene i Notodden Lufthavn AS er bokført til kr. 1.600.000 etter økt innskudd på kr. 1.500.000 i 2012.
Aksjekapitalen i selskapet er på kr. 1.500.000.
Aksjekapitalen i Vannfronten Eiendom AS er bokført til kr. 25.000.000 som er anskaffelseskost.
Aksjekapitalen i selskapet er på kr. 2.500.000. Aksjekapitalen ble nedsatt og kr. 22.500.000 avsatt til
annen egenkapital.
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) endret navn til Agder og Telemark kontrollutvalgssekratariat IKS (Temark) i 2015.
Fra og med 1.7.2014 ble selskapet utvidet med 16 nye eierkommuner i Agder-fylkene. IKS-et har nå 34 eierkommuner.

Aksjer i verdipapirfond
38 213 242
51 743 021
Aksjer i utenlansk sektor
28 666 905
9 432 835
Bankinnskudd
469 186
5 813 839
Sum plasseringe av næringsfondets midler
67 349 333
66 989 695
Næringsfondets plasseringer i aksjer og andeler (omløpsmidler) er reklassifisert f.o.m. 2016 i samsvar med Kostra.
Aksjer og plasseringer oppført som omløpsmidler i kommunens balanse er verdsatt til markedsverdi.
Plasseringene er knyttet til kommunens næringsfond. Midlene brukes av Notodden Utvikling AS som
får overført kr. 4.500.000 fra Notodden kommune (næringsfondet) hvert år.
Urealisert tap/gevinst er dekket av/tillagt næringsfondet. Endring i fondets verdi framgår av følgende
oppstilling:
Bokført verdi næringsfondet per 1.1.17
Overført til Notodden Utvikling AS 2017
Avkastning næringsfond 2017
Forvaltningshonorar 2017
Bokført verdi næringsfondet per 31.12.17

66 989 695
-4 500 000
4 887 663
-28 025
67 349 333
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NOTE 7 - LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD

Notodden Energi Nett AS - ansvarlig lån
Vannfronten Eiendom AS - ansvarlig lån
Sosiallån
Startlån
Sum langsiktige fordringer
Kommunalbanken - investeringslån
Notodden komm 14/17 FRN NO0010720121 (SEB)
Notodden komm 16/18 FRN NO0010767346 (Danske bank)
Notodden komm 16/21 ISIN NO0010775109 (SEB)
Notodden komm. 17/19 ISIN NO0010806318 (Swedbank)
Flusbanken - startlån
Ikke betalte avdrag
Sum langsiktig gjeld

Regnskap
2017
2016
19 600 000
19 600 000
700 000
279 535
152 232
48711 417
44 885 138
69 290 952
64 637 370
452 000 000
382 000 000
267 000 000
280 000 000
280 000 000
237 500 000
237 500 000
235 000 000
54 576 123
54 723 905
-39 491 379
-35 655 541
1 219 584 744 1 185 568 364

Fordring på Notodden Energi Nett AS er gitt som ansvarlig lån med forfall i sin helhet 01.01.19.
Ansvarlig lån i Notodden Energi AS ligger nå i Notodden Energi Nett AS. Se også note 6.
Gjennomsnittlig rente på gjeldsporteføljen har vært på 2,28 % pa. i 2017.
Kommunen har sikring av rente i form av renteswapper på til sammen kr. 390 000 000 og en
fastrenteobligasjon pålydende kr 237.500.000.
Avsetning for ikke betalte avdrag er klassifisert som kortsiktig »jeld.
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NOTE 8 - AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Tall i hele 1000
Ubundne driftsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger

Tall i hele 1000
Ubundne driftsfond (disposisjonsfond)
Regnskapsskjema IA
Disposisjonsfond
Opprinnelig budsjett
Justert budsjett
Regnskapsskjema 1B
Scntraladministrasjon/fellesområdct
Oppvekst
Kultur og stedsutvikling
Helse- og omsorg
Sosial- og flyktninger
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
Sum disposisjonsfond

Tall i hele 1000
Bundne driftsfond
Regnskapsskjema IA
Bundne driftsfond (næringsfondet)
Opprinnelig budsjett
Justert budsjett
Regnskapsskjema 1B
Fellesområdet (næringsfondet)
Sentraladministrasjonen
Oppvekst
Kultur og stedsutvikling
Helse- og omsorg
Sosial- og flyktninger
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester inkl. VAR
Sum bundne driftsfond regnsk.skjema 1B
Sum bundne driftsfond

Tall i hele 1000
Bundne driftsfond
Sclvkostfond
Øremerket statstilskudd
Næringsfond
Gavefond
Øvrige bundne driftsfond
Sum bundne driftsfond

Tall i hele 1000
Ubundne investeringsfond
Statstilskudd
Gavefond
Øvrige ubundne investeringsfond
Sum ubundne investeringsfond

Tall i hele 1000
Bundne investeringsfond
Øremerket statstilskudd
Gavefond
Øvrige bundne investeringsfond
Sum bundne investeringsfond

Beholdning
01.01.17

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Avsetninger

74 340
81 790
11 951
168 081

Beholdning
01.01.17

33 524
12 239
324
46 088

33 524
6 600
33 524

-

-

-

15 955

700

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Avsetninger

74 340

5 073
10 882

investeringsregnskapet
700

-

investeringsregnskapet

5 073

Beholdning
31.12.17
102 091
83 148
11 951
324
197 514

Beholdning
31.12.17

700

102 091

-

5 073

700

-

74 340

Beholdning
01.01.17

56 990

104
4 869
248
4 744
1 485
13 352
24 801
81 790

Beholdning
01.01.17
12 184
9 048
56 990
1 809
1 760
81 790

Beholdning
01.01.17

33 524

Beholdning
01.01.17

-

-

-

-

-

-

-

-

5 073

700

4 860
4 500
4 500
213
1 463
256
2 189
3 259
7 380
12 239

investeringsregnskapet

3 207
2 512
4 860
139
1 522
12 239

324
324

Beholdning
31.12.17

-

4 500
2 503
83
2 040
959
797
10 882
10 882

-

-

investeringsregnskapet

735
5 386
4 500
103
158
10 882

-

Avsetninger

102 091

61 849

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Avsetninger

-

-

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Avsetninger

11 951
11951

-

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Avsetninger

-

-

Bruk av fond i
driftsregnskapet

Beholdning
31.12.17

-

investeringsregnskapet

-

-4 500
317
3 829
421
4 892
526
15 814
21 298
83 148

m[|

14 656
6 174
57 349
1 845
3 124
83 148

Beholdning
31.12.17

11951
11951

Beholdning
31.12.17

324
324
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NOTE 9 - ETTERKALKYLER SELVKOSTOMRÅDER
Etterkalkyler selvkost 2017
Byggesaksbehandling og

Slam-

Driftsutgifter
Avskrivninger
Kalkulatoriske renter (1,98%)
Sum direkte kostnader
Netto driftsutgifter interntjenester
Avskrivninger interntjenester
Kalkulatoriske renter interntj. (1,98%)
Sum kostnader
Kommunale avgifter
Øvrige driftsinntekter
Sum direkte inntekter
Kalkulert rente fond
Sum inntekter
Selvkostresultat
Avsetning til fond
Bruk av fond
Årets underskudd
Dekning av tidligere års underskudd
Sum

Selvkostfond 01.01.
Avsetning til fond
Bruk av fond
Selvkostfond 31.12
Fremførbart underskudd 01.01.
Årets underskudd
Dekning av tidligere års underskudd
Sletting av tidligere års underskudd
Fremførbart underskudd 31.12.
Kostnadsdekning

Vann
12 193 741
5 952 678
3 024 225
21 170 644
371 109
27 676
10 312
21 579 741
-21 517 162
-306 246
-21 823 408
-146 552
-21 969 960
-390 219
390 219

Avløp
13 725 879
4 222 301
3 124 476
21 072 656
388 253
26415
9 134
21 496 458
-21 935 243
-942 236
-22 877 479
-32 087
-22 909 566
-1 413 108
1 413 108

Renovasjon
16 336 441
23 728
12 314
16 372 483
128 496
12 383
2 805
16 516 167
-15 771 439
-45 216
-15 816 655
-19 967
-15 836 622
679 545

behandling
480 896
10 000
891
491 787
51 893
3 769
221
547 670
-1 726 754
-45 460
-1 772 214
-61 928
-1 834 142
-1 286 472
1 286 472

-679 545

390 219

Vann
7 279 796
390 219
0
7 670 015
0
0
0
0
0
101,1 %

1 413 109

Avløp
930 054
1 413 109
0
2 343 163
0
0
0
0
0
106,4 %

-679 545

1 286 472

Feiing
eierseksjonering
2 321 605
1 941 119
115 435
55 363
101 122
4 907
2 538 162
2 001 389
199 922
164 694
12 844
19 043
756
11 424
2 751 684
2 196 550
-2 564 244
-2 161 101
-99 204
-150 155
-2 663 448
-2 311 256
-220
-2 032
-2 663 668
-2 313 288
88 016
-116 738
116 738
-55 247
-32 769
-88 016

116 738

Regulerings
Oppmåling
688 013
7 607
652
696 272
60 666
10 359
7 203
774 500
-1 058 865
-1 330
-1 060 195
4 279
-1 055 916
-281 416

planer
1 188 080
0
0
1 188 080
107 522
10 805
6 427
1 312 834
-900 900
-65 615
-966 515
8 844
-957 671
355 163

355 163
-281 416
-281 416

Bevegelse selvkostfond og underskudd 2017
SlamBygge- og
Renovasjon
behandling
Feiing
seksjoneringsak Oppmåling
1 358 168
2515 410
55 248
45 280
0
1 286 472
116 738
-679 545
0
-55 248
0
678 623
3 801 882
0
162 018
0
0
0
0
0
358 979
0
0
32 769
0
0
0
0
0
-281 416
0
0
0
0
0
0
32 769
0
77 563
95,8 %
323,6 %
96,8 %
105,2 %
136,9 %

355 163

Privat
plansak

0
273 490
355 163
0
0
628 653
73,6 %
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NOTE 10 - INTERKOMMUNALE SAMARBEID

Notodden kommune er vertskommune for følgende samarbeid:

Driftsregnskapet
Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum utgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Sykelønnsrefusjon
Kompensasjon merverdiavgift
Bruk av bundne fond
Overføringsinntekter
Sum inntekt
Samarbeidets netto utgift
Fordeling:
Notodden kommune
Samarbeidende kommuner
Sum fordelt

Investeringer i anleggsmidler
Kjøp av aksjer og andeler (KLP)
Utlån og forskutteringer
Avdrag på lån
Dekning av tidl års merforbruk
Avsetninger
Årets finansieringsbehov
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler - investeringer
Bruk av lånemidler - utlån
Bruk av momskompensasjon
Inntekt fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Mottatte refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Samarbeidets netto utgift
Fordeling:
Notodden kommune
Samarbeidende kommuner

Kongsberg- regionen Kongsberg- regionen
IKT-drift 2017
IKT-drift 2016
kr 16 470 276
kr 14 568 911
kr 32 182 782
kr 24 960 093
krO
krO
kr 7 766 027
kr 6 062 156
kr 2 526
kr 3 058
kr 56 421 611
kr 45 594 218
-kr 179 360
-kr 422 000
-kr 178 463
-kr 7 766 027

-kr 542 753
-kr 6 062 156

-kr 8 123 850
kr 48 297 761

-kr 8 000
-kr 7 026 909
kr 38 567 309

-kr 10 019122
-kr 38 278 639
-kr 48 297 761

-kr 8 310 520
-kr 30 256 789
-kr 38 567 309

Legevakt 2017 Legevakt 2016
kr 10 983 076
kr 9 803 023
kr 2 028 610
kri 178 523
kr 7 550
kr 137 519
kr 314 231
kr 111212
kr 492 100
kr 1 242
kr 13 825 568 kr 11 231 519
-kr 533 874
-kr 519 203
-kr 2 441 150
-kr 1 625 221
-kr 345 634
-kr 218 168
-kr 242 968
-kr 34 227
krO
krO
krO
krO
-kr 3 436 160
-kr 2 524 285
kr 10 389 408
kr 8 707 234
-kr 3 667 651
-kr 6 721 757
-kr 10 389 408

-kr 3 944 891
-kr 4 762 343
-kr 8 707 234

Kongsberg- regionen Kongsberg- regionen
IKT-drift 2017
IKT-drift 2016
kr 7 536 457
kr 3 635 418
kr 5 448
kr 2 661

kr 7 541905

kr 3 638 079

-kr 1641798

-kr 737 083

-kr 1 641 798
kr 5 900 107

-kr 737 083
kr 2 900 996

-kr 1 005 392
-kr 3 954 210
-kr 4 959 602

-kr 825 523
-kr 3 015 976
-kr 3 841 499

kr 940 503

-kr 940 503

Kr 940 503 innkrevd fra deltakerkommuene i henhold til budsjett
i 2016 har finansiert investeringer i 2017

Deltakerkommuner i Kongsbergregionen IKT-drift er Notodden, Kongsberg, Hjartdal, Nore Uvdal, Tinn, Flesberg og Rollag.
Deltakerkommuner i det interkommunale legevaktsamarbeidet er Bø, Hjartdal, Kviteseid, Notodden, Sauherad og Seljord
Notodden kommune har følgende mellomværende med deltakerkommunene per 31.12.17

Per 31.12.2017
Flesberg kommune
Hjartdal kommune
Kongsberg kommune
Nore og Uvdal kommune
Rollag kommune
Tinn kommune
Bø kommune
Kviteseid kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Sum

Kongsberg- regionen Kongsberg- regionen
IKT-drift kortsiktig
IKT-drift kortsiktig
fordring
gjeld
kr 429 146
-kr 135 673
kr 368 414
-kr 154 588
kr 1452 281
-kr 926 750
kr 489 231
-kr 157 517
kr 368 414
-krill 733
kr 684 528
-kr 283 763

kr 3 792 014

IT

-kr 1 770 024

Legevakt
kortsiktig
fordring

Legevakt
kortsiktig gjeld

krO

krO

krO
krO
krO
krO
krO

krO
krO
krO
krO
krO
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NOTE 11 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Levetid
5 år
10 år
20 år
40 år
50 år
Under utførelse
Tomter
Sum

Bokført verdi

Anskaffelseskost
1.1.17
37 004 133
57 353 870
112 373 641
983 619710
571 472 713
116 738 388
43 853 245
1 922 415 700

Biler
4 907 730

Akkumulerte
avskrivninger
1.1.17
-25 170 931
-27 343 915
-61 560 953
-315 676 747
-139 097 444
0
0
-568 849 990

Anleggsmaskiner
9 435 407

Spesifisert investeringsregnskap med finansiering finnes i note 13.

Bokført verdi
1.1.17
11 833 202
30 009 955
50 812 688
667 942 963
432 375 269
116 738 388
43 853 245
1 353 565 710

IKT-utstyr
24 215 215

Avskrivninger
2017
-4 856 358
-4 943 893
-4 103 939
-23 124 325
-11 438 895
0
-48 467 410
Inventar
og utstyr
24 276 266

Avgang til
bokført verdi
2017
-467 949
-1 988 378
-1 334 891
-108 434 035
-525 862
-112 751 115
Faste eiendommer
og anlegg
1 402 113 539

Tilgang
2017
12 901 274
11 264 746
29 710 257
48 542 026
173 569 275
39 940 775
3 696 382
319 624 735

Tomter
47 023 765

Bokført verdi
31.12.17
19 878 118
35 862 859
74 430 628
692 025 773
594 505 649
48 245 128
47 023 765
1 511 971 920

Sum
1 511 971 920
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NOTE 12 - YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR

Ytelser til ledende personer
Ytelser til ledende personer
31.12.2017
31.12.2016
Rådmann
1 299 807
1 184 956
Ordfører
841 787
822 235
Sum
1 299 807
1 184 956
Kompensasjon for bruk av egen bil er inkludert i summene ovenfor.

Godgjørelse til revisor
Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS.
Samlede godtgjørelser i 2017 var kr. 1.289.500.
Honoraret gjelder regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og andre oppgaver.
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NOTE 13 - SPESIFIKASJON AV INVESTERINGSPROSJEKTER MED FINANSIERING
10001999

2003

Navn: IT-prosjckt - alle faser
Fordeles virksomhetene
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Tilskudd fra andre
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
5 255 300.00

Navn: Notodden gravlund ombygging (tilskudd ingen mva)

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
2007

Navn: Veganlegg Framkåsvegen
Belop
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

2017

Navn: Omkostninger kjop og salg av eiendommer 2017
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Salg av driftsmidler
Salg av fast eiendom
Ref. andre
Finansiering
Sum Finansiering:

2030

Navn: Tak og neløp Notodden kirke (tilskudd ingen mva)
Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

2031

Navn: Kjop av kolletivterminalcn
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

2032

Navn: Verdensarvprosjekter
Belop
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Overf fylkeskomm
Finansiering
Sum Finansiering:

2033

Navn: Tilskudd fellesrådet - investeringer utstyr,kirkegård,
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

2034

Navn: Tilskudd fellesrådet - investeringer utstyr 2017
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
15 741 000.00
2 167 635.75
13 861 987,37

5 255 300,00

15 741 000,00

2 167 635,75

13 861 987,37

5 255 300.00
5 255 300,00

15 741 000.00
15 741 000,00

2 167 635,75
2 167 635,75

13 861 987.37
13 861 987,37

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
10 000 000.00
143 345.40
-9 500 000.00
500 000,00
500 000.00
500 000,00

-

143 345,40

-

143 345.00
143 345,00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
.
450 000.00
-450 000.00
-

.

_

.

.
Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
269 922,00
-

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

-700 000.00
-

-

1 200 000,00

-

-

1 400 000.00
600 000.00
2 000 000,00

-

20

-

-

-

1 200 000,00

Medgått i
regnskapsåret -17
579 238.05

-

579 238,05

-

475 786.00
103 452.05
579 238,05

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
102 304.00
297 696.00
-

400 000,00
400 000,00
Budsjett
tidligere år (tom 16)

.

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
.
6 250 000.00
-4 250 000.00
2 000 000,00

400 000,00

-

-

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
400 000,00

-

5 000.00
4 005 270.00
14 931,75
-3 755 279.75
269 922,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
.
1 200 000.00

1 200 000.00
1 200 000,00
Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

269 922,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
700 000.00

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 200 000,00

-

102 304,00

297 696,00

102 304.00
102 304,00

297 696.00
297 696,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
400 000.00
400 000.00
400 000,00

-

400 000,00

-

400 000.00
400 000,00
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2039

Navn: Kjop av hus Asbjorn Knutsensgate 3

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer
K-sak 67/17

2040

Sum

-

Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

-

Navn: Kjop av Snogghuset
Belop
Justeringer
K-sak 85/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

2197

-

Navn: Lån til Vannfronten Eiendom AS

Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

2208

Navn:Nokkelbokscr i hjemmetjenesten
Belop
Justering:
K-sak 67/11
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

2213

Navn:Installasjon av TV-dekoder på Teletunet, Gransherad

Navn:Ladestasjoner for el-biler
Belop
Justering:
K-sak 44/17
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

2500

NavmTinfos bad innslipp og billettsystem
Belop
Justering:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

2800

Navn:Lekeapparater i Gransherad
Belop
Justering:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
overføring fra andre
Finansiering
Sum Finansiering:

3000

Navn: Digitalisering teknisk arkiv
Belop
Justeringer:
K-sak 76/16
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

2 000 000.00
2 000 000,00
2 000 000.00
2 000 000,00

Medgått i
regnskapsåret -17
1 666 145.00

1 666 145,00
-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

1 666 145.00
1 666 145,00
Medgått i
regnskapsåret -17

-

1 800 000.00
1 800 000,00

-

1 800 000.00
1 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
500 000.00

700 000.00
700 000,00
700 000.00
700 000,00

700 000,00
-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

Medgått i
regnskapsåret -17
-

-

-

500 000.00
500 000,00

-500 000.00
-500 000,00

-

-

700 000.00
700 000,00

-

-500 000.00
-500 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
700 000.00

500 000,00

Belop
Justering:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
2214

-

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Belop
Justeringer
K-sak 63/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
400 000.00

Medgått i
regnskapsåret -17
293 825.00

-

400 000,00

-

293 825,00

-

400 000.00
400 000,00

-

293 825.00
293 825,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
220 000.00

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
1 200 000.00
-200 000.00
1 000 000,00
1 000 000.00
1 000 000,00

Medgått i
regnskapsåret -17
833 529.00

833 529,00
-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
91 580.00

833 529.00
833 529,00
Medgått i
regnskapsåret -17

220 000,00

-128 420.00
-128 420,00

91 580,00

-

220 000.00
220 000,00

-128 420.00
-128 420,00

91 580.00
91 580,00

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
-

-

300 000.00
300 000,00

-

300 000.00
300 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
3 187 500.00

Medgått i
regnskapsåret -17
299 988.51

-

299 988,51

-

240 000.00
59 988,51
59 988,51

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
2 312 500.00
2 287 753,35

.

-1 000 000.00
2 187 500,00

-2 100 000.00
212 500,00

2 287 753,35

-

2 187 500.00
2 187 500,00

212 500.00
212 500,00

2 287 753.35
2 287 753,35

-
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3003

Navn: Geovekst: kartverk 2017

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Belop
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

3504

Navn: Redningsutstyr brann
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

3506

NavmBrannbil

Budsjett
tidligere år (tom 16)
250 000.00
250 000,00

Navn:Øvingshus-royk og kjcmikaliedykking

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Opprustning grusbane Sætre
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Overføring fra Snøgg friidrett
Telemark fylkeskommune
Refusjon fra andre (private)
Finansiering
Sum Finansiering:

3713

Navn: Utstyr kommunestyret
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

3715

Navn: Brannalarmsentraler - oppgradering
Belop
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

3717

Navn: Maskinkjøp teknisk 2017

Navn: Driftsbygning ing.vesen

70 000,00

100 000.00
100 000,00

-

70 000.00
70 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
196 383.01
52 790.00
-

52 790,00

196 383.01
196 383,01

52 790.00
52 790,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
5 125 000.00
260.00
260,00

-

5 125 000.00
5 125 000,00

-

260.00
260,00

Arets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
300 000.00

-

300 000,00

-

300 000.00
300 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
9 460 000.00
9 460 000,00

-

8 460 000.00
9 460 000,00
Budsjett
tidligere år (tom 16)
250 000,00

Medgått i
regnskapsåret -17
241 695.40
241 695,40

-

241 695.40
241 695,40

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
10 688 562.15

1 000 000.00

_

10 688 562,15

-

1 000 000.00
2 900 000.00
3 625.00
6 784 937.15
10 688 562,15

.

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
189 188.49
74 967,50

250 000,00

189 188,49

74 967,50

250 000.00
250 000,00

189 188.49
189 188,49

74 967.50
74 967,50

Budsjett
tidligere år (tom 16)
125 000.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
200 000.00
1 547.00

125 000,00

-250 000.00
-50 000,00

-

1 547,00

125 000.00
125 000,00

-50 000.00
-50 000,00

-

1 547.00
1 547,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
2 500 000.00
2 974 263.25

-

2 500 000,00

-

2 974 263,25

-

-

2 500 000.00
2 500 000,00

430 000.00
2 544 263,25
2 544 263,25

Budsjett
tidligere år (tom 16)

22.

196 383,01

-

-

Belop
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

-

5 125 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Salgsinntekter
Finansiering
Sum Finansiering:

3718

-

-

-

Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

3706

100 000,00

250 000.00
250 000,00

Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

3508

Arets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligi;re år (tom-16) regnskapsåret -17
100 000.00
70 000.00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
3 000 000.00
201 331.39

-

-2 700 000.00
300 000,00

-

201 331,39

300 000.00
300 000,00

-

-

•

201 331.39
201 331,39
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3722

Navn: Nytt utstyr gymsaler
Beløp
Justeringer
K-sak 44/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4001

Navn: Oppkobling mot toppsystem ENØK
Belop
Justeringer:
K-sak 76/16
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4201

4203

4205

4211

Budsjett
tidligere år (tom 16)
2 800 000.00

Navn: Heddal barneskole

Navn: Bok og blueshuset, garantier 2017
Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

-

-

-

-

-

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
2 000 000.00
929 651.57
742 704.30

2 000 000,00

1 300 000,00
1 300 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
36 800 000.00

Navn: Nytt barnehagebygg

-

-

-1 500 000.00
1 300 000,00

Navn: Tilrettelagte boliger - 8 stk.

Belop
Justeringer
K-sak 67/16
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4213

500 000.00
500 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Belop
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4212

-

Navn: Bok og blueshuset
Lokalisering/forprosjekt
Belop
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Tilskudd fylkeskomm
Finansiering
Sum finansiering:

Belop
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

-

500 000.00
500 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 000 000.00

Navn: Heddal barneskole - Vidarvoll forprosjekt/reg.plan

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17

-

Navn: Avlastningsbolig barn
Lokalisering/forprosjekt
Belop
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Tilskudd Husbanken
Finansiering
Sum finansiering:

Belop
Justeringer:
K-sak 76/15
K-sak 45/16
K-sak 44/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4206

Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

1 000 000,00
-2 800 000.00
3 800 000.00
1 000 000,00

929 651,57

742 704,30

929 651.57
929 651,57

742 704.30
742 704,30

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
683 476.50
-316 523.00
-316 523,00

-

-

683 476,50
-

-316 523.00
-316 523,00

683 476.50
683 476,50

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
-

-

-

-

-

-768 000.00
768 000.00
-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
11 000 000.00
767 161.69
276 787.97

-22 000 000.00
-10 000 000.00
4 800 000,00

-13 500 000.00
-2 500 000,00

767 161,69

276 787,97

4 800 000.00
4 800 000,00

-2 500 000.00
-2 500 000,00

767 161.69
767 161,69

276 787.97
276 787,97

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 875 000.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
273 676.13
660 449.00

1 875 000,00

-800 000.00
-800 000,00

273 676,13

660 449,00

1 875 000.00
1 875 000,00

-800 000.00
-800 000,00

273 676.13
273 676,13

660 449,00
660 449,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
500 000,00
1 053 752.50
500 000,00

-

1 053 752,50

500 000.00
500 000,00

-

1 053 752.50
1 053 752,50

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
2 000 000.00
59 800.00

-

-I 600 000.00
400 000,00

-

400 000.00
400 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

59 800,00
-

-

59 800.00
59 800,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
10 100,00

-

-

-

-

-

10 100,00

-

-

-

-

10 100.00
10 100,00
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4214

Navn: Forprosjekt idrettshallen
Beløp
Justeringer
K-sak 44/17
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4507

Navn: Notodden barne- og ungdomsskole
Beløp
Justeringer:
K-sak 76/15
K-sak 45/16
K-sak 76/16
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4513

Navn: Haugmotun omsorgssenter
Beløp
Justeringer:
K-sak 76/15
K-sak 76/16
Sum
Finansiering:
Tilskudd fra andre
Finansiering
Sum finansiering:

4515

Navn: Brannsikring Teletunet
Beløp
Justeringer:
K-sak 34/15
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4522

Navn: Kontorer K-IKT i Sentrumsbvgg
Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4523

Navn: Ombygging NOS
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4524

Navn: Notodden teater - oppgradering foaje, inngangsparti
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

4525

Navn: Rehabilitering 60 bad Haugmotun
Beløp
Justeringer:
K-sak 44/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17

-

375 000.00
-200 000.00
175 000,00

-

-

175 000.00
175 000,00

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
113 000 000,00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
50 000 000.00
3 712 184,45
33 638 232,37

-68 000 000.00
-35 000 000,00
-5 000 000.00
5 000 000,00

-18 000 000.00
32 000 000,00

3 712 184,45

33 638 232,37

5 000 000.00
5 000 000,00

32 000 000,00
32 000 000,00

3 712 184.45
3 712 184,45

33 638 232,37
33 638 232,37

Budsjett
tidligere år (tom 16)
155 750 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
57 000 000.00
106 974 744,95
61 491 181,51

-26 500 000.00
-15 000 000,00
114 250 000,00

57 000 000,00

106 974 744,95

61 491 181,51

114 250 000.00
114 250 000,00

94 490 000,00
-37 490 000.00
57 000 000,00

106 974 744.95
106 974 744,95

94 491 000.00
-32 999 818.49
61 491 181,51

Budsjett
tidligere år (tom 16)
11 820 000.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
5 120 888.01
937 294,25
-

-4 700 000,00
7 120 000,00

-400 000.00
-400 000,00

5 120 888,01

937 294,25

7 120 000,00
7 120 000,00

-400 000.00
-400 000,00

5 120 888.01
5 120 888,01

937 294.25
937 294,25

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
600 000,00
1 681 981,63

Medgått i
regnskapsåret -17
1 434 657,88

Budsjett
tidligere år (tom 16)
2 900 000.00

2 900 000,00

-388 000.00
212 000,00

1 681 981,63

1 434 657,88

2 900 000.00
2 900 000,00

212 000.00
212 000,00

1 681 981.63
1 681 981,63

1 434 657.88
1 434 657,88

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
500 000,00
258 248,46

-

500 000,00

258 248,46

-

500 000.00
500 000,00

258 248.46
258 248,46

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
710 000,00

Medgått i
regnskapsåret -17
735 008,67

-

710 000,00

-

735 008,67

-

710 000.00
710 000,00

-

735 008.67
735 008,67

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
6 137 616,00

-

6 250 000.00
6 250 000,00

-

6 137 616,00

-

6 250 000.00
6 250 000,00

-

6 137 616.00
6 137 616,00
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4526

Navn: Teletunet nye kjøkken og kjølerom

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
4527

Navn: Ny heis Bckkhus arb.senter

.

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
5021

5141

5142

5143

5144

5145

5147

5148

Navn: Bruer 2017

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

Medgått i
regnskapsåret -17
500 024.75

600 000.00
600 000,00

500 024,75

600 000.00
600 000,00

500 024,75
500 024,75

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

Medgått i
regnskapsåret -17
384 520,00

500 000.00
500 000,00

384 520,00

500 000.00
500 000,00

384 520.00
384 520,00

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
2 000 000.00

Medgått i
regnskapsåret -17
1 242 229,92

Beløp
Justeringer:
Sum

-

2 000 000,00

1 242 229,92

Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

-

2 000 000.00
2 000 000,00

1 242 229.92
1 242 229,92

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Trafikksikerhetstiltak
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Rogneståvegen
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Lisleheradveien
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Styring av gatevarme
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Siljudalen
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Bjarne Hansensvei
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
GS-veg Høgås
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
188 670,26

-

-

-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

-

-

-

-

-

-

821 518,97

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
141 246,00
-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)

-

-

-

-

141 246,00

Medgått i
regnskapsåret -17
545 516,76
545 516,76

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
615 041,88
-

-

IS

Medgått i
regnskapsåret -17
1 238 791,47

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
821 518,97
-

-

-

1 238 791,47

-

-

188 670,26

615 041,88

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
146 599,39

-

-

-

-

146 599,39

-
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5149

5150

5151

5152

5160

5206

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Tveitengata
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Mælagata
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
GS-vei Meheia, Tinnemyra
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Storgata rundkjøring
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Std.heving kommunal vei 2017
Bevilgning - fordeles
Beløp
Brukt på andre prosjekt kommunale veier
Justeringer
Sum
Finansiering:
Ref fra andre
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

Navn: Veglys i kirkeparken

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

Navn: G/S-vei H. Wergelandsgt/Tinnesmoen skole/parkcri
Beløp
Justeringer
K-sak 44/17
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Tilskudd
Finansiering
Sum Finansiering:

5610

Navn: Skilting nye veiadresser
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

5612

Navn: Prosjektering G/S-vei Gransherad
Beløp
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

248 572,01

-

-

-

-

-

-

168 810,83

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
193 094,51
193 094,51

-

-

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
981 131,60

-

-

-

-

981 131,60

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
6 000 000.00
157 308.25
5 288 993,68

-

6 000 000,00

-

6 000 000.00
6 000 000,00

-

5 446 301,93

-

590 111.00
4 856 190.93
4 856 190,93

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
9 375.00

-

10 000.00
10 000,00

-

10 000.00
10 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
500 000.00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
168 810,83

-

Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Tilskudd
Finansiering
Sum Finansiering:
5500

Arets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
248 572,01

-

9 375,00

-

400 000.00
-390 625.00
9 375,00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
92 274,00
5 733 258,79

500 000,00

3 000 000.00
4 250 000,00
7 250 000,00

92 274,00

5 733 258,79

500 000.00
500 000,00

1 400 000.00
5 850 000.00
7 250 000,00

92 274,00
92 274,00

1 796 819.00
3 936 439.79
5 733 258,79

Budsjett
tidligere år (tom 16)
375 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
111 310,94
183 181,75

375 000,00

111 310,94

183 181,75

375 000.00
375 000,00

111 310,94
111 310,94

183 181.75
183 181,75

Budsjett
tidligere år (tom 16)
300 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
4 000 000,00
19 500.00
723 417,00

300 000,00

-3 500 000.00
500 000,00

19 500,00

723 417,00

300 000.00
300 000,00

500 000.00
500 000,00

19 500.00
19 500,00

723 417.00
723 417,00

2b
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5613

Navn: Skilting vcrdensarv
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

5822

Navn: Veilys samordnet bredbåndsutbygging 2017
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

6001

Navn: Jernverkstonita infrastruktur
Beløp
Justeringer:
K-sak 44/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

6002

Navn: Høgås sør
Beløp
Justeringer:
K-sak 44/17
Sum
Finansiering:
Tilskudd fra andre
Finansiering
Sum finansiering:

6003

Navn: Harald Bjerkesgate 1 (fase 1)
Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Ref andre
Finansiering
Sum finansiering:

7000

Navn: Forbehandling vannbchandling
Beløp
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

7002

Navn: Bolkesjø vannverk-innløpsledning (klauseulering)
Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

7400

Navn: Rehabilitering renseanlegg Ramsfiog
Beløp
Justeringer
K-sak 67/176
Sum
Finansiering:
Salgsinntekter
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
200 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
-

200 000,00

-

200 000.00
200 000,00

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
-

-

-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
1 000 000,00

-

Medgått i
regnskapsåret -17
863 506.00

-

1 000 000,00

-

863 506,00

-

1 000 000.00
1 000 000,00

-

863 506.00
863 506,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
2 700 000.00

2 700 000,00
2 700 000.00
2 700 000,00
Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
12 000 000.00
2 058 182.09
220 674.08
-12 000 000.00
-

2 058 182,09

220 674,08

2 058 182.09
2 058 182,09

220 674.08
220 674,08

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
465 113.00
500 000.00
500 000,00

-

465 113,00

-

372 090.20
93 022.80
93 022,80

500 000.00
-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
6 500 000.00

500 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
10 000 000.00
3 907 291.03
8 456 302.60

6 500 000,00

-2 000 000.00
8 000 000,00

3 907 291,03

8 456 302,60

6 500 000.00
6 500 000,00

8 000 000.00
8 000 000,00

146 060,00
3 761 231.03
3 907 291,03

152 456,00
8 303 846.60
8 456 302,60

Budsjett
tidligere år (tom 16)
145 474.00

145 474,00
145 474,00
145 474,00
Budsjett
tidligere år (tom 16)
4 807 887.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 054 526.00
145 474.40
-1 054 526.00
-

-

-

145 474,40

-

145 474.40
145 474,40

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 907 950.00
4 807 887.00

-

-1 907 950.00
4 807 887,00

-

4 807 887,00

-

4 807 887.00
4 807 887,00

-

4 807 887.00
4 807 887,00

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
12 600 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
34 000 000.00
10 332 630.91
29 710 257.25

12 600 000,00

-2 000 000.00
32 000 000,00

10 332 630,91

29 710 257,25

12 600 000.00
12 600 000,00

32 000 000.00
32 000 000,00

10 332 630.91
10 332 630,91

29 710 257.25
29 710 257,25
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7701

Navn: Enkelttiltak saneringsplan
Beløp
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sunt finansiering:

7703

7706

1 543 996,74
1 543 996,74
1 543 996,74

Navn: Enkelttiltak saneringsplan
Egne Hjemsgt/O. Ryesgt. Vann
Beløp
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 979 080,45
1 979 080,45

Navn: Enkelttiltak saneringsplan
Se også vann - som prosjekt 792
Beløp
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 221 139,66
1 221 139,66

Navn: Enkelttiltak saneringsplan
Egne Hjemsgt./O. ryesgt. Avløp
Beløp
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 935 783,15
1 935 783,15

Navn: Renovasjon Svelgfoss
avslutningssak
Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
276 338,00

Navn: Spyle-/sugebil

Budsjett
tidligere år (tom 16)
3 500 000,00

Beløp
Justeringer:
K-sak 45/16
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
7707

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 543 996,74

Navn: Rehab teknisk utstyr VAR 2017

Navn: Inspeksjonsutstyr/traktorsystem

Navn: Akuttiltak vann og avløp 2017 (bev.pott)

Navn: Akuttiltak vann og avløp 2017
Tinneveien 1482-2743 bev fra 7840
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

1 210 078.70
1 210 078,70

-

.

1 979 080.45
1 979 080,45
Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 160 730,54
1 160 730,54

.

1 160 730.54
1 160 730,54

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 935 783,15
1 935 783,15

1 935 783,15
1 935 783,15

.

1 935 783.15
1 935 783,15

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
623 662,00
276 338,42
-623 662.00

276 338,00

-

276 338,42

.

276 338.00
276 338,00

-

276 338.42
276 338,42

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
.

-3 500 000.00
-

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

.

-

-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
1 000 000,00

Medgått i
regnskapsåret -17
519 755.50

-

1 000 000,00

-

519 755,50

-

1 000 000.00
1 000 000,00

-

519 755,50
519 755,50

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
.
700 000,00
639 007.20

-

700 000,00

-

639 007,20

-

700 000.00
700 000,00

-

639 007.20
639 007,20

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Brukt på andre prosjekter vei
Sum
Finansiering:
Ref fra andre
Finansiering
Sum finansiering:
7841

.

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 979 080.45
1 979 080,45

1 221 139.66
1 221 139,66

Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
7840

-394 323.00
-394 323,00

I 979 080.45
1 979 080,45

Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:
7708

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 210 078,70
-394 323.00
-394 323,00
1 210 078,70

Budsjett
tidligere år (tom 16)

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
6 000 000,00
5 556.80
6 119 276.40
6 000 000,00
6 124 833,20

6 000 000.00
6 000 000,00

-

750 000.00
5 374 833.20
6 124 833,20

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
728 410.52
-

728 410,52

-

-

23
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7842

7843

7844

8000

Navn: Akuttiltak vann og avløp 2017
Furu veien bev fra 7840
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Akuttiltak vann og avløp 2017
Nordraaksgate bev fra 7840
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Akuttiltak vann og avløp 2017
Meheiaveien bev fra 7840
Beløp
Justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Navn: Trykksoner vann-justering

Budsjett
tidligere år (tom 16)
398 361,00

Beløp
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

8001

8002

8005

8006

-

-

-

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
293 372.35
293 372,35

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 001 639.00
398 361.00
-1 001 639.00

398 361,00

-

398 361,00

-

398 361.00
398 361,00

-

398 361.00
398 361,00

-

Navn: Parkveien - Kongsbcrgvcien VA-anlegg

Budsjett
tidligere år (tom 16)
5 950 000.00

Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Ref andre
Finansiering
Sum Finansiering:

-

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
4 000 000,00

Navn: 12591-12744 OV Platondalen

-

950 314,53

-

Navn: Damsikring
Tinnemyra og Grotbekktrjønn
Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Navn: Tinneveien VA-anlegg fase 1

4 147 179,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
950 314.53

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
16 500 000,00

Beløp
Justeringer:
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:

8008

-

Navn: Flomskader VA
forebyggende tiltak
Beløp
Justeringer:
K-sak 83/12
Sum
Finansiering:
Refusjon fra staten
Refusjon fra andre
Finansiering
Sum finansiering:

Beløp
Justeringer
K-sak 67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
4 147 179.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
15 991 273,91

16 500 000,00

15 991 273,91

-

16 500 000,00
16 500 000,00

1
1
12
15

-

750 000.00
250 000.00
991 273.91
991 273,91

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
3 926 541,57

Medgått i
regnskapsåret -17

4 000 000,00

-73 459.00
-73 459,00

3 926 541,57

-

4 000 000.00
4 000 000,00

-73 459.00
-73 459,00

3 926 541.57
3 926 541,57

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
5 118418,76
127 410.90

5 950 000,00

-400 000.00
-400 000,00

5 118 418,76

127 410,90

5 950 000.00
5 950 000,00

-400 000.00
-400 000,00

5 118 418.76
5 118 418,76

127 410.90
127 410,90

Budsjett
tidligere år (tom 16)
6 000 000,00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
4 333 587,54
1 743 203.11

6 000 000,00

400 000.00
400 000,00

4 333 587,54

1 743 203,11

6 000 000.00
6 000 000,00

400 000.00
400 000,00

4 333 587.54
4 333 587,54

1 743 203.11
1 743 203,11

Budsjett
tidligere år (tom 16)
1 600 000.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
499 166.27
1 136915.79

1 600 000,00

499 166,27

1 136 915,79

1 600 000.00
1 600 000,00

38 784.00
460 382,27
499 166,27

1 136 915.79
1 136 915,79

2a
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8009

Navn: Tinneveien VA-anlegg fase 2

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer:
K-sak44/17
K-sak67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:
8500

Navn: Lislehcradveien VA
Beløp
Justeringer:
K-sak44/l7
Sum
Finansiering:
Salgsinntekter
Finansiering
Sum finansiering:

8501

Navn: Licnveicnl6B

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
500 000,00

Navn: Solbakk veien 11
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum finansiering:

9000

Navn: Felles infrastruktur K-1KT
Beløp
Justeringer:
K-sak 44/17
Sum
Finansiering:
Refusjon fra andre kommuner
Finansiering
Sum finansiering:

9001

Navn: FollwMe printing for regionen
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Refusjon fra andre kommuner
Finansiering
Sum Finansiering:

9002

Navn: Innkjøp Netscaler for Kom Sam
Beløp
Justeringer:
K-sak 44-17
Sum
Finansiering:
Refusjon fra andre kommuner
Finansiering
Sum Finansiering:

9005

Navn: Investeringer felles infrastruktur K-IKT skya 2017

Navn: Sikkerhetsprosjekt, utstyr, konuslenttid mm. 2017

7 400 000.00
7 400 000,00

-

6 503 519,41

.

6 503 519.41
6 503 519,41

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
15 000 000.00
472 746.80
9 280 894.70
-4 000 000.00
11 000 000,00

472 746,80

9 280 894,70

500 000.00
500 000,00

11 000 000.00
11 000 000,00

472 746.80
472 746,80

6 650.00
9 274 244.70
9 274 244,70

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
I 350 000.00

.

-1 350 000.00
-

-

-

-

-

Budsjett
tidligere år (tom 16)
200 000.00

-

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
4 533.33

200 000,00

-

4 533,33

200 000.00
200 000,00

-

4 533.33
4 533,33

Budsjett
tidligere år (tom 16)
3 750 000.00

3 750 000,00
2 313 807.00
1 436 193.00
3 750 000,00
Budsjett
tidligere år (tom 16)
375 000.00

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
3 109 785.00
582 117.00

-

3 109 785,00

582 117,00

-

1 820 869.00
1 288 916.00
3 109 785,00

639 122.00
-57 005.00
582 117,00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
16 011.00
266 837,00

375 000,00

16 011,00

266 837,00

231 381,00
143 619.00
375 000,00

1.00
16 011.00
16 012,00

231 382,00
35 455.00
266 837,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)
87 500.00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
16011.00
53 989,00

87 500,00

-

16 011,00

53 989.00
33 511.00
87 500,00

-

16 011.00
16 011,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Refusjon fra andre kommuner
Finansiering
Sum Finansiering:
9006

2 000 000.00
-600 000.00
7 400 000,00

500 000,00

Beløp
Justeringer:
K-sak67/17
Sum
Finansiering:
Finansiering
Sum Finansiering:
8605

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
6 000 000.00
6 503 519.41

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
2 500 000.00
2 270 466.93
2 500 000,00

-

2 270 466,93

1 542 552,00
957 448.00
2 500 000,00

-

-

1 405 595.00
864 871.93
2 270 466,93

Budsjett
tidligere år (tom 16)

30

-

70 000.00
-16 011.00
53 989,00

-

-

Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:
Refusjon fra andre kommuner
Finansiering
Sum Finansiering:

-

53 989,00

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
2 500 000.00
2 500 000.00

-

2 500 000,00

•

1 542 552.00
957 448.00
2 500 000,00

.

2 500 000,00

-

1 431 098.00
1 068 902.00
1 068 902,00
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Navn: Nettverksprosjekt, redesign, utstyr (FVV) 2017

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Belop
Justeringer:
Sum
Finansiering:

-

Refusjon fra andre kommuner
Finansiering

Sum finansiering:

9100

Navn: Felles 1DM verktør, integrasjon mellom HR og AD
Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:

Budsjett
tidligere år (tom 16)
387 500.00
387 500,00
258 335.00
387 500.00
387 500,00

Refusjon fra andre kommuner
Finansiering

Sum finansiering:

9101

Navn: Invcsteringcr i lisenser knyttet til utstyr VmWare nn

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justeringer:
Sum
Finansiering:

-

1 803 074,13

1 156 914.00
718 086.00
1 875 000,00

-

1 112 535.00
690 539.13
690 539,13

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
387 500.00
-

-

387 500,00

-

258 335.00
129 165.00
129 165,00

-

-

-

Årets
Medgått
budsjett (2017) tidligere år (tom-16)
437 500.00

Medgått i
regnskapsåret -17
229 837,50

437 500,00

-

229 837,50

Finansiering

-

-

Sum finansiering:

-

269 947.00
167 553.00
437 500,00

141 815.00
88 022.50
229 837,50

Navn: EK-innskudd KLP 2017

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
justeringer
Sum
Finansiering:
Finansiering

Navn: EK-innskudd KLP K-IKT 2017

-

7 110 145,00

-

7 155 000.00
7 155 000,00

-

7 110 145.00
7 110 145,00

Navn: Sætre kunstgrcssbanc
Justering momskomp.

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
5 000.00
5 448.00
5 000,00

-

5 448,00

5 000.00
5 000,00

-

-

5 448.00
5 448,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
Justering
Sum
Finansiering:

-

SUM

-

232 925 860,00

31

-

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
55 573,62

Finansiering

Sum finansiering:

-

-

Finansiering

Sum finansiering:

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
7 155 000,00
7 110 145.00
7 155 000,00

Budsjett
tidligere år (tom 16)

Beløp
justeringer
Sum
Finansiering:

-

-

Sum finansiering:

9905

1 875 000,00

-

Refusjon fra andre kommuner

9904

Årets
Medgått Medgått i
budsjett (2017) tidligere år (tom-16) regnskapsåret -17
1 875 000,00
1 803 074.13

-

55 573,62

-

55 573.62
55 573,62

227 395 275,00

197 785 636,16

226 881 587,17
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NOTE 14 - SPESIFIKASJON AV BALANSEN
Konto

Tekst

Regnskap

Regnskap

2 017

2 016

EIENDELER
Anleggsmidler

227040000
227050130
227050180
227050193
227050220
227050221
227050234
227050241
227050244
227050252
227050261
227050265
227050315
227050320
227050330
227050332
227050335
227050339
227050340
227050345
227050350
227050353
227050355
227050360
227050373
227050381
227050385

Tomter Visma anleggsregister
Administrasjonsbygg
Tilfluktsrom
Ramsflog renseanlegg
Skolelokaler anleggsregister Visma
Barnehagelokaler
Aktivitets/avlastningslokaler
Dagsenter psykiatri
Barnevern
Bolig enslige mindreårige flyktninger
Institusjonsbygg
Omsorgsboliger
Kommunale boliger
Næringseiendommer
Notodden lufthavn
Veier (anleggsregister Visma)
Parker, lekeplasser og grøntanlegg
Bygg brannvesen
Vanninntak, filtrering
Pumpestasjon, bassenger
Rense-/slambehandling
Kloakknett og septikktanker
Svelgfoss avfallsplass
Bystranda anlegg
Kino og teater
Idrettsanlegg
Grende- og kulturhus

47 023 765
57 324 973
8 199 292
1810 739
204 319 770
7 834 287
4 401091
6 429 101
4 355 130
4 235 452
269 265 812
68 713 547
3 557 994
41 589 767
1 452 550
198 902 464
2 771516
31359 441
23 244 430
135 080 027
46 034 518
140 856 914
235 866
1 599 094
7 618 469
24 133 405
106 787 890

43 853 245
57 647 963
8 508 073
1 944 098
178 780 088
7 148 785
4 191730
6 423 009
4 490 988
6 446 748
210 678 567
68 571 075
3 702 268
42 543 536
1 580 314
189 960 588
2 886 523
31821461
25 829 730
126 488 405
17 182 681
124 431779
247 216
1 719 999
7 074 075
25 045 291
109 061 232

1449 137 302

1 308 259 466

Person- vare og lastebiler
Anleggsmaskiner
Brannbiler
Maskiner, verktøy, inventar og utstyr
Edb-utstyr, kontormaskiner

2 378 093
9 435 407
2 529 637
24 276 266
24 215 215

2 238 925
8 906 024
3 213 335
19 168 185
11779 775

Utstyr, maskiner og transportmidler

62 834 617

45 306 243

Utlån
Utlån
Utlån
Utlån

19 600 000
700 000
279 535
48 711417

19 600 000
0
152 232
44 885 138

Utlån

69 290 952

64 637 370

Notodden Energi Holding AS
Notodden Lufthavn AS
Vannfronten AS
Idea Kompetanse AS (tidl. Nopro AS)
Notodden Utvikling AS
Irmat AS
Notodden i sentrum AS
Kulturlandskapssenteret i Telemark AS
Telemark kommunerevisjon IKS
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Notodden travpark AS
Krossobanen AS

28 880 000
1 600 000
25 000 000
5 910 000
115 000
2 092 000
20 000
10 000
55 855
36 000
200 000
50 000

28 880 000
1 600 000
25 000 000
5 910 000
115 000
2 092 000
20 000
10 000
55 855
36 000
200 000
50 000

Faste eiendommer og anlegg

224080010
224080020
224080030
224080040
224080050

222152001
222152002
222890001
222890002

221152001
221152002
221152003
221152004
221152005
221152006
221152007
221152009
221152100
221152101
221200001
221200002

Notodden Energi AS
Vannfronten Eiendom AS
sosial
Startlån

3>2.
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221200003
221200004
221200100
221200102
221200103
221200104
221200105
221200106
221200107
221550100
221550101
221890100
221890101
221890102
221890105
221890106
221890107
221890108
221890109

Haukelivegen AS
Kommunekraft AS
Notodden boligbyggelag
Telemark interkommunale næringsfond
Biblioteksentralen A/L
Kommunenes filmsentral
Telemarksreiser A/L
Samarb. bedrifters attførings og treningsavd
Attføringssenteret i Rauland
Kapitalinnskudd KLP
Kapitalinnskudd KLP K-IKT
Solhaug borettslag, Storgata 86-88
Solhaug borettslag, Storgata 86-88
Sagafoss borettslag, Sagafossveien 1 og 2
Sagafoss
Solhaug borettslag, Solhaugveien 6
Myllarguten borettslag, Storgt 92
Nedre Anundskås borettslag, Hellebrekkevn 2/4
Haugmoen borettslag
Aksjer og andeler

10 000
1000
5 000
105 000
1201
2 500
10 000
10 000
1000
25 479 326
1160
700
65 000
200
194 000
461 963
100
100
100
90 317 205

10 000
1000
5 000
105 000
1201
2 500
10 000
10 000
1000
18 369 181
381
700
65 000
200
194 000
461 963
100
100
100
83 206 281

220550100
220550110
220550111
220550120
220550200
220640111
220640120

Pensjonsmidler KLP
Pensjonsmidler KLP fellesordningen
Pensjonsmidler KLP fellesordningen K-IKT
Pensjonsmidler KLP folkevalgtordningen
Pensjonsmidler SPK
Arb.g.avg. av netto pensjonsmidler KLP fellesordningen K-IKT
Arb.g.avg. av netto pensjonsmidler KLP folkevalgtordningen
Pensjonsmidler

120 641 000
1 059 580 538
2 818 186
5 905 010
126 663 833
0
193 898
1315 802 465

110 511 597
981 179 592
2 306 072
5 971 025
126 594 256
66 912
171020
1 226 800 474

Sum anleggsmidler

2 987 382 540

2 728 209 834

Omløpsmidler
213080001
213080003
213080010
213080011
213080012
213080013
213080014
213080020
213080021
213080022
213080999
213200100
213610001
213610002
213610010
213610100
213610101
213610102
213610104
213640100
213640800
213650100
213650101
213890001
213890002
213890003
213890004
213890005
213890006
213890007

Oppgjørskonto lønn
Positiv netto (lønn)
Oppgjørskonto avlastning FH
Enslige mindreårige flyktninger Tinnelva
Enslige mindreårige flyktninger Skogen
Enslige mindreårige flyktninger Høgås
Enslige mindreårige flyktninger - utebasen
Oppgjør fastleger
Kredittsalg BB-huset
Avregningskonto Notodden kino
Interinmskonto/periodisering
Fordringer private AS, boligbyggelag
Fordringer mottatte refusjonskrav sykepenger
Fordringer refusjonskrav sykepenger
Fordringer NAV Notodden
Fordringer IMDI
Fordringer Sosial- og helsedepartementet
Fordringer HELFO
Fordringer staten
Oppgjørskonto mva $11.1 - tilgode
Oppgjørskonto mva.komp.
Fordringer fylkeskommuner og kommuner
Fordringer fylkeskommunen vedr skogfond
Kundefordringer kommunale gebyrer
Kundefordringer kulturskolen
Kundefordringer husleie
Kundefordringer parkering §14
Kundefordringer barnehage
Kundefordringer skolefritidstilbud
Kundefordringer institusjon og hjemmebaserte tjenester

33

38 795
9 660
164
0
5 937
2 916
378
149 929
2 973
4 135
20 742 547
2 470 165
-296
5 320 942
0
5 684 700
26 067 000
1820 481
0
558 498
12 175 403
4 550 609
28 894
6 268 647
59 315
161 120
18 750
364 993
305 522
1 873 896

172 427
0
3 034
300
5 866
5 000
0
83 532
0
0
17 800 595
3 117 173
0
5 223 156
35 137
5 894 400
24 534 000
1500
6 365 575
0
12 427 459
12 500
46 985
6 162 416
61232
923 042
500
409 302
396 341
626 695
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213890008
213890009
213890010
213890011
213890013
213890014
213890015
213890016
213890017
213890019
213890020
213890070
213890090
213890099
213890102

219550100
219550110
219550111
219550120
219550200
219640100
219640110
219640111
219640120
219640200

Kundefordringer sentraladministrasjonen
Kundefordringer oppvekst diverse
PC-lån ansatte
Sykkellån ansatte
Kundefordringer sosial og flyktninger diverse
Kundefordringer samfunnsutvikling og tekniske tjenester diverse
Kundefordringer areal
Kundefordringer felles diverse
Kundefordringer kultur
Kundefordringer helse og omsorg diverse
Kundefordringer parkering §13
Kundefordringer Kongsbergregionen IKT
Kundefordringer gamle krav EVRY
Kundefordringer legevakt
Fordringer ideelle organisasjoner, foreninger og legater

331 225
1 594 969
56 972
12 800
389 777
2 240 665
673 157
198 609
416 485
1385 991
5 710
2 246 190
0
191 788
835 000

653 846
2 701 655
99 104
4 500
355 678
4 183 762
460 275
162 396
481 527
4 606 911
0
0
-1 138
180 320
21266

Kortsiktige fordringer

99 265 411

98 218 270

Premieavvik KLP
Premieavvik KLP fellesordningen
Premieavvik KLP fellesordningen K-IKT
Premieavvik KLP folkevalgtordningen
Premieavvik SPK
Arb.g.avg. av premieavvik KLP
Arb.g.avg. av premieavvik KLP fellesordningen
Arb.g.avg. av premieavvik KLP fellesordningen K-IKT
Arb.g.avg. av premieavvik KLP folkevalgtordningen
Arb.g.avg. av premieavvik SPK

2 613 430
39 543 476
0
72 001
186 040
368 494
5 575 632
0
10152
26 230

3 062 507
46 161 727
575 807
72 143
781 729
431 814
6 508 805
81189
10 172
110 222

Premieavvik

218430001
218900001

210000001
210000002
210000003
210000005
210000006
210000007
210000008
210000010
210000011
210000012
210000013
210000014
210070001
210320001
210320002
210320003
210320004
210320005
210320007
210320008
210320009
210320010
210320011
210320012
210320013
210320014

48 395 455

57 796 115

Aksjer og andeler i verdipapirfond
Aksjer og andeler i utenlandske sektorer i alt

38 213 242
28 666 905

51 743 021
9 432 835

Aksjer og andeler

66 880 147

61 175 856

16 000
1000
0
1000
550
1000
130
3 495
18 958
7 452
1000
2 000
22 070 709
79 516 715
25 554 002
2 331 894
5 877 933
101 626 042
17 853
5 648
2 878 377
213 970
0
17 126
469 186
232 009

9 000
1000
1000
500
550
1000
130
3 495
8 021
4 906
0
0
21 820 397
110 012 534
21 043 419
3 501 532
2 742 002
53 420 703
19 108
5 648
1 720 760
0
5 813 839
0
0
0

Kasse kino
Kasse Skoland aktivitetshus - fotpleie
Kasse skatt - ikke i bruk
Kasse Skoland aktivitetshus- kjøkken
Kasse brannvesen
Kasse servicetorget
Kasse Haugmotun
Kasse Notodden teater
Kasse Tinfos bad
Kasse Tinneberget legekontor
Kasse Voksenopplæringen
Kasse Gransherad bygdeheim
DNB 5161.05.16924 - skattetrekk
DNB 5161.05.01803- Folio
DNB 5161.05.06309 - Avdrag startlån
DNB 5161.05.07275 - Startlån
DNB 5161.05.20352 - Renteavregningskonto
DNB 1503.30.49614-OCR
DNB 1503.25.94171 - Kronekort NAV
DNB 5161.05.21812 - Gaver HBT
DNB 1503.48.08896 - OCR Procasso
DNB 1503.67.87489 - OCR parkering
Toten sparebank 2050.32.14424 - Næringsfondet
DNB 1503.91.19754-VIPPS
SEB 9750.07.15182 (næringsfondet)
Alf Andersens Minnefond
Kasse og bankinnskudd

240 864 049

220 129 545

Sum omløpsmidler

455 405 063

437 319 787

3 442 787 603

3 165 529 620

SUM EIENDELER

34

-

10/18 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/03803-1 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsregnskap 2017 for Notodden kommune

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

256080001
256080002
256080003
256080004

Disposisjonsfond
Pensjonsfond (disp.fond)
Verdensarvkommunefond (disp.fond)
Disposisjonsfond - flyktningfond
Disposisjonsfond

251080100
251080110
251080111
251080112
251080200
251080201
251080203
251080205
251080210
251080217
251080222
251080228
251080229
251080235
251080236
251080237
251080239
251080240
251080241
251080242
251080244
251080250
251080251
251080252
251080253
251080254
251080255
251080256
251080257
251080258
251080259
251080260
251080261
251080262
251080263
251080264
251080265
251080266
251080268
251080269
251080270
251080271
251080272
251080300
251080301
251080302
251080303
251080304
251080305
251080306
251080311
251080312
251080313

Næringsfond
Utsmykking av Storgata
Byreg. fase II - "Vennskap bygges av delte gleder - ikke av delte bekymri
Regionalt pyrolyseprosjekt - Notodden kommune (obj. 21012)
Oppvekst adm - Etterutdanning lærere og rådgivere
Oppvekst adm- Kompetanseutvikling barnehage
Oppvekst adm- Kompetanseheving grunnskole
Oppvekst adm- Språkforståelse minoritetsspråklige barn
Høgås skole - Skolefrukt
Tinnesmoen skole - Elevråd
Tveiten skole - Elevråd
Heddal ungdomsskole - Arbeidslivsfag
Heddal ungdomsskole - Elevråd
Notodden ungdomsskole - Elevråd
Gransherad barne- og ungdomsskole - Elevråd
Kulturskolen - Den kulturelle skolesekken
Voksenopplæring - Felles læringssenter
Voksenopplæring - Tiltak i lokalsamfunn
Voksenopplæring - VOX midler
PP-tjenesten - Adferdssenteret
Heddal barneskole - Elevråd
Høgås skole - gaver uteområde
Heddal ungdomsskole - Den naturlige skolesekken
Flyttearbeid NUSK
Sætre - ekstra tilskudd IMDI
Oppvekst adm - Barnehagefaglig grunnkompetanse 2015
NUSK - Lektor2-ordningen
Sætre skole - Elevråd
Tveiten skole - Tilskudd til flyktninger med adferdsvansker
Meaksmoen bhg - Kompetanse for mangfold
Oppvekst adm - Kompetanse for mangfold
HUSK - Lektor2 ordningen
Oppvekst adm - Lekeressurs i barnehagene
Solhaug bhg - Kompetanse for mangfold
Toppen bhg - Kompetanse for mangfold
Tveiten skole - Kompetanse for mangfold
Tinnesmoen skole - Kompetanse for mangfold
PPT - Kompetanse for mangfold
Voksenopplæringen - Barnefattigdom 2016
Oppvekst adm - Utviklingsmidler til barnehagemyndigheten
Voksenopplæring - Mangfoldsplanen
Voksenopplæring - Kompetansepluss
Desentralisert ordning - kompetanseutvikling i skolen
30000 - Sykkelbyen Notodden
30000 - Kulturprosjekt Øvre Tinfos
30020 - Barn og ungdom
30020 - Forfatterprosjekt
30020 - Forskning i lokal kinohistorie
30030 - Skolefilmfestival
30000-Jentegruppa
30020 - Nasjonalbiblioteket arenautvikling
30020 - Dypet
30000 - Alf Andersens Minnefond

-80 433 785
-20 000 000
-100 000
-1 557 250
-102 091 035

-62 682 430
-10 000 000
-100 000
-1 557 250
-74 339 680

-57 349 333
-50 000
-67 944
-198 950
-250 000
-187 908
-874 957
-251 920
-112 613
-32 023
-53 594
0
-37 707
-27 117
-14 346
-483 299
-30 341
-12 300
-103 550
0
-22 630
-1789
-25 251
-4 500
0
-80 000
-14 731
-9 344
0
0
-180 753
-122 669
0
0
0
0
0
0
0
-9 419
-471 175
-97 500
-318 000
-12 063
-22 297
-2 585
-11541
-3 380
-91 249
0
-21491
-24 000
-232 009

-56 989 695
-50 000
-53 596
0
-250 000
-35 056
-1 041 089
-148 140
-98 301
-24 414
-45125
-2 335
-44 427
-27 117
-14 346
-244 562
-30 341
-12 300
-103 550
-20 000
-10 858
-1 789
-80 000
-4 500
-1 206 000
-80 000
-40 000
-10 344
-534 927
-26 863
-283 165
-84 000
-7 174
-31298
-36 876
-50 000
-45 793
-50 000
-134 384
-10 000
0
0
0
-12 063
-22 297
-8 085
-11541
-3 380
-105 682
-10 690
-74 145
0
0
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251080401
251080402
251080403
251080405
251080406
251080408
251080409
251080413
251080415
251080416
251080417
251080418
251080419
251080420
251080421
251080422
251080423
251080424
251080425
251080426
251080427
251080428
251080429
251080431
251080432
251080433
251080434
251080435
251080436
251080437
251080438
251080440
251080441
251080442
251080445
251080446
251080447
251080448
251080449
251080453
251080455
251080456
251080457
251080458
251080459
251080460
251080461
251080462
251080463
251080464
251080465
251080466
251080500
251080501
251080503
251080504
251080505
251080506
251080600
251080601
251080602
251080603
251080604
251080606

41112 - red.uønsket deltid pleie og omsorg
42000 - red. uønsket deltid Tjeneste for FH
45010 - uønsket svangerskap/abort
40000 - brobygger
40000 - frivillighetssentralen
40000 - kompetanseheving etikk
45050 - raskere psykisk hjelp
40000 - kompetanseløftet 2015
40000 - fond til kjøp av morfinpumpe
41300 - Teletunet-tuntre
41100 - trivsel og aktivitet NOS
45010 - psykisk helse barn- og unge
42000-VFH midler
40000 - SLT samordning
45010 - ungdomshelsestasjon
43061 - Kilden verdensdagen
41021 - Haugmotun avd 1 gaver
41022 - Haugmotun avd 2 gaver
41060 - Haugmotun dagavdeling gaver
41020 - Haugmotun bokollektiv gaver
41220 - Gransherad omsorgsboliger gaver
41230 - Gransherad HBT gaver
41111-NOS avd 1 gaver
41113-NOS avd 3 gaver
41331 - HBT sone Tinnesmoen
41330 - HBT sone Skogen
41332 - HBT sone Tinnebyen
41333 - HBT sone Heddal
41320 - HBT sone Teletunet
41010 - Haugmotun avd C gaver
Psyk.helse - gave
43061 - Kildens venner gaver
43061 - Kilden malekurs
45000 - Årets julegave - helsestasjonen
45010 - Helsesøsterressurs (Telemark fylkeskommune)
45010 - Skolehelsetjenesten i videregående skole
45010 - BTI
45010 - Kompetanseutv.progr. "Omsorg for traumatiserte barn og unge
43061 - Kilden - Resiliens
40008 - Folkehelserådet
40008 - Lotteri og gaver
40000 - Brobyggerarbeid kompetanseheving flyktninger og integrering
41300 - Innovasjon/hverdagsrehabilitering HBT
43041/45010 - Modellutprøving psykolog
40003 - Barnefattigdom
40000 - Kongsbergregionen velferdsteknologi
40003 - Sorgstøttearbeid Frivilligsentralen
40002- Koordinator for velferdsteknologi
40008 - Skoland og Kilden - forventninger og muligheter
40000 - Styrking habilitering og rehabilitering
45010 - Kompetansemidler COS rus og psykiatri
46012 - Oppfølging av akuttmedisinforskriften legevakt
50000 - OPS NAV
50000 - komm.invandringstiltak
50000 - tillsk. utbedring av bolig
50000 - etableringstilskudd
50000 - tapsfond startlån
50000 - boligsosial handlingsplan
61012 - Kommunalt viltfond
61000 - Kommunalt skogfond
61000 - Skogvegopprustning i Notodden
61010 - Landbruksplan i Notodden
61000 - Sentrumssoner
61050 - Verdensarvkommunefond - Company towns

-12 578
-5 869
-14 578
0
-35 310
0
-200 000
-108 262
-5 636
-3 417
-10 271
-35 867
-95 037
-51115
-7 544
-14 458
-20 638
-31023
-41190
-3 136
-50 156
-19 914
-50 359
-32 232
-9 260
-1 931
-10 390
-20 770
-10 375
-7 544
-810 171
-2 764
-10 000
-465 400
-613
0
-96 679
-9 542
-88 813
-51736
-91 734
-101 746
-8 758
-820 000
-4 218
0
-37 227
-370 000
-91 854
-400 000
-30 000
-492 100
-2 217
-7 061
-37 298
-251 192
-207 119
-20 623
-588 729
-19 507
-23 103
-119 492
-99 403
-233 000

-12 578
-5 869
-35 169
-124 917
-17 756
-8 479
-500 000
-502 229
-5 636
-3 417
-10 271
-35 867
-105 537
-51115
-7 544
-26 329
-24 640
-35 222
-41 624
-8 739
-51271
-11 940
-49 509
-69 589
-9 260
-1 931
-12 790
-21903
-10 375
-2 987
-814 171
-44 819
-10 000
-418 400
-27 744
-300 202
0
-9 542
-25 276
-51 736
-77 648
-350 000
-370 000
-310 000
-9 536
-120 000
0
0
0
0
0
0
-2 217
-7 061
-533 742
-714 195
-207 119
-20 623
-637 306
-19 507
-23 103
-119 492
-99 403
-233 000
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251080607
251080620
251080621
251080700
251080701
251080702
251080703
251080710
251080720

Prøvefiske edelkreps (61011)
63000 - Redningsvester brann
Brannbjørnen Bjørnis
65010 - Selvkostfond vann
65020 - Selvkostfond avløp
65030 - Selvkostfond slam
65040 - Selvkostfond renovasjon
63020 - Selvkostfond feiing
61030 - Selvkostfond byggesak
Bundne driftsfond

255080001

253080001
253080002

259080002

259080001

258080001
258080002
258080003
258080004
258080005
258080006

-13 559
-23 285
-37 871
-7 670 015
-2 343 163
-3 801 882
-678 620
0
-162 018
-83 147 651

-13 559
-22 315
0
-7 279 796
-930 054
-2 515 410
-1 358 166
-55 248
-45 280
-81790 412

Verdensarvprosjekter (prosjekt 2032)

-324 214

0

Bundne investeringsfond

-324 214

0

Ubundnet investeringsfond
Næringsfond (salg av Høgås i 98)

-1950 979
-10 000 000

-1 950 979
-10 000 000

Ubundne investeringsfond

-11950 979

-11950 979

Regnskapsmessig mindreforbruk

-14 226 531

-26 924 100

Regnskapsmessig mindreforbruk

-14 226 531

-26 924 100

Kapitalkonto

-254 424 182

-98 951722

Kapitalkonto

-254 424 182

-98 951 722

Periodisering ressurskrevende brukere
Periodisering av feriepenger
Periodisering av rentekostnad
Periodisering av momskomp
Utgiftsføring av materialbeholdning
Verdivurdering av verdipapirer
Endring regnskapsprinsipp drift

-7 090 000
14 589 736
3 053 852
-1 069 175
122 821
-2 628 456

-7
14
3
-1

090
589
053
069
122
-2 628

000
736
852
175
821
456

6 978 778

6 978 778

-459 185 813

-286 978 115

Pensjonsforpliktelse KLP
Pensjonsforpliktelse KLP fellesordningen
Pensjonsforpliktelse KLP fellesordningen K-IKT
Pensjonsforplikelse KLP folkevalgtordningen
Pensjonsforpliktelse SPK
Arb.g.avg. av netto pensjonsforpliktelse KLP
Arb.g.avg. av netto pensjonsforpliktelse KLP fellesordningen
Arb.g.avg. av netto pensjonsforpliktelse KLP fellesordningen K-IKT
Arb.g.avg. av netto pensjonsforpliktelse SPK

-133 859 064
-1 196 407 489
-3 395 034
-4 529 847
-180 468 998
-1 863 747
-19 292 600
-81336
-7 586 528

-126 808 561
-1 147 565 525
-1831 521
-4 758 116
-176 594 261
-2 297 872
-23 460 416
0
-7 050 001

Pensjonsforpliktelse

-1 547 484 643

-1 490 366 273

Sum egenkapital
Gjeld
Langsiktig gjeld

240550100
240550110
240550111
240550120
240550200
240640100
240640110
240640111
240640200

241080001
241080002
241080003
241080004
242080001

245355007
245355008
245355009
245395105
245395106
245395107
245395108
245395109
245395110

Notodden
Notodden
Notodden
Notodden
Notodden

komm
komm
komm
komm
komm

16/18 FRN
14/17 FRN
16/21ISIN
17/19 ISIN
16/18 FRN

N00010767346
N00010720121
N00010775109
N00010806318
N00010767346

0
0
-237 500 000
-235 000 000
-280 000 000

-280 000 000
-267 000 000
-237 500 000
0
0

Ihendehaverobligasjonslån

-752 500 000

-784 500 000

Kommunalbanken lån 20130493
Kommunalbanken lån 20140148
Kommunalbanken lån 20170182
Husbanken lån 115078917
Husbanken lån 115082836
Husbanken lån 115122707
Husbanken lån 11520487+11516711
Husbanken - lån 11524612/1/1 Startlån 2013
Husbanken lån 11528913/3/1 Startlån 2014

0
-142 000 000
-310 000 000
-2 000 000
0
-972 823
-16 693 329
-8 200 000
-7 454 989

-240 000 000
-142 000 000
0
-2 125 000
-1863 616
-3 682 822
-17 569 569
-8 600 000
-7 679 205
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245395111
245395112
245395113
245395999

Husbanken lån 11532124/1/1 Startlån 2015
Husbanken lån 11534818/1/1 startlån 2016
Husbanken lån 11537654/1/1 startlån 2017
Ikke betalte avdrag
Andre lån
Sum langsiktig gjeld

-8 037
-4 801
-6 415
39 491

968
650
364
379

-8 269 633
-4 934 060
0
35 655 541

-467 084 744

-401 068 364

-2 767 069 387

-2 675 934 637

Kortsiktig gjeld

232080003
232080005
232080006
232080007
232080008
232080009
232080020
232080026
232200100
232355001
232395001
232610001
232640001
232640002
232640003
232640100
232640104
232640200
232650101
232890010
232890100
232890102
232890103

Negativ netto
Feriepenger - avsatt 2017
Arbeidsgiveravg. av feriepenger - avsatt 2017
Feriepenger - avsatt 2016
Arbeidsgiveravg. av feriepenger - avsatt 2016
Fagforening/saldotrekk
Avregningskonto forestillinger Kultur
Overført tilgodebeløp
Kortsiktig gjeld private AS, personlige foretak og private org uten profitt
Ikke betalte avdrag investeringslån
Ikke betalte avdrag Startlån
Kortsiktig gjeld NAV stat (refusjonskrav i drift)
Forskuddstrekk skatt
Arbeidsgiveravgift
Påleggstrekk skatt ansatte
Oppgjørskonto mva § 11.1
Utg.mva høy sats §11.1
Oppgjørskonto mva. §11.2
Kortsiktig gjeld til deltakerkommuner K-IKT (inv.prosjekter)
Depositum omsorgsboliger
Leverandørgjeld - remittering
Kortsiktig gjeld personlig næringsdrivende, borettslag og ideelle organis
Vedtatte ikke utbetalte tilskudd

0
-60 665 314
-8 553 821
0
0
-706
-151 370
0
-7 293 210
-38 133 000
-1 358 379
-100 000
-21985 523
-11 244 036
-85 477
0
0
-158 413
0
-830 300
-58 881 349
-4 895 031
-1 332 000

3 006
0
0
-58 528 915
-8 252 585
-521
-154 630
-3 116
-7 377 101
-31 240 000
-4 415 541
-100 000
-20 822 793
-10 621 171
-81 004
-2 284 026
0
-204 505
-940 503
-954 020
-49 307 454
-6 819 797
0

-215 667 929

-202 104 676

Premieavvik KLP
Premieavvik KLP fellesordningen K-IKT
Premieavvik SPK
Arb.g.avg. premieavvik KLP
Arb.g.avg. av premieavvik KLP fellesordningen K-IKT
Arb.g.avg. premieavvik SPK

0
-259 853
-497 793
0
-36 639
-70 189

-448 897
0
0
-63 294
0
0

Premieavvik

-864 474

-512 191

Annen kortsiktig gjeld

239550100
239550111
239550200
239640100
239640111
239640200

Sum kortsiktig gjeld

-216 532 403

-202 616 867

-3 442 787 603

-3 165 529 620

Ubrukte lånemidler startlån
Ubrukte lånemidler investeringslån

2 508 433
31 602 596

3 474 461
43 202 065

Ubrukte lånemidler

34 111 028

46 676 526

Grl. utg. mva. - høy sats § 11.1 UTGÅR FRA 2017
Motkto grl. mva
Motkto grl.mva.komp. drift og inv.

-1
1
-1

-1
1
-1

Grunnlag momskompensasjon

-1

-1

63020 - underskudd feiing
61040 - underskudd kart og oppmåling 2012
61020 - underskudd arealplanlegging 2012

32 769
77 563
628 653

0
358 979
273 490

Underskudd selvkost

738 985

632 469

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

291080001
291080002

292640114
292640199
292640899

292080710
292080721
292080722

296000001

Etableringslån usikre krav

328 190

328 190

Usikre krav utlån

328 190

328 190

35 178 203

47 637 184

Sum memoriakonto
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1 Rådmannens innledning
Årsregnskapet for Notodden kommune i 2017 fikk et positivt netto driftsresultat på kr. 25.450.025.
Tilsvarende resultat for 2016 var på kr. 50.948.469. Kommunens netto driftsresultat utgjør om lag
2,13 % av brutto driftsinntekter i 2017 mot 4,38% i 2016.
Kommunes egne skatteinntekter for 2017 endte 5,34 mill. kr. under revidert budsjett.
Skatteutjevningen fra andre kommuner endte i 2017 9 mill. kr. over budsjett slik at samlet
merskatteinntekt for 2017 ble 3,66 mill. kr. Sammenlignet med landet som helhet faller gjennomsnittlig skatteinntekt per innbygger i Notodden kommune med 2,5 %-poeng fra 2016 til 2017.
Avkastningen på næringsfondet ble 4.888.000 kr i 2017. Samlet økte næringsfondets verdi med om
lag 0,36 mill. kr. i 2017.
I kommunestyresak 85/17 ble det foretatt en budsjettrevisjon der forventet merskatteinntekt ble
fordelt med 6,494 mill. kr. til oppvekstseksjonen og 1,2 mill. kr. til seksjon for helse og omsorg. Uten
denne budsjettrevisjonen ville oppvekstseksjonen og seksjon for helse og omsorg hatt merforbruk i
2017 på henholdsvis 7,6 mill. kr. og 0,33 mill. kr.
Totale investeringer i 2017 utgjorde vel 219 mill. kr. De største enkeltprosjektene er bygging av
Haugmotun omsorgssenter (61,5 mill. kr.), Notodden barne- og ungdomsskole (33,6 mill. kr.) og
rehabilitering av renseanlegget på Ramsflog (29,7 mill. kr.). Samlede investeringer innen vann, avløp
og renovasjon utgjør om lag 64,4 mill. kr. I tillegg er det innbetalt 7,12 mill.kr. i egenkapital til KLP.
Av samlede investeringer er 81,6 mill. kr. finansiert lån. Den lave lånefinansieringsandelen i 2017 på
37,3% (78,3 % i 2016) skyldes tilskudd til Haugmotun omsorgssenter på kr 94,5 mill. kr. Det er i
tillegg overført 8,34 mill. kr. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.
Regnskapsmessig mindreforbruk (udisponert overskudd) utgjør kr. 14.226.531. Rådmannen vil
komme nærmere tilbake til hvordan dette bør disponeres ved behandling av regnskapet i
kommunestyret.
Innbyggertallet i Notodden kommune sank med 93 personer i 2017. Dette gir en reduksjon på 0,73 %
fra 2016. Telemark fylke hadde en befolkningsvekst på 0,048 % i 2017, mens landets folketall økte
med 0,71 %. I 2017 er et fødselsoverskudd på 3 personer i 2016 snudd til et fødselsunderskudd på 22
personer.
Til tross for økt fokus, ble resultatet for 2017 et samlet nærvær på 91,8 %, en nedgang på 0,1 %poeng i forhold til 2016. Noe av forklaringen ligger i at 2017 var et år med store strukturelle
endringer og omstillinger.
Notodden kommune, 03.04.2018
Svein Aannestad
Rådmann
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2 Årsregnskapet 2017
Regnskapsskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester.
Tall i 1000 kroner

1
2
3
4
5

6
7

8
9
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22

23

Regnskap
2016
-301 197
-392 292
-60 543
-350

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
5.1 Investeringskomp. reform '97
-514
5.2 Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg
-2 984
5.3 Integreringstilskudd flyktninger
-44 429
5.4 Rentekompensasjon skoleanlegg
-764
5.5 Rentekompensasjon kirker
-58
5.6 Vertskommunetilskudd asylmottak
-2 613
Sum frie disponible inntekter
-805 744
Renteinntekter og utbytte
7.1 Renteinntekter bankinnskudd
-3 484
7.2 Renteinntekter formidlingslån
-709
7.3 Renteinntekter på ansvarlig lån
-1 274
7.4 Utbytte Notodden Energi
-1 000
7.5 Andre rente-/utbytteinntekter
-296
Avkastning næringsfond
-2 985
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
9.1 Renteutgifter
27 692
Avdrag på lån
11.1 Avdragsutgifter investeringslån
31 240
Netto finansutgifter/-inntekter
49 184
Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk
Til ubundne avsetninger
14.1 Disposisjonsfond/pensjonsfond
49 156
14.2 Verdensarvkommunefond
0
14.3 Flyktningefond
0
Avsetning til bundne driftsfond
2 905
Bruk av tidl. års regnskapsm.
mindreforbruk
-34 491
Bruk av disposisjonsfond
-27
Bruk av bundet fond
0
Netto avsetninger
17 543
Overført til investeringsregnskapet
8 623
Til fordeling drift
-730 394
Rammer fordelt ut på seksjonene
Sentraladministrasjon
42 550
Fellesområdet
-1 476
Oppvekst
259 041
Kultur og stedsutvikling
11 228
Helse og omsorg
294 222
Sosial og flyktninger
41 337
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
72 086
VAR
-15 519
Sum forbruk seksjonene
Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

I alle tabeller er angitt tegn for resultater:
< 1 % negativt avvik fra budsjett:
1-2 % negativt avvik fra budsjett:
> 2 % negativt avvik fra budsjett:

703 470
-26 924

☺

2

Opprinnelig
budsjett
2017
-304 798
-394 052
-59 198
-377
0
-298
-2 907
-46 856
-654
-53
-212
-809 405

Revidert
budsjett
2017
-308 923
-395 401
-59 198
-377
0
-298
-2 907
-43 856
-654
-53

Regnskap
2017
-303 583
-404 572
-58 920
-375
0
-295
-2 765
-44 535
-473
-43

Avvik
2017
5 340
-9 171
278
2
0
3
142
-679
181
10

-811 667

-815 562

-3 895

-1 500
-816
-1 274
-1 000
-200
-4 500

-2 500
-816
-1 274
-1 000
-200
-4 500

-3 451
-728
-1 274
-1 000
-645
-4 888

-951
88
0
0
-445
-388

29 626

29 626

28 557

-1 069

38 893
59 229

38 893
58 229

38 893
55 464

0
-2 765

6 600
0
0
4 500

33 524
0
0
4 500

33 524
0
0
4 873

0
0
0
373

0
0
0
11 100
13 185
-725 891

-26 924
-5 073
0
6 027
8 339
-739 072

-26 924
-5 073
0
6 400
8 339
-745 358

0
0
0
373
0
-6 287

46 998
7 983
261 892
12 047
296 073
42 099
75 978
-17 179
725 891
0

47 499
-920
272 395
16 014
301 967
41 836
77 459
-17 179
739 072
0

45 702
-4 355
273 506
16 881
301 094
39 526
75 762
-16 985
731 132
-14 227

-1 797
-3 435
1 111
866
-873
-2 310
-1 697
194
-7 940
-14 227

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
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Sammendrag av endringer i ramme til fordeling drift fra opprinnelig til revidert budsjett 2017(1000 kroner)
2017
-75

KS-sak 3/17 Støtte Heddal IL -KM
KS-sak 4/17 Partnerskap 2017-2020 melom Notodden Turlag og Notodden kommune

-40

KS-sak 31/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 for Notodden kommune

26 924

KS-sak 31/17 Årsregnskap og årsmelding 2016 for Notodden kommune

-26 924

KS-sak 32/17 Engangsstøtte Notodden pike- og guttemusikk
KS-sak 33/17 Tilskudd Ungt entreprenørskap

-200
-85

KS-sak 44/17 1. tertialrapport 2017

-374

KS-sak 49/17 Tilskudd Notodden i sentrum

-200

KS-sak 48/17 Tilskudd Telemarkskanalen øst

-50

KS-sak 50/17 Idekonkurranse Jernverkstomta

-200

KS-sak 56/17 Hundepark på Nesøya

-100

KS-sak 64/17 BPA-konferanse

-75

KS-sak 65/17 Tilskudd A-larm

-150

KS-sak 70/17 NRK Sommertoget 2017

-93

KS-sak 71/17 Regionalt asfaltbaneanlegg for motorsport

-300

KS-sak 85/17 Månedsrapport oktober

-7 694

KS-sak 87/17 Fordeling av tilskudd fond for idrett, kultur og frivillighet/OL i Telemark 2026

-1 045

FS-sak 27/17 Fordeling av tilskudd fond for idrett, kultur og frivillighet

-182

FS-sak 38/17 Fordeling av tilskudd fond for idrett, kultur og frivillighet

-800

FS-sak 44/17 Fordeling av tilskudd fond for idrett, kultur og frivillighet

-861

FS-sak 51/17 Fordeling av tilskudd fond for idrett, kultur og frivillighet

-657

Netto endring (økning) ramme til fordeling drift

-13 181

Utviklingen i totalt mindre-/merforbruk 2015-2017
(I diagrammet er merforbruk vist som negative tall.)

Utvikling i mindre/-merforbruk 2015-2017
40 000
30 000

Tusen kr.

20 000
2017

10 000

2016
0

2015

-10 000
-20 000
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Grafene viser forventet mindre-/merforbruk for hele året målt mot gjeldende budsjett på
rapporteringstidspunktet. Grafenes verdier er hentet fra politisk behandlede måneds- og
tertialrapporter.
Kommunens økonomiske kontroll måles ved avvik fra budsjett. Mindreforbruket for 2017 utgjør
14,23 mill. kr. hvorav 7,94 mill. kr. skriver seg fra rammeområdene (regnskapsskjema 1B) mens 6,29
mill. kr. skyldes økt ramme til fordeling (regnskapsskjema 1A). Samlet er det avsatt 33,52 mill. til
disposisjonsfond i 2017. Dette inkluderer disponering av regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på
26,92 mill. kr.
Det er store variasjoner i mer-/mindreforbruk både seksjonene imellom og på virksomhetsnivå.
Fordeling på rammeområdene:
Opprinnelig Revidert
Tall i 1000 kroner
21

Til fordeling drift

22

Rammer fordelt ut på seksjonene

budsjett

budsjett

Regnskap

Avvik

2016

2017

2017

2017

2017

-730 394

-725 891

-739 072

-745 358

-6 287

42 550

46 998

47 499

45 702

Fellesområdet

-1 476

7 983

-920

-4 355

259 041

261 892

272 395

273 506

11 228

12 047

16 014

16 881

866

294 222

296 073

301 967

301 094

-873

Sosial og flyktninger

41 337

42 099

41 836

39 526

-2 310

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

72 086

75 978

77 459

75 762

-1 697

VAR

-15 519

-17 179

-17 179

-16 985

194

Sum forbruk seksjonene

703 470

725 891

739 072

731 132

-7 940

Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

-26 924

0

0

-14 227

-14 227

Kultur og stedsutvikling
Helse og omsorg

☺

☺
-3 435 ☺
1 111 ☺

Sentraladministrasjonen
Oppvekst

23

Regnskap

-1 797

☺
☺
☺
☺
☺
☺

I månedsrapportering til kommunestyret per 31.10.17 ble det varslet et regnskapsmessig merforbruk
på 0,04 mill. kr. Det endelige årsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 14,23 mill.
kr. Tabellen nedenfor viser hvordan oktoberprognosen avviker fra endelige regnskapstall for de ulike
seksjonene. Ramme til fordeling ble nesten 6,3 mill. kr. høyere enn forventet, mens mindreforbruket
på seksjonene ble 8 mill. kr. større enn forventet. Samlet sett ble regnskapsmessig resultat nesten 14,3
mill. kr. bedre enn forventet per oktober. Omtale av seksjonenes økonomiske resultat for 2017 finnes
i det enkelte seksjonskapittel.
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Prognose mer/mindreforbruk
per 30.10.17 etter
revidering

Tall i 1000 kroner
Til fordeling drift

Mer/mindreforbruk
regnskap 2017

Avvik

0

-6 287

-6 287

Rammer fordelt ut på seksjonene
Sentraladministrasjonen

0

-1 797

-1 797

-1 947

-3 435

-1 488

1 058

1 111

53

600

866

266

1 300
-1 870
900

-873
-2 310
-1 697

-2 173
-440
-2 597

0

194

194

Sum forbruk seksjonene

41

-7 940

-7 981

Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

41

-14 227

-14 268

Fellesområdet
Oppvekst
Kultur og stedsutvikling
Helse og omsorg
Sosial og flyktninger
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
VAR

Frie disponible inntekter
Kommunen hadde en vekst i egne skatteinntekter per innbygger på 0,5 % fra 2016 til 2017 (7,4 % fra
2015 til 2016), mens veksten per innbygger på landsplan var 3,6 % (8,7 % fra 2015 til 2016).
Inkludert netto skatteutjevning var kommunens vekst i skatteinntekt per innbygger 3,5 % fra 2016 til
2017 (8,5 % fra 2015 til 2016). Kommunens samlede egne skatteinntekter økte med 0,8 % fra 2016
til 2017, mens samlede skatteinntekter inkludert skatteutjevning økte med 3,8 %. Samlede egne
skatteinntekter økte mer enn skatteinntekt per innbygger siden kommunen hadde en økning i
folketallet på 40 personer i 2016.
Staten la følgende skattevekstanslag til grunn for sine budsjettframlegg for 2017:
Skatteinngang 2017

%-vis endr. 2017

Anslag NB2017

152 082

1,51 %

Anslag RNB 2017

151 375

1,04 %

Anslag NB2018

154 740

3,29 %

Endelig regnskap 2017

156 585

4,52 %

Samlet skatteinngang til kommunene ble om lag 4,5 mrd. kr. høyere en opprinnelig anslått i
nasjonalbudsjettet for 2017.
Årets samlede merinntekt fra skatt og inntektsutjevning utgjorde for Notodden kommune om lag 3,66
mill. kr. sammenlignet med revidert budsjett 2017 (egne skatteinntekter og inntektsutjevning ble
revidert to ganger i 2017: KS-sak 44/17 1. tertialrapport 2017 og KS-sak 85/17 Månedsrapport
oktober). Budsjettrevideringen i KS-sak 85/17 bygde på regjeringens oppdaterte skattevekstanslag i
NB2018. Endelig skatteregnskap for 2017 viste at skatteveksten på landsplan ble 1,23 %-poeng
høyere enn regjerningens anslag i NB2018.
Kommunen mottok skjønnstilskudd i 2017 på 3,5 mill. kr. (6,9 mill. kr. i 2016). Notodden kommune
fikk ikke tildeling fra fylkesmannens tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017.
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Regnskapet viser en merinntekt fra integreringstilskudd for flyktninger på 0,68 mill kr. Avvik
mellom revidert budsjett og regnskap framgår av tabellen nedenfor:
INTEGRERINGSTILSKUDD 2017
Tilskuddsberettigede
regnskap

Sum
regnskapsført tilskudd

24

4 440 000

-

20

3 700 000

235 000

-

12

2 820 000

År 1 enslige mindreårige

185 000

-

7

1 295 000

År 2

230 000

70

16 100 000

57

13 110 000

År 3

167 000

73

12 191 000

72

12 024 000

År 4

84 000

66

5 544 000

66

5 544 000

År 5

70 500

38

2 679 000

33

2 326 500

Barnehagetilskudd

25 100

-

167 000

11

276 100

164 200

1

164 200

Ekstratilskudd for bosatte utover anmodning fra
IMDI for 2016

50 000

3

150 000

Ekstratilskudd for bosatte utover anmodning fra
IMDI for 2017

50 000

1

50 000

-5

-944 400

Tekst

Sats

ÅR 1 voksen

185 000

År 1 barn

185 000

År 1 enslige voksne

Eldretilskudd

Tilskuddsberettigede
budsjett
55

Sum
budsjettert
tilskudd
10 175 000

Tilbakeført dobbeltreg. tilskuddskrav 2015
Tilskudd overført til andre kommuner

-

-7

-522950

Tilskudd overført fra andre kommuner

-

2

102 750

286

44 535 200

Budsjettjustering KS-sak 44/171. tert. 2017

-3 000 000

TOTALT 2017

302

43 856 000

Det ble totalt bosatt 54 flyktninger i Notodden kommune i 2017. I tillegg har 9 flyktninger fått
innvilget familiegjenforening. Kommunen har i 2017 mottatt tilskudd for totalt 291 flyktninger. Dette
er 11 færre enn budsjettert. Det er særlig år 2 tilskudd som ligger under budsjett, noe som skyldes at
antall bosettinger i 2016 ble lavere enn anslått ved utarbeidelse av budsjett 2017. Notodden kommune
har overført integreringstilskudd for 7 flyktninger som har flyttet til andre kommuner i løpet av 2017,
mens det er mottatt tilskudd fra to tidligere bostedskommuner for flyktninger som flyttet til Notodden
kommune. Budsjettert integreringstilskudd i 2017 ble nedjustert med 3 mill. kr. i KS-sak 44/17 1.
tertialrapport 2017.
Kraftrelaterte inntekter
Inntekter fra salg av konsesjonskraft bokføres på fellesområdet. Samlede inntekter fra kraftsalg
utgjorde 7,5 mill. kr. i 2017. Dette er en økning på 1,84 mill. kr. fra 2016. Når produksjonsutgifter og
øvrige driftsutgifter trekkes fra, ga salg av konsesjonskraften et netto overskudd på 3,34 mill. kr. i
2017. Dette er en økning på 1,82 mill. kr. fra 2016.
Naturressursskatt utgjorde i 2017 11,08 mill. kr., eiendomsskatt fra kraftverk utgjorde 15,12 mill. kr.
og konsesjonsavgifter utgjorde 0,375 mill. kr. Disse tre inntektspostene inngår i regnskapsskjema 1A
i henholdsvis post 1, post 3 og post 4.
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Likviditet
Driftskonti per måned i perioden 2015-2017
300 000 000

Lividitet driftskonti Notodden kommune 2015-2017

250 000 000

200 000 000
2017
2016

150 000 000

2015

100 000 000

50 000 000

0

Driftskonti årlig snitt
Likviditet driftskonti årlig snitt pr. måned 2011-2017
Kroner
250 000 000
201 991 296
200 000 000
166 355 759

2011
2012

150 000 000

2013
2014
2015

100 000 000

82 913 467

2016
2017

47 725 752
32 916 42632 083 259

50 000 000
9 339 280
0

I mars 2017 ble det tatt opp 70 mill. kr. i nye lån til finansiering av nye investeringer i varige
driftsmidler i 2017. Ved refinansiering av eksisterende lån september 2017, ble ubrukte
investeringslånemidler vurdert tilstrekkelige til finansiering av forventet framdrift på
7
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investeringsprosjektene i 4. kvartal 2017. Endelig investeringsregnskap for 2017 viser at bruk av
investeringslån ble om lag 31 mill. kr. lavere enn budsjettert. Avviket mellom budsjett og regnskap
ble om lag 12 mill. mindre i 2017 enn i 2016, og beholdning av ubrukte investeringslånemidler ble
redusert med 11,6 mill. kr. fra 2016 til 2017. Per 31.12.17 utgjorde ubrukte investeringslånemidler
31,6 mill. kr. Beholdningen av ubrukte lånemidler bidro til kommunens gode likviditet i 2017, og til
at samlede renteinntekter på bankinnskudd endte 0,95 mill. kr. over budsjett.

Netto finansinntekter/-utgifter
Notodden kommune mottok 1,0 mill. kr. i ordinært utbytte fra Notodden Energi Holding AS i 2017.
Renten på kommunens innlån til investering ble i snitt 2,28 % i 2017 (2,37 % i 2016) som er noe
under budsjettert (2,3 %). Brutto samlede renteutgifter på investeringslån endte på 27,38 mill. kr.
(1,25 mill. kr. under budsjett). Rentebidraget fra VAR-gebyrene føres nå ikke til fradrag i post 9.1 i
regnskapsskjema 1A, men inngår i rammeområde VAR under post 22. Kalkulatoriske renter beregnes
på grunnlag av 5 års swap-rente tillagt 0,5 %-poeng. Gjennomsnittlig 5 års swap-rente ble anslått til
1,3% i budsjett 2017, mens faktisk gjennomsnittlig 5 års swap-rente ble 1,48% i 2017. Dette bidro til
at kalkulatoriske renter på VAR-området ble om lag 0,42 mill. kr. høyere enn budsjettert.
Det er i henhold til budsjett bokført avdrag på investeringslån med 38,89 mill. kr. i 2017. Av bokført
avdrag er 0,76 mill. kr. innbetalt. De senere årene har Notodden kommune innbetalt avdrag på
investeringslån året etter at disse er belastet driftsregnskapet. Fra 2018 må bokført avdrag være
innbetalt i løpet av regnskapsåret. For Notodden kommune innebærer dette at drøyt 81 mill. kr. skal
betales i avdrag i 2018, og dette vil svekke kommunens likviditet.
Fra 2016 vises også post 11.1 brutto, mens kalkulatoriske avskrivninger fra VAR-gebyrene inngår i
budsjettområde VAR under post 22. Kalkulatoriske avskrivninger på VAR-området ble om lag 0,6
mill. lavere enn budsjettert i 2017.
Revidert budsjett

Regnskap

Mer/-mindreforbruk

Tall i 1000 kroner (inkl. VAR-lån)
Renter alle investeringslån

2017
28 629

2017
27 379

2017
-1 250

Avdrag alle investeringslån

38 893

38 893

0

Sum

67 522

66 272

-1 250

Bidraget til renter og avdrag fra selvkostområdene (VAR) er på respektive 6,16 mill. kr. og 10,2 mill.
kr. Netto renteutgifter på investeringslån utgjør da 21,22 mill. kr. og netto avdragsutgifter på
investeringslån 28,7 mill. kr.
Renten på kommunens innlån til videre utlån fra Husbanken ble i snitt 1,62 % i 2017. Samlet
renteutgift på formidlingslån ble 0,89 mill. kr. Samlet renteinntekt fra formidlingslån beløp seg til
0,73 mill. kr. Kommunen har per 31.12.17 om lag 2,5 mill. kr. i ubrukte startlånemidler. Dette er en
reduksjon på 0,97 mill. kr. fra 2016. Avkastning på ubrukte startlånemidler inngår i kommunens
ordinære renteinntekter.
Avkastningen på plasseringene i næringsfondet er på til sammen 4,89 mill. kr. i 2017. Dette er en
økning på 1,9 mill. kr. i forhold til 2016. Av samlet avkastning i 2017 er 1,26 mill. kr. realisert
avkastning og 3,63 mill. kr. urealisert avkastning. Tidsvektet avkastning i 2017 utgjorde 7,75 %, noe
som er 0,08 %-poeng over referanseindeksen. Avkastningen avsettes til næringsfondet.
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Tabellen nedenfor viser plasseringen av næringsfondet fordelt på de ulike aktivaklassene:
Markedsverdi

Tall i 1000 kroner
Norske aksjer

31.12.2015
7 016

31.12.2016
12 506

31.12.2017
14 481

Utenlandske aksjer

16 374

13 336

13 744

Bankinnskudd/Pengemarked

13 058

6 275

469

Norske obligasjonsfond

20 589

25 535

23 732

Utenlandske obligasjonsfond

11 561

9 338

14 923

Sum
Konsesjonsavgifter

68 598

66 990

67 349

Sum

68 598

66 990

67 349

3 860

2 985

4 888

Resultat i året:
Gevinst/-tap plasseringer
Forvaltningshonorar
Sum netto avkastning (- tap)

9

34

94

28

3 826

2 891

4 860
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Næringsfondets investeringsportefølje per 31.12.17

Finansreglementet angir maksimalgrenser for hvor stor andel av den samlede investeringsporteføljen
som kan plasseres i de ulike aktivaklassene. Tabellen nedenfor viser fordelingen per 31.12.17.

I forhold til en nøytral strategi har dagens portefølje en overvekting av norske obligasjoner og en
undervekting av utenlandske obligasjoner. Alle plasseringer er innenfor rammene gitt i kommunens
finansreglement.
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Gjeldsportefølje investeringslån Notodden kommune

Notodden kommunen har pr 31.12.17 en samlet portefølje av investeringslån på 1.204,5 mill. kr
(1.166,5 mill. kr. per 31.12.16). Kommunens gjennomsnittlige lånerente ved årets slutt er 2,12 %,
mens gjennomsnittlig rente i 2017 har vært 2,28 %. Andelen lån som er rentesikret gjennom
rentederivater eller fastrentevilkår utgjør per 31.12.17 om lag 52 % av låneporteføljen.
Gjeldsporteføljens gjennomsnittlige kapitalbinding er 1,83 år, mens den gjennomsnittlige
rentebindingen er 2,35 år. I porteføljen har 35,04 % en kapitalbinding på 1 år eller mindre, mens 47,9
% av låneporteføljen har en rentebinding på 1 år eller kortere.
Vektet gjennomsnittlige rentebindingstid på 2,35 år ligger innenfor finansreglementets ramme på 10
år, og ingen enkeltlån overskrider finansreglementets grense på 40 % av samlet gjeldsportefølje.

Spesifikasjon av Notodden kommunes gjeldsportefølje per 31. desember 2017
Verdipapir

Forfallsdato Kupongrente Beholdning

Pl. renter

Vekt %

Gjeldsbrevlån
Kommunalbanken FRN 14/18
(+19 bp)/Notodden
Kommunalbanken FRN 17/20
(+37 bp)/Notodden

21.03.2018

1,06 %

142 000 000

426 473

12 %

16.03.2020

1,22 %

310 000 000

168 089

26 %

19.09.2018
21.09.2021
20.09.2019

1,41 %
1,81 %
1,09 %

280 000 000
237 500 000
235 000 000

131 600
1 206 038
85 697

23 %
20 %
20 %

15.09.2021
21.09.2022
15.03.2023

3,55 %
3,18 %
3,24 %

90 000 000
150 000 000
150 000 000

914 125
1 362 604
1 348 333

7%
12 %
12 %

15.09.2021
21.09.2022
15.03.2023

0,87 %
0,87 %
0,87 %

-90 000 000
-150 000 000
-150 000 000

-224 025
-373 375
-362 500

-7 %
-12 %
-12 %

2,12 %

1 204 500 000

4 683 059

100 %

Obligasjoner FRN
Notodden komm. 16/18 FRN
Notodden komm. 16/21 FRN
Notodden komm. 17/19 FRN
Rentederivater (fast)
Renteswap DnB 11/21
Renteswap DnB 12/22
Renteswap Nordea 13/23
Sum rentederivater (fast)
Rentederivater (flytende)
Renteswap DnB 11/21
Renteswap DnB 12/22
Renteswap Nordea 13/23
Sum rentederivater (flytende)
Totalt

Notodden kommune refinansierte i 2017 forfalte lån med til sammen 507 mill. kr. Ved refinansiering
av lån pålydende 267 mill. kr. i september 2017, utgjorde nytt lån 235 mill. kr. mens differansen
representerte avdragsbetaling for 2016 og 2017. I tillegg til refinansiering ble det i 2017 tatt opp nye
investeringslån på til sammen 70 mill. kr. De nye låneopptakene i 2017 ble gjort i form av
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gjeldsbrevlån pålydende 310 mill. kr. med løpetid 3 år i Kommunalbanken, og utstedelse av
obligasjonslån pålydende 235 mill. kr. med 2 års løpetid. Begge lånene har rentetilknytning 3 mnd.
NIBOR pluss fast margin. Netto økte Notodden kommunes låneportefølje med 38 mill. kr. i 2017.
Den lave økningen må sees i lys av utbetalt investeringstilskudd fra Husbanken til Haugmotun
omorgssenter. Bruk av investeringslån inntektsføres i investeringsregnskapet basert på faktisk
finansieringsbehov.
Låneopptak i 2017 ble gjort i henhold til forventet framdrift på investeringsprosjektene og
beholdning av ubrukte lånemidler. Ifølge revidert investeringsbudsjett kunne det vært brukt 112,7
mill. kr. til lånefinansiering av realinvesteringer i 2017. Seinere framdrift enn forventet gjorde at
faktisk finansiering av realinvesteringer med lånemidler endte på 81,6 mill. kr. Notodden kommune
sin beholdning av ubrukte investeringslånemidler ble redusert med 11,6 mill. kr. til 31,6 mill. kr. i
løpet av 2017. Ubrukte lånemidler inngår i kommunens ordinære bankbeholdning og gir økte
renteinntekter/reduserte renteutgifter på kassekredittkontoen.
Notodden kommune skal totalt refinansiere lån pålydende 422 mill. kr. i 2018. I tillegg kommer
låneopptak for å finansiere nye investeringer i 2018. Ifølge kommunes finansreglement skal
gjeldsporteføljen settes sammen av færrest mulig lån, men slik at likviditets- og refinansieringsrisiko
begrenses. Ved nye låneopptak må forfallsstruktur på samlet låneportefølje vurderes for å oppnå
akseptabel refinansieringsrisiko.
Av samlede realinvesteringer i 2017 på om lag 219,1 mill kr., er om lag 81,6 mill. kr. finansiert ved
bruk av investeringslån. I 2017 er det foretatt investeringer innen vann/avløp/renovasjon på om lag
64,4 mill. kr. Av dette er 0,9 mill. kr. finansiert ved refusjoner fra andre (utbygger). Lånefinansierte
VAR-investeringer utgjør altså drøyt 63,5 mill. kr. eller 77,8 % av samlede lånefinansierte
investeringer i 2017.

Beregning av minimumsavdrag for 2017
Notodden kommune har benyttet ”Regnearksmodell inkl. tomter” for å beregne årlige
minimumsavdrag. Beregningen for 2017 ser slik ut:
Regneark modell inkl. tomter
Anl.midler
Anleggsmidler iflg. anleggsregister
Tomter
Sum konto

Levetid
35,09
50

IB per 1.1.17
Gj.snitl.levetid
1 309 712 466
33,95
43 853 245
1,62
1 353 565 711
35,57

Veid levetid av Notodden kommunes anleggsmiddelportefølje har økt fra 32,99 år per 1.1.16 til 33,95 år per 1.1.17.

Langsiktig gjeld 1.1.17

1 135 260 000,38

Minimumsavdrag

Formel =LG 1.1 /vektet levetid

Sum regnearkmodell inkl tomter

31 913 477

Brukt i budsjett/regnskap 2017

38 893 000

Beregningen bygger på vektet levetid for anleggsmidlene ifølge anleggsregisteret i Visma. I tillegg er
bokført verdi av tomter medtatt med vektet levetid 50 år. Samlet vektet levetid for kommunens
anleggsmidler inkl. tomter er beregnet til 35,57 år. Bokført investeringsgjeld deles på vektet levetid
for samlet anleggsmiddelportefølje for å finne årets minimumsavdrag.
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Noen nøkkeltall
SSB publiserte sin 2017-statistikk basert på ureviderte regnskapstall fra kommunene 15. mars 2018.
2017- tallene nedenfor er derfor foreløpige. Seksjonene baserer sin rapportering på samme
publisering. Notodden sammenligner seg med kommuner i gruppe 11. Gruppe 11 inneholder middels
store kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og middels frie disponible inntekter.
Fordeling på tjenesteområdene av netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter
Alle tall i %
Helse og omsorg
Grunnskole
Barnehage
Administrasjon
Sosial
Kultur
Samferdsel
Brann og ulykkesvern
Barnevern
Kirke
Fys.planl/kult.minne/natur/nærmiljø

Notodden
2015
38,8
22,4
11,2
7,6
7,3
3,8
3,3
2,3
2,8
1,3
0,9

Notodden
2016
39,4
21,7
10,5
7,5
7,8
3,6
2,9
2,2
3,6
1,2
1,0

Notodden
2017
37,5
22,3
10,3
7,4
7,3
4,0
2,7
2,1
5,6
1,1
1,0

Telemark
2017
38,8
22,2
12,0
7,4
6,8
4,3
2,2
1,7
4,1
1,3
1,1

Gruppe 11
2017
38,3
23,8
12,5
7,5
5,6
3,4
2,1
1,5
3,8
1,2
0,9

Landsgj.sn.
2017
34,3
23,3
14,4
7,1
6,4
3,9
1,6
1,4
3,8
1,1
1,2

Den største prosentvise økningen i netto driftsutgifter som andel av kommunens totale netto
driftsutgifter finner vi innen barnevern, kultur og grunnskole. Den største relative reduksjonen finner
vi innen kirkeformål, samferdsel og sosialtjeneste.
Tallene viser at Notodden kommune bruker en større andel av sine ressurser til sosial, samferdsel,
brann og barnevern enn sammenlignbare kommuner og landet som helhet. Barnevernets andel av
kommunens netto driftsutgifter viser en svært sterk økning fra 2016 til 2017. Drøyt 4/5 av økningen
skyldes regnskapstekniske forhold ved endret finansieringsordning for enslige mindreårige
flyktninger. Særlig tallene for helse og omsorg, grunnskole og barnehage må vurderes i lys av
kommunens befolkningssammensetning sammenlignet med Telemark fylke, gruppe 11 og landet som
helhet. En tabell som viser aldersfordeling av befolkningen i Notodden kommune, og en
sammenligning med aldersfordelingen i landets samlede befolkning, finnes i årsmeldingens punkt
3.2.2.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Netto driftsresultat
Korrigert for avkastning næringsfond

Notodden

Notodden

Notodden

Telemark

Gruppe 11 Landsgj.sn.

2015
6,0

2016
4,4

2017
2,1

2017
2,7

2017
2,6

2017
3,5

5,6

4,1

1,7

-

-

-

Teknisk beregningsutvalg for kommunene anbefaler at netto driftsresultat bør utgjøre 1,75 % av
brutto driftsinntekter (redusert fra ca. 3 % etter at momskompensasjon på investeringer f.o.m. 2014 i
sin helhet inntektsføres i investeringsregnskapet). Notodden kommune hadde i 2017 et positivt netto
driftsresultat på 25,45 mill. kr. (positivt netto driftsresultat på 51 mill. kr. i 2016) hvilket tilsvarer
2,13 % av brutto driftsinntekter.
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I netto driftsresultat i Notodden kommune ligger avkastningen av næringsfondets plasseringer. Disse
avsettes til fond og brukes til næringsutvikling gjennom Notodden Utvikling AS og ikke i kommunen
direkte.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter

Disposisjonsfond

Notodden

Notodden

Notodden

Telemark

2015
2,4

2016
6,4

2017
8,6

2017
7,3

Gruppe 11 Landsgj.sn.
2017
6,0

2017
8,4

I henhold til opprinnelig budsjett er disposisjonsfond styrket med 6,6 mill. kr. i 2017. I tillegg ble
hele regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 på 26,92 mill. kr. avsatt til
disposisjonsfond/pensjonsfond ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2016. Ved
utgangen av 2017 beløper bokførte disposisjonsfond seg til 102,09 mill. kr.

Netto finansutgifter i prosent av brutto driftsinntekter
Notodden

Notodden

Notodden

Telemark

Gruppe 11

Landsgj.sn

Netto finansutgifter *)

2015
1,7

2016
1,5

2017
1,4

2017
0,2

2017
0,6

2017
0

Netto avdragsutgifter

2,6

2,7

3,2

3

3,3

3,4

Total
*) Herav -gevinst/tap på
finansielle instrumenter

4,3

4,2

4,6

3,2

3,9

3,4

-0,4

-0,3

-0,4

-0,5

-0,3

-0,3

Notodden kommune bruker vesentlig mer av brutto driftsinntekter til dekning av netto finansutgifter
enn Telemark, Kostra-gruppe 11 og landet. Dette indikerer at Notodden kommune vil bli sterkere
berørt av en rentehevning enn kommunene som inngår i sammenligningstallene. Notodden
kommunes netto avdragsutgifter ligger litt høyere enn Telemark, og litt lavere enn gruppe 11 og
landet.

Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter

Bruk av lån

Notodden

Notodden

Notodden

Telemark

Gruppe 11

Landsgj.sn.

2015
70,4

2016
74,5

2017
33,7

2017
51,9

2017
62,3

2017
55,3

I Kostra beregnes bruk av netto lån som sum bruk av lån, mottatte avdrag på utlån samt salg av aksjer
og andeler fratrukket avdragsutgifter, utlån og kjøp av aksjer og andeler. Dette innbærer at både
realinvesteringer og finansinvesteringer påvirker beregningen. Dersom vi kun medtar Notodden
kommune sin bruk av investeringslån til finansiering av realinvesteringer blir prosentandelen 37,2 %.
For dette nøkkeltallet finnes ikke sammenligningstall i Kostra.
Andel av investeringene som finansieres med lånemidler vil blant annet variere med utbetaling av
investeringstilskudd og overføringer fra driftsregnskapet. Notodden kommunes lave andel
lånefinansiering i 2017 skyldes mottak av 94,5 mill. kr. i investeringstilskudd fra Husbanken til
bygging av Haugmotun omsorgssenter.
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Netto lånegjeld i kroner per innbygger (konsern)
Notodden Notodden Notodden Telemark Gruppe 11 Landsgj.sn.
Tall i 1000 kroner

2015
76 966

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

2016
84 209

2017
88 138

2017
70 943

2017
78 228

2017
66 037

Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig
gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån
inngår formidlingslån (startlån) og ansvarlige lån (utlån av egne midler).
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter (gjeldsgrad)
Notodden

Notodden

Notodden

Telemark

Gruppe 11

Landsgj.sn.

2015

2016

2017

2017

2017

2017

91,1 %

92,3 %

93,4 %

79,6 %

85,8 %

78,0 %

Tall i 1000 kroner
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter

Renter og avdrag på lån skal betales over kommunens driftsregnskap, og gjeldsgraden brukes som
indikasjon på hvor bærekraftig kommunens gjeldsnivå er målt mot kommunens inntektsnivå. I
fylkesmannens økonomiske rangering av Telemark-kommunene basert på regnskapsresultatene for
2016 anses en gjeldsgrad over 70 % å ligge på «rødt» nivå. Notodden kommunes gjeldsgrad steg
moderat fra 2016 til 2017, men vil med lånefinansiert investeringer i økonomiplan 2018-21 trolig øke
til godt over 100 %.

Investeringer
Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer.
Tall i 1000 kroner
1

Investeringer i anleggsmidler

2
3

Opprinnelig

Revidert

Regnskap

budsjett

budsjett

Regnskap

Avvik

2016

2017

2017

2017

2017

161 721

304 306

256 298

219 066

-37 232

Utlån og forskutteringer

8 097

10 000

10 700

8 166

-2 534

Kjøp av aksjer og andeler (KLP)

6 848

7 160

7 160

7 116

-44

4

Avdrag på lån

6 452

2 666

2 666

3 591

925

6

Avsetninger

0

0

0

324

324

5

Årets finansieringsbehov

183 117

324 132

276 824

238 262

-38 561

8

Finansiert slik:

9

Bruk av lånemidler - investeringer

-126 559

-156 160

-112 664

-81 599

31 065

9

Bruk av lånemidler - utlån

-8 097

-10 000

-10 000

-7 466

2 534

-3 005

0

-4 500

-4 440

60

10 Inntekt fra salg av anleggsmidler

-2 523

-98 490

-97 162

-96 960

202

-24 932

-38 625

-34 088

-27 991

6 096

13 Mottatte avdrag på utlån

-6 452

-2 666

-2 666

-3 591

-925

13 Mottatte refusjoner

-2 918

-5 006

-6 705

-7 169

-464

-8

0

0

-7

-7

-174 494

-310 947

-267 785

-229 223

38 561

-8 623

-13 185

-8 339

-8 339

0

11 Tilskudd til investeringer
12 Bruk av momskompensasjon

14 Andre inntekter

15 Sum ekstern finansiering
16 Overføringer fra driftsbudsjettet
18 Bruk av avsetninger

0

0

-700

-700

0

19 Sum finansiering

-183 117

-324 132

-276 824

-238 262

38 561

0

0

0

0

0

20 Udekket/udisponert
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Ubrukte budsjettrammer per 31.12.17 for investeringsprosjekter som videreføres til 2018 utgjør til
sammen 32,55 mill. kr. brutto. Disse prosjektene finansieres med 4,12 mill. kr. i momskompensasjon
og 28,43 mill. kr. i bruk av lån. Denne investeringsrammen med tilhørende finansiering erstatter
anslag på ubrukte investeringsrammer i budsjett 2017. Ubrukte budsjettrammer på investeringer som
avsluttes utgjør 5,92 mill. kr. Merforbruk på investeringer som avsluttes, kr. 0,87mill. kr., er
finansiert av ubrukte investeringsrammer på øvrige ferdigstilte prosjekter i investeringsbudsjettet for
2017. Netto strykes ubrukte budsjettrammer på investeringsprosjekter som avsluttes med 5,05 mill.
kr.
Samlet oppstilling over restfinansieringen per 31.12.17 og kommentarer til de enkelte avsluttede
prosjekter fremkommer i kapittel 12.
Spesifikasjon av utgifter på de enkelte investeringsprosjekter i 2017 framgår av note 13 til
årsregnskapet.
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3 Styringssystem

Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen
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3.1 Styringsverktøy
Den administrative styringsstrukturen i Notodden kommune bygger på følgende prinsipper:
• Helhetlig linjeledelse der leders ansvar omfatter både fag, økonomi og personal
• Delegering av myndighet og myndiggjøring av medarbeidere
• Mål og resultatstyring med beskrivelse av ansvar og styringsinformasjon
Rådmannen benytter lederavtaler med seksjonslederne. Seksjonslederne utsteder hvert år et
oppdragsbrev til sine virksomheter. Alle virksomheter utarbeider en virksomhetsplan hvert år, og det
gjennomføres årlige medarbeidersamtaler.
Balansert målstyring
Balansert målstyring bygger på at det for kommunens ulike tjenester fastlegges effektmål og
resultatmål. Det måles resultater langs flere dimensjoner.
•
•
•
•

I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Det
rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre på økonomi.
I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige
indikasjoner på arbeidsmiljøet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det skal som
utgangspunkt gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert annet år.
Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor god kommunen er til å levere tjenestene,
eksempelvis i form av produktivitet, kvalitet og saksbehandlingstid.
I brukerperspektivet er fokus hvordan kommunen dekker brukerbehovene, først og fremst i form
av dekningsgrader og brukertilfredshet. Det gjennomføres årlig eller hvert annet år
brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene.

Rådmannen lanserte i budsjett 2012 bruk av målekart. Det er utviklet resultat- og effektmål innen
hver dimensjon og innenfor alle tjenesteområder. De kvantitative målene og indikatorene gjør det
lettere å vurdere måloppnåelse og utvikling, samt å sammenlikne Notodden med andre kommuner.
Rådmannen vil styre etter målene i målekartene.
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3.2 Mål
3.2.1 Målekart for kommunen
Målekart 2017 – Notodden kommune
Dimensjon

Måleindikator

Samfunn

Befolkning

Samfunn

Arbeidsplasser

Samfunn

Plassering på
kommunebarometeret

Samfunn

Organisasjon og
medarbeidere

Folkehelse - andel
indikatorer i
folkehelseprofilen på grønt
og gult
Nærvær

Resultat 2017

Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

>1,0 % årlig
vekst

0,5-1,0 % årlig
vekst

<0,5 % årlig
vekst

>1,0 % årlig
vekst

0,5-1,0 % årlig
vekst

<0,5 % årlig
vekst

Bedre enn i
2016

Likt med 2016

Dårligere enn
2016

>60 %

50 - 60 %

<50 %

91,8 %

>93 %

92-93 %

<92 %

Gjennomført

Ikke relevant

Ikke relevant

-0,73 %
2017: 5.255
2016: 5.303
2015: 5.320
2017:276. plass
2016:126. plass
(245. plass i 2016
når plasseringen
beregnes på
samme måte som i
2017)
16 (5 grønne og
11 gule) av 34
indikatorer =
47,1 %

Organisasjon og
medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse

Økonomi

Disposisjonsfond i % av
brutto driftsinntekter

8,4 %

>8 %

7-8 %

< 7%

Økonomi

Netto driftsresultat ekskl.
fondsbruk/-avsetninger

2,1 %

>2,25

1,75-2,25%

<1,75%

Ikke relevant

I de følgende avsnitt redegjøres nærmere for resultatene i kommunens overordnede målekart. Det er
viktig at kommunen har et sterkt fokus på å være attraktiv som bosted, arbeidssted, besøkssted, samt
legger til rette for næringsutvikling.

3.2.2 Samfunn
Gjeldende kommuneplans ”Mål for utviklingen” nevner følgende overordnede rammer for
lokalsamfunnsutvikling:
•
•
•
•
•
•
•

Ta vare på den enkeltes menneskeverd og rettigheter.
Bekjempe diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning og etnisk opphav.
Søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli hørt.
Ta vare på biologisk mangfold, urørte områder, kulturlandskap og viktige areal for
matproduksjon.
Ta vare på den lokale kulturarven.
Begrense bruk av ikke- fornybare ressurser.
Utnytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier.
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•
•
•
•
•

Balansere vern og bruk av fysisk miljø.
Ta hensyn til samfunnssikkerhet i all planlegging og sikre en god beredskap mot ulykker og
naturkatastrofer.
Sikre universell utforming av nyanlegg.
Utvikle et inkluderende og nyskapende lokaldemokrati som legger vekt på åpne lokale
prosesser.
Satse på bred involvering i demokratiske prosesser, med økt vekt på barn og unge, blant annet
en styrking av ungdomsdemokratisk råd.

”Mål for utviklingen” inneholder videre strategier for attraktivitet for folk og næring.
Overordnet folkehelsestrategi
Kommunens overordnede folkehelsestrategi er å heve det generelle helsenivået i befolkningen ved å
• Sikre størst mulig fravær av støy, luftforurensninger og andre helsebelastninger hvor folk bor
og ferdes.
• Tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen med gode gang- og sykkelforbindelser til viktige
målpunkter.
• Sikre bynære turområder og større sammenhengende naturområder for rekreasjon og enkelt
friluftsliv, og sikre god tilgang fra boligområder til naturområder.
• Styrke samhandling mellom kommunen, NAV, lokalsykehus, frivillige organisasjoner og
funksjonshemmedes organisasjoner for å drive forebyggende helsearbeid for alle
aldersgrupper.
Attraktivitet for folk
Befolkningsutvikling:
2015

2016

2017

Notodden
12 717

Landet
5 213 985

Notodden
12 757

Landet
5 258 317

Notodden
12 664

Landet
5 295 619

Endring i antall

118

48 183

40

44 332

-93

37 302

Endring i %

0,94

0,93

0,31

0,85

-0,73 %

0,71 %

Faktisk antall 31.12

Innbyggertallet i Notodden kommune sank med 93 personer i 2017. Dette gir en reduksjon på
0,73 % fra 2016. Telemark fylke hadde en befolkningsvekst på 0,048 % i 2017, mens landets
folketall økte med 0,71 %.
Befolkningsendring dekomponert:
2015

2016

2017

Fødselsoverskudd

-35

3

-22

Netto innvandring

102

121

17

Netto innenlands flytting

51

-86

-88

Sum tilvekst

118

38

-93

I 2017 er et fødselsoverskudd på 3 personer i 2016 snudd til et fødselsunderskudd på 22 personer.
Sammenlignet med 2016 falt fødselstallet med 26 personer, mens antall døde ble redusert med 1
person. Det ble født 111 barn i Notodden kommune i 2017, og dette er det laveste fødselstallet de
siste 10 årene og om lag 14 færre barn enn årsgjennomsnittet for denne tiårsperioden. Netto
innvandring fra utlandet ga også i 2017 et positivt bidrag til kommunens folketall, mens netto
innenlands utflytting til andre kommuner reduserte folketallet med 88 personer.
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Innbyggertall pr 31.12.2017 - aldersfordelt
Innbyggere
0-5 år
Antall innbyggere

6-15 år

16-66 år 67-79 år

80-89 år

90 år +

773

1 425

8 153

1 601

542

170

Prosentandel av kommunens innbyggere

6,08 %

11,21 %

64,11 %

12,59 %

4,26 %

1,34 %

Prosentandel i forhold til gjennomsnittskommune

88,77 %

93,05 %

96,75 % 118,29 % 126,75 % 158,40 %

-16

-55

Endring antall 2016-2017

-34

38

-22

-4

I 2017 sank innbyggertallet mest i aldersgruppene som i størst grad mottar kommunale tjenester.
Antall innbyggere i skolealder sank med 55 personer i løpet av 2017. Aldersgruppen 67-79 år
fortsatte å vokse, og har siden 2010 økt mer enn kommunens samlede befolkning i samme periode (+
26%).
Attraktivitet for næring
Årsrapport for Notodden Utvikling AS (NUAS) er vedlagt rådmannens saksframstilling til sak om
årsregnskap/årsmelding for Notodden kommune.

3.2.3 Brukere
Velferd for alle
Kommunens overordnede strategi er å
• Styrke det forebyggende helsearbeidet rettet mot barn og unge.
• Utvikle det offentlige helse- og omsorgstilbudet.
• Utvikle tilpassede botilbud til utsatte grupper.
Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle
Kommunens overordnede strategi er å:
• Heve den arbeidsdyktige andelen av befolkningen.
• Stimulere utviklingen av entreprenørskap og innovasjon, og motivere innbyggerne til å skape
noe selv uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.
• Utvikle gode, samordnede og varierte utdanningstilbud for barn, unge og voksne.
Brukermedvirkning
Kommunens overordnede strategi er å
• La tiltak og tjenester være preget av tilgjengelighet, brukertilpasning og samordning.
• Utvikle et godt samarbeid med brukere og viktige aktører for Notodden-samfunnet.
Ledighet
2015

2016

Notodden

Personer
i alt
216

Telemark

2 965

3,4

2 811

3,2

2 468

2,9

87 065

3,0

83 813

3,0

74 235

2,7

Landet

i % av
arbeidsstyrken
3,5

Personer
i alt
211

2017

21

i % av
arbeidsstyrken
3,4

Personer
i alt
220

i % av
arbeidsstyrken
3,5
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Mottakere av uføreytelser, andel av befolkningen 18-66 år:
Tidsbegrenset og varig
Notodden

2015
14,9

2016
14,5

2017
15,0

Telemark

12,7

12,6

12,7

9,3

9,4

9,7

Notodden

2015
6,8

2016
6,6

2017
6,7

Telemark

5,6

5,8

5,8

Landet

5,4

5,4

5,4

Landet

Legemeldt sykefravær for 3. kvartal, prosentandel av avtale dagsverk

Totalt sykefravær for kommuneorganisasjonen omtales i kapittel 3.2.4.

Personer med nedsatt arbeidsevne
2015

2016

Notodden
Telemark

7 322

6,75 %

7 094

6,54 %

6 781

6,26 %

202 313

6,07 %

200 580

6,02 %

198 355

5,89 %

Landet

i % av
arbeidsstyrken
8,16 %

Personer i
alt
640

2017

Personer i
alt
646

i % av
arbeidsstyrken
8,08 %

Personer i
alt
584

i % av
arbeidsstyrken
7,43 %

3.2.4 Organisasjon og medarbeidere
Organisasjonen har gjennom flere år arbeidet systematisk med å få ned sykefraværet.
Målsettingen har vært å oppnå et stabilt høyt nærvær. Resultatet for 2017 ble 91,8 %, en nedgang på
0,1 %-poeng i forhold til 2016.
Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt
Kommunens overordnede strategi i mål for utviklingen er å
• Utvikle god kultur på alle nivåer som grunnlag for trivsel på arbeidsplassen og produksjon av
gode tjenester for befolkningen.
Kommunens overordnede strategi i kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk, er
• Å bygge sin arbeidsgiverpolitikk på et positivt menneskesyn.
• Samhandling preget av dialog, gjensidig tillit og lojalitet.
• Medarbeidere med medbestemmelse på sin egen arbeidssituasjon via sine tillitsvalgte.
• Tydelig ansvar og oppgavefordeling mellom politikere, ledere og øvrige ansatte.
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Nærvær/årsverk
Mål 2017
Nærvær på 93,0 %.
Resultater 2017
Årsverk - antall fast ansatte

2015
963

2016
1012

2017
1012

Nærvær - prosent

91,6

91,9

91,8

Andel ansatte 50 +

2015
46,0 %

2016
45,0 %

2017
47,0 %

Andel ansatte 60 +

18,0 %

17,0 %

17,0 %

Nærvær 50 +

91,3 %

91,5 %

91,2 %

Antall ansatte/nærvær 50 +, prosentvis:

Medarbeiderundersøkelsen
Høsten 2017 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte. Denne
undersøkelsen (KS ”10-faktorundersøkelsen”) er annerledes bygd opp enn tidligere
medarbeiderundersøkelser som er brukt.
Tabellen under viser den samlede scoren på medarbeiderundersøkelsen i Notodden kommune
sammenlignet med landsgjennomsnittet:
Faktor

Navn

Faktor 1
Faktor 2
Faktor 3
Faktor 4
Faktor 5
Faktor 6
Faktor 7
Faktor 8
Faktor 9
Faktor10

Indre motivasjon
Mestringstro
Autonomi
Bruk av kompetanse
Mestringsorientert ledelse
Rolleklarhet
Relevant kompetanseutvikling
Fleksibilitetsvilje
Mestringsklima
Prososial motivasjon

Notodden kommune Landssnitt
4,3
4,3
4,2
4,2
3,9
4,3
3,7
4,5
4,1
4,7

4,3
4,3
4,3
4,3
4
4,2
3,8
4,5
4,1
4,7

Resultatet fra målingen danner utgangspunkt for dialog mellom medarbeidere og ledere for
videreutvikling av arbeidsmiljøet. Det forutsettes en oppfølging med utarbeidelse av handlingsplaner
med prioriterte tiltak som lages i samarbeid mellom ledere og medarbeidere.
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Kompetanse
I 2017 har Notodden kommune tatt i bruk e-læringsplattformen KS-læring. KS-læring er et nasjonalt
satsningsområde hvor kurs kan deles mellom kommune.
Lokalt har vi utarbeidet «Introduksjonskurs for ansatte». Alle nyansatte skal gjennomføre kurset før
tiltredelse.
En stor andel av lederne har delta på opplæring i Strategisk kompetanseledelse i regi av
Kongsbergregionen.

Rekruttering
Notodden kommune har god tilgang på søkere til utlyste stillinger, bortsett fra sykepleier og
vernepleierstillinger.

Likestillingsrapportering
Tall fra KS (pai-rapportering)
2015

2016

Kvinner

Menn

2017

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Deltidsansatte

608

62 %

124

42 %

618

61 %

129

42 %

606

61 %

130

41 %

Heltidsansatte

369

38 %

169

58 %

395

39 %

181

58 %

385

39 %

190

59 %

Total

977

293

1013

310

991

320

Stillinger, årsverk og kjønnsfordeling (pai-rapportering):
2015

2016

Kvinner
Antall stillinger
Antall årsverk

Menn

2017

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Antall
977

%
77 %

Antall
293

%
23 %

Antall
1013

%
77 %

Antall
310

%
23 %

Antall
991

%
76 %

Antall
320

%
24 %

727

75 %

236

25 %

762

75 %

250

25 %

750

74 %

264

26 %

Kjønnsfordeling i administrative ledelse, antall og prosentvis fordeling:
2015

2016

Kvinner
Lederforum

Antall
17

Toppledergruppe

1

Menn

Kvinner

2017
Menn

Kvinner

Menn

%
Antall
60 %
11

%
Antall
40 %
17

%
Antall
61 %
11

%
Antall
39 %
18

%
Antall
60 %
12

%
40 %

20 %

80 %

20 %

80 %

20 %

80 %

4

1

4

1

4

Kjønnsfordelingen i andre stillingsgrupper:
2015

2016

Kvinner

Menn

2017

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

*uten teamledere

71

93 %

5

6%

81

93 %

6

7%

78

93 %

6

7%

Undervisningsstillinger

146

78 %

42

22 %

152

79 %

40

21 %

152

78 %

44

22 %

4

20 %

16

84 %

4

21 %

15

79 %

4

24 %

13

76 %

Sykepleiere/spesialsykepleiere

Ingeniører
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Tabell fra PAI-registeret/KS – lønnsutvikling kvinner og menn:

Justert for
Alder

2015

2016

2017

2017

Notodden
Kvinners
månedsKvinners
fortjeneste grunnlønn
i % av
i % av
menns
menns

Notodden
Kvinners
månedsKvinners
fortjeneste grunnlønn
i % av
i % av
menns
menns

Notodden
Kvinners
månedsKvinners
fortjeneste grunnlønn
i % av
i % av
menns
menns

Alle landets kommuner
Kvinners
månedsKvinners
fortjeneste grunnlønn i
i % av
% av
menns
menns

95,7

97,3

96,1

98,3

97,3

99

94

93,6

Ansattgruppe

98

100,8

97,5

100,5

97,7

100,1

97,6

98,3

Stillingskode

96,4

99,6

95,9

99,6

97,4

100,3

97,7

98,4

Utdanning

93,8

96,6

93,7

97,1

95,6

99

95,5

96,7

KS-kommentar: Tallene uttrykker hva kvinners lønn som andel av menns lønn ville vært dersom kvinner og menn hadde
hatt samme årsverksfordeling innen hver av variablene det er justert for. Tallene justert for ansattgruppe eller
stillingskode bør brukes som mål på kjønnsforskjell i lønn, siden tallene i stor grad holder utenfor den delen av
lønnsforskjellen som skyldes ulike yrkesvalg.

Stillingsstørrelser
Notodden kommune v/Seksjon helse og omsorg er fra august 2015 med i læringsnettverket
”NyttBlikk” i regi av BTV-regionen. Nettverket har som mål å utvikle en heltidskultur. Det er
etablert prosjektgruppe bestående av arbeidsgiver, tillitsvalgt og vernetjeneste.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per ansatt (PAI-2017)
Notodden kommune
Hele kommunen
77 %
Undervisning
80 %
Barnehager
81 %
Helse/pleie/omsorg
70 %
Samferdsel og teknikk
79 %

Landet
79 %
85 %
87 %
72 %
83 %

Kontroll og etikk
Rådmannen har ansvar for at driften av kommunen er gjenstand for betryggende kontroll.
Innføringen av det nye lønns-, personal- og økonomisystemet er et virkemiddel i den forbindelse, og
har bedret den økonomiske kontrollen vesentlig. Ferie og fravær registreres også i systemet, og
bedrer kontrollen.
Arbeidet med internkontrollen er også et viktig fokusområde. Kvalitetssystemet Compilo brukes til å
melde inn avvik og ivareta avviksbehandlingen i virksomhetene med en overordnet målsetting om
kontinuerlig forbedring av tjenestene som til enhver tid leveres. Samtidig har det fokus på å ivareta
sikkerheten til våre medarbeidere.
Det er utarbeidet rutinebeskrivelser for kjøp og salg av eiendommer, saksbehandling i saker om
økonomiske uregelmessigheter og misligheter og tildeling av offentlig støtte til næringsvirksomhet.
Samtlige virksomheter skal hvert år foreta arbeidsmiljøundersøkelser for å dokumentere at
arbeidsmiljølovens krav til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.
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Reviderte Etiske retningslinjer for Notodden kommune ble vedtatt i 2017. Disse er felles for både
ansatte og politikere. Det er viktig å ha fokus på etiske utfordringer, og rådmannen tar sikte på årlige
gjennomganger av de etiske retningslinjene for å bevisstgjøre disse både hos ansatte og politikere.
Tiltak mot diskriminering
Som offentlig myndighet og som arbeidsgiver har kommunen plikt til å arbeide aktivt, målrettet og
planmessig for å hindre diskriminering, og for å fremme likestilling på alle samfunnsområder. Disse
pliktene er nedfelt i likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, og diskrimineringsloven om seksuell orientering. Disse lovene er med virkning
fra 1.1.2018 opphevet, og samlet i en ny felles lov: Lov om likestilling og forbud med
diskriminering.
Kommunestyret vedtok i 2017 ny handlingsplan for likestilling. Den skal også å være en
handlingsplan for vern mot diskriminering. Planen inneholder mål og tiltak, og hvem som har ansvar
for oppfølging. Det forutsettes at det årlig utarbeides en rapport for de mål og tiltak som er fastsatt i
handlingsplanen.
Notodden kommune har for øvrig i sitt tilsettingsreglement følgende bestemmelse: ”Dersom det er
søker med flerkulturell bakgrunn, velges denne når to søkere er likt kvalifisert til stillingen.”
I arbeidsreglementet er det også en bestemmelse som sier: ”Mobbing og seksuell trakassering skal
ikke forekomme og vil ikke bli tolerert.”

3.2.5 Økonomi
Mål for 2017
• Realistisk budsjett og god budsjettkontroll
Tiltak
• Tett oppfølging av økonomien i den enkelte virksomhet.
• Gevinstrealisering av strukturendringer.
• Ta i bruk nye digitale verktøy.
Resultater 2017
Rådmannen rapporterer månedlig til formannskap og kommunestyre, noe som gir tett oppfølging av
den enkelte virksomhet.
Rådmannen viser til kapittel 2 for økonomiske resultater 2017.
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4

Organisering

4.1 Politisk struktur
Notodden kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven,
og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsmessige
representasjon i kommunestyret.

Kommunestyret
Ordfører
Rådet for
funksjonshemmede
Eldrerådet
Ungdomsrådet
Forliksrådet m.m.

Kontrollutvalget
Administrasjons
-utvalg

Formannskap

Oppvekst-,
kultur- og
idrettsutvalg

Næringsmiljø, og
stedutviklings
-utvalg

Helse- og
Sosialutvalg

Teknisk
utvalg

Ordfører leder kommunestyret og formannskapet, og er tildelt fullmakter i henhold til
delegasjonsreglementet.
Kommunestyret har 41 medlemmer, og er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret gjør
vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.
Formannskapet består av 11 medlemmer, og behandler økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og
saker som omhandler økonomi, eierskap, salgs- og skjenkebevillinger m.m. i henhold til
delegasjonsreglementet.
5 av medlemmene i formannskapet, samt 2 representanter fra de ansatte utgjør
administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget er partssammensatt utvalg opprettet etter
kommuneloven § 25 som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.
Notodden kommune har dessuten følgende utvalg på samme nivå som formannskapet: teknisk utvalg,
helse- og sosialutvalg, oppvekst-, kultur- og idrettsutvalg, samt nærings-, miljø- og
stedsutviklingsutvalg. Alle disse 4 utvalgene har 9 medlemmer.
Formannskapet og utvalgene avgir innstillinger i saker som vedtas av kommunestyret, unntatt i saker
hvor de er tillagt avgjørelsesmyndighet i henhold til delegasjonsreglementet.
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Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret forestå det løpende tilsynet med den kommunale
forvaltningen.
Notodden kommune har videre bl.a. følgende råd: rådet for funksjonshemmede, eldrerådet,
ungdomsrådet og forliksrådet. I tillegg kommer flere råd og utvalg innenfor diverse fagområder,
f.eks. skattetakstnemnd, overskattetakstnemnd. Alle disse rådene og utvalgene er høringsinstanser
og/eller behandler saker i henhold til lov og delegasjonsreglement.

4.2

Administrativ struktur

Rådmann

Oppvekst

Helse og
omsorg

Samfunnsutvikling og
tekniske tjenester

Stab:
Personal/lønn
(IKT)
Økonomi
Beredskap
Post/arkiv/pol.sekr.
Servicetorg
Verdensarv
Innkjøp
Informasjon
Jus
Virksomhet kultur
Folkehelse

NAV Sosial og
flyktninger

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Rådmannen leder administrasjonens
arbeid med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet.
Rådmannen har ansvar for å iverksette og gjennomføre de politiske beslutningene. Rådmannens
ansvar og myndighet er beskrevet i delegasjonsreglementet som er vedtatt av kommunestyret.
Rådmannens ledergruppe består av kommunalsjefer for helse og omsorg, oppvekst,
samfunnsutvikling og tekniske tjenester, samt stabsleder. Disse har rådmannens fullmakter innenfor
sine ansvarsområder.
Seksjonene er inndelt i virksomheter. Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive
virksomheter innenfor rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen gjennom et eget
administrativt delegasjonsreglement. Virksomhetslederne har den myndighet som er nødvendig for å
sikre virksomhetens drift både faglig, økonomisk, personalmessig og organisatorisk. Det er for tiden
28 virksomheter i tillegg til rådmannens stab i Notodden kommune.
Notodden kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger, og en attraktiv og
konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver.
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Ambisjonen i økonomiplanen er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller brukernes
behov. Det er også et mål å ha økonomisk handlefrihet for Notodden kommune. Det å sikre både
måloppnåelse i tjenestetilbudet og økonomisk handlefrihet er svært utfordrende. Både tjenestetilbudet
og tjenestenivået er under press.
Virksomhetene yter tjenester som er til dels svært forskjellige. Det er imidlertid flere utfordringer
som er felles for alle tjenesteområder:
•
•
•
•

Forebygging og tidlig innsats
Kvalitet
Helhet og samordning
Kompetanse

Styringssystemene skal sikre at utfordringer på tvers av seksjonene følges opp.

4.3 Eierstyring
Notodden kommune har eierinteresser i følgende selskaper:
Notodden kommunes eierinteresser
Aksjeselskaper

Eiere

Eierandel

Notodden Energi Holding AS

Notodden kommune: 3 800 aksjer

Har eierskap i følgende selskaper:

Notodden Energi Holding AS eierandel:
Notodden Energi Nett AS

100 %

Notodden Energi Kraft AS

100 %

Notodden Energi Eiendom AS

100 %

Thermokraft AS

100 %

100,00 %

Notodden Energi Nett AS har eierskap i følgende selskaper:
Notodden Bredbånd AS

100 %

Go Link AS

100 %

Midt-Telemark Breiband AS

45 %

NC-Spectrum AS

10 %

Sauland Kraftverk AS

16,20 %

Norsk Enøk og Energi AS

75 aksjer a kr. 500,-

Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

2 aksjer a kr. 1 500,-

Grønn kontakt AS

Notodden Utvikling AS
Har eierskap i følgende selskaper:

2,41 %

Notodden kommune:

57,50 %

Div andre eiere:

42,50 %

Notodden Utvikling AS eierandel:
Notodden Industriselskap AS

100 %

Notodden Jernbanesenter AS

100 %

Bandak NCT AS

48,33 %

Historiske Togreiser AS

33,33 %

Notodden i Sentrum AS

29,03 %

Berget AS

6,5 %

Industriinkubatoren Proventia AS

2,22 %

E 134 Haukelivegen AS

2,17 %
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Norsk Bane AS

Irmat AS:
Har eierskap i følgende selskaper:

1%

Notodden kommune: 2 092 aksjer

52,30 %

Div. andre eiere (kommuner):

47,70 %

Irmat AS`eierandel:

Grønn Vekst Telemark AS

50 %

Idea Kompetanse AS

Notodden kommune:

Har eierskap i følgende selskaper:

Idea Kompetanse AS`eierandel:

Berget AS

90,00 %
15,7 %

Notodden Lufthavn AS

Notodden kommune: 1 500 aksjer

100,00 %

Vannfronten Eiendom AS

Notodden kommune: 250 aksjer

100,00 %

Notodden i sentrum AS

Notodden kommune: 20 aksjer

12,90 %

div. andre aksjeeiere:

87,10 %

Notodden Travpark AS

Notodden kommune: 200 aksjer

48,89 %

Øst Telemark Travselskap:

51,11 %

Krossobanen AS

Notodden kommune:
100 aksjer

Attføringssenteret i Rauland AS

Notodden kommune:

Kommunekraft AS

Notodden kommune:

1 aksje a kr. 500,1 aksje a kr. 1 000,Kulturlandskapssenteret i Telemark AS

Notodden kommune: 4 aksjer

2,72 %

Visit Telemark AS

Notodden kommune: 10 aksjer

1,18 %

Interkommunale selskaper (IKS)
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
(Temark)

Eiere

Telemark kommunerevisjon IKS

Notodden kommune:

Notodden kommune:
Andre kommuner:
Andre kommuner:

Kommunale foretak (KF)

Eiere

Notodden kommuneskoger

Notodden kommune:

Andelslag (AL)

Eiere

Biblioteksentralen AL

Eierandel
3,50 %
96,50 %
4,66 %
95,34 %
Eierandel
100,00 %
Eierandel

Notodden kommune:
13 andeler av 3 841 andeler

Stiftelser
Notodden Boligstiftelse
Heddal og Nordlien Boligstiftelse
En stiftelse er selveiende, men kommunen oppnevner noen av styremedlemmene

I 2012 ble eierskapsmelding behandlet og vedtatt av kommunestyret. Gjennom denne har kommunen
etablert en eierskapspolitikk. Det er utarbeidet eierstrategier for alle selskapene kommunen har store
eierinteresser i, bortsett fra Irmat AS.
Rådmannen legger til rette for løpende politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen
ved å utrede saker som gjelder selskapene på bestilling fra politiske organer og ordfører. Rådmannen
tilrettelegger saker av prinsipiell karakter som gjelder ivaretakelse av eierinteressene i selskapene.
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5

Sentraladministrasjonen/fellesområdet

Sentraladministrasjonen omfatter en rekke stabsfunksjoner som er nødvendige for at tjenesteytingen
og organisasjonen skal fungere.
Virksomhet for kultur er dessuten organisasjonsmessig lagt inn under rådmann med kultursjefen som
virksomhetsleder. Virksomheten har sitt eget budsjettområde på lik linje med seksjonene.
Notodden er kontorkommune for K-IKT, og kommunes andel av driftsbudsjettet for K-IKT ligger i
sentraladministrasjonens rammer.
Folkehelsekoordinator og verdensarvkoordinator er organisasjonsmessig tillagt rådmannen.
I budsjettet for sentraladministrasjonen er også inkludert utgifter til politisk ledelse/ombud og
tillitsvalgte, samt ulike fellesutgifter for alle seksjonene.

Organisasjonskart
Stab:
Personal/lønn
IKT
Økonomi
Beredskap
Post/arkiv/pol.
Sekretariat
Servicetorg
Verdensarv
Innkjøp
Jus
Virksomhet for
kultur
Folkehelse

Rådmann

Oppvekst

Helse og
omsorg

Samfunnsutvikling og
tekniske tjenester
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5.1 Målekart
Målekart 2017 – Sentraladministrasjonen
Dimensjon

Måleindikator

Brukere

Utnyttelse av nytt
kvalitetssystem

Brukere
Brukere
Organisasjon
og
medarbeidere
Organisasjon
og
medarbeidere

Brukerundersøkelser i
virksomhetene
Innføring av nytt
økonomi-, lønns- og
personalsystem
Nærværsprosent
Medarbeiderundersøkelse

Resultat
2017

Ønsket
resultat

Gjenstår å ta i
Alle moduler
bruk noen
tatt i bruk
moduler
Ikke
Gjennomført
gjennomført
Flere nye
moduler er
Full utnyttelse
tatt i bruk

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke
akseptabelt

Ikke
relevant

Ingen bruk

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Ikke
relevant

97,0%

>96%

94-96%

Ikke
relevant

Gjennomført

Oppfølging

Ikke
relevant

Ingen
oppfølging

Resultater 2017:
Staben yter viktige støttefunksjoner til seksjonene og virksomhetene, og har et sterkt fokus på bruk
av digitale verktøy. Økt digitalisering har ført til at flere manuelle prosesser er blitt automatisert
gjennom bruk av e-verktøy.
Notodden kommune styrer etter internkontrollprinsippet på mange områder, bl.a. økonomi og HMS.
Compilo er kvalitetsstyringssystemet som hele Kongsberg-regionen bruker.
Resultatene kommenteres nærmere i avsnittene nedenfor.

5.2 Samfunn
Mål for 2017
Kjernemålene for Notodden-samfunnet er
• Attraktivitet for folk og næring.
• Velferd og arbeid for alle.
Tiltak
• Videreutvikle Notodden kommune slik at produktiviteten, kvaliteten og saksbehandlingen kan
ytterligere forbedre tjenestene som leveres til innbyggerne.
Resultater 2017:
Verdensarv
Det ble ansatt verdensarvkoordinator fra 1.4.2017 hvilket medførte at det kunne arbeides mer
planmessig og målrettet med verdensarvstatusen.
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Det har blitt avholdt to møter i verdensarvrådet, begge på Notodden. Videre har Notodden kommune
deltatt på Verdensarvforum i Hammerfest arrangert av Norges Verdensarv, og Nordisk
verdensarvkonferanse i Rauma, Finland. I tillegg har koordinatorene for kommunene, fylket og
direktør for NIA jevnlige møter.
Det har foregått en rekke restaureringsprosjekter i
Notodden kommune i 2017. Det har blitt utbetalt
kr. 210.440 i tilskudd til restaurering av private hus.
Lienfoss bru og kulturmiljø fikk i 2017 et tilskudd
fra Riksantikvaren på 4 mill. kr. Arbeidet ble
forsinket, og restaureringen fullføres sommeren
2018. Restaureringen av tømmerrenna og trerydding
rundt denne ble videreført i 2017. Det har også vært
gjennomført omfattende restaureringer av slippen
og slippvogna på Tinnoset som fikk 3,9 mill. kr.
fra Riksantikvaren. Dette arbeidet fortsetter i 2018.
Til sist kan det nevnes at det har vært befaring på
Tinnosbanen for å se på tilstand og formidle
verdensarvstedets ønsker for aktivitet på banen.
Verdensarvrådets satsing på verdensarv i læreplaner har kommunen støttet med til sammen 300 000
kr. Det har vært arrangert møter, orienteringer og kurs for lærere, politikere, rektorer, utvalg og
verdensarvrådet. I tillegg har elever fra 4., 5. og 6. klasse deltatt i ulike pedagogiske opplegg i
tilknytning til verdensarven. NUSK valgte å bli Unesco-skole i tilknytning til dette arbeidet.
I 2017 fikk Rjukan-Notodden Industriarv ved Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) autorisasjon fra
Klima- og miljødepartementet til å drive verdensarvsenter. For vår verdensarv ble det bestemt at et
senter skal være på Notodden, og et på Rjukan. Etter at autorisasjonen kom på plass, har Notodden
kommune overført kr. 400.000 til NIA som følge av forpliktende vedtak i 2016. Midlene skal bidra til
oppstart og drift av verdensarvsenteret. Klima- og miljødepartementet har lagt inn en bestilling om en
felles nasjonal utstilling om internasjonal og norsk verdensarv til Riksantikvaren og Norsk
Verdensarv. Verdensarvstedene hadde en workshop i 2017 for å gi innspill til utstillingen.
Utstillingsarbeidet er forsinket, men skal inneholde filmer om hvert verdensarvsted som skal vises i
utstillingen og som en TV-serie. I tillegg er det en utstillingsdel med interaktive bord.
Verdensarvkoordinatorene i kommunene har sammen med NIA jobbet med skiltplanen for
verdensarven. Del 2 i denne planen omhandler verdensarvattributtene, og 4 informasjonstavler er satt
ut på Svelgfoss, Lienfoss, Ovnshus A og Hydrobyen/torget. Tavlen for Notodden stasjon er
produsert, og settes ut vår 2018. Fase 3 i skiltplanen som omhandler de signifikante objektene er i
gang, og tekster for 16 skilt, 10 av dem i Notodden kommune, er ferdigskrevne og designet.
Notodden kommune bidrar årlig med 300 000 kr fram til 2021 i NIAs fotoprosjekt, som bevarer og
tar i bruk Notoddens fotohistorie. Et synlig resultat for våre innbyggere i 2017 er fotoene som ble satt
opp i vinduene på Cowardgården i Storgata.
Kommunen har profilert verdensarven med banner og skilt i Hydroparken langs E134, på NFK
stadion, bakpå Timeekspressen linje 1 mellom Oslo og Notodden, og på kommunens nye elbiler. Det
ble også gjort mindre markeringer av verdensarven med eget materiell til studiestart ved HSN og Fly-
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dagen. I tillegg deltok også kommunen aktivt i NIAs arbeid med å utvikle en logo/ profil for det
kommende verdensarvsenteret. Denne logoen skal lanseres i mai 2018.
Kommunen har jobbet aktivt for å få på plass en masterplan for verdensarv.
Notodden kommune har bidratt til rekke prosjekter og arrangement i forbindelse med verdensarv. Det
kan nevnes forprosjektet for verdensarvteater/industrispel, jubileet for Kristian Birkeland som ble
markert i Kulturminnedagene i september, byvandring for kommunestyret med
verdensarvkoordinator, tilskudd til lokale verdensarvgründere, deltakelse på HSNs dagskonferanse
om Industriarv og miljø, og foredrag for skoler, organisasjoner og foreninger. Sist, men ikke minst,
fikk vi besøk av Riksantikvar Jørn Holme, som uttrykte et ønske om større fokus på Notodden i
verdensarvsammenheng.
Kongsbergregionen
Samarbeidet innen Kongsbergregionen fortsatte i 2017. Dette samarbeidet er nyttig på mange felt, og
danner også grunnlag for konkrete planer og tiltak innen:
• Tilrettelegging for næringsutvikling og arbeidsplasser
• Kommunikasjon/infrastruktur/samferdsel
• Steds- og områdeutvikling
• Kunnskapsutvikling
• Tjenesteutvikling
Folkehelse
I 2017 ble det ansatt folkehelsekoordinator i 50% stilling. Hovedmålet med folkehelsearbeid er å få
flest mulige år med god livskvalitet, og at dette er rettferdig fordelt mellom ulike sosiale lag.
Arbeidet med utarbeidelse av folkehelseplan startet opp i 2017.

5.3

Brukere

Mål for 2017
Sentraladministrasjonen har som hovedmål å bidra til å videreutvikle forvaltningen slik at
kommunen får en effektiv og god tjenesteproduksjon, samt at de politiske organer får et godt
grunnlag for sine beslutninger.

Tiltak
• Full implementering av de administrative styringssystemene innen økonomi-, lønn- og
personal i organisasjonen.
• Videreutvikling av kvalitetssystemet.
• Deltakelse i interkommunalt samarbeid om tjenesteutvikling.
.
Resultater 2017:
Økt digitalisering har ført til at flere manuelle prosesser er blitt automatisert gjennom bruk av everktøy. Som eksempel kan nevnes fakturahåndtering og registrering av godtgjørelser og utlegg. Fra
og med januar 2018 er det også tatt i bruk digitale sykemeldinger for kommunalt ansatte.
Notodden kommune styrer etter internkontrollprinsippet på mange områder, bl.a. økonomi og HMS.
Compilo er kvalitetsstyringssystemet som hele Kongsberg-regionen har tatt i bruk.
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Full utnyttelse av dette verktøyet i Notodden kommune er ennå ikke tilfredsstillende nok, og det må
derfor settes mer fokus på bruken av dette kvalitetsverktøyet.
Stadig flere funksjoner innenfor de administrative styringssystemene innen økonomi, lønn og
personal er tatt i bruk i organisasjonen. Notodden og tre andre kommuner i Kongsbergregionen har
de samme systemene, og dette danner grunnlag for tjenestesamarbeid og utvikling i disse
kommunene. Det har vært gjennomført prosjekter i regionen om tjenestesamarbeid innen e-handel,
økonomi og lønn, og som ble avsluttet i 2017. Samarbeidet følges opp i andre former i ordinær drift.
Det er opprettet fagnettverk for økonomi, samt for faggruppe lønn. Når det gjelder e-handel, er
Notodden den kommunen i regionen som har kommet lengst i å ta i bruk e-handel. Kommunene
samarbeider imidlertid videre om full utrulling av e-handel slik at det tas i bruk i stor skala.
Kommunestyret vedtok i 2017 at Notodden kommune ikke skulle delta i utvidet samarbeid om
skatteoppkreving i Kongsbergregionen.

5.4

Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2017
• Nærvær på minimum 96 %.
• Medarbeiderundersøkelsen skal implementeres i organisasjonen.
• Øke kompetansen for å heve kvaliteten på tjenestene i organisasjonen.
Tiltak
• Det må arbeides videre med å øke nærværet og utvikle gode arbeidsmiljøer.
• Definere og legge inn nødvendig informasjon innen egne fagsystemer som skal være
tilgjengelig og oppdatert for hele organisasjonen.
• Implementere de administrative systemene som grunnlag for enda bedre virksomhetsstyring i
organisasjonen.
Resultater 2017:
Nærværet i sentraladministrasjonen var på totalt 97,0 % for 2017.
Den nye medarbeiderundersøkelsen, ”10-faktorundersøkelsen" ble gjennomført høsten 2017. Denne
undersøkelsen skal følges opp i 2018 med utarbeidelse av handlingsplaner for de områder hvor det er
behov for forbedringer.
Staben initierer til at flere og flere funksjoner innenfor de administrative styringssystemene innen
økonomi, lønn og personal tas i bruk i organisasjonen. Det krever mye arbeid og ressurser, men er
viktig for å få full utnyttelse av systemene.
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5.5 Økonomi
Tildelt ramme fellesområdet

Tall i 1000 kroner

Regnskap

Kraft

2016
-1 521

Opprinnelig

Revidert

budsjett

budsjett
2017
-3 312

2017
-3 338

-26

☺

1 500

1 500

1 500

0

☺

3 540

1 547

1 547

1 493

-54

☺

-301

-300

-300

-276

24

☺

0

75

75

0

☺

Tilskudd Heddal IL - TV-overført KM

2017

200

200

0

☺

150

150

150

150

0

☺

8 166

8 000

8 076

8 075

0

☺

-15 442

-20 064

-20 064

-20 779

-716

☺

9 700

447

-447

☺

3 141

3 762

3 762

3 148

-613

☺

992

7 000

7 000

5 496

-1 504

☺

-99

-99

-4 355

-3 337

Engangsstøtte Notodden pike- og guttemusikk
Tilskudd DNT-hytte
Kirkelig fellesråd
Pensjoner

Avvik

2017
-3 312

Tilskudd sjøkabel i Tinnsjøen
Netto tilskudd samferdsel
Refusjon brannavtale Hjartdal
komm.

Regnskap

Lønnsreserve
Felles administrative utgifter
Leie brakker Sætre
Tilskudd Senter mot incest og
seksuelle overgrep
Næring
Sum

35

0

-237
-1 476

7 983

-920

☺

Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2016:

12 574

Rådmannens forslag til rammeendringer
Tidligere økonomiplanvedtak
Redusert bruk av premiefond (økt pensjonskostnad)

2 500

Reverserte budsjettendringer 2016
Tilskudd Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark

-35

Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS 2016

-1 500

Nye tiltak 2017-2020
Tilbakeført ubrukt lønnsreserve 2016

-3 177

Red. tilskudd Notodden lufthavn AS (tot. 2 mill. kr.)

-500

Red. netto inntekt fra kraftsalg

-1 719

Prisvekst 2016-2017 felles adm. utgifter

95

Reversert økt pensjonsutgift i økonomiplanen

-2 500

Redusert netto premieavvik utover økt bruk av premiefond

-5 689

Økt bruk av premiefond 2016, 2017 og 2018

-7 000

Leie av brakker på Sætre 2017, 2018 og 2019

7 000
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Red. tilskudd Kirkelig fellesråd (red. til 8 mill.)

-166

Tilskudd sjøkabel i Tinnsjøen (engangstilskudd)

1 500

Lønnsreserve 2017

9 700

Endringer ved politisk behandling
Økt bruk av premiefond 2016

-3 100

Budsjettrevisjoner 2017
Bruk av lønnsreserve

-9 253

KS-sak 3/17 Støtte TV-sendt KM

75

KS-sak 32/17 Engangsstøtte Notodden pike- og guttemusikk

200

Lønnsforhandlinger - Notodden kirkelige fellesråd

76

Revidert budsjett 2017

-920

Resultater av de mest sentrale rammeendringene omtales i resultatavsnittet nedenfor.
Resultater 2017:
Kommunens konsesjonskraft selges på årsbasis. Inntektene fra salget varierer fra år til år da vi er
prisgitt markedssituasjonen. Inntektene i 2017 ble ca. 1,8 mill. kr. høyere enn i 2016.
Kommunens bidrag til Notodden Lufthavn AS var på totalt 2 mill. kr. i 2017. Selskapet betalte
486.000 kr. i leie for disponering av kommunens arealer til flyplassformål.

Pensjonskostnad for hele kommunen fremkommer slik:
Netto pensjonskostnad (ekskl. AGA)

2014
81 878

2015
71 749

2016
75 606

2017
76 337

Totalt budsjettert (ekskl. AGA)

83 238

88 255

87 244

77 126

Mer/-mindreutgift totalt for kommunen

-1 361

-16 506

-11 638

-789

Samlet pensjonskostnad (ekskl. arbeidsgiveravgift) for hele kommunen ligger i 2017 0,8 mill. kr.
under budsjett.

Tildelt ramme sentraladministrasjon
Tall i 1000 kroner

Regnskap

Opprinnelig

Revidert

budsjett

budsjett

Regnskap

Avvik

2016
6 229

2017
6 273

2017
6 243

2017
6 105

2017
-138

☺

Rådmannen

9 008

10 680

10 895

10 743

-152

☺

Stab og utvikling

1 107

1 098

1 124

1 166

42

Post/arkiv, pol. sekretariat

2 339

2 581

2 607

2 573

-35

☺

Pol. styring og kontrollorg.

Personal og lønn

7 299

7 643

7 739

7 344

-395

☺

IKT

8 460

10 460

10 468

9 891

-577

☺

Økonomi

6 454

6 526

6 663

6 140

-523

☺

Beredskap - stab
Servicetorg
Sum

200

225

225

215

-10

☺

1 453

1 512

1 534

1 525

-9

☺

42 550

46 998

47 499

45 702

-1 797

☺
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Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2016:

47 149

Rådmannens forslag til rammeendringer
Tidligere økonomiplanvedtak:
Valg hvert annet år

300

Beredskapstiltak (2016)

-500

Forskuttering planleggingsmidler E134 (2016)

-150

Planarbeid (2016)

-1 000

Reverserte budsjettendringer 2016
KS-sak 45/16 - 1. tertialrapport med budsjettjustering
Konsulentbistand anbud drift asylmottak

-140

KS-sak 56/16 - Vi integrerer
Oppstartstilskudd

-200

Nye tiltak 2017-2020
Sentrale forhandlinger kap. 4 - 4 mnd. fra 1.1.17

103

Kompensasjon prisvekst 2016-2017

392

Prisvekst egeninntekter 2016-2017

-21

Planarbeid (videreført fra 2016)

1 000

Forskuttering planleggingsmidler E134 (forskjøvet)

150

Underbudsjettert godtgjørelse til politikere

215

Stillingsreduksjon rådmannens virksomhet

-500

Innføring av nytt saksbehandlingssystem

85

Ordning av kommunens arkiver (post/arkiv)

200

Økt utgift K-IKT utover prisvekst

230

Reduksjon øvrige driftsposter sentraladm.

-230

Reduksjon prosjektmidler rådmannen

-250

Endringer ved politisk behandling
Økt disposisjonspost ordfører

100

Tilskudd Senter mot incest og seksuelle overgrep

35

Nærings- og miljøkonferanse

30

Budsjettrevisjoner 2017
KS-sak 270/17 - NRK Sommertoget

93

Lønnsforhandlinger

408

Revidert budsjett 2017

47 499

Resultater av de mest sentrale rammeendringene omtales i resultatavsnittet nedenfor.
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Spesifikasjon av ressursbruk basert på Kostra-funksjoner - endring fra 2016 til 2017
Regnskap Regnskap
Tjeneste Beskrivelse
2017
2016
Endring Endring %
1000
Politisk styring
4 091
4 562
-471
-10,33 %
1001
Stortings- og kommunevalg
383
12
371 3177,45 %
1100
Kontroll og revisjon
1 640
1 635
5
0,28 %
1200
Administrasjon
38 114
34 838
3 276
9,40 %
1800
Diverse fellesutgifter
215
199
16
7,87 %
2010
Barnehage
0
-7
7 -100,00 %
2020
Grunnskole
0
-4
4 -100,00 %
2330
Annet forebyggende helsearbeid
362
0
362
2420
Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
-41
119
-160 -134,81 %
2440
Barnevernstjeneste
0
-6
6 -100,00 %
2530
Helse og omsorgstjenester i institusjon
0
-15
15 -100,00 %
2650
Kommunalt disponerte boliger
2
0
2
2850
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
26
10
16
155,14 %
3290
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
-3
53
-55 -105,33 %
3600
Naturforvaltning og friluftsliv
16
200
-184
-92,24 %
3650
Kulturminneforvaltning
799
928
-129
-13,89 %
3810
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
0
20
-20 -100,00 %
3850
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
100
0
100
8700
Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
0
6
-6 -100,00 %
45 702
42 550
3 152
7,41 %
Tall i 1000 kroner

Årsaker til de største endringene i tjenesteytelsene omtales i resultatavsnittet nedenfor.

Resultater 2017:
Sentraladministrasjonen viser et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Resultatet skyldes bl.a.:
• Mindreforbruk innen stabsfunksjonene som blant annet skyldes mindreforbruk innen K-IKT
og vakanser.
• Tjeneste politisk styring fikk økt rammen for 2017 med kr. 215.000 med bakgrunn i økt antall
utvalg. Pga. bl.a. avlyste møter i noen utvalg er kostnaden for tjenesten redusert med 10,3%
fra 2016 til 2017.
• Forskuttering planleggingsmidler var budsjettert med kr. 150.000 som kommunens bidrag til
forskottering av planleggingsmidler for E 134 på strekningen Saggrenda – Gvammen. Dette
planleggingsarbeidet ble ikke iverksatt i 2017.
• Planarbeid var budsjettert med 1 mill. kr. i 2017, mens det ble brukt 0,67 mill. kr. i
tilknytning til kommunedelplan for sentrum, kommuneplanens arealdel og tomteutredning
Heddal barneskole.
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6 Kultur
Virksomhet for kultur består av følgende avdelinger:
Kulturadministrasjon, inkludert idrett, friluftsliv og ungdomsarbeid
Bok & Blueshuset, inkludert turistinformasjon
Notodden Bibliotek
Notodden Kino
Notodden Teater
Tinfos Bad

Organisasjonskart
Sentraladministrasjonen

Rådmannen

Helse og
omsorg

Oppvekst

Kulturadm.
Inkl. idrett og
ungdom

Samfunnsutv.
og tekniske tj

Bok &
Blueshuset
Turistinfo.

Nav

Notodden
bibliotek

Notodden
Teater

40

Personal
IKT
Økonomi
Post/arkiv/pol.
sekretariat
Virksomhet for
kultur

Notodden
kino

Tinfos bad

10/18 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/03803-1 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding 2017 for Notodden kommune

Årsmelding 2017

6.1

Målekart

Målekart 2017 – Kultur og stedsutvikling
Dimensjon

Måleindikator

Resultat 2017 Ønsket
Laveste
Ikke godkjent
resultat
aksepterte
resultat
2017
resultat
130 000
110 000
<90 000
151 179

Brukere
Brukere

Ant besøk bibliotek
Antall utlån bibliotek

Brukere
Brukere
Brukere
Brukere
Brukere
Brukere

Ant besøk kino
Ant besøk konsert/teater
Ant arr konsert/teater
Ant besøk Tinfos Bad
Ant besøk Tinfos Bad utleie
Ant ungdomsarrangementer

Sum

Ant besøk

66 880
34 731
6 466
34
21 468
20 000

65 000
30 000
6 000
35
20 000
20 000

60 000
28 000
4 000
30
18 000
18 000

<55 000
<26 000
<2 000
<25
<16 000
<16 000

18
233 844

12
208 000

10
180 000

<8
<152 000

*Tall i kursiv er ikke med sum antall besøk.

Resultater 2017:
Bibliotekets besøk har stabilisert seg på et nytt normalnivå etter den kraftige økningen i nye lokaler i
2014. Besøket i 2017 var 3 400 høyere enn året før. Det er også en gledelig økning i utlånet. Utlånet
økte med 2 200 fra 2016 til 2017.
Kinobesøket endte på 34 731 i 2017. Dette er en nedgang på 10% fra 2016, noe som tilsvarer
nedgangen i landet forøvrig. Normalbesøket i den gamle kinoen var til sammenligning cirka 20 000
per år.
Besøket i Notodden teater har hatt en oppgang på 800 besøk i 2017, og antall arrangementer ligger
tett opp til ønsket resultat.
Besøket i Tinfos bad har også økt med cirka 800 besøkende, og ligger noe over målsettingen.
Varmebassenget var ute av drift i perioder på grunn av tekniske problemer. Dette medfører tap av
besøk og inntekter.
Det ble gjennomført 18 ungdomsarrangementer i 2017. De fleste av disse i Bok & Blueshuset.

Kultur
Tall i %
Netto driftsutgifter kultursektoren i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter for kultursektoren per
innbygger i kroner

Notodden
2015

Notodden
2016

Notodden
2017

Telemark
2017

Gruppe 11
2017

Landsgj.sn.
2017

3,8

3,6

4

4,1

3,5

4

2095

2117

2559

2479

2104

2292

Tabellen viser KOSTRA-tall over kommunens satsing på kultur.
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Andelen til kultursektoren i prosent av kommunens netto driftsutgifter har steget i 2017. Notodden
ligger nå likt med gjennomsnittet for landet og kommunene i Telemark og over kommunegruppe 11.
Driftsutgiftene per innbygger har en markert oppgang siste år. Notodden ligger nå over
landsgjennomsnittet, gjennomsnittet for kommunene i Telemark og kommunegruppe 11.
Det utslagsgivende for økningen i 2017 er opprettelsen av Fond for idrett, kultur og frivillighet der
samlet tilskudd var 3,045 mill. kr. Det ble også gitt ekstraordinære tilskudd til OL i Telemark og
Grønkjær skisenter på til sammen 1,1 mill. kr.
Det er i tillegg to andre faktorene som skiller Notodden fra andre kommuner. Notodden kommune
bidrar med et tilskudd til en stor bluesfestival og kommunen har leieforpliktelser for
Telemarksgalleriet/Lysbuen. Til sammen utgjør disse prioriteringene cirka 2 mill. kr.
Tallene inkluderer kulturskole og kommunale idretts-/kulturbygg som i Notodden kommune ligger til
henholdsvis Seksjon for oppvekst og Seksjon for tekniske tjenester og samfunnsutvikling.

6.2

Samfunn

Mål for 2017
Bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted for innbyggere og tilreisende.
Tiltak
•
•
•
•
•
•
•

Bok & Blueshuset
Telemarkskanalen regionalpark
Prosjekt: Hva kjennetegner en god kulturkommune
Notodden skolefilmfestival
Notodden Blues Festival og Europas Blues Senter
Forstudie for utbedring og utbygging av idrettshallene på Sætre
Notodden teater – oppgradering foajé, inngangsparti, fasade og gangtunnel

Resultater 2017
Bok & Blueshuset
Bok & Blueshuset som møteplass for innbyggere og tilreisende er fortsatt en suksess. Besøket på
avdelingene kino og bibliotek og utleie til arrangementer, konferanser, seminarer og debattmøter har
stabilisert seg på et høyt nivå. En opplever gjentagende bruk av huset til konferanser og
møtevirksomhet, både fra lokale og regionale arrangører. Bok & Blueshuset har også vært benyttet til
bryllup, konfirmasjoner, minnestunder, bursdager og bedriftsselskaper. Bok & Blueshuset var uten
kafé-/restaurant-/bardriver i andre halvår i 2017. Bok & Blueshuset hadde derfor denne driften selv.
Ny driver kommer på plass 1. januar 2018.
Telemarkskanalen regionalpark
Formål med regionalparken er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og å få til vekst
og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene som er knyttet til
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Telemarkskanalen og kanallandskapet. Kultur har deltatt i den administrative ressursgruppen og
kulturnettverket for Telemarkskanalen regionalpark.
Prosjekt: Hva kjennetegner en god kulturkommune?
Notodden kommune har deltatt i et forprosjekt ledet av Telemarksforskning sammen med
kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen, Asker og Ål og fylkeskommunene Telemark og
Oppland. Formålet med prosjektet var å utvikle en forklaringsmodell som skal komme til nytte i
kulturarbeid i norske kommuner og regioner. Gjennom analyser av resultater fra Norsk kulturindeks
sett opp mot ulike potensielle forklaringsvariabler, vil prosjektet avdekke hvilke faktorer som spiller
inn på kulturtilbud og -bruk i norske kommuner. Sluttrapport for prosjektet ble levert deltagerne i
2017. Målet er å søke om gjennomføring av hovedprosjekt i 2018.
Skolefilmfestivalen 2017
Festivalen ble gjennomført i februar i samarbeid med Seksjon for oppvekst og som en del av
Kulturskatten i Telemark. Festivalen er unik i sitt slag i Norge og innebærer at 5. – 10. klassene i
Notodden får et godt innblikk i filmkunnskap og filmproduksjon i en konsentrert periode hvert år.
Festivalen hadde ca. 1 400 besøkende i løpet av en uke.
Notodden Blues Festival (NBF) og Europas Blues Senter (EBS)
Kultur er kommunens kontaktpunkt for NBF og deltar i styret for EBS med møte- og talerett.
Knutepunktordningen for musikkfestivaler ble fjernet og fra og med 2017 må festivalen søke om
støtte fra Kulturrådet på ny ordning. NBF har fikk tilskudd for tre år. EBS mistet sin faste driftsstøtte
og må også søke på ny ordning. EBS fikk avslag på sin søknad i 2017 og må søke på nytt i 2018.
Forstudie for utbedring og utbygging av idrettshallene på Sætre
Idrettskonsulent har deltatt i forstudien som ledes av Seksjon for tekniske tjenester og
samfunnsutvikling.
Notodden teater
Foajé, inngangsparti, utgangsdører, fasade og gangtunnel ble oppgradert i 2017. I 2016 ble det
scenetekniske utstyret oppgradert. Det gjenstår nå kun oppgradering av gulv i salen for at Notodden
teater skal være fullt ut oppgradert til dagens standard.

6.3 Brukere
Mål for 2017
Opprettholde og videreutvikle et variert kulturtilbud for kommunens befolkning og tilreisende.
Tiltak
• Følge opp kulturplanens kriterier.
Resultater 2017:
Telemarksforskning publiserer hvert år Norsk kulturindeks der de rangerer alle norske kommuner i ti
ulike kategorier. Kategoriene er kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, barn
og unge, scenekunst, sentrale tildelinger og frivillighet. Sammenlagt kom Notodden kommune på 11.
plass av 426 kommuner. Notodden scorer høyt på blant annet tildelinger, den kulturelle skolesekken
og kino.
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Kulturplanens hovedprioriteringer er kulturarbeid for og med barn og ungdom og møteplasser
mellom generasjoner og kulturer. Driften av Bok & Blueshuset oppfyller kulturplanens
hovedprioriteringer. Det høye besøket i 2017 bekrefter husets og uteområdets betydning som
attraktiv møteplass for innbyggere og tilreisende i alle aldre.

Kultur gjennomførte totalt 18 ungdomsarrangementer i 2017, både i egen regi og i samarbeid med
lokale aktører. Samarbeidet med Ungdomsrådet er videreført i 2017. Flere av kveldene hadde ulike
aktuelle tema som ungdommer selv hadde foreslått. Det ble blant annet arrangert «gamingkvelder»,
hvor gjengen bak det lokale arrangement Yumecon bidro med spill. Det ble også arrangert en
«Skamkveld», der TV-fenomenet «Skam» var tema. I tillegg ble det arrangert flere discokvelder på
Bok & Blueshuset.
UKM (Ung kultur møtes, tidligere kjent som Ungdommens kulturmønstring) ble arrangert i
Notodden teater i samarbeid med Hjartdal kommune. Samme helgen ble det gjennomført et tredagers
bandseminar for ungdom i samarbeid med Notodden kulturskole.

6.4

Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2017
• Opprettholde det høye nærværet på 96 %.
• Øke trivsel og kompetanse og heve kvaliteten på tjenestene ved god samhandling.
• Bedre resultater på medarbeiderundersøkelsen enn forrige år.
Tiltak
Iverksette samarbeidstiltak og erfaringsutveksling innenfor kultur og stedsutvikling og med andre
seksjoner/virksomheter/avdelinger.
Resultater 2017:
Kultur oppnådde et nærvær på 96,9. Dette er 0,9 prosentpoeng høyere enn målet for året.
I henhold til budsjettvedtak ble det ansatt idrettskonsulent i 50% stilling fra og med mai 2017.
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6.5 Økonomi
Tildelt ramme
Tall i 1000 kroner

Regnskap

Kultur administrasjon
Notodden bibliotek

Opprinnelig

Revidert

budsjett

budsjett

Regnskap

Avvik

2016
6 689

2017
7 471

2017
11 328

2017
11 396

2017

4 095

4 036

4 089

4 227

138

68

Notodden teater

116

8

80

251

171

Tinfos bad

735

229

494

735

242

-781

-360

-336

-173

163

Notodden kino
Bok & Blueshuset
Sum

375

663

360

445

84

11 228

12 047

16 014

16 881

866

☺

Resultater 2017
Kultur hadde et samlet merforbruk på kr. 866 000 i 2017. Kino, teater, Tinfos bad og Bok &
Blueshuset er alle avhengig av å oppnå de budsjetterte inntektene for å komme i balanse. I et
normalår vil avdelingenes resultater kunne oppveie hverandre. For 2017 er det ikke inntektene som
har sviktet. Merforbruket skyldes i hovedsak høyere og ekstraordinære kostnader. Notodden teater,
Tinfos bad og Bok & Blueshuset fikk ekstraordinære kostnader knyttet til etterbetaling av tillegg
lønn. Notodden teater har blant annet tatt innkjøp av noe nødvendig utstyr og maling av scenegulv på
drift. Bok & Blueshuset mistet driver av kafé/restaurant/bar og måtte kjøpe inn utstyr og drive
serveringen med eksterne leverandører i et halvt år.
Den største merutgiften kom imidlertid på kinoen. På grunn av det høye besøket i 2016 fikk kinoen
status som B-kino i 2017, noe som medførte at filmleiekostnaden økte med 30%. Dette utgjorde circa
kr. 300 000 i merkostnad for kinoen i 2017.
Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Budsjett
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2016:

10 959

Rammeendringer i rådmannens budsjettforslag
Nye tiltak 2017-20
Sentrale forhandlinger kap. 4 - 4 mnd. fra 1.1.17

63

Kompensasjon prisvekst 2016-2017

162

Prisvekst egeninntekter 2016-2017

-162

Investeringstilskudd Grønkjær

600

Redusert leieinntekt Notodden Bluesfestival

150

Rammekutt:
Avvikle tilskudd Storeskar

-150

Økte inntekter Bok- og blueshuset

-50

Endringer ved politisk behandling
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Idrettskonsulent 50%

200

Økte inntekter bad og B&B-huset

-50

Idrettsformål, innstilling fra Idrettsrådet

300

Støtte til løypepreparering Nordstulområdet (Nordstul hytteforening)

25

Budsjettrevisjoner 2017
KS-sak 4/17 Partnerskapsavtale Notodden turlag og Notodden kommune

40

KS-sak 48/17 Tilskudd Telemarkskanalen Øst

50

KS-sak 49/17 Notodden i sentrum - ekstraord. tilskudd 2017
KS-sak 87/17 Fordeling av tilskudd fra fond for idrett, kultur og frivillinghet + "OL i Telemark
2026"

200
1 045

FS-sak 27/17 Fordeling av tilskudd fra fond for idrett, kultur og frivillighet

182

FS-sak 38/17 Fordeling av tilskudd fra fond for idrett, kultur og frivillighet

800

FS-sak 44/17 Fordeling av tilskudd fra fond for idrett, kultur og frivillighet

861

FS-sak 51/17 Fordeling av tilskudd fra fond for idrett, kultur og frivillighet

657

Lønnsforhandlinger 2017

132

Revidert budsjettramme 2017

16 014

Kommentarer til rammeendringer fra 2016 til 2017
Det ble vedtatt et tilskudd til Grønkjær skisenter på 1,2 mill. fordelt på to år. Første halvpart av
tilskuddet er utbetalt i 2017.
Notodden Blues Festival betalte tidligere kr. 150 000 for leie for kommunens arealer i sentrum. I
henhold til budsjettvedtaket betaler ikke festivalen denne leien fra og med 2017.
I henhold til avtale mellom Snøgg ski (Storeskar) og Notodden kommune har det blitt gitt et årlig
tilskudd på kr. 150 000 til driften av alpinbakken. Det har ikke vært drift i anlegget de siste årene og
det har i henhold til budsjettvedtaket ikke blitt gitt driftstilskudd i 2017.
Ansettelse av idrettskonsulent i 50% stilling er gjennomført.
Driftstilskudd til idrett ble økt med kr. 300 000 og det ble totalt fordelt kr. 500 000 til
idrettsorganisasjoner, -lag og –foreninger i 2017.
Det er gitt tilskudd til løypepreparering i Nordstulområdet (Nordstul hytteforening).
Det er inngått partnerskapsavtale med Notodden turlag og tilskudd på kr. 40 000 er utbetalt.
Det er utbetalt tilskudd til prosjektet Telemarkskanalen Øst.
Ekstraordinært tilskudd til Notodden i Sentrum på kr. 200 000 er utbetalt.
Tilskudd til OL i Telemark på kr. 500 000 er utbetalt.
Tilskudd fra Fond for idrett, kultur og frivillighet er utbetalt fortløpende etter hvert som
utbetalingsanmodningene har kommet inn.
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Spesifikasjon av ressursbruk basert på Kostra-funksjoner - endring fra 2016 til 2017
Regnskap

Tall i 1000 kroner

Tjenest
e
Beskrivelse
1200
Administrasjon

2017
1 191

2310

Aktivitetstilbud barn og unge

3200

Kommunal næringsvirksomhet - avgiftspliktig

3250

Tilrettelegging og bistand for næringslivet

3600
3650
3700

Bibliotek

3730

Kino

698

3750

Musèer

1 137

3770

Kunstformidling

1 214

3800

Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

3810

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

3850

Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

3851

Andre kulturaktiviteter BB-huset

3860

Kommunale kulturbygg

3920

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Regnskap
2016
1 214

Endring
-23

Endring
%
-1,9 %

320

484

-164

-33,9 %

-1 478

-837

-641

76,6 %

220

0

220

Naturforvaltning og friluftsliv

316

0

316

Kulturminneforvaltning

200

0

200

4 227

4 095

133

3,2 %

-22

720

3344,1 %

1 379

-241

-17,5 %

215

999

464,4 %

4 597

1 870

2 727

145,8 %

4

1

3

533,7 %

3 747

2 529

1 218

48,2 %

0

54

-54

-100,0 %

-155

-382

228

59,5 %

643

630

13

2,1 %

16 881

11 228

5 653

50,34 %

Kommentarer til endringene i Kostra-funksjoner fra 2016 til 2017
Kostra-funksjonene økte med 50% fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak tildelinger som er gitt
fra Fond for idrett, kultur og frivillighet, til sammen 3,045 mill. kr., merforbruk i avdelingene og
blant annet vedtatt tilskudd til Grønkjær skisenter på kr. 600 000 og OL i Telemark på kr. 500 000 i
2017. Tildelinger fra fondet er ført på de postene som tilskuddet gjelder.

Fond for idrett, kultur og frivillighet
Kommunestyret vedtok 22. juni 2017 å opprette Fond for idrett, kultur og frivillighet og vedtok
samtidig vedtekter for fondet.
For å skape oppmerksomhet om fondet, kunne søknader i oppstartsåret sendes inn etter 1.7.2017 og
det ble foretatt en fortløpende politisk behandling i hovedutvalg og formannskap i andre halvår 2017.
Det kom inn totalt 78 søknader og det ble bevilget kr. 3 045 000 fordelt på 34 søknader. De største
tilskuddene gikk til Gransherad idrettslag (300 000), Notodden kjøretøyhistoriske forening (210 000),
Heddal IL Hopp (200 000), Verdensarvteater (200 000), dokumentarfilmen Bluestown Rising
(200 000), Snøgg fotball (200 000), Lisleherad IL (180 000), Heddal IL skiskyttergruppe (150 000)
og Himingen hyttevel (150 000).
Vedtektene skal revideres på nyåret 2018, med bakgrunn i de erfaringer som er gjort i oppstartsåret.
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7 Oppvekst
Seksjonen inneholder følgende virksomheter:
5 barneskoler, 2 ungdomsskoler og 1 kombinert skole
Barnehage (5 barnehager)
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Barnevern
Voksenopplæring
Kulturskole
Enslige mindreårige flyktninger (EMF)
Organisasjonskart
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7.1 Målekart
Målekart 2017 – Seksjon for oppvekst
Dimensjon

Måleindikator

Organisasjon og
medarbeidere
Organisasjon og
medarbeidere
Brukere
Brukere

Nærværsprosent

Brukere

Antall søkere som
får plass i barnehage

Brukere

Ikke avvik
pedagognorm
barnehage
Andel tid i % som
PPT bruker til
forebyggende arbeid.

Organisasjon og
medarbeidere
Brukere

Resultat
2017

Tilstandsrapport
Grunnskolepoeng
Antall elever
overgang til vg skole

Antall fristbrudd
barnevern

Brukere

Antall barn i alder 6
- 16 år i kulturskolen

Brukere

Antall bosatte EMF

Ønsket
resultat

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke
godkjent
resultat

93,6%

93,60 %

92,593,5%

92,40 %

Ja

Ja

Ja

Nei

40,4

40

39,9-39,1

<39

100 %

98-100%

97-97%

<96,9%

100 %

100 %

>99%

0

0

0

>1

40%

50 %

40 %

<39%

4

0

0

0

350

>350

251-350

<250

0

20

20

<20

Grunnskolen
Grunnskolen i Notodden fokuserer på at undervisningen skal være tilpasset alle elever. Elevene i
Notodden skal gjennom tilpasset opplæring få et godt læringsutbytte.
Mål for virksomheten i 2017
1. Oppvekstutvalg og kommunestyre får fremlagt tilstandsrapport for grunnskolen i
1. kvartal.
2. Elevene i Notodden skal i gjennomsnitt oppnå 40 grunnskolepoeng ved sluttvurderingen etter 10
trinn.
3. 97 % av elevene skal være registrert i videregående skole høsten etter avsluttet grunnskole.
Resultater 2017
Grunnskole
Notodden
2015
Driftsutgifter pr innbygger alder 6 - 16 (kr)
Gj.sn gruppestr. 1-10 årstrinn (personer)
Elever pr kommunal skole (personer)

Notodden Notodden Telemark Gruppe 11
2016
2017
2017
2017

107731
13,0
173

107194
12,2
177

121838
11,4
169

113720
12,6
210

115704
12,1
177

Landsgj.sn.
2017
110444
13,5
235

Tabellen over viser at Notoddens driftskostnader per innbygger 6 – 16 år har økt fra 2016 til 2017.
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Kostnadsutvikling grunnskole
Tabellen under viser utviklingen i kostnad per innbygger 6 – 15 år i grunnskolen i Notodden i
perioden 2012 – 2017. Notodden ligger nå over Telemark og land. I 2014 ble Lisleherad Montessori
skole opprettet, og dette førte til at det ble færre elever i den offentlige grunnskolen. Kostnaden til
offentlig grunnskole ble betydelig redusert pr innbygger 6 – 15 år, noe som ble forsterket av en
reduksjon i antall lærere samme år som følge av strukturendring i Heddal. Grunnskolen i Notodden
hadde et betydelig merforbruk i 2017, og kostnaden per innbygger i målgruppen har steget sterkt fra
2016 til 2017.
140000
135000
130000
125000
120000
115000
110000
105000
100000
95000
90000
2012

2013

2014
Notodden

2015
Telemark

2016

2017

Land

Grafene under viser utviklingen i kostnad per elev i offentlig skole. I tabellen er elever i private
skoler ikke med i kostnadsfordelingen. Tabellen viser at Notodden ligger over Telemark og land på
kostnadsnivå pr elev i grunnskolen. Nedgangen fra 2014 – 2015 skyldes i hovedsak strukturendringer
i Heddal. Økningen fra 2015 til 2017 i kostnadsnivå har sin årsak i flere elever i private skoler, og
færre elever i den offentlige skole, uten at det har vært mulig å redusere kostnadene i kommunale
skoler.
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Det er en utfordring at grunnskolen i Notodden er mindre effektivt organisert enn i Telemark og land.
Dette kommer til syne ved at Notodden har mindre gjennomsnittlig gruppestørrelse enn Telemark og
land. Grafene under viser at Notodden kommune fikk økt gjennomsnittlig gruppestørrelse som følge
av strukturendringer i Heddal i 2014. Gjennomsnittlig gruppestørrelse har deretter gått ned fra 2015 –
2017 som følge av færre elever i offentlig skole og flere elever i privat skole.
14
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13
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12
11,5
11
10,5
2012
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Notodden

2015
Telemark

2016

2017

Land

Elevtallsutvikling i kommunale skoler
Tabellen under viser at elevtallet i den offentlige skolen er synkende fra 2014. Fallet i elevtall fra
2014 – 2017 skyldes elever som har valgt private skoler samtidig som totalt antall elever i Notodden
kommune er redusert.
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Grafene under viser antall elever per kommunal skole. Tabellen viser at antall elever per kommunale
skole økte i 2014 som følge av strukturendringer i Heddal. Notodden har lavere gjennomsnittlig
antall elever per kommunale skole enn Telemark og land.
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Når det gjelder grunnskolepoeng viser tabellen over at Notodden 3 år på rad har oppnådd
gjennomsnittlig grunnskolepoeng på over 40, noe som er i tråd med målsettingen. Notodden fikk
svakere resultat på grunnskolepoeng enn Telemark og land for kullet som gikk ut av grunnskolen
våren 2017. Grafene under viser utvikling i grunnskolepoeng i perioden 2011/12 til 2016/17 for
Notodden, Telemark og land.
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Tabellen under viser elevtallsutvikling fram til skoleåret 2021/22 basert på fødte barn folkeregistret i
skolekretsen per oktober 2017 – barneskoler.
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Tabellen under viser elevtallsutvikling fram til skoleåret 2021/22 basert på fødte barn folkeregistret i
skolekretsen pr oktober 2017 – ungdomskoler.
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Elevtallsutviklingen ved Heddal ungdomsskole viser at elevtallet synker, slik det ser ut i dag. Det
samme gjelder Gransherad skole og Høgås skole.

53

10/18 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/03803-1 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding 2017 for Notodden kommune

Årsmelding 2017

Barnehage
De kommunale barnehagene i Notodden fokuserer på at barn lærer i samhandling med andre barn,
sine omgivelser, sammen med kompetente og nysgjerrige voksne. Barnehagen skal møte barna med
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Målsettingen for
virksomheten i barnehagen er derfor samlet i begrepet "RIK", som står for Relasjon, Identitet og
Kompetanse.
Mål for virksomheten i 2017
1. Notodden kommune skal ha full barnehagedekning.
2. Barnehagene i Notodden skal ikke ha avvik på areal- og pedagognorm i forhold til
barnehageloven.
Resultat 2017
Barnehage
Notodden Notodden Notodden Telemark
2015
2016
2017
2017
Brutto driftsutgifter pr barn i kommunal bhg, kr
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning %
Oppholdstimer pr årsverk kommunale bhg (timer)

158236
41,9
14284

168692
40,8
14332

172526
43,1
14209

198939
40,5
12368

Gruppe 11
2017

Landsgj.sn.
2017

194257
36,9
12626

1172526
36
12789

Tabellen over viser at Notoddens kommunale barnehager har lave driftsutgifter, høy andel ansatte
med førskolelærerutdanning og høyt antall oppholdstimer pr ansatt. Etter rådmannens vurdering viser
dette en svært økonomisk effektiv drift.
Tabellen under viser utvikling i kostnader per barn i kommunale barnehager i perioden 2012 –
2017.
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Tabellen under viser antall oppholdstimer barn per årsverk i kommunale barnehager i perioden 2013
– 2017.
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Notodden kommune har lave kostnader pr barn og et høyt antall oppholdstimer pr årsverk i
kommunale barnehager. Notodden kommune prioriterer barnehage lavt sammenlignet med Telemark
og land. Lav prioritering av kommunale barnehager fører til lavt driftstilskudd til private barnehager.
Staten har varslet endring i barnehageloven fra august 2018, med blant annet ny bemanningsnorm.
Notodden vil ikke fylle krav til ny bemanningsnorm fra august 2018. I hvilken grad ny lov om
bemanning i barnehage vil finansieres fra staten er uavklart.

«Barnehagen skal bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske
lover» (Rammeplanen)
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PP-tjenesten
PPT arbeider forebyggende gjennom veiledning av lærere og foresatte. PPT har fast tilstedeværelse
på alle skoler. Notodden er vertskommune for interkommunalt PPT for Hjartdal og Notodden.
Mål for virksomheten i 2017
1. PPT skal ha en stab med solid faglig kompetanse, 50 % av staben skal ha utdanning på
masternivå der testkompetanse er inkludert.
2. PPT skal bruke minst 40 % av sin tid ute i virksomhetene til veiledning og forebyggende arbeid.
3. Forebyggende tjenester til barn og unge er et satsingsområde, og familiehuset skal utvikle i
forhold til tverrfaglig samarbeid og organisering. Organisering av familiehuset (PPT, barnevern
og skolehelsetjenesten) vurderes i løpet 2017.
Resultat for 2017
PPT har gjennomført mål om å bruke 40% av arbeidstid ute i virksomhetene til veiledning og
forebyggende arbeid.
Barnevern
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade
deres helse og utvikling. Notodden er vertskommune for interkommunalt barnevern for Hjartdal og
Notodden.
Mål for virksomheten i 2017
1. Barnevern skal ikke ha fristbrudd i undersøkelsessaker.
2. Alle barn i tiltak skal ha tiltaksplaner.
3. Forebyggende tjenester til barn og unge er et satsingsområde, og familiehuset skal utvikle i
forhold til tverrfaglig samarbeid og organisering. Organisering av familiehuset (PPT, barnevern
og skolehelsetjenesten) vurderes i løpet 2017.
Resultat 2017
Barnevern har i 2017 hatt 4 fristbrudd. Alle barn har ikke tiltaksplaner med tilstrekkelig kvalitet.
Organisering av familiehuset er vurdert i 2017, og det er igangsatt en felles satsing i seksjonene helse
og oppvekst på BTI (bedre tverrfaglig innsats).
Barnevern har gjennom hele 2017 hatt flere vakante stillinger som følge av sykefravær og ledige
stillinger. Det har vært vanskelig å rekruttere nye fagpersoner med riktig kompetanse. Kapasiteten
har til tider vært kritisk.
Barnevern

Driftsutgifter pr innbygger 0 - 17 år (kr)
Driftsutgifter pr barn i barnevernet (kr)
Andel barn med barnevernstiltak 0-22 år (%)

Notodden
2015

Notodden
2016

Notodden
2017

Telemark
2017

Gruppe 11
2017

7893
81857
5,9

10573
93837
6,7

17689
182237
5,5

12338
139687
4,5

10867
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Lands
gj.sn.
2017
10273
126517
3,8
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Grafene under viser andel barn med barnevernstiltak i % av innbyggere 0 -22 år. Andelen barn med
barnevernstiltak er høyere enn Telemark og land. Noe nedgang i antall barn fra 2016 til 2017.
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Grafene under viser utviklingen i driftsutgifter til barnevern pr innbygger 0 – 17 år i perioden 2012 –
2016. Utgifter til barnevern pr innbygger 0 – 17 år er stigende i perioden 2012 – 2017, økningen i
utgifter til barnevern er sammenfallende med økningen i Telemark og land frem til 2015. Notodden
får fra 2015 – 2017 økte kostnader til barnevern pr innbygger 0 – 17 år.
Hovedårsaken til den store økningen fra 2016 til 2017 er en omlegging av finansieringen av enslige
mindreårige flyktninger, men kostnaden øker også som følge av flere kostnadskrevende
barneverntiltak utenfor hjemmet.
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Voksenopplæring
Voksenopplæringen gir tilbud om norskundervisning til voksne med behov for opplæring. Dette kan
være innvandrere, asylsøkere og flyktninger.
Mål for virksomheten i 2017
80 % av de som deltar i norskopplæring, og som er registrert i nasjonalt introduksjonsregister, skal gå
opp til offisiell norskprøve med målsetting om at 95 % av de som går opp til muntlig norskprøve skal
bestå og at 60 % av de som går opp til skriftlig norskprøve skal bestå.
Resultat 2017
Det er i 2017 blitt endret registering av resultater. I budsjett 2018 er målet endret til andel elever som
tar offisiell norskprøve. Denne indikatoren kan rapporteres på ved utgangen av 2018.
Som følge av færre flyktninger har voksenopplæringen startet arbeidet med å redusere kapasitet i
2017.
Kulturskole
Kulturskolen gir i hovedsak kulturskoletilbud til barn i alderen 6 – 16 år. Kulturskolen selger
tjenester til Notodden videregående skole.
Mål for virksomheten i 2017
1. Kulturskolen skal gi tilbud til flest mulig elever innenfor gitte rammer.
2. Kulturskolen skal fortsette samarbeidet med Notodden videregående skole.
Resultat 2017
Kulturskolen har i 2017 gitt tilbud til ca. 350 elever. Kulturskolen samarbeider med videregående
skole.
Kulturskole

Driftsutgifter til kulturskole pr innbygger 6 – 15
år(kr)
Driftsutgifter til kulturskole pr innbygger (kr)
Andel brukere av kulturskole 6 - 15 år (prosent)

Notodde
n
2015

Notodde
n
2016

Notodde
n
2017

2829
325
13,3

2419
281
12,3

2282
257
12,1

Telemar
k
2017
3112
359
16

Gruppe
11
2017
3122
382
18,6

Landsgj.sn
.
2017
2254
271
13,3

Grafene under viser utgifter til kulturskole pr innbygger i perioden 2012 – 2017 sammenlignet med
Telemark og land.
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Grafene under viser utgifter til kulturskole pr innbygger i hovedmålgruppa 6 – 16 år i perioden 2012
– 2017
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Begge tabellene over viser at kulturskole i Notodden har fått en lavere prioritering siste år. Notodden
har nå en kulturskole som er prioritert lavere enn Telemark og på linje med land.

Enslige mindreårige flyktninger
Virksomheten har bosatt til sammen 14 enslige mindreårige flyktninger i 2 bofellesskap. I tillegg
følger tjenesten opp et antall barn som har flyttet ut av de kommunale bofellesskap og over i engen
hybel. Virksomheten har ansvar for drift av bofellesskap og den daglige omsorgen til barna.
Mål for virksomheten i 2017
Videreføre drift av bosetting av de enslige mindreårige flyktninger som Notodden kommune har tatt
imot. Alle skal være i daglig aktivitet i skole eller arbeid.
I 2017 skal EMF dersom det er faglig riktig ta imot ungdommer plassert av barnevernet som har mer
utbytte av å bo i bofellesskap enn i fosterhjem.
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Resultat 2017
Som følge av endret nasjonalt behov for bosetting av enslige mindreårige flyktninger har Notodden
kommune tatt imot 9 flyktninger i 2017. Kapasiteten er redusert med ett bofelleskap. Nedbemanning
er gjennomført for ett bofelleskap. Alle 14 enslige mindreårige flytninger som bor i bofelleskap er i
aktivitet.

7.2 Samfunn
Mål for 2017
• Alle barn skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i
kunnskapssamfunnet.
• Ved avslutning av grunnskole skal alle elever ha nok kompetanse til å gjennomføre
videregående opplæring.
Tiltak
• Tidlig innsats, kartlegging, tilrettelagt opplæring og høye læringsforventninger skal gi barn og
unge i Notodden kommune solide grunnleggende ferdigheter.
• Lærerne i Notodden skal jobbe med implementering av praksis fra programmet Vurdering for
læring.
• Grunnskolen i Notodden innfører nettbrett som læringsverktøy i 2017.
Resultater 2017
Grunnskolen i Notodden har i 2017 innført ipad som læringsverktøy for alle elever i grunnskolen.
Alle lærere har i 2017 gjennomført grunnleggende opplæring i bruk av ipad som læringsverktøy.
Opplæringen bygger på tidligere program «vurdering for læring».
Skoleledere i Notodden har i 2017 deltatt på lederutviklingsprogram som gjennomføres i samarbeid
med Høgskolen i Oslo. Programmet har som mål i gi skoleledere økt kompetanse og bidra til
utviklingen av bruk av ipad som læringsverktøy i undervisningen.
Programmet har stort fokus på ledelse av lærende møter mellom lærere. Det er et mål å utvikle en
god kultur for at lærere deler kompetanse, og lærer av hverandre på en organisert måte.

7.3 Brukere
Mål for 2017
• Følge opp mål som er satt i rammeplan for barnehage.
• Virkeliggjøre de mål som er satt for grunnopplæringen, gjennom opplæringsloven og
læreplanen (Kunnskapsløftet).
• Alle får opplæring og oppfølging etter evner og forutsetninger.
Tiltak
• Styrke elevenes matematikkferdigheter.
• Styrke elevenes lese- og skriveferdigheter.
• Koordinerte tjenester til barn og familier.
Resultater 2017
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Barnehage og grunnskole i Notodden arbeider målrettet med å følge rammeplan for barnehage og
læreplan for grunnskolen. Avgangsresultat etter 10 trinn er den viktigste indikatoren på resultatet.
Notodden kommune har et dårligere resultat enn tidligere sammenlignet med Telemark og land for
avgangskullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017. Resultatet er i tråd med mål i målekaret, men
ligger under Telemark og land.

7.4 Organisasjon og medarbeidere
Mål for 2017
• Nærvær på 93,6 %.
• Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres første halvår 2017.
Tiltak
• Videreutvikle et godt arbeidsmiljø.
• Tilby veiledning av nyutdannede lærere.
Resultater 2017:
Seksjon for oppvekst har i 2017 hatt en økning i nærværet med 0,1 prosentpoeng. Det totale nærværet
i seksjon for oppvekst ble i 2017 94,23%. Det er over ønsket resultat i målekartet på 93,6 %.
Seksjon for oppvekst har gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2017.
Notodden kommune har tilbudt veiledning av nyutdannede i 2017.

7.5 Økonomi
Tildelt ramme
Tall i 1000 kroner
Oppvekstsjef
Barnehage
Grunnskole
Kulturskolen
Voksenopplæring
PP-tjenesten
Barnevern
Enslige mindreårige flyktninger
Sum

Regnskap
2016
63 221
25 696
120 189
3 951
20 487
4 181
19 014
2 303
259 041

Opprinnelig
budsjett
2017
64 543
25 895
121 438
3 916
21 480
4 234
19 434
953
261 892

Revidert
budsjett
2017
66 335
26 550
124 425
3 925
21 284
4 307
22 203
3 366
272 395

Regnskap
2017
65 571
26 164
129 831
3 885
19 606
3 992
22 198
2 258
273 506

Avvik
2017
-763
-386
5 406
-40
-1 679
-315
-4
-1 108
1 111

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Budsjett
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2017:

260 093

Rammeendringer i rådmannens budsjettforslag
Tidligere økonomiplanvedtak:
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Vedtak i kommunestyret 12.12.13
Økning Grunnskole og Voksenopplæring pga. økt antall flyktninger
Vedtak i kommunestyret 12.12.13
Tinnesmoen, Lisleherad og Sætre på Nye Notodden barneskole - utsatt til 2017

880
-4 900

Innsparinger Tinnesmoen/Lisleherad overf. Teknisk - helårsvirkning - utsatt til 2018

2 456

Tinnesmoen, Lisleherad og Sætre på Nye Notodden barneskole - utsatt til 2017

1 200

Innsparinger Tinnesmoen/Lisleherad overf. Teknisk - helårsvirkning - utsatt til 2018

-201

Revidert budsjett 2015 KS 34/15 11.6.15
Økt inntak flyktninger 2015 - 15 personer

-903

Økt inntak flyktninger 2016 - 19 personer (IP-lønn)

-2 500

Økt inntak flyktninger 2016 - 19 personer (grunnskole/VO)
KS-sak 84/15 - budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019
Tinnesmoen, Lisleherad og Sætre på Nye Notodden barneskole - utsatt til 2018

-500
4 900

Innsparinger Tinnesmoen/Lisleherad overf. Teknisk - helårsvirkning - utsatt til 2018

-2 456

Tinnesmoen, Lisleherad og Sætre på Nye Notodden barneskole - utsatt til 2018

-1 200

Innsparinger Tinnesmoen/Lisleherad overf. Teknisk - helårsvirkning - utsatt til 2018

201

Mindre reduksjon kulturskole

-250

Reverserte budsjettendringer 2016
Disp. mindreforbruk 2015 - videreføre drift kulturskole 2016

-250

KS-sak 45/16 - 1. tertialrapport med budsjettjustering
Opptrappingsplan lærlinger (6 nye fra 15.8.16)

502

KS-sak 27/16 Kulturskolen - reversering av reduksjoner vedtatt
i budsjett 2016
Reversering av vedtatte kutt i kulturskolen 2017

500

Nye tiltak 2017-2020
Sentrale forhandlinger kap. 4 - 4 mnd. fra 1.1.17

1 580

Kompensasjon prisvekst 2016-2017

1 764

Prisvekst egeninntekter 2016-2017

-399

Økt IP-lønn fra 2016 til 2017

2 200

Opplæring I-pad i skolen

1 000

Reduksjon enslige mindreårige flyktninger

-2 000

Endringer ved politisk behandling
Ferie-SFO

150

Lær kidsa koding

25

Budsjettrevisjoner 2017
KS-sak 33/17 Tilskudd Ungt entreprenørskap i Telemark
KS-sak 44/17 - 1. tertialrapport

85
816

KS-sak 85/17 Månedsrapport oktober

6 494

Lønnsforhandlinger 2017

3 108

Revidert budsjett 2017

272 395

Resultater 2017
Seksjon for oppvekst har i 2017 et merforbruk på 1,1 mill. kr.
Seksjon for oppvekst har gjennom hele 2017 rapportert et merforbruk på drift. Ved utgangen av
oktober viste månedsrapporten et merforbruk på 7,5 mill.kr. I kommunestyret i desember ble
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seksjon for oppvekst tilført 6,5 mill.kr i en budsjettrevisjon. Det endelige årsresultatet ble et
merforbruk på 1,1 mill.kr.
Oppvekstsjef – Området oppvekstsjef har ved årets slutt et mindreforbruk på 0,7 mill. kr. Området
hadde gjennom 2017 et betydelig negativt avvik på redusert foreldrebetaling barnehage for
inntektsvake familier. Området ble i desember tilført 1,6 mill.kr.
Barnehage – Området barnehage har ved årets slutt et mindreforbruk på 0,3 mill. kr.
Grunnskole – Området grunnskole har ved årets slutt et merforbruk på 5,4 mill. kr. Alle
grunnskoler bortsett fra Høgås skole har et merforbruk i forhold til tildelt ramme i 2017. Spesielt
har merforbruket vært stort på Tveiten og Sætre skoler. Merforbruket i grunnskole har årsak i
tiltak for elever utenfor klasserommet. Grunnskolen i Notodden er organisert i mange klasser, og
mye av tildelt ressurs går med til å ha en lærer i alle klasser i alle timer. Dette gjør
handlingsrommet for grunnskolen lite for undervisning som må organiseres utenfor klassen.
Kulturskole er ved årets slutt i balanse.
Voksenopplæring har ved årets slutt et mindreforbruk på 1,6 mill. kr. Årsaken er inntekter på
tjenester solgt til andre kommuner, og høyere refusjoner fra IMDI enn forventet.
PP tjenesten har et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. ved årets slutt som følge av perioder med
vakante stillinger i 2017.
Barnevern er i balanse ved årets slutt. Området hadde gjennom 2017 et betydelig negativt avvik
som følge av flere barn med kostnadskrevende tiltak. Barnevern ble i desember tilført 2,5 mill.kr.
Enslige mindreårige flyktninger har ved årets slutt et mindreforbruk på 1,1 mill. kr.
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8 Helse og omsorg
Seksjonen består av
Kommuneoverlege
Tildelingskontor
Rådgiver

Miljøhygienisk avdeling
Frivilligsentral

Sykehjem og boliger med heldøgns omsorgstjeneste:
Notodden omsorgssenter (flyttet til Haugmotun november 2017), Gransherad bygdeheim,
Haugmotun omsorgssenter
Hjemmebaserte tjenester:
HBT (hjemmebaserte tjenester) Notodden og Gransherad, TFF (tjenesten for funksjonshemmede),
Psykisk helse og rus
Helsetjenester
Fysio-/ergoterapitjenesten
Helsestasjon
Legevakt, Kommunale akuttdøgnplasser (KAD), Tinneberget legekontor
Organisasjonskart
Stab:
Personal/lønn
IKT
Økonomi
Beredskap
Post/arkiv/pol.
Sekretariat
Servicetorg
Verdensarv
Innkjøp
Jus
Virksomhet
kultur
Folkehelse

Rådmannen

Oppvekst

Helse og
omsorg

Samfunnsutv.
og tekniske tj.

Nav

Kommuneoverlege
Tildelingskontor
Miljøhygienisk avd
Frivilligsentral
Skoland aktivitetsenter
Hjemme-baserte

tjenester (HBT) og
psykisk helse og
rus (PHR)
Fysio/ ergoterapitjeneste

Haugmotun
omsorgssenter

Notodden
omsorgsSenter
(NOS)

Legevakt/
Tinneberget
legesenter
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(TFF)
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8.1 Målekart
Målekart 2017 – Notodden kommune, seksjon Helse- og omsorg

Ønsket resultat
2017

Dimensjon

Måleindikator

Resultat 2017

Samfunn

Bistand m.
fagkunnskap i arbeid
m. folkehelseplan

Deltagelse i
oppstart med plan

Brukere/ tjenester

Bruker tilfredshet

Psyk helse: 3,3
(Norge3,5)
Skolehelsetjeneste:4,7
(Norge 4,8)

Utarbeidet plan for
lindrende omsorg

Organisasjon og
medarbeidere

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

Folkehelseplan er
utarbeidet med
helsetjenestens aktive
medvirkning i.f.h.til
forståelse av
sammenhenger og
kommunehelseoversikt
Landssnitt eller over

Perifer deltagelse i
planarbeidet

Ingen deltagelse i
planarbeidet

10-15 % under
landssnitt

Mindre enn 15 % under
landssnitt

Ikke påbegynt

Planen er utarbeidet og
vedtatt

Planen er påbegynt

Planen er ikke påbegynt

Styrke
pasientsikkerhetsarbeidet

Deltatt i nasjonalt
nettverk for EWS.
Startet
implementering i
virksomhetene

Pasientsikkerhetsarbeidet er innarbeidet i
virksomhetene

Pasientsikkerhetsarbeidet er
implementert i
noen virksomheter

Pasientsikkerhetsarbeidet er ikke
implementert

Utarbeide helhetlig
pasientforløp for
pasienter med
sammensatte
helseutfordringer
Nærvær

Ikke startet

Helhetlig forløp er
beskrevet og
implementert

Helhetlig forløp er
beskrevet

Helhetlig forløp er ikke
beskrevet

88,7

91 % eller over

90 %

Mindre enn 89 %

Score på
medarbeideru.s.

Resultat HO: 4.2
(Norge 4,3)

Over nivå for forrige
undersøkelse

På nivå med
tidligere
undersøkelse 2014

Under nivå fra tidligere
undersøkelse

Andel medarbeidere i
brukerretta pleie- og
omsorgs- tjenester
med høyskoleutdanning

28 %

28 %

27 %

Mindre enn 26 %

Andel medarbeidere i
brukerretta pleie- og
omsorgs-tjenester
med fagutdanning(inkl
høyskoleutd)

76 %

76 %

74 %

Under 73 %
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Resultater 2017
Helsetjenester og forebyggende tiltak
Felles interkommunal legevakt med kommunene Hjartdal, Bø og Sauherad ble etablert i juni 2017.
Den nye interkommunale legevakta tilfredsstiller kravene til legevakt i ny akuttforskrift. Kvalitet og
medisinsk akuttkompetanse har blitt høyt prioritert i den nye legevakta.
Tinneberget legesenter har 4 fastleger og en turnuslege. Legedekningen har vært stabil siden
åpningen bare avbrutt av utdanning for legene. Det er nå en spesialist og tre allmennleger under
spesialisering i allmennmedisin.
Det er to private fastlegesentre i byen med henholdsvis tre og fire fastleger. Rekruttering til
fastlegehjemler er vanskelig og ledige hjemler utlyses flere ganger. Det er rekruttert to nye leger i
2017, men det er nå en ledig fastlegehjemmel som det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til.
Rekruttering av private fastleger er en utfordring i hele landet utenom de største byene.
Det er ansatt sykehjemslege i 100% på nye Haugmotun. Med en stor og aktiv institusjon bestående
av korttidsavdeling og KAD (kommunale akutte døgnplasser) og konsekvenser av
samhandlingsreformen har dette vært en nødvendig kvalitetsheving.
Fysio/ergoterapitjenesten driver forebygging, undersøkelse og behandling og er deltagere i
rehabiliteringsprosesser. Fallforebyggende grupper for eldre drives kontinuerlig med gode resultater.
Fysio/ergoterapitjenesten har en av sine viktigste oppgaver å tilrettelegge i brukernes hjem slik at det
er mulig å bo hjemme lengst mulig. Antallet saker som omhandler syn, hørsel og kognisjon er
økende. Som resultat av vedtak i Helse- og sosialutvalget våren 2017 ble det etablert ny 60%
hjemmel for fysioterapeut i privat praksis.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har som mål å fremme fysisk og psykisk helse, gode sosiale
og miljømessige forhold, og forebygge sykdommer og skader for aldersgruppen 0-20 år. Høsten 2017
ble ungdomshelseteamet opprettet etter vedtak i HSU våren 2017. Tilbakemeldinger fra
brukergruppen er svært positive, og erfaringer tyder på at dette dekker et viktig behov innen psykisk
helse for unge. Helsestasjonen er en del av familiehuset og jobber tett med barnevernstjenesten,
barnefysioterapitjenesten og PPT som er lokalisert i samme hus. Kommunerevisjonen hadde tilsyn
vedr. samordning av tjenestene til barn og unge høsten 2016. I 2017 ble resultatet av arbeidet
bearbeidet og noen tiltak er iverksatt for å styrke samordning av tjenestene i familiehuset. Som et
svar på revisjonsrapporten er arbeidet med innføring av BTI- (bedre tverrfaglig innsats) styrket. BTI
representerer en strukturert måte å samarbeide på, og er et stort kvalitetsløft for tjenestene som
arbeider med barn og unge.
Psykologtjeneste ved helsestasjonen er et viktig bidrag inn i forebyggende helsetjenester til barn,
ungdom og deres familier. Tilbudet er nå kjent og etterspurt av helsestasjonens brukere. Det arbeides
både systemrettet og brukerrettet. Teoretisk modell for arbeidet er Empowerment- tenkningen som
betyr at folk ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine egne problemer og finne sine egne
løsninger i felleskap med andre. Psykologen sluttet sommeren 2017, og det har vært vanskelig å
rekruttere til stillingen.
Frisklivsentralen er et bidrag i folkehelsearbeidet. Frisklivsentralen skal gi varierte og
kunnskapsbaserte tilbud som bidrar til styrking av den enkeltes helse. Det gis tilbud om
frisklivsamtaler, frisklivstrening, røykeslutt- og kostholds kurs med mer. I 2017 ble det registrert 57
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frisklivsresepter, med god spredning i alderssammensetning. Av disse var det 71 % kvinner og 29 %
menn. Henvisningene omfatter mennesker med diabetes, kolesterol, overvekt, muskel og
skjelettplager og fysisk inaktivitet. Frisklivsentralen blir ofte brukt for å komme i gang med aktivitet
og bedrede kostholdsvaner. Tilbakemeldingene fra brukere er gode.
Rask psykisk helsehjelp er et nasjonalt initiert lavterskeltilbud som ble startet i Notodden i januar
2013. Rask psykisk helsehjelp gis for lettere psykiske lidelser uten henvisning. Tilbudet gis i form av
veiledet selvhjelp (94 personer i 2017), gruppeterapi eller individuell behandling (174 personer i
2017), og omfatter aldergruppen fra 16 år. RPH er nå inne i ordinær drift.
Frivilligsentralen bidrar til å samordne og koordinere all frivillig innsats til enkeltpersoner, grupper
og frivillige organisasjoner. Slik styrkes det frivillige arbeidet i nærmiljøet. Frivilligsentralen er åpen
for alle som ønsker å benytte seg av tjenester og de som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.
Skoland aktivitetssenter har som mål å gi innbyggerne et mangfoldig folkehelsetilbud som treffer
folk i alle aldre. Dette er også et av suksesskriteriene som ligger til grunn i rapporten «Morgendagens
Aktivitets-senter»
Kilden er et åpent, kreativt senter der målet er å skape personlig utvikling hos deltagere både når det
gjelder sosial kompetanse og innen en uttrykksform som deltageren selv ønsker. Kilden har som mål
at de deltagere som er klare for det, får tilbud om videre aktivitet, studier og arbeid. Kilden ble
samlokalisert med Skoland aktivitetssenter i 2017.
Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg
Nye Haugmotun ble tatt i bruk i november 2017 etter at nybygget ble ferdig og den gamle delen var
renovert. NOS ble nedlagt og 37 plasser ble flyttet til ny og moderne sykehjemsavdeling. Samtidig
ble 8 plasser flyttet fra Gransherad og 16 plasser fra Teletunet. Totalt ble antallet heldøgns
omsorgsboligplasser/sykehjem redusert med 8. Nye Haugmotun skal møte kravene i
samhandlingsreformen ved å samle kompetanse og styrke kvalitet på heldøgns tjenester. Det er
etablert visningsleilighet der både brukere og medarbeidere kan få mulighet til å få demonstrert
velferdsteknologiske løsninger.
Notodden kommune er inne i en periode med nedgang i antall eldre over 80 år. Nedgangen vil
fortsette fram til ca. 2020. Pr 31.12.17 er andelen innbyggere over 80 år 5,6 % mot 4,2% på
landsbasis. En høy andel korttidsplasser gjør det mulig å ta imot utskrivningsklare pasienter fra
sykehuset raskt, og kommunen blir dermed ikke økonomisk belastet for overliggere i sykehus. Antall
personer på venteliste til bolig innen eldreomsorgen er redusert, både til bemannet og ikke bemannet
bolig.
Hjemmetjenestene
HBT har store og komplekse oppgaver som konsekvens av samhandlingsreformen der tjenester
forskyves fra sykehus ut til kommunene. I 2016 ble det startet en prosess med sikte på å redusere
antall soner fra 4 til 2, prosessen ble fullført ved utgangen av 2017. Det er også gjennomført
samorganisering av HBT og PHR under en virksomhetsleder. Endringen er gjort for å skape mer
robuste og fleksible soner med bedre ressursutnyttelse og delt kompetanse. Hjemmetjenestene har
videreutviklet fokus på brukermedvirkning, aktivitet og mestring. Alle tjenester skal ha utgangspunkt
i brukerens mål.
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Hverdagsrehabiliteringsteamet er organisert i hjemmetjenesten og har i løpet av 2017 avsluttet
rehabiliteringsprosess med 108 brukere. Brukerne skal gjennom målretta tverrfaglig innsats settes i
stand til å klare seg selv i stedet for å motta passiv hjelp. I 2017 har hverdagsrehabiliteringsteamet
også deltatt sammen med hjemmetjenestene på deres lister for å bidra til å styrke aktivitets- og
mestringsfokus i tjenesten (hverdagsmestring).
Helse- og omsorg, utvalgte nøkkeltall KOSTRA
Tema
Netto driftsutgifter, pleie-omsorg
pr innbygger 80+
Andel plasser avsatt til
tidsbegrenset opphold
Andel plasser i institusjon og
heldøgnsbemannede boliger i % av
befolkning 80 +
Netto driftsutgifter pr innbygger i
kroner, kommunehelsetjeneste

Notodden
2014
347 080

Notodden
2015
327 743

Notodden
2016
358 715

Notodden
2017
377368

Telemark
2017
418745

Gruppe
11 2017
394 513

Landsgj.snitt
2017
408 941

22,7

33,8

34,4

33,3

25,5

20,6

19,2

29

31

31

32

Ikke
oppgitt
2017

31

29

2030

2147

2553

2502

2805

2922

2613

8.2 Samfunn
Mål for 2017:
• Bistå med faglig kunnskap i arbeidet med folkehelseplan
Tiltak

•
•

Delta i planarbeidet.
Gi faglige råd for at folkehelseplanen skal kunne møte kommunens utfordringer på
folkehelseområdet

Resultater 2017
Folkehelsekoordinator ble ansatt i 2017 og har påbegynt arbeidet med folkehelseplan. Seksjonen
bistår i arbeidet etter behov.
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8.3 Brukere
Mål for 2017
• Hverdagsmestring implementeres som arbeidsform i tjenesteutøvelsen i hjemmebaserte
tjenester
• Styrke pasientsikkerhetsarbeidet
• Brukertilfredshet på landsgjennomsnitt
• Velferdsteknologi/digitaliserte løsninger utvikles og tas i bruk som resultat av planlagte
forbedringsprosesser
• Demenssatsingen skal styrkes gjennom utprøving av demensteam
• Utarbeide plan for lindrende pleie og behandling (Fra helse- og omsorgsplan 2015-2020)
• Befolkningen skal ha tilgang til helsefremmende og forebyggende helsetjenester
Tiltak
• Alle tjenester som iverksettes skal ha klare mål, og mulighet for aktivitet og mestring skal
kartlegges. Kunnskap fra”Hverdagsmestringsprosjektet” skal tas i bruk i hele HBT.
• Styrke fokus på kjerneoppgaver, avviksbehandling, kvalitetsarbeid og implementering av
gode pasientforløp. Det skal drives utviklingsprosesser både i HBT og NOS/Haugmotun
med sikte på å sikre kvalitet i tjenesteutøvelse.
• Implementere kompetanse og metodikk fra deltagelse i nettverk om pasientsikkerhet.
• Iverksette tjenesteforbedringer på bakgrunn av avviksanalyser, tilsyn og
brukerundersøkelser. Delta i Kongsbergregionens velferdsteknologiprogram
• Forebyggende og helsefremmende tjenester prioriteres.
• Rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering og fysio/ergoterapitiltak skal iverksettes
tidlig for å motvirke funksjonssvikt og styrke muligheten for mestring av egen livssituasjon.
• Tverrfaglig arbeid på Familiehuset skal kartlegges og utvikles.
• Pasientforløp for barn med sammensatte helseutfordringer skal beskrives.
Resultater 2017
Mestrings- og målfokuset i tjenestene er ytterligere forsterket i gjennomføring av tjenestene. Det
satses på tidlig intervensjon både for barn/unge og voksne/eldre for å styrke egenmestring og
eventuelt også utsette eller redusere behov for kommunal tjenesteinnsats. Målavklaring ved bruk av
”hva er viktig for deg”-metoden skal benyttes. Dette skal sikre bruker-medvirkning i planlegging av
tjenestene, og bidrar til å styrke kvaliteten på tjenestene. I HBT har hverdagsrehabiliteringsteamet
avsluttet prosjektet” hverdagsmestring”. Hensikten med prosjektet var nettopp å sette fokus på
mulighet for styrket aktivitet og mestring i tjenestene.
Hjemmetjenestene har deltatt i nasjonalt nettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand (NEWS).
Det er innført i en avdeling, og skal implementeres i alle virksomheter. Dette bidrar til raskere
avklaring og nødvendig hjelp ved endring i brukerens tilstand.
I psykisk helse- og rustjenesten er det videreført arbeid med kompetanseheving i faglige verktøy og
brukermedvirkning. Brukerorganisasjonen A-larm er etablert. Der prioriteres likemannsarbeid og
samarbeidet med kommunens tjeneste. Økt fokus på råd og veiledning, hjelp til egen mestring og
prioritering av hva som er viktig for den enkelte er fokus i tjenesten til brukerne.
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Om lag 30 medarbeidere fra flere virksomheter har deltatt i opplæringsprogrammet
velferdsteknologiens ABC i regi av Kongbergregionen. Denne kompetansen skal gjøre medarbeidere
og virksomheter til aktive medspillere ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. Seksjonen
har deltatt i prosessen med anskaffelse av nytt mottaks/responssenter i Kongebergregionen etter at det
ble fattet vedtak om at Notodden også skal slutte seg til dette senteret.
Etter tilsyn fra kommunerevisjonen på samhandling mellom virksomhetene på Familiehuset er det
utarbeidet forslag til endring og forbedring av samhandlingen.

8.4

Organisasjon og medarbeidere

Mål for 2017
• Nærvær på 91 %
• Medarbeidertilfredshet på landsgjennomsnitt i medarbeiderundersøkelsen.
• Øke andelen fagutdannede og høyskoleutdannede
• Kompetanseutvikling i henhold til seksjonens og virksomhetenes kompetanseplaner
• Kompetanseutvikling for ledere i seksjonen
• Øke andelen heltidsansatte
Tiltak
• Kontinuerlig oppfølging av sykemeldte og fokus på nærværsarbeid
• Deltagelse i prosjekt ”NED med sykefraværet”, som er et samarbeidsprosjekt mellom
Notodden kommune NAV og KS.
• Det skal settes fokus på riktig bruk av hjelpemidler i pleietjenestene i samarbeid med
fysioterapeut i bedriftshelsetjenesten.
• Tydeliggjøre roller og ansvar for ledere og medarbeidere
• Oppgave- og funksjonsbeskrivelser avklares
• Bruke kompetansemidler fra fylkesmannen i Telemark for å styrke kompetanse
• Deltagelse i Kongsbergregionens satsning på kompetanseheving innen velferdsteknologi
• Deltagelse i Kongsbergregionens satsning på strategisk kompetanseutvikling.
Resultater 2017
Nærværet for 2017 var på 88,7 %. Seksjonen har deltatt i KS sitt nasjonale «NED-prosjekt» for
reduksjon av sykefravær og har gjennomført standardiserte kartleggingsprosesser for å vurdere
arbeidsmiljøet i alle virksomheter. Det ble gjennomført «10-faktor» medarbeiderundersøkelse
utarbeidet av KS høsten 2017. Kartleggingene har vært fulgt opp med konkrete tiltaksplaner basert
både på kartlegginger, medarbeidersamtaler og vernerunder. Det har vært satt sterkt fokus på
oppfølging av sykefravær i virksomhetene. Samlet sett er dermed både det forebyggende arbeidet og
oppfølging av sykemeldte medarbeidere styrket i 2017.
Det ble etablert et «forflytningsprosjekt» i 2017 som skal omfatte alle pleietjenestene. Hensikten er å
redusere tunge arbeidsoperasjoner og fremme brukernes egen deltagelse i forflytning. Prosjektet
gjennomføres i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret.
I 2017 fikk teamledere en klarere arbeidsgiverfunksjon. Regjeringen vedtok en ny forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Den utdyper kravet om systematisk
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arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Styrkingen av nærledelse skal bidra til både økt
nærværs- og kvalitetsfokus i tjenestene.
Kompetansemidler fra Fylkesmannen er brukt for å finansiere nødvendig kompetanseheving i
virksomhetene, blant annet på områdene velferdsteknologi, pasientsikkerhet og AKS (avansert
klinisk sykepleie). Helse og omsorg har deltatt i Kongsbergregionens opplæringsprogram i strategisk
kompetanseutvikling.
Prosjektet «Nytt Blikk» ble avsluttet i 2017 og arbeidet med å skape en heltidskultur er nå inne i
ordinær drift og fokus fremover vil være å finne de gode tiltakene.

2013
Årsverk – antall 415,04
Nærvær - prosent 89,3

8.4

2014
424,5
86,9

2015
435,6
89,7

2016
450,6
88,8

2017
449,3
88,7

Økonomi

Tildelt ramme
Tall i 1000 kroner

Regnskap

Opprinnelig

Revidert

budsjett

budsjett

Regnskap

Avvik

2016
-6 010

2017
-3 934

2017
-3 477

2017
-11 964

Haugmotun

57 112

58 793

59 609

65 081

5 472

Notodden omsorgssenter

31 599

31 521

31 941

27 694

-4 247

Gransherad bygdeheim (inkl. HBT)
Hjemmebaserte tjenester
(HBT/BPA)

21 740

22 519

22 858

22 622

-237

☺
☺

68 853

72 281

73 192

72 114

-1 078

☺

Tjenesten for funksjonshemmede

68 907

65 057

67 088

75 255

8 168

Psykisk helsevern

24 132

22 367

22 800

23 522

721

Seksjonsleder helse og omsorg

Fysio-/ergoterapi

5 547

5 689

5 757

5 475

-282

13 517

13 163

13 311

13 444

133

8 823

8 617

8 888

7 851

-1 037

294 222

296 073

301 967

301 094

-873

Helsestasjon
Legevakt-Tinneberget legesenterKAD
Sum

2017
-8 487

☺

☺
☺
☺
☺

Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2016:

292 015

Rammeendringer i rådmannens budsjettforslag
Tidligere økonomiplanvedtak
Samlokalisering heldøgns omsorg på Haugmotun

-8 000

Økt inntak flyktninger 2015 - 15 personer (nedtrapping 2017-18)
Opptrappingsplan lærlinger (6 nye fra 15.8.16)

-108
632
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Reverserte budsjettendringer 2016
Nye stillinger finansiert av vertskommunetilskudd (reversert)
Nye tiltak 2017-2020
Sentrale forhandlinger kap. 4 - 4 mnd. fra 1.1.17

-1601

2071

Kompensasjon prisvekst 2016-2017

807

Prisvekst egeninntekter 2016-2017

-708

Tilskudd til frivilligsentraler innlemmet i kommunens rammetilskudd

365

Videre drift Gransherad bygdeheim 2017

8000

Opprette 16 nye plasser fra 1.10.17 (10 mill. x 1/4)

2500

Leie ut korttidsplass/forsterket plass

-800

Reduksjon HBT

-1700

Endringer ved politisk behandling
HBT/psykisk helse/rus

1600

Teletunet, helsefagarbeider

600

Skolehelse/helsestasjon

400

Budsjettrevisjoner 2017
KS-sak 64/17 Økonomisk støtte til BPA-konferanse

75

KS-sak 65/17 Tilskudd A-larm etter 1.5.17

150

KS-sak 85/17 Månedsrapport oktober

1 200

Lønnsforhandlinger 2017

4 469

Revidert budsjett 2017

301 967

Resultater 2017
Regnskapet viser et mindreforbruk totalt for seksjonen på 0,9 mill. kr. Det positive resultatet kom på
slutten av året etter en bokføring av krav mot Hjartdal kommune på 4,5 mill. kr. Dette er en
engangsbokføring og resultatet ville vært nær 3,5 mill. kr i merforbruk i seksjonen i 2017 uten dette.
Merforbruket skriver seg særlig fra tjenesten for funksjonshemmede (TFF) og Haugmotun
omsorgssenter.
Sykehjem, boliger med heldøgns omsorg (NOS, Haugmotun og Gransherad)
Resultatene fra disse tre virksomhetene sees i sammenheng etter flytting av NOS og deler av
Gransherad til Haugmotun på slutten av året. De store flytteprosessene har krevd mye tid og
ressurser. Totalt ble det merforbruk på ca. 1 mill. kr. Manglende inntekt for utleie av en
sykehjemsplass utgjør 0,8 mill. kr. Det har ikke lykkes kommunen å leie ut mer enn en plass mens
det var budsjettert med to utleieplasser.
Hjemmetjenestene (HBT, psykisk helse og rus og TFF)
HBT har hatt et innsparingskrav på 1,7 mill. kr. i 2017. Innsparingen ble gjennomført med ny
organisering med redusert ledelse, fokus på kjerneoppgaver og fortsatt nedgang i antall eldre. Satsing
på de forebyggende og rehabiliterende tiltakene rask psykisk helsehjelp, hverdagsrehabilitering,
frisklivsentral og frivilligsentral bidrar til å dempe behovet for hjemmetjenester.
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TFF har et merforbruk på tjenester til nyetablerte utenfor foreldrehjemmet og til økt avlastning. Noe
av kostnaden kompenseres av høyere statlig tilskudd for ressurskrevende tjenester. Her er bokført 3,2
mill. kr. mer enn budsjettert i 2017. Inntekten er synlig under seksjonsledersansvar, helse og
omsorgsadministrasjonen. I tillegg har TFF svikt i forventet inntekt fra Hjartdal. Her er avsluttende
oppgjør bokført med 4,5 mill. kr. under seksjonsleder helse og omsorg.
Helsetjenestene (Legevakt/Tinneberget legesenter, Fysio/ergoterapi, Helsestasjonen)
Ny interkommunal legevakt tilpasset den nye akuttforskriften har blitt dyrere for alle
samarbeidskommunene, da bemanning er økt i henhold til nye krav.
Kommunestyret styrket helse- og omsorgsbudsjettet for 2017 med 1,6 mill. kr. til tiltak innen
hjemmetjenester/rus og psykisk helse. Det ble besluttet en satsing på ungdom/unge voksne med et
nytt Ung Helseteam med helsesøster, fysioterapeut og psykolog. Teamet er i drift fra høsten 2017,
organisert under helsestasjonen.

8.6 Samhandlingsarbeidet
Samhandlingsarbeidet er nå et daglig arbeid i den ordinære driften til sykehuset og kommunene.
Presset den enkelte kommune og sykehuset har i forhold til økonomi, sentrale krav og nye
behandlingsformer øker utfordringsbildet og forventninger til hverandre.
Det setter også større krav til å få gode pasientforløp og gode overganger mellom tjenestenivåene.
Det er avholdt 3 møter i styringsgruppa for samhandling i Midt og Øst-Telemark i 2017.
Det er avholdt 4 møter i arbeidsgruppa for samhandling i Midt og Øst-Telemark i 2017.
Arbeidet med samarbeidsavtaler mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene i Telemark er et
kontinuerlig arbeid.
Arbeidet består i:
• Revisjon av avtalene i nedsatte arbeidsgrupper, der sykehuset og kommunen er representert.
Revisjonene av avtalene blir så behandlet i arbeidsgruppen og styringsgruppen for
samhandling i Midt og Øst Telemark der ansatte og brukere er representert.
• Dialog møter mellom sykehuset og kommunen i forståelse/ tolkning av avtalene.
Bruk av KAD (kommunale akutte døgnplasser) plasser

Antall innleggelse KAD i
rapporteringsperiodene
600

520

500

417

484
408
2013 - 2014

400
113

300
200

121

122
141

100

2014 - 2015

123
25
18

56
35

95

2016

99 84

2017

0
Sauherad, Bø

Tinn

Notodden,
Hjartdal
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Bruken av KAD plasser viser et potensiale for større bruk av plassene i alle kommunene.
Nedgang i bruken av plassene på Notodden må sees i sammenheng med at plassen er flytta fra
legevakten til Haugmotun sykehjem.
Akuttkjede prosjektet - samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og kommunene
Prosjektet har som mål at sykehuset og kommunen skal jobbe for at vi i Telemark, Sammen blir
Norges beste akuttkjede. For å få til dette jobbes det med.
• God pasientflyt gjennom hele akuttkjeden. En tar for seg ca 10 ulike diagnoser pr år i 3 år slik
at pasienter med disse diagnosene får en god flyt fra hjem til sykehus
• En ser på felles utstyr/likt utstyr og digitale verktøy for å sikre en god tjeneste.
Nye Notodden interkommunale legevakt
Prosjektet er gjennomført og igangsatt, med 4 kommuner Sauherad, Bø, Hjartdal og Notodden som
fullverdige deltakere. Seljord og Kviteseid får telefontjeneste på natt fra Notodden interkommunale
legevakt. Prosjektet vil bli evaluert i 2018 og justert i forhold til endringer i den nye
Akuttmedisinforskriften
Fagdager innen rusfeltet
Det er arrangert en møteserie på 5 fagdager (3 møter i 2017 og 2 møter i 2018) innenfor rusfeltet for
ansatte i kommunene i Vest- Midt- og Øst-Telemark og sykehuset Telemark. Målgruppa har vært
fastleger og fagpersoner som arbeider innen rusfeltet.
Alle kommunen og sykehusansatte har vært representert og det har vært ca. 60 deltakere pr kursdag.
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9 NAV SOSIAL OG FLYKTNINGER
Seksjon for sosial og flyktninger er Notodden kommunes del av Nav Notodden. Nav Notodden eies
av staten og kommunen sammen og reguleres gjennom lov, forskrifter, partnerskapsavtale og
driftsavtale.
Seksjonen inneholder følgende virksomheter
Seksjonen er en del av Nav Notodden og inneholder tidligere Aetat, trygdekontor, sosialkontor,
husbankens bostøtteordninger og flyktningkontor. Nav Hjartdal er også et avdelingskontor under Nav
Notodden.
Organisasjonskart
Stab:

NAV
Telemark

Oppvekst

Rådmann

Helse og
omsorg

NAV
Hjartdal

Samfunnsutv.
og tekniske tj.

NAV Sosial og
flyktninger

Marked og
oppfølgingsavdeling

Personal/lønn
IKT
Økonomi
Beredskap
Post/arkiv/pol.
Sekretariat
Servicetorg
Verdensarv
Innkjøp
Jus
Virksomhet
kultur
Folkehelse

Veilednings
avdeling

Talenthuset
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9.1

Målekart

Målekart 2017 – NAV Sosial og flyktninger
Dimensjon

Måleindikator

Brukere

Antall langtidsmottakere (over
26 uker) med økonomisk
sosialhjelp som hovedinntekt

Brukere

Antall aktive brukere

Brukere

Antall ungdom (18-24 år) som
er langtidsmottakere av
økonomisk sosialhjelp

Brukere

Brukere

Fremmedspråklige til aktive
løsninger ett år etter sluttført
introduksjonsprogram(inkl.
grunnskole)
Brukerundersøkelse

Organisasjon og
medarbeidere

Nærværsprosent

Organisasjon og
medarbeidere

Medarbeiderundersøkelse

Organisasjon og
medarbeidere

Medarbeidersamtale

Resultat 2017 Ønsket resultat

Laveste
aksepterte
resultat

Ikke godkjent
resultat

73

<60

60-70

>70

381

<360

360-390

>390

12

<12

12-25

>25

62 %

> 40 %

25-40%

<25 %

Ikke gj.ført
hittil i år

1 gang pr. år

1 gang pr. år

Ikke utført

96,1 %

>95 %

90-95 %

<90 %

Høst

1 gang pr. år

Ikke relevant

Ikke utført

1 gang pr. år

Ikke relevant

Ikke utført

Gjennomført

Resultater 2017
Antall aktive brukere i 2017 er på samme nivå som foregående år. Aktive brukere er de som mottar
en eller annen tjeneste etter sosialtjenesteloven. Dette kan være økonomisk veiledning, råd og
veiledning ellers, hjelp til bolig eller økonomisk bistand. Nye brukere har i gjennomsnitt vært 8 per
måned, mot fjorårets 11. Det er stor sirkulasjon i gruppen, likevel synes det vanskelig å få antall
aktive brukere ned.
Når det gjelder langtidsmottakere har dette hatt en svak økning fra i fjor (fra 69 til 73). Dette er de
som i over 6 mnd. har hatt sosialhjelp som hovedinntektskilde. Økningen er størst blant unge under
24 år. Økningen skyldes at flere av de unge har store sammensatte behov, og problematikk knyttet til
rus og psykiatri. Dette vanskeliggjør overgang til arbeid/skole, og krever lange oppfølgingsløp.
Ungdomsgruppen har vært et prioritert fokusområde i 2017, og fortsetter å være det i 2018.

9.2 Samfunn
Mål for 2017
• Flere i arbeid og aktivitet
• Fokus på tett oppfølging tidlig i bistandsløpet
• Reduksjon i sykefravær i Notodden samfunnet
• Redusere inngangen på arbeidsavklaringspenger
• Øke aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. (i samarbeid med kommune)
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Ett av Nav sine hovedmål er økt fokus på aktivitet fremfor passivitet. En nøkkelindikator er
mulighetene i arbeidsmarkedet. En annen viktig indikator for Nav vil være sykefraværet på
Notodden. Målet for Nav Notodden, på vegne av Notodden-samfunnet, er et sykefravær på
landsgjennomsnittet.

Tiltak 2017
•

Ordinære statlige tiltak
o Lønnstilskudd
Opplæringstilskudd til bedrifter som ansetter personer som mangler noe
kompetanse for å utføre jobben.
o Arbeidstrening i offentlig og private virksomheter
o Utdanning
o Amo
o IDEA kompetanse
Arbeid utprøving, formidling og varig tilrettelagt arbeid.

•

AMO kurs 2017
o Navigator II – (jobbsøkeraktiviteter for langtidsledige)
o Jobbsøkerklubb 55+
Andre tiltak
o Samarbeid med videregående skole
o Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
• Talenthuset videreføres i 2017
• Aktivitetsplikten videreføres og økes i 2017

•

Resultater 2017:

Ledigheten har vist en nedadgående kurve i hele 2017. Ledigheten har ikke vært så lav på Notodden
siden 2012.
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Ledige i prosent av arbeidsstyrken
6,00%

Prosent

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

2017 3,9 % 4,2 % 3,6 % 3,4 % 3,9 % 3,6 % 3,5 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % 2,9 % 3,3 %
2016 4,3 % 4,0 % 4,0 % 3,8 % 3,7 % 3,6 % 4,4 % 3,6 % 3,3 % 3,2 % 3,4 % 3,3 %
2015 4,9 % 4,9 % 4,7 % 4,5 % 4,3 % 4,1 % 4,5 % 4,3 % 3,6 % 3,6 % 3,5 % 3,5 %
2014 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,3 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 4,2 % 4,3 % 4,2 % 4,3 %
2013 3,5 % 3,4 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 4,4 % 4,2 % 3,9 % 3,4 % 3,5 % 3,7 %

Ledigheten i prosent har vært relativ lav hele året, men Notodden har likevel hatt den høyeste
prosenten i fylket nesten hver mnd. i 2017.

Antall langtidsledige har i flere år vært en utfordring på Notodden, og etter en nedgang i slutten av
2016, har antallet igjen vært økende i 2017. Det er i annen halvdel av 2017 vært benyttet tiltaksmidler
direkte rettet mot gruppen, og gruppen er prioritert inn i 2018.
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91 færre stillinger utlyst i 2017 i forhold til 2016. Dette viser et stramt arbeidsmarked, særlig for
mennesker med lite formell utdanning og dårlig norskkunnskap.

Vi har hatt færre nye brukere i 2017 enn i 2016. Antall aktive brukere er sterkt varierende fra måned
til måned, det avhenger blant annet av hvilken utbetalingsdato den enkelte har. Antallet vurderes
konstant for året som helhet, men det er stor sirkulering. Dette henger sammen med muligheter for
jobb, flytting og andre trygdeytelser.
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I denne gruppen er det mindre sirkulering, flere brukere har vært langtidsbrukere over flere år. Det er
i 2017 satt inn tiltak, og fokuset fortsetter i 2018.

Vi har hatt en liten økning av unge langtidsmottakere. Denne gruppen er relativt konstant, og er en
gruppe med sammensatte behov. Det kreves tett oppfølging over tid, og egnede tiltak. Sistnevnte har
vært mangelvare. Nye tiltak prøves ut i 2018.

9.3 Brukere
Mål for 2017
• Rett tjeneste og stønad til rett tid.
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Tiltak 2017
• Ordinære statlige tiltak:
o Arbeidstrening, lønnstilskudd, amo(kurs), amo individ (kvalifisering enkeltvis),
utdanning, mentor, inkluderingstilskudd, tiltak i Idea Kompetanse
• Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
• Talenthuset

Statlige tiltak
Tiltaksåret 2017 har vært et utfordrende år for NAV Notodden. Vi har mange brukere med behov for
tiltak, og gikk slik sett inn i 2017 med stor aktivitet. Dette medførte at vi tidlig i første halvår hadde
et merforbruk som tilsa svært lav aktivitet resten av året. Dette gjorde at vi måtte jobbe mer ut mot
arbeidsgivere uten mulighet for bruk at økonomiske incentiver.
Ordinære statlige tiltak har vært brukt, om enn i moderat grad deler av året. Som tidligere, anser vi å
ha best effekt av tiltakene arbeidstrening og lønnstilskudd. Dette gir den enkelte en mulighet til å vise
arbeidsgiver hva vedkommende kan og står for. I stor grad fører disse tiltakene til jobb i etterkant.
Utdanning er også et tiltak det har vært satset mye på, dette er det sikreste tiltaket for å kunne stå i
jobb også i noe lengre fram i tid.
Det har i 2017 vært kjørt jobbsøkerkurs rettet mot de som er 55 +. Dette er gjort med bakgrunn i at
Notodden har et svært høyt antall langtidsledige, og blant disse en andel over 55 +. Dette har gitt
noen resultater, men ikke så bra som ønsket. Gruppen langtidsledige er fortsatt høy i Notodden.
Kvalifiseringsprogrammet
I 2017 har vi hatt færre deltakere i programmet enn i 2016. Gjennomsnittlig har det vært ca. 9
deltakere.
Totalt 8 personer avsluttet sitt KVP-løp i 2017:
Til jobb
Andre
Videre på
trygdeytelser sosial
2017
3
3
2016
8
3
4

Fengsel

Flyttet/blitt
borte
1
1

1
3

Arbeidstrening

1

Kvalifiseringsprogram er et lavterskeltilbud for personer med sammensatte behov. Det innvilges som
utgangspunkt for ett år, med mulighet for forlengelse ett år til. Vi ser at de fleste trenger to år. I
særlige tilfeller er ytterligere 6 måneder innvilget.
Talenthuset
Talenthuset har vært i drift fra januar 2014, og hadde også i 2017 et «godt» år med tanke på
resultater. Talenthuset har i 2017 åpnet opp for ungdom også over 25 år. I alt har 188 personer vært
innom Talenthuset i løpet av året.
Til
Ønsker ikke
jobb/lærlingplass oppfølging

Overgang til andre
ytelser

flyttet

Overgang til
skole

99 (32 etter endt
arbeidstrening)

14

10

27

11
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Talenthuset driftes på metoden styrkebasert tilnærming, og tilbyr kurs i dette. I tillegg driftes
nettverksgrupper, samt individuell oppfølging. Per i dag er det ca. 2,5 % stilling tilknyttet
Talenthuset. I perioder med mye «trøkk», har andre veiledere måttet bistå.

Flyktninger
Bosetting av flyktninger i 2017 er i tråd med vedtak. 1.september 2017 ble Flyktningetjenesten
overført fra NAV til Voksenopplæringen, nå Notodden lærings- og mangfoldssenter. Dette innebærer
at oppgavene bosetting, etablering og oppfølging i integreringsperioden ligger til Notodden læringsog mangfoldssenter, mens arbeidsrettet oppfølging utover integreringsperioden og tjenester etter lov
om sosiale tjenester ligger fortsatt i NAV. Overføringen av disse oppgavene medførte at to årsverk
ble overflyttet fra NAV til Lærings- og mangfoldssenteret.
Økonomisk rådgivning/forvaltning
Behovet for økonomisk rådgivning og frivilling forvaltning består i Notodden. Gjeldsgraden øker, og
flere sitter med stor gjeld. Vi har i 2017 har gjennomsnittlig 55 personer på frivillig forvaltning.
Utfordringene er som tidligere å korte ned på tiden den enkelte mottar slik hjelp. Det viser seg
vanskelig å avslutte for den enkelte, dette skaper ofte ny utrygghet som igjen fører til kaos i
økonomien.
Aktivitetsplikt etter sosialtjenesteloven
Fra 1.1.17 ble det innført en plikt til å tilby og gjennomføre aktivitetsplikt for unge
sosialhjelpsmottakere under 30 år. Dette innebærer at såfremt det ikke foreligger tungtveiende
grunner som tilsier at man fritas fra plikten, skal alle ha krav om arbeidsrettet aktivitetsplikt ved
tilståelse av sosialhjelp. Det er en plikt for bruker til å delta, og det er en plikt for kommunen å stille
aktuelle tiltak til disposisjon.
Aktivitetsplikten i 2017 har vært knyttet til aktiv deltakelse på Talenthuset og kurs der, andre
kurstiltak, samt arbeidstrening/praksis. I tillegg prøvde vi ut et prosjekt med arbeidsleder og
forefallende oppgaver i regi av Notodden kommune. Oppgaver ble tildelt fra Teknisk Etat,
boligstiftelsen, Voksenopplæringen m.fl. Innholdet kunne være rydding, klipping av gress, maling og
andre forefallende oppgaver. Tiltaket ble godt mottatt av oppdragsgiverne, og også i starten av
brukerne. Etter hvert ble frammøte og deltakelse en stor utfordring. Av en gruppe på 12 personer,
kunne fra 0 til 8 møte. Frammøte var avhengig av hvem som deltok, men også hvilke oppgaver som
skulle løses. Dette var et prøveprosjekt, og krevde flere ressurser enn vi har tilgjengelig for å kunne
videreføres. Til tross for aktive løsninger nevnt ovenfor, har vi ikke klart å tilby arbeidsrettet aktivitet
til alle under 30 år som har krav på det.

9.4 Organisasjon og medarbeidere
Interne mål for 2017
• Nærvær på 95 %
• Positiv utvikling i medarbeiderundersøkelser.
Resultater 2017
• Resultatet ble et nærvær på 96,1 % i 2017. Dette er en økning i forhold til 2016.
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•

o Aktiv jobbing med tilrettelegging og oppfølging av hver enkelt ansatt er en viktig
faktor for at vi har oppnådd måltallet.
Medarbeiderundersøkelsene i 2017 viser energiscore likt resten av fylket. Resultatene ligger
over landsgjennomsnittet. NAV deltar på statlig medarbeiderundersøkelse, og ikke på den
kommunale.

9.5 Økonomi
Tildelt ramme
Tall i 1000 kroner
NAV sosial og flyktninger
Sum

Regnskap
2016
41 337
41 337

Opprinnelig
budsjett
2017
42 099
42 099

Revidert
budsjett
2017
41 836
41 836

Regnskap
2017
39 526
39 526

Avvik
2017
-2 310
-2 310

☺

Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Budsjett
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2016:

37 735

Rammeendringer i rådmannens budsjettforslag
Tidligere økonomiplanvedtak
Økt inntak flyktninger 2015 - 15 personer (nedtrapping)

-324

Nye tiltak 2017-2020
Sentrale forhandlinger kap. 4 - 4 mnd. fra 1.1.17

102

Kompensasjon prisvekst 2016-2017

86

Økt sosialstønad

3 200

Økt kvalifiseringsstønad

300

Økt kjøp av lederstillinger fra NAV Stat

295

Ny stilling til oppfølging av aktivitetsplikt

540

Økt kommunal andel fellesutgifter mv.

165

Endringer ved politisk behandling
Ingen

Budsjettrevisjoner 2017
KS-sak 44/17 1. tertialrapport 2017 (omorg. flyktningetjenesten)

-442

Lønnsforhandlinger 2017

179

Revidert budsjett 2017

41 836

Spesifikasjon av ressursbruk basert på Kostra-funksjoner - endring fra 2016 til 2017
Regnskap Regnskap

Tall i 1000 kroner

Tjeneste Beskrivelse

2420

Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid

83

2017

2016

14 832

13 826

Endring Endring %

1 005

7,27 %
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2650
2730
2760
2810
2830
2850

Kommunalt disponerte boliger
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
Kvalifiseringsordningen
Ytelse til livsopphold
Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig
Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

55
781
1 906
21 878
277
-203
39 526

43
892
3 602
22 652
322
0
41 337

12
-111
-1 696
-774
-45
-203
-1 811

Resultat 2017
NAV har i 2017 et mindreforbruk på 2,3 mill. kr. Mindreforbruket knytter seg i hovedsak
til postene overføringsutgifter (sosialhjelp) og lønn i kvalifiseringsprogrammet.
Vi fikk for 2017 en økning i budsjett på 3,2 mill. kr. til sosialhjelp. Dette gav for 2017 et
mer realistisk budsjett. Samtidig hadde vi gode resultater av arbeidsrettet oppfølging med
overgang til jobb. Dette skjedde ved individuell oppfølging, riktig bruk av tiltak, samt
kvalifisering etter etterspørsel. Dette medførte stor sirkulasjon i brukergruppen, mange
kom ut i lønnet arbeid etter lange perioder på kommunal stønad.
Samtidig hadde vi i 2017 et betydelig antall færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet enn
i 2016, men også et lavere antall enn budsjettert. Kvalifiseringsprogram er en behovsprøvd
lovpålagt ytelse, og utgiftene er det derfor vanskelig å forutse. Her vil etterspørsel og
oppfylling av vilkår være viktige parametere.
NAV Notodden har de siste årene hatt en krisebolig. Dette har vært en leilighet NAV har
leid av Boligstiftelsen, og har hatt månedlige utgifter på. Utgiftene i 2017 var noe høyere
enn budsjettert. Erfaring viser at en slik bolig fungerer ikke etter intensjonen. Den var ment
å skulle være en bolig som skulle stå tilgjengelig i krisetilfeller der personer stod helt uten
andre muligheter for kortere perioder. Det vi imidlertid har erfart gjennom de siste årene,
er at det har vært vanskelig å få personer som har flyttet inn, raskt ut igjen. De har ofte blitt
boende over svært lang tid, og andre løsninger har måttet tas i bruk i krisetilfellene.
Leiligheten er nå sagt opp, og i kriser vil hotell/camping og andre korttidsovernattinger bli
benyttet.
Alle stillinger var besatt i 2017. I tillegg ble det benyttet en uhjemlet ressurs i tilknytning
til NAVigator/oppfølgingsoppgaver/aktivitetsplikt. Fra oktober til desember hadde vi inne
ytterligere en uhjemlet ressurs i et prosjekt knyttet til gjennomføring av lovpålagt
aktivitetsplikt. Dette var det ikke midler til å videreføre inn i 2018.
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29,01 %
-12,41 %
-47,08 %
-3,42 %
-14,03 %
-4,38 %

10/18 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/03803-1 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding 2017 for Notodden kommune

Årsmelding 2017

NAV SOSIAL
Satser sosialstønad. Statens anbefalte normer for 2017 (justeres hvert år)

Enslig

Nødhjelp

Nødhjelp

Netto 1. uke

Netto

Netto

Brutto

Brutto

Brutto

Brutto

Dag

1.uke

Dag

2.uker

1.mnd

Dag

1.uke

2.uker

532

120

1648

3.570

200

1374

2.748

1.
mnd
5.950

76

141

970

1.940

4.200

824

Ungdomssats
Ektepar/samboere

153

1.064

200

1.379

2.758

5.970

334

2.298

4.596

9.950

½ ektepar/samboer
Enslige i
bofellesskap, samt
institusjonsopphold

76

532

100

686

1.372

2.970

166

1.143

2.286

4.950

0 – 5 år

46

319

638

1.380

77

531

1.062

2.300

6 – 10 år

60

416

832

1.800

101

693

1.386

3.000

11 – 17 år

78

540

1.080

2.340

131

901

1.802

3.900

Tillegg pr barn

Forbruk av sosialhjelp er tett knyttet opp til antall brukere som får utbetaling, lengde og
størrelse på beløp. Blant langtidsmottakerne er mange familieforsørgere. Dette medfører at
stønadsbeløp per mnd. per bruker er relativt høyt for enkelte.
Det er ikke mulig å forutse hvem eller hvor mange som vil få behov for sosialhjelp i løpet
av et år. Nye brukere i 2017 er bl.a. tilflyttere, elever som har falt ut av skolen,
arbeidsledige uten dagpengerett, sykmeldte uten sykepengerett, personer med svært lave
inntekter, og personer som avslutter introduksjonsprogram uten jobb å gå til.
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10 SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE
10 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
TJENESTER
Seksjonen inneholder følgende tjenesteområder:
Areal
Utbygging
Brann- og feiervesen
Eiendom og utedrift
Vann, avløp og renovasjon (VAR)
Organisasjonskart
Stab:
Rådmann

Oppvekst

Eiendom og
utedrift

Helse og
omsorg

NAV Sosial
og flyktninger

Vann, avløp
og renovasjon

Samfunnsutvikling og
tekniske tj.

Brann- og
feiervesen

86

Areal

Personal/lønn
IKT
Økonomi
Beredskap
Post/arkiv/pol.
Sekretariat
Servicetorg
Verdensarv
Innkjøp
Jus
Virksomhet
kultur
Folkehelse

Utbygging
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10.1 Målekart
Dimensjon

Måleindikator

Resultat
2017

Ønsket

Laveste

Ikke

resultat

aksepterte

godkjent

resultat

resultat

Samfunn/brukere Saksbehandling innen
lovpålagte tidsfrister.
Plan
12 uker frist for
avgjørelse om fremming
av privat detaljregulering.

100%

100-95%

95-90

<90

ca 99%

100-95%

95-90

<90

ca 95%

100-95%

95-90

<90

Gjennomføre boligtilsyn i
tråd med lovpålagte krav.

100%

100-70%

70-50

<50%

Gjennomføre feiing i tråd
med lovpålagte krav.

100 %

100-70%

70-50

<50%

Gjennomføre tilsyn i §
13-objekter i tråd med
lovpålagte krav

70 %

>70%

70-50

<50%

95%

80 %

<80 %

< 80%

Byggesak
3 uker frist for saker i
samsvar med plan- og
regelverk og 12 uker frist
for øvrige saker.
Oppmåling
16 uker frist for
oppmålingsforretning og
matrikkelføring (unntak
15. november til 1. mai,
vintertid).

Gjennomførte interne- og
lovpålagte øvelser iht.
gjeldene øvelsesplan for
faste mannskaper.
Gjennomføre
investeringsprosjekter i
henhold til vedtatt
framdriftsplan.

100 %

Overskridelse
opp til
Overskridelse
10 %
på >10%

100 %

Overskridelse Overskridelse
opp til 10%
på >10%

Ca 100%
Gjennomføre
investeringsprosjekter i
henhold til vedtatt
prosjektbudsjett.

ca 95%

Vannkvalitet:

100 %
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Unngå avvik fra
mattilsynet.
Vannkvalitet:

100 %

Unngå anmerkning fra
mattilsynet.
Renseanlegg:

100 %

100-90%

90-80%

<80%

Unngå avvik fra
fylkesmannen.
Renseanlegg:

100 %

100 %

-

Avvik ikke
akseptert

100 %

100-90%

90-80%

<80%

Igangsatt

Ja

Ikke relevant

Nei

Igangsatt

Ja

Ikke relevant

Nei

Gjennomført i 2017

Bedre enn
2015

Likt med
2015

Dårligere enn
2015

ca 93,4 %

>94%

94-93%

<93%

Unngå anmerkning fra
fylkesmannen.
Gjennomføre forstudie/
forprosjekt for
tilstandsmåling av vannog avløpsnett
Tilstandsrapportering på
vei
Organisasjon og
medarbeidere

Medarbeidertilfredshet
Nærværsprosent

Avvik ikke
akseptert

Resultater 2017
• Virksomhet areal holder stort sett fristene på behandling av saker.
•

Gjennomføringsgrad på ca. 100 % av prosjektene er vurdert ut ifra at vi regner med at noen
av de store investeringene som VVA på Jernverkstomta og Tilrettelagte boliger ikke har
kommet til utførelse. De har blitt utsatt med grunner som i hovedsak ligger utenfor vår
påvirkningsmulighet.

•

Feiing og boligtilsyn er gjennomført 100 %. Det er gjennomført ca. 70 % av branntilsynene
på §13-bygg, noe som ligger innenfor kravene som er stilt i loven. Det er nedlagt mye arbeid
ang. ny forebyggende forskrift. Denne pålegger kommunene ansvaret for at alle
fritidseiendommer blir tatt med i forskrift for feiing og tilsyn. Dette medfører mye
registreringsarbeid før vi kan begynne med å feie og gå tilsyn. Regner med oppstart på
gjennomføringen i løpet av 2018.

•

VAR har ikke hatt tilsyn fra andre myndigheter i 2017. Det har heller ikke vært avvik på
egenkontroll av vannkvalitet. I forbindelse med rehabilitering av renseanlegget i Ramsflog
har det vært noen kontrollerte overløp, godkjent av fylkesmannen.
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10.2 Samfunn
Mål for 2017
• Sikre gode planprosesser i samfunnsutviklingen.
• Opprettholde god leveranse av tjenester til kundene i hele kommunen.
• Ha fokus på verdensarv.
• Ha fokus på folkehelse.

Tiltak
•
•
•
•
•

Gjennomføre saksbehandling, prosjekter og utbygginger i tråd med overordna mål.
Starte arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Avslutte adresseringsprosjekt.
Starte arbeidet med innføring av hytterenovasjon, og feiing og tilsyn på fritidsboliger.
Delta i kommunens arbeid med folkehelse.

Resultater 2017
• Tidsfrister for saksbehandling er i all hovedsak overholdt.
• Opprusting av diverse kommunale veger ble gjennomført i tråd med budsjett.
• Haugmotun omsorgssenter ble tatt i bruk i 2017.
• Restaurering av Sætreskolene er igangsatt, og barneskolen vil være ferdig til innflytting høsten
2018.
• Diverse VA-prosjekter gjennomført.
• Kommunedelplan for sentrum ble ferdigbehandlet i kommunestyret 2.2.2017.
• Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ble lagt ut på høring i 2017.
• Adresseringsprosjekt ble videreført i 2017. Pr 9.1.2018 var adresseringsprosenten 98,01%. 7302
bygg har adresse, det gjenstår 145.
• Startet arbeidet med innføring av hytterenovasjon gjennom samarbeid med IRMAT AS.

10.3 Brukere
Mål for 2017
• Bedre infrastrukturen for veg, vann og kloakk.
• Sørge for informasjon og stabil gebyrutvikling, slik at innbyggerne kan få oversikt over
tjenestetilbud og prisutvikling, samt forutsigbarhet når det gjelder kommunale avgifter.
• Øke digitalisering av tjenestene innen fagområdene.
Tiltak
• Videreføre arbeidet med å digitalisere arkiv og sikre at det blir i samsvar med arkivloven.
Etterskanning av eiendomsarkiv ved overgang til nytt sak/arkivsystem. I tillegg bør det startes
et prosjekt for å skanne kommunens tekniske arkiv /anleggsarkiv.
• Fortsette arbeidet med fornying av vann- og avløpsnettet ved å separere spillvann og
overvann og redusere lekkasjene på vannledningsnettet.

89

10/18 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse - 18/03803-1 Notodden kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 - kontrollutvalgets uttalelse : Årsmelding 2017 for Notodden kommune

Årsmelding 2017

•

Delta i fagnettverk plan, bygg, geodata i Kongsbergregionen, med mål om ytterligere
digitalisering av tjenestene innen fagområdet.

Resultater 2017
•
•
•
•

Det er fornyet/rehabilitert ca. 1700 meter med spillvannsledning.
Vi har fornyet/rehabilitert i underkant av ca. 1600 meter med vannledning, hatt 8
lekkasjereparasjoner og redusert vannproduksjon med ca. 335 000 m3 siste året, eller 15%.
Det er lagt ca. 470 meter med nye spillvannsledninger og ca. 480 meter med nye
vannledninger.
Virksomhet areal har deltatt i fagnettverk plan, bygg, geodata i Kongsbergregionen. Målet er
ytterligere digitalisering av tjenestene innen fagområdet, og det skjer mye på digitalisering
nasjonalt i KS og direktoratet for byggkvalitet.

10.4 Organisasjon og medarbeidere
Mål for 2017
• Nærvær på 94 %.
• Oppfølging av medarbeiderundersøkelser.
• Videreutvikle mål- og resultatstyring.
• Være en aktiv og åpen organisasjon med effektiv ledelse og gode mekanismer for å sikre
samarbeid på tvers.
• Innføre nytt sak/arkivsystem.

Tiltak
• Bruke måleindikatorer på virksomhetene.
• Videreutvikle teamarbeid på tvers av virksomhetene.
• Utvikle og innarbeide nye arbeidsrutiner ved innføring av nytt sak/arkivsystem, herunder
fullelektronisk arkiv.

Resultater 2017
- Seksjonen oppnådde et nærvær på 93,4 % i 2017. Dette er relativt nær målet på 94 %, og litt
bedre enn i 2016.
- Det er gjennomført arbeidsmiljødugnad i noen av virksomhetene.
- Sak-/arkivsystemet er anskaffet, men noe utprøving gjenstår. Det settes i drift våren 2018.
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10.5 Økonomi
Tildelt ramme
Tall i 1000 kroner

Opprinnelig

Revidert

Regnskap

budsjett

budsjett

Regnskap

Avvik

2016

2017

2017

2017

2017

Teknisk administrasjon

881

1 008

1 335

971

-364

☺

Utbygging

182

535

813

468

-345

☺

Brannvesen

14 560

14 685

14 878

15 536

658

Eiendom og utedrift

49 959

52 096

52 507

52 059

-449

Areal

6 503

7 654

7 926

6 728

-1 198

Sum

72 086

75 978

77 459

75 762

☺
-1 697 ☺

Spesifikasjon av rammeendringer fra 2016 til 2017
Budsjett
Tall i 1000 kroner

2 017

Revidert budsjett 2016:

71 950

Rådmannens forslag til rammeendringer
Tidligere økonomiplanvedtak:
Innsparing Nye Notodden barneskole overført teknisk

-2 600

Innsparing Nye Notodden barneskole overført teknisk skyves til 2018

2 600

Økt inntak flyktninger 2015 - 15 personer (nedtrapping)

-30

Teleslynge kommunestyresal (bevilget 2016)

-10

Reverserte budsjettendringer 2016
Renholdsstilling finansiert av vertskommunetilskudd

-565

Blomster ved Bok- og blueshuset

-30

Kantslått/rydding

-100

Forstudie idrettshall Sætre

-300

Reparasjon av boblebad Tinfosbadet

-120

Nye tiltak 2017-2020
Sentrale forhandlinger kap. 4 - 4 mnd. fra 1.1.17

313

Kompensasjon prisvekst 2016-2017

1 147

Prisvekst egeninntekter 2016-2017

-1 347

Økt vedlikehold bygg og vei

2 000

Videreført blomster ved Bok- og blueshuset

30

Økte FDV-utgifter Haugmotun

1 250

Økt ramme brannvesen

500

Redusert netto inntekt Bluesfestivalen (brannvesenet)

50

Sansehagen

50

Reduksjon gatevarme

-300

Husleie EMF Høgås

-360
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Endringer ved politisk behandling
Verdensarvkommunefondet

100

Vedlikehold/parkering Toppen barneh.

200

1 stilling ENØK

400

Kantslått/trafikksikring/skilting

150

Forprosjekt G/S-vei Tinnegrend og Yli

150

"Kyststi"/hundepark

150

Styrke bemanning parkvesen, sommerhalvår

150

Gatevarme

300

Tapt inntekt gatevarme fra gårdeiere i sentrum

250

Budsjettrevisjoner 2017
KS-sak 56/17 Hundepark på Nesøya

100

KS-sak 50/17 Arkitekt-/plan-/desing- og idekonkurranse Jernverkstomta

200

KS-sak 71/17 - Forprosjekt regionalt asfaltbaneanlegg for motorsport

300

Lønnsforhandlinger 2017

881

Revidert budsjettramme 2017

77 459

Spesifikasjon av ressursbruk basert på Kostra-funksjoner - endring fra 2016 til 2017
Regnskap

Tall i 1000 kroner

Tjeneste Beskrivelse
2220 Skolelokaler

Regnskap

2017
17 382

2016
16 927

Endring Endring %
455
2,69 %

3390

Beredskap mot branner og andre ulykker

15 309

14 541

768

5,28 %

3320

Kommunale veier

10 729

9 996

733

7,33 %

3810

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

6 385

6 215

170

2,73 %

2210

Førskolelokaler og skyss

2 905

2 368

537

22,67 %

3350

Rekreasjon i tettsted

2 489

2 026

463

22,84 %

3860

Kommunale kulturbygg

2 367

2 289

78

3,41 %

2610

Institusjonslokaler

2 326

2 773

-446

-16,10 %

1200

Administrasjon

2 036

1 700

336

19,77 %

301

Plansaksbehandling

2 245

1 855

390

21,05 %

1300

Administrasjonslokaler

1 775

1 885

-110

-5,84 %

2130

1 753

1 995

-242

-12,14 %

3290

Voksenopplæring
Landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling

1 687

1 782

-95

-5,35 %

1210

Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

1 599

1 627

-28

-1,69 %

303

Kart og oppmåling

1 123

1 468

-346

-23,55 %

3380

Forebygging av branner og andre ulykker

1 169

1 017

152

14,97 %

2320

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

775

621

154

24,71 %
-98,29 %

302

Byggesaksbehandling og eierseksjonering
Øvrige tjenester

92

1

86

-85

1 708

916

792

75 762

72 086

3 676

5,10 %
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Resultater 2017
Samlet sett gikk Seksjon for samfunnsutvikling og tekniske tjenester med et mindreforbruk på
1,697 mill. kr. i 2017. Deler av dette skyldes midler som ble tilført driftsbudsjettet i løpet av året,
men der tiltaket ulike årsaker ikke kom til utførelse. Gunstig vær- og temperaturforhold bidro også
til at utgiftene til vegvedlikehold og strøm var relativt lave.
Det bør også nevnes at budsjettdisiplinen i virksomhetene har vært svært bra gjennom hele året.
Brannberedskapen var det eneste området som ikke klarte budsjettmålet i 2017. Årsakene til dette
er beskrevet i eget kapittel.

Administrasjonen har et mindreforbruk på 0,36 mill. kr. Mesteparten av dette skyldes en
overføring på 0,3 mill. kr. til gjennomføring av et forprosjekt for etablering av motorsportssener på
Leivstein/Rossebu. Dette forprosjektet har dratt ut i tid og kommunens tilskudd har derfor ikke blitt
utbetalt i 2018 og må dermed bevilges på nytt.
Utbygging har et mindreforbruk på 0,34 mill. kr. Kostnadene på denne virksomheten blir i
hovedsak belastet de ulike prosjektene. Grunnen til mindreforbruket er bl.a. at bevilgningen til
arkitekt-konkurransen på Jernverkstomta ble lagt inn i budsjettet for 2017, mens konkurransen ikke
kommer til utførelse før i 2018.
Brann- og feiervesen har et merforbruk på 0,65 mill. kr. Notodden kommune har bygd opp et
meget kompetent brann- og redningsvesen for kommunens innbyggere, for å kunne takle
oppgavene som samfunnet krever utført (Brann- og eksplosjonsvernloven kap. 1. § 1.) Mange av
oppgavene vi utfører er lovpålagte, mens andre oppgaver er blitt en del av brannvesenets naturlige
gjøremål, da brannvesenet er lett tilgjengelig (døgnkontinuerlig beredskap). Dette er oppgaver bl.a.
for helsevesen og politi, som samfunnet forventer at den kommunale beredskapen løser.
Virksomhetens aktivitetsnivå mht. beredskap genererer et merforbruk, særlig på lønn og
utstyrssiden. Det er i utgangspunktet på lønnssiden vi har utfordringer pga. utrykninger der
hendelser krever innkalling av frimannskaper, samt at korttids sykefravær var noe høyere enn
budsjettert.
Noe av overforbruket er uforutsette utgifter til reparasjon av biler og utstyr, og noe mindre
inntjening enn forventet. I tillegg har brannvesenet blitt pålagt ekstra beredskapsoppgaver i
forbindelse med 17. mai-feiringen og Bluesfestivalen. Utgiftene til dette beløper seg til ca. 0,2 mill.
kr. og er ikke kompensert i budsjettet. I tillegg fikk brannberedskapen store ekstrautgifter knyttet til
arbeidet med tankbilvelten på E 134 i Sauland.
Feiing er et selvkostområde og har en kostnadsdekning på 96,8 % i 2017.
Eiendom- og utedrift hadde i 2017 et mindreforbruk på ca 0,45 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak
at driften på nye Haugmotun ikke var i gang før 3 mnd. etter det som var budsjettert.
Virksomheten fikk i 2017 kr 2,0 mill. kr. i ekstra vedlikeholdsmidler. Dette ble fordelt med kr 1,5
mill. kr. til bygg og 0,5 mill. kr. til vei. Liste over prioriterte tiltak på bygg ble framlagt og godkjent
i teknisk utvalg. De ekstra vedlikeholdstiltakene er årsaken til at det i Kostraoversikten vises til dels
stor økning i kostnadene på disse områdene, bygg, vei og park.
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I tillegg ble det til bygg bevilget 0,2 mill. kr. til utbedring ved Toppen barnehage og til vei
ble det bevilget 0,15 mill. kr. ekstra til kantslått. Utover dette ble det på parkområdet bevilget ekstra
0,175 mill. kr. til hundepark, 0,075 mill. kr. til kyststi og 0,15 mill. kr. til ekstra bemanning i
parkvesenet.
På Eiendom ble det også bevilget 0,4 mill. kr. til ny stilling som Enøk-ingeniør. Denne stillingen er
besatt og fullfinansiert i 2018.
Areal har et mindreforbruk/merinntekt på ca. 1,2 mill. kr. Dette skyldes blant annet at en 50%
stilling plan/deling/landbruk har stått vakant i 9 måneder, videre at 1 saksbehandler har vært i
permisjon på plan, uten vikar. I tillegg fikk byggesak- og planavdelingen inn noe høyere
gebyrinntekter enn budsjettert, om lag 0,6 mill. kr.
Kommunestyret vedtok også for 2017 selvkostdekning på område plan, byggesak- og deling og
oppmåling. Etterkalkylene på selvkostområdet viser:
Byggesak- og deling fikk et overskudd på 0,11 mill. kr. Oppmåling fikk et overskudd på 0,28 mill.
kr. Plan fikk et underskudd på 0,34 mill. kr.
Dekningsgrader:
Tall i %
Byggesak
Kart og oppmåling
Plansak

Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden Notodden
2012
2014
2015
2016
2010
2011
2013
2017
112%
84%
93%
102%
83%
96%
94%
105,2%
77%
150%
102%
71%
40%
85%
77%
136,9%
90%
102%
147%
103%
43%
34%
68%
73,6%

Selvkostdekningen på byggesak har økt noe fra 2016. Dette skyldes både reduserte kostnader og
økte inntekter i forhold til 2016. Tidligere års negative selvkostfond ble slettet i budsjettbehandlingen for 2017. Selvkostdekningen på oppmåling økte i 2017, noe som reduserte
akkumulert underskudd. Dette skyldes høyere inntekter og lavere kostnader enn i 2016.
Inntekter og utgifter på Plan svinger veldig på grunn av få og store saker. En plan faktureres ved
1.gangsbehandling, noe som kan medføre at arbeidet med planen legges ned ett år, mens inntekten
ikke kommer inn før året etter. Dette gir store utslag på selvkostdekningen fra år til år. I 2017 er
selvkostdekningen på 73 %, noe som øker negativt selvkostfond fra 0,27 til 0,63 mill. kr.
Ser vi alle tre områdene under ett er samlet dekningsgrad på 101,3%
Fremførbart underskudd (-)/selvkostfond (+) per 31.12.2017:
Tall i hele kroner

Notodden
Pr 1.1.2018
162.018,-77.563,-628.653,-

Byggesak
Kart og oppmåling
Plansak
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10.6 Status reguleringsplaner
Innkomne reguleringsplaner under behandling

Gjestrud boligområde (ca 100 boliger)
Reguleringsplan for gs-veg Kongsbergvegen

Detaljregulering Heddal barneskole på Vidarvoll
Detaljregulering flyplassformål sør-vest for
flyplassen
Detaljregulering Henrik Wergelandsgate, p-plasser,
parkering.
Detaljregulering Jernverkstomta vest
Detaljregulering Hengsvann skytefelt
Detaljregulering Fykerudsletta
Detaljregulering Nørstrudvegen sør (gml Nordbygda
skole)
Detaljregulering Eikeskar boligfelt E nord
Detaljregulering Leivstein leirdueskytebane
Kommuneplanens arealdel
Detaljregulering Bolkesjø industri vest

Status per 14.3.2018
Planforslag 1.gangsbehandlet i tu 23.1.2013, høring gjennomført.
Innsigelse fra fylkesmannen (fm). 2.gangsbehandlet i tu
4.12.2013. Meklingsmøte gjennomført 19.3.2014, uten at
innsigelsen ble trukket. Mellombehandling i tu 11.5.2016.
Utvidet planområde varslet den 9.8.2017.
Plan vedtatt i kommunestyret 11.5.2017
Planforslag på høring i oktober-november 2017. Innsigelse fra
FM og FK. Innsigelser ikke avklart. Krav om overordnet
vurdering av alternative plasseringer.
Planforslag har vært på høring sept- okt 2016. Innsigelse fra FM
trukket mai 2017. Avventer ny støyutredning, pga forlengelse
rullebane, før 2.gangsbehandling i tu.
Plan vedtatt i kommunestyret 2.2.2017.
Plan vedtatt i kommunestyret 7.12.2017.
1.gangsbehandling tu 22.3.2017.Vært på høring. Avventer
samordnet 2.gangsbehandling med Kongsberg kommune.
1.gangsbehandling tu 25.10.2017, 2.gangsbehandlet tu 14.2.2018.
Utsatt i kommunestyret 1.3.2018.
§ 12-11-behandling i teknisk utvalg 20.12.2017. Skal tilbake til tu
for 1.gangsbehandling
1.gangsbehandling teknisk utvalg 20.12.2018. Skal til
2.gangsbehandling tu 14.3.2018
Planforslag mottatt 15.11.2017. Til 1.gangsbehandling tu
14.3.2018.
Forslag til planprogram ble 1.gangsbehandlet i formannskapet
2.11.2017 og vedtatt lagt ut på høring. Skal til 2.gangsbehandling
i formannskapet 22.3.2018.
Planforslag mottatt mars 2018.

Reguleringsplaner vedtatt i kommunestyret i 2017:
Detaljregulering Henrik Wergelandsgate, p-plasser, parkering vedtatt i kommunestyret 2.2.2017.
Reguleringsplan GS-veg Kongsbergvegen vedtatt i kommunestyret 11.5.2017.
Detaljregulering Jernverkstomta vest vedtatt i kommunestyret 7.12.2017.
Reguleringsplaner avvist i kommunestyret i 2017:
Reguleringsplan Veveritomta, avvist i kommunestyret 22.6.2017.
Kommuneplaner:
Kommunedelplan sentrum vedtatt i kommunestyret 2.2.2017
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11 VAR (VANN/AVLØP/SLAM/RENOVASJON)
Oversikten nedenfor viser budsjetterte og regnskapsførte direkte inntekter og utgifter på VARområdet. I tillegg vises bruk eller avsetning til selvkostfond, samt kalkulatoriske poster.
Kalkulatoriske poster bokføres ikke, men vises som andel av gebyrinntektene som gjenstår på
budsjettområde VAR. Avvik mellom budsjetterte og faktiske kalkulatorisk avskrivning vil skyldes
avvik mellom budsjetterte og realiserte investeringer på VAR-området. Avviket mellom budsjetterte
og faktiske kalkulatoriske renter vil i det vesentligste skyldes endring i kalkulasjonsrente (5-årig
swaprente + 0,5 %-påslag). Avvik mellom budsjetterte og faktiske kalkulatoriske renter og
avskrivninger omtales i avsnitt om finansinntekter/-utgifter i årsmeldingens kapittel 2.

1000 kroner
Sum vann, avløp, slam, renovasjon
Direkte inntekter

Budsjett 2017

Regnskap 2017

Avvik

-62 678

-62 290

388

44 292

42 737

-1 555

-850

-680

170

2 057
-17 179

3 090
-17 143

1 033
36

10 816

10 209

-608

5 767

6 162

394

Direkte utgifter
Bruk av fond
Avsetning til fond
Avskrivning
Kalkulert rente
Rente fond
Indirekte kostn.
VAR-budsjettskjema 1B

Vann
Direkte inntekter

-291

-261

30

885
17 179

1 032
17 143

147
-36

Regnskap 2017

Avvik

Budsjett 2017
-21 854

-21 823

31

13 030

12 194

-836

Direkte utgifter
Bruk av fond

-319

Avsetning til fond
Sum

319

0
-9 143

390
-9 239

390
-96

Avskrivning

6 045

5 953

-92

Kalkulert rente

2 889

3 024

135

-151

-147

5

361
9 143

409
9 239

48
96

Rente fond
Indirekte kostn.
Sum

Avløp
Direkte inntekter

Budsjett 2017

Regnskap 2017

Avvik

-23 571

-22 877

694

14 904

13 726

-1 178

Direkte utgifter
Bruk av fond
Avsetning til fond

96

0

0

0

751

1 413

662
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Sum

-7 916

-7 738

178

Avskrivning

4 748

4 222

-526

Kalkulert rente

2 862

3 124

262

-68

-32

35

373
7 916

424
7 738

51
-178

Rente fond
Indirekte kostn.
Sum
Slam

Budsjett 2017

Direkte inntekter
Direkte utgifter
Bruk av fond

Regnskap 2017

Avvik

-1 660

-1 772

-112

372

481

109

0

0

0

1 306
18

1 286
-5

-19
-22

Avskrivning

0

10

10

Kalkulert rente

0

1

1

Rente fond

-51

-62

-11

Indirekte kostn.
Sum

33
-18

56
5

23
22

Regnskap 2017

Avvik

-15 592

-15 817

-225

Avsetning til fond
Sum

Renovasjon
Direkte inntekter

Budsjett 2017

Direkte utgifter

15 986

16 336

350

Bruk av fond

-531

-680

-148

Avsetning til fond
Sum

0
-137

0
-160

0
-23

Avskrivning

24

24

0

Kalkulert rente

16

12

-4

Rente fond

-21

-20

1

Indirekte kostn.
Sum

118
137

144
160

26
23

Resultater 2017
For selvkostområde vann er mindreforbruket på direkte utgifter 0,83 mill. kr. Dette skyldes i
hovedsak redusert vannproduksjon pga. mindre lekkasjer ute på nett, samt en stilling i vakanse.
På selvkostområde avløp er det mindreinntekter på 0,69 mill. kr. Her er det ikke samsvar mellom den
prosentvise økningen i gebyrheftet og beløpet som er oppført i budsjettet. Mindreforbruket innen
direkte utgifter skyldes i stor grad besparelser i forbindelse med rehabilitering på renseanlegget, samt
en stilling i vakanse.
På selvkostområdet renovasjon ble det et merforbruk innen direkte utgifter på 0,35 mill. kr. Dette
skyldes en økning i driftstilskuddet til IRMAT AS.
Kostnadsdekningen innenfor de ulike selvkostområdene samt avsetning til eller bruk av områdets
selvkostfond framgår av note 9 til årsregnskapet for 2017.
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12 INVESTERINGER
Tabellene nedenfor viser prosjekter som foreslås videreført til 2018 og prosjekter som avsluttes
31.12.2017.
Prosjekter som videreføres til 2018

Revidert
ramme
2 017
IKT
NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT.-INV.
Lærer-PC (bærbare)2017

1 863 000

Lokalt utstyr innen velferdteknologi (alarmer sensorer)
Oppdatering av kommunens hjemmeside
SUM NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT-INV.
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN SEKRETARIATET
Digital dialog
Anskaffelse sak og arkivsystem og elektroniske arkiver
Digital oppvekst og utdanning 2017
Digital plan og geodata
SUM KONGSBERGREGIONEN SEKRETARIAT
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN IKT
SUM IKT
FELLES
Notodden gravlund - ombygging (tilskudd ingen mva)
Verdensarvprosjekter
Kjøp av hus Asbjørn Knutsens gate 3
Kjøp av Snøgghuset
SUM FELLES
HELSE OG OMSORG
Ladeuttak for El-biler på Teletunet
SUM HELSE OG OMSORG
SAMFUNNSUTVIKL. / TEKN. TJENESTER
Areal
Digitalisering av teknisk arkiv
Sum areal
Brann og redning
Brannbil
”Øvingshus” – Røyk- og kjemikaliedykking
Sum brann og redning
Eiendom og utedrift
Driftsbygg ing.vesenet
Nytt utstyr gymsaler
Sum eiendom og utedrift
KOMMUNALE BYGG
ENØK
Oppkobling mot toppsystemet enøk
Sum ENØK
Nybygg
Tilrettelagte boliger - 8 stk.
Heddal barneskole - Vidarvoll forprosjekt/reg.plan
Heddal barneskole
Nytt barnehagebygg

98

Ubrukte
midler
Ubrukt ramme
per 31.12.17 overført til 2018

Brukt
2 017

135 261

1 727 739

1 727 739

1 700 000
500 000
4 063 000

406 358
541 619

1 700 000
93 642
3 521 381

1 700 000
93 642
3 521 381

278 741
1 060 920
715 000
184 041
2 238 702

255 238
1 060 640
715 017
183 771
2 214 666

23 503
280
-17
270
24 036

23 503
280
-17
270
24 036

6 301 702

2 756 285

3 545 417

3 545 417

500 000
2 000 000
2 000 000
1 800 000
6 300 000

143 345
579 238
1 666 145
0
2 388 728

356 655
1 420 762
333 855
1 800 000
3 911 272

356 655
1 420 762
333 855
1 800 000
3 911 272

1 000 000
1 000 000

833 529
833 529

166 471
166 471

166 471
166 471

112 246
112 246

0

112 246
112 246

112 246
112 246

5 125 000
300 000
5 425 000

260
241 695
241 955

5 124 740
58 305
5 183 045

5 124 740
58 305
5 183 045

300 000
500 000
800 000

201 331
0
201 331

98 669
500 000
598 669

98 669
500 000
598 669

2 370 349
2 370 349

742 704
742 704

1 627 645
1 627 645

1 627 645
1 627 645

1 532 838
801 324
400 000
500 000

276 788
660 449
59 800
1 053 753

1 256 050
140 875
340 200
-553 753

1 256 050
140 875
340 200
-553 753
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Forprosjekt idrettshall Sætre
Sum nybygg
Rehabilitering
Notodden Barne og Ungdomsskole
Brannsikring Teletunet
Haugmotun omsorgsenter
Brannalarmsentraler - oppgradering
Ombygging NOS
Teletunet kjøkken og kjølerom
Sum rehabilitering
ENKELT PROSJEKT KOMMUNALE VEIER
Skilting verdensarv
GS-vei H.Wergelandsgt/Tinnesmoen skole, parkering Notodden kapell
Prosjektering G/S-vei Gransherad
Skilting nye veiadresser
Sum kommunale veier
SAMMENSATTE PROSJEKTER
Jernverkstomta - infrastruktur (netto)
Harald Bjerkesgate, fase 1. (netto)
Sum sammensatte prosjekter
VAR ANLEGG
Rehabilitering renseanlegg Ramsflog.

175 000
3 409 162

0
2 050 790

175 000
1 358 372

175 000
1 358 372

33 287 816
1 599 112
64 275 254
75 000
500 000
600 000
100 337 182

33 638 232
937 294
61 491 182
1 547
258 248
500 025
96 826 528

-350 416
661 818
2 784 072
73 453
241 752
99 975
3 510 654

-350 416
661 818
2 784 072
73 453
241 752
99 975
3 510 654

200 000
7 657 726
780 500
263 689
8 901 915

0
5 733 259
723 417
183 182
6 639 858

200 000
1 924 467
57 083
80 507
2 262 057

200 000
1 924 467
57 083
80 507
2 262 057

641 817
10 592 709
11 234 526

220 674
8 456 303
8 676 977

421 143
2 136 406
2 557 549

421 143
2 136 406
2 557 549

34 267 369

29 710 257

4 557 112

4 557 112

34 267 369

29 710 257

4 557 112

4 557 112

VA-anlegg Tinneveien fase 1

2 066 413

1 743 203

323 210

323 210

VA-anlegg Tinneveien fase 2

7 400 000

6 503 519

896 481

896 481

11 027 253

9 280 895

1 746 358

1 746 358

200 000

4 533

195 467

195 467

Sum VAR-anlegg
TRANSPORTSYSTEM

Lisleheradveien VA
Solbakkveien 11
Sum transportsystemer
SUM

20 693 666

17 532 150

3 161 516

3 161 516

201 153 117

168 601 092

32 552 025

32 552 025

Ubrukt investeringsramme på ovenstående prosjekter overføres til 2018.
Overførte investeringsrammer finansieres på følgende måte:
Momskompensasjon

4 122 764

Bruk av lån

28 429 261

Sum finansiering

32 552 025

Finansiering ovenfor erstatter anslag ubrukte investeringsrammer i budsjett
2018:
Momskompensasjon

700 000

Bruk av lån

2 800 000

Sum finansiering som erstattes

3 500 000
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Prosjekt ”Notodden barne- og ungdomsskole” videreføres til 2018 med et merforbruk per 31.12.17
på 0,35 mill. kr. og ny bevilgning for 2018 på 78 mill. kr. – samlet ramme i 2018: 77,65 mill. kr.
Prosjektets totalramme er 149,9 mill. kr. og prosjektet antas sluttført i 2019.
Prosjekter som er avsluttet per 31.12.17

Revidert ramme
2 017
IKT
NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT.-INV.
Bredbånd mellom kommunens lokasjoner 2016
Bredbånd mellom kommunens lokasjoner 2017
Modernisering av nettverket på avdelingene 2017
Trådløst nett for publikum
Trådløst nett i kommunens virksomheter 2017
Utskifting/ekstra servere (effektivisering) Estern-brutto
Nettbrett i skolene 2017
Digital skjermdeling for undervisning 2017
Plan innsyn
Byggesak innsyn

68 496
200 000
200 000
150 000
1 000 000
625 716
7 672 000
2 086 000
68 750
100 000

Tidsregistreringssystem
Møterom, installasjoner møter over nettverk
SUM NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT-INV.
IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN IKT
Felles IDM verktøy, integrasjon mellom HR og AD
Investeringer felles infrastruktur K-IKT skya (årlig) 2017
Follow me printing for regionen, lisenser og HW

Brukt
2 017

Ubrukte midler
per 31.12.17

72 500
206 872
98 884
992 922
0
7 474 626
2 255 375
0
0

-4 004
-6 872
101 116
150 000
7 078
625 716
197 374
-169 375
68 750
100 000

356 000

0

356 000

0
12 526 962

4 523
11 105 702

-4 523
1 421 260

387 500

387 500

0

2 500 000

2 270 467

229 533
108 163

375 000

266 837

Sikkerhetsprosjekt, utstyr, konsulenttid, lisenser 2017

2 500 000

2 500 000

0

Nettverksprosjekt, redesign, utstyr (FW) 2017

1 875 000

1 803 074

71 926

437 500
796 402

229 838
582 117

207 662
214 285

87 500
8 958 902
21 485 864

53 989
8 093 822
19 199 524

33 511
865 080
2 286 340

297 696

297 696

0

Investeringer i lisenser knyttet til utstyr, Vmware, Trend, Veeam 2017
Investeringer felles infrastruktur K-IKT skya 2016
Innkjøp Netscaler for KomSam (fase 1)
SUM KONGSBERGREGIONEN IKT (K-IKT)
SUM IKT
FELLES
Tilskudd fellesrådet-Investeringer utstyr, kirkegård, bygninger (ingen mva) 2016
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Tilskudd fellesrådet-Investeringer utstyr, kirkegård, bygninger (ingen mva)
2017
Kjøp av tomt Kollektivterminal
Høgås Sør, utbyggingsavtale med Tele Feltutvikling
SUM FELLES
OPPVEKST
Lekeapparater Gransherad skole
OPPVEKST
HELSE OG OMSORG
Installasjon av nye TV dekodere på Teletunet, Grans bygdeh, NOS og
Haugmotun
SUM HELSE OG OMSORG
SAMFUNNSUTVIKL. / TEKN. TJENESTER
Areal
Geovekst: kartverk 2017
Sum areal
Brann og redning
Redningsutstyr
Sum brann og redning
Eiendom og utedrift
Maskinkjøp teknisk drift 2017 (Nytt prosjektnr.)
Opprusting grusbane Sætre
Sum eiendom og utedrift
KOMMUNALE BYGG
Nybygg
Bok- og blueshuset, garantier 2017
Sum nybygg
Rehabilitering
Utstyr kommunestyret
Kontorer K-IKT i Sentrumsbygg
Ombygging av 60 stk. bad på Haugmotun
Notodden teater - oppgradering foaje, inngangsparti, fasade og gangtunell
Ny heis Bekkhus Arbeidsenter
Sum rehabilitering
BRUER
Bruer etter vedlagt prioritering (TU/KS) 2017
Sum bruer
ENKELT PROSJEKT KOMMUNALE VEIER
Standardheving kommunal vei 2017
Veilys samordnet bredbåndutbyggingen 2017
Veilys i kirkeparken
Sum kommunale veier
VAR ANLEGG

400 000
1 200 000
500 000
2 397 696

400 000
1 200 000
465 113
2 362 809

0
0
34 887
34 887

300 000
300 000

299 989
299 989

11
11

400 000
400 000

293 825
293 825

106 175
106 175

100 000
100 000

70 000
70 000

30 000
30 000

53 617
53 617

52 790
52 790

827
827

2 500 000
205 662
2 705 662

2 974 263
0
2 974 263

-474 263
205 662
-268 601

0

10 100
10 100

-10 100
-10 100

60 812
1 430 018
6 250 000
710 000
500 000
8 950 830

74 968
1 434 658
6 137 616
735 009
384 520
8 766 771

-14 156
-4 640
112 384
-25 009
115 480
184 059

2 000 000
2 000 000

1 242 230
1 242 230

757 770
757 770

6 000 000
1 000 000
10 000
7 010 000

5 446 302
863 506
9 375
6 319 183

553 698
136 494
625
690 817

Rehab.tekn. Utstyr VAR 2017

1 000 000

519 756

480 244

Akutttiltak vann og avløp 2017

6 000 000

6 124 834

-124 834

Sum VAR-anlegg

7 000 000

6 644 590

355 410

TRANSPORTSYSTEM
Flomskader VA, forbyggende tiltak

508 727

0

508 727

VA-anlegg Parkveien - Kongsbergveien

431 581

127 411

304 170

12591-12744 OV Platondalen
Inspeksjonsutstyr/Traktorsystem

1 100 834
700 000

1 136 916
639 007

-36 082
60 993

Sum transportsystemer

2 741 142

1 903 334

837 808

7 155 000

7 110 145

44 855

5 000

5 448

-448

7 160 000

7 115 593

44 407

62 304 811

57 255 001

5 049 810

KLP
EK innskudd KLP (overgang fra DnB Liv) 2017
EK innskudd KLP K-IKT 2017
Sum KLP
SUM
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Negativt beløp for ”Ubrukte midler per 31.12.17” innebærer at investeringsprosjektet har overskredet
sin budsjettramme for 2017. I disse tilfellene skulle sak om tilleggsbevilgninger vært fremmet for
kommunestyret. Ved avslutning av investeringsregnskapet for 2017, dekkes merforbruk på enkelte
prosjekter inn av ubrukt finansiering på andre investeringsprosjekter. Netto strykes ubrukte
bevilgninger på totalt kr. 5.049.810 vedrørende prosjekter som avsluttes per 31.12.17.

Omtale av prosjekter som er avsluttet per 31.12.2017
NOTODDEN KOMMUNE EGNE IKT.-INV.
Bredbånd mellom kommunens lokasjoner 2016
Investeringer gjelder sikring av fibernettverket (høyere oppetid på nettverket for ytre enheter).
Fibernettverket må bygges om, slik at færrest mulig steder blir berørt ved en evt. feilsituasjon. Node
(sikrere nettverksoppkobling i fibernettet) Tinnes og Node Sentrumsbygg er koblet til og fibernettet
lagt om, dette medførte sikrere nett.
Bredbånd mellom kommunens lokasjoner inkl. kabling, trådløst nett 2017
Investeringer gjelder sikring av fibernettverket (høyere oppetid på nettverket for ytre enheter).
Kabling og utvidelser for barnehager, bok- og blueshuset, sentrumsbygg. Bedre dekning for trådløst
nett.
Modernisering av nettverket på avdelingene 2017
Nettverkskomponenter på de fleste enheter begynner å bli gamle og nyere funksjoner fungerer ikke.
Bytte av gamle nettverkskomponenter har medført et sikrere, raskere og mer stabilt nett. I 2017 ble
det investert for tilgang til trådløst nett i barnehagene. Noen av de gamle nettverkskomponentene i
skole ble byttet ut.
Trådløst nett for publikum
Trådløst nett, i kommunens lokasjoner for gjester og publikum, blir mer og mer etterspurt og krever
mer av våre løsninger. Vi ønsker å sette opp et gjestenettverk, som tilfredsstiller dagens krav. Dette
prosjektet strykes lokalt i Notodden kommune, det utføres felles for alle kommunene i regionen av
K-IKT (Kongsbergregionen IKT drift)
Trådløst nett i kommunens virksomheter 2017
I 2017 ble det gjennomført større kablingsarbeider, innkjøp og utsetting av utstyr for trådløst nett ved
skolene pga. innføring av iPad i skolene. Innkjøp og utsetting av utstyr for trådløst nett ved to
virksomheter innen helse for bruk av iPad i tjenestene.
Utskifting av servere
Dette er et prosjekt som gjelder utskifting av servere lokalt i Notodden kommune. Nå har vi overført
alle lokale servere til K-IKT, og behovet for utskifting lokalt er derfor borte. Prosjektet er derfor
avsluttet.
Nettbrett i skolene 2017
Gjennom Nettbrett i skolene 2017 har vi nå fått realisert vårt ønske om å gi alle elever, lærere og
assistenter en egen iPad. Alle elevene stiller nå på lik linje når det gjelder teknisk utstyr i klasserom
og hjemme, når det gjelder skolearbeid. Dette er i tråd med vår plan «Kompetanse for fremtida – med
brett på nett i Notoddenskolen», som vi tenker skal gi bedre læring for elevene.
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Digital skjermdeling for undervisning 2017
Vi har gjennom dette prosjektet klart å oppgradere alle klasserom til en standard som takler den nye
digitale skolehverdagen. Alle klasserom har nå mulighet til enkelt å dele skjermbilde fra egen enhet,
elever og lærere, opp på klassens projektor. Noen klasserom trengte full oppgradering med
whiteboard, projektor, høyttalere og Apple-TV, mens andre kun trengte Apple-TV.
Plan innsyn
Plan innsyn er utsatt/avsluttet i påvente av innføring av nytt sak/arkivsystem.
Plan innsyn bør for øvrig vurderes i Kongsbergregionen
Byggesak innsyn
Byggesak innsyn er utsatt/avsluttet i påvente av innføring av nytt sak/arkivsystem.
Byggesak innsyn bør for øvrig vurderes i Kongsbergregionen.
Tidsregistreringssystem
Det har vært ønske om å få et tidsregistreringssystem for de som ikke går i turnus. Siden det ikke er
ressurser til å jobbe med dette i organisasjonen, går prosjektet ut i sin helhet.
Møterom, installasjoner møter over nettverk
Prosjektet har utstyrt alle møterommene i kommunehuset med høyttaler/mikrofon, som brukes mot
digitale møter og Apple-TV for kobling mot iPad. I 3 av møterommene måtte det byttes projektorer.

IKT-INVESTERINGER VIA KONGSBERGREGIONEN IKT
Felles IDM-verktøy, integrasjon mellom HR og AD
Prosjektet har fått på plass et felles regionalt IDM system som ivaretar sikkerhet og kvalitet knyttet til
ansatte som begynner og slutter i kommunene. Det blir også innført kontrollsystemer for tilganger til
fagsystemer. Disse punktene er viktige i fob GDPR.
Investeringer felles infrastruktur K-IKT skya 2017
Prosjekt for skalering av IT infrastruktur i regionen og kommunene. Prosjektet er benyttet til servere,
lagring, nettverk, konsulent for å dekke nye behov i store regionale prosjekter som bl.a Sak/Arkiv.
FollowMe printing for regionen, lisenser HW
Prosjektet samkjører de ulike sikre print-løsningene i regionen, og samler dette i en ny felles løsning.
Prosjektet går over i driftsfase i 2018
Sikkerhetsprosjekt, utstyr, konsulenttid, lisenser 2017
Prosjektet har fått på plass nye regionale IT sikkerhetsløsninger for alle systemer og brukere.
Prosjektet er en del av det økte sikkerhetsfokuset som regionen må ivareta knyttet til brukere, sensitiv
informasjon og beskyttelse av andre data.
Nettverksprosjekt, redesign, utstyr (FW) 2017
Prosjektet har redesignet det regionale og kommunale nettverket for å øke sikkerhet og
tilgjengelighet. Det er opprettet nye felles tjenester som er regionale. Det er gjennomført en
sikkerhetsanalyse som ligger til grunn for endringer. Det er også investert i nye brannmurer som
dekker alle behov i regionen og kommunene.
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Investeringer i lisenser knyttet til utstyr VmWare, Trend, Veeam 2017
Prosjektet tar inn ulike kostnader knyttet til lisenser og programvare som må kjøpes inn ved
investeringer i ny IT infrastruktur.
Felles infrastruktur K-IKT skya 2016 – forlenget 2017
Prosjekt for skalering av IT infrastrukturen i regionen. Primært økning av kapasitet på servere og
lagring ved normal årsvekst.
Innkjøp Netscaler for KomSam (fase1: Outlook og Skype) 2017
Prosjektet ble ikke gjennomført da behovet endret seg i 2017.

FELLESRÅDET + TOMTEKJØP
Tilskudd fellesrådet – investeringer kirkegård og fellesrådets bygninger 2016
Utskifting av maskiner til gravlundsdrift på alle fire gravplassene og øvrige investeringer på bygg og
anlegg (kirker/kapeller). Årlig fast investering.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte. Avsluttet i henhold til ramme.
Tilskudd fellesrådet – investeringer kirkegård og fellesrådets bygninger 2017
Utskifting av maskiner til gravlundsdrift på alle fire gravplassene og øvrige investeringer på bygg og
anlegg (kirker/kapeller). Årlig fast investering.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte. Avsluttet i henhold til ramme.
Kjøp av tomt Kollektivterminalen
Gjelder kjøp av tomt for kollektivterminalen av Vannfronten Eiendom.
Prosjektet er ferdigstilt i henhold til ramme.
Høgås sør 2015, forlenget 2017
Notodden kommune har inngått en utbyggingsavtale etter anleggsbidragsmodellen med Tele
Feltutvikling vedr. utbygging av infrastrukturen i boligfeltet Høgås Sør. Denne ordningen ble vedtatt
av kommunestyret i sak 35/14. Det innebærer at kommunen betaler entreprenøren direkte for disse
arbeidene, staten refunderer kommunens utgifter til mva. og utbygger dekker kommunens netto
utbetaling. Ordningen gjør at samlet kostnad for utbygger reduseres med ca. 20 % og prisen på
tomtene kan senkes tilsvarende.
Ordningen er økonomisk et nullspill for kommunen, da alle kostnader vi har blir refundert.
Regnskapsreglene er likevel slik at kommunestyret skal vedta brutto kostnad for kommunen.
Det gjenstår et byggetrinn 2 i Høgås Sør, samt noen etterarbeider med en gangvei og et avsluttende
asfaltlag på byggetrinn 1. I 2017 utgjør dette ca. 0,5 mill. kr. i brutto utgifter for kommunen. Beløpet
blir refundert i sin helhet gjennom mva-refusjon og anleggsbidrag fra utbygger.
Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca.. kr 35 000,-.
OPPVEKST
Lekeapparater Gransherad skole
Gransherad skole FAU har tatt initiativ til oppføring av lekeapparater ved Gransherad skole.
Investeringen i lekeapparater skjer i regi av Notodden kommune og finansieres i sin helhet med gave
fra Gransherad skole FAU (kr 240.000) og momskompensasjon (kr 60.000).
Prosjektet er ferdigstilt i henhold til ramme.
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HELSE OG OMSORG
Installasjon av nye TV dekodere på Teletunet, Gransherad Bygdeheim, NOS og Haugmotun
Vi har fått melding om at alle tv-kanaler stenger sine SD sendinger. Flere har allerede stengt, og NRK som de
siste stenger 5 januar 2017. Det må derfor installeres nye dekodere for HD- mottak.

Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca. kr 105 000,-.

SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER

Areal
Geovekst kartverk 2017 - 2020
Oppdatert kartverk er av stor betydning for effektiv saksbehandling, samt for brukere og publikum
eksternt. Kart lages blant annet på grunnlag av flyfotografering, laserskanning, osv.
Ny kartlegging skjer som geovekst-prosjekter i samarbeid med blant annet Statens kartverk, Statens
vegvesen, fylkesmannen, m.fl.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, restramme kr 30 000.

Brann og redning
Redningsutstyr 2016 - 2017
Stadig flere utrykninger skjer i tilknytning til ulykker. Dette krever i stor grad tilgang til spesialutstyr.
Det er viktig at brannvesenet blir gjort i stand til å løse disse oppgavene på en profesjonell og effektiv
måte. Det er også en forventning i samfunnet at brannvesenet utfører denne tjenesten.
Prosjektet er ferdigstilt i henhold til ramme.

Eiendom og utedrift
Maskinkjøp teknisk drift
Maskinparken til Ingeniørvesenet er til dels svært nedslitt og det blir mye stopptid og utgifter til
reparasjoner på en del av utstyret. Det har derfor blitt avsatt en årlig ramme til å fornye
maskinparken, basert på en prioriteringsliste som virksomheten setter opp.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, denne gang med et regnskapsmessig
merforbruk på ca kr 475 000,-. Dette skyldes en misforståelse, ved at inntektene på innbyttemaskiner
ikke kan øke prosjektets bruttoramme uten at kommunestyret har gjort vedtak om dette.
Opprusting Grusbane Sætre
Prosjektet er foreslått av Snøgg friidrett. De har også bestilt kostnadsoverslaget fra konsulent. Som en
del av finansieringen garanterer Snøgg friidrett 1 mill. kr. i kontantbidrag ifølge styrevedtak. I tillegg
kan de bidra med dugnad/egeninnsats. I følge prosjektbeskrivelsen er prosjektet berettiget 2,2 mill.
kr. i tippemidler. Anslått ramme 6,96 mill. kr.
Prosjektet er ferdig, men videreføres til 2017 da det gjenstår noe garantioppfølging.
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KOMMUNALE BYGG

Nybygg
Bok- og Blueshuset Garantier
Noen mindre arbeider som delvis dekkes av garantien på prosjektet. Kommunen dekker det
overskytende.
Prosjektet er ferdigstilt.

Rehabilitering
Utstyr kommunestyret
I forbindelse med at livescenen i Bok- og Blueshuset vurderes tatt i bruk som kommune-styresal, må
det investeres i noe utstyr for å tilpasse arealet til dette bruk. Det må monteres lerret, prosjektor, div.
lydutstyr og noe møbler. Alternativt må dagens lokaler i Sentrumsbygg rustes opp. Dette prosjektet
vil kun finansiere en enkel oppgradering. Full oppussing er beskrevet i et annet prosjekt.
Prosjektet er ferdigstilt med ett merforbruk på ca. kr 14 000,-.
Kontorer KIKT i Sentrumsbygg
De gamle Catch-lokalene i sentrumsbygg skal bygges om til kontorer for Kongsbergregionen IKT. I
den forbindelse vil det bli foretatt en oppgradering av fasaden på den delen av bygget. Dette var i
utgangspunktet del av et annet prosjekt med Enøk-tiltak på Sentrumsbygg. Ved å omprioritere og
legge disse midlene inn i dette prosjektet, vil vi dekke noe av investeringene som skal gjøres i 2016.
Det må i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2017 legges inn ytterligere midler til
ombyggingen.
Prosjektet er ferdigstilt i henhold til ramme.
Ombygging av 60 bad Haugmotun
Det blir nå gjennomført en stor utvidelse og ombygging av Haugmotun omsorgssenter. I tillegg til et
større nybygg, blir det også gjort en del oppussing i eksisterende bygg. I prosjektet er det ikke lagt
opp til rehabilitering av badene i det gamle bygget, da det var vanskelig å gjennomføre dette mens
rommene var bebodd. I løpet av byggeperioden har det imidlertid vist seg å være mulig å flytte alle
beboere i den gamle delen over i den nye. Det åpnet en mulighet for å bygge om alle de gamle
badene i byggeperioden. Det er store besparelser, både økonomisk og ikke minst praktisk ved å gjøre
dette arbeidet nå. Det er i tillegg 2 kjøkkenkroker som bør byttes for å tilfredsstille Mattilsynets krav
og som ikke er i bruk i denne perioden.
Det foreslås derfor å gjøre denne ombyggingen før den gamle delen av bygget tas i bruk igjen og
avsette 6,25 mill. kr. til dette prosjektet.
Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca. kr 112 000,-.
Notodden teater - oppgradering foaje, inngangsparti, fasade og gangtunell
Notodden teater ble bygget i 1978 og er en del av kommunehuset. Foaje, inngangsparti, fasade og
gangtunnel er ikke oppgradert siden byggeår for snart 40 år siden. Teateret fremstår nå som svært slitt
og forfallent der blant annet ytterdører, dørrammer, inne- og utearmaturer, plakatmontre og overflater
er ødelagt/skadet og må oppgraderes til dagens standard.
Teateret er Notoddens storstue med 330 sitteplasser og scene for Riksteateret, Teater Ibsen,
skoleforestillinger, revyer og lokale og nasjonale artister med flere. Sceneriggen ble i 2016 rustet opp
etter blant annet krav fra Riksteateret. Med en oppgradering av foaje, inngangsparti, fasade og
gangtunnel vil teateret være attraktivt for publikum i mange år fremover. En oppgradering av fasaden
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og gangtunellen vil også ha en positiv effekt for ansatte og besøkende i kommunehuset og for
sentrum som et attraktivt besøkssted for innbyggere og turister.
Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på ca. kr 25 000,-.
Ny heis Bekkhus arbeidssenter
Heisen på Bekkhus arbeidssenter har over en lengre periode hatt stadig flere driftsstanser hvor det har
vært nødvendig med hjelp fra heismontør for å få den i gang igjen. Dette har ført til at brukere av
heisen blir mer og mer bekymret for å ta heisen av frykt for å bli sittende fast.
Det viser seg at heisen trenger en større omfattende og kostbar reparasjon for å komme i drift igjen.
Det må b1.a. skiftes styrehjul på alle hjørnene av heisen. Heisen har også en løftekapasitet og et areal
som ikke oppfyller dagens behov. Det ble derfor besluttet som en hastesak å gå til innkjøp av en ny
heis som tilfredsstiller disse kravene og som avlaster de ansatte med flytting av brukere mellom
etasjene.
Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca. kr 115 000,-.

BRUER
Bruer etter vedlagt prioritering 2017
Kommunen har 30 bruer med ulike vedlikeholds- og opprustingsbehov. Konsulentfirmaet
Safecontrol har utarbeidet rapport for vedlikeholdsbehovet basert på registrerte tilstander. I tillegg har
kommunen et driftsansvar for kaianlegget og den gamle kranbanen på Tinfos-området. Disse blir
også tatt med i registreringen fra Safecontrol og i vår prioritering av tiltak.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, denne gang med en restramme på ca. kr
758 000. Arbeidet i 2017 ble i hovedsak konsentrert om kaianlegg/kranbane på Jernverkstomta. En
del arbeid gjenstår, men dette må først prosjekteres.

ENKELTPROSJEKTER KOMMUNALE VEIER
Standardheving kommunale veier 2017
I henhold til sist vedtatte prioriteringsplan i TU og kommunestyret. Rådmannen har funnet rom til 6
mill. kr. årlig i perioden 2016-2019. Dette gjelder årlig oppgradering og asfaltering av kommunens
vegnett, på bakgrunn av en prioriteringsliste som behandles i TU.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, denne gang med en restramme på ca. kr
157 000.
Veilys samordnet bredbåndutbygging 2017
Dette prosjektet styres av Notodden Energi AS etter planer som utarbeides i fellesskap med
kommunen. Det planlegges og gjennomføres tiltak for hele årets ramme. Samordnes med vei og VA.
Prosjektet går fortløpende. Dette gjelder fremføring av bredbånd og oppsetting eller utskifting av
gatelys der vi allikevel må utføre vei og vann og avløpsprosjekter.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, denne gang med en restramme på ca. kr
135 000.
Veilys i kirkeparken
Kirkeparken er nå lyssatt som vil ha betydning for området som møteplass, for sikkerhet, trygghet,
estetikk, trivsel og opplevelse.
Prosjektet er ferdigstilt i henhold til ramme.
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Årsmelding 2017

VAR-ANLEGG
Rehab. teknisk utstyr VAR 2017
Anleggene begynner å bli gamle og utstyret må fornyes. Dette for å opprettholde kontinuerlig drift.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, denne gang med en restramme på ca.
kr. 480 000.
Akuttiltak Vann og avløp
Kommunen har mye dårlig ledningsnett for spillvann og overvann. Posten må også dekke akutte
utskiftinger på anlegg og stasjoner.
Dette er en årlig bevilgning som avsluttes ved hvert årsskifte, denne gang med ett overforbruk på ca.
kr 124 000. Det er i hovedsak bruddet på vannledningen knyttet til raset i Furuveien som har ført til
de største kostnadene i 2017.

TRANSPORTSYSTEM
Flomskader VA, forebyggende tiltak etter liste - Vann, avløp og overvann og bekker
På grunn av store flomskader sommeren 2011, var kommunen nødt til å gjøre tiltak for å hindre
gjentakelse. Flomtiltak i Høgåskrysset og Våladalen er utført. Det samme gjelder Sætrebekken i
Høybødalen samt Harpetjønn med utvidelse av bekkeløp. I tillegg er det etablert ny overvannsledning
i Torkjell Haugeruds veg med VVA-sanering samt avskjærende bekkeløp i Eikeskarvegen. NVE og
Statens Vegvesen har bidratt med konsulenttjenester og tilskudd til arbeidene. Det står igjen litt på
sluttoppgjøret, som gjør at vi må dra prosjektet med over i 2017.
Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca. kr. 508 000.
VA-anlegg Parkveien - Kongsbergveien
Rehabilitering vann, avløp overvann langs Kongsbergveien 46 og inn Parkveien, se vedlagte kart.
Prosjektet er et viktig tiltak, da det stadig er brudd på gammel avløp fellesledning langs E-134.
Prosjektet har pågått i 2015 og 2016, blir mest sannsynlig avsluttet januar- februar 2017.
Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca. kr. 304 000.
Platondalen OV, 12591-12744
Prosjektet til Statens vegvesen innbefatter overvann langs Lisleheradvegen. Vi må i denne
sammenheng klargjøre for fremtidige oppgraderinger fra Lisleheradvegen og ned til elven. Nye
stikkrenner gjennom veg og jernbane, rensk og eventuelt steinsette bekkeløp. Ca. 320 meter.
Prosjektet er ferdigstilt med et merforbruk på ca. kr. 36 000.
Inspeksjonsutstyr/Traktorsystem
Vi har et stakekamera som begynner å bli dårlig og dette må fornyes. Og i den forbindelse bør vi
også oppgradere med et traktorsystem som vi kan benytte i sammenheng med spylebil som er under
bestilling. Dette brukes på spillvannsledningene og overvannsledningene for å avdekke skader og på
forebyggende vedlikehold. Det er behov for et komplett system som inkluderer Kontrollenhet,
traktorløsning og redigerings-/rapporteringsprogramvare.
Prosjektet er ferdigstilt med en restramme på ca. kr. 60 000.
KLP – EGENKAPITALINNSKUDD
Egenkapitalinnskudd i KLP bokføres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres.
Bevilgningen for 2017 har gått til dekning av 1/5 av egenkapitalinnskudd ved inntreden i
pensjonsordningen 2014 (3,752 mill. kr.) og til nytt egenkapitalinnskudd for 2017 (3,358 mill. kr.).
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/05343-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

25.04.2018

Orientering om Rossebu industriområde
Forslag fra sekretariatet:
Ingen forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Det kom opp et spørsmål om uttak av masser på Rossebusletta i forrige møte under eventuelt på bakgrunn
av spørsmål fra innbyggere. I tillegg har kontrollutvalget fått en henvendelse om reguleringsplanen ved
Rossebu industriområde.

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har bedt om en orientering om:
 reguleringsplanen på Rossebu industriområde:
Er reguleringsplanen gjeldende og følges denne. Bør det gjøres endringer?
 Hva er situasjonen for NUAS i dette området?
 Og en generell orientering om hva som er kommunens rolle og håndtering av saken.
Rådmann Svein Aannestad, teknisk sjef Ragnar Frøland, Notodden Utvikling AS v/ daglig leder John
Terje Veseth møter for orientering i saken.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak, da orientering vil bli gitt i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/16001-17
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
25.04.2018

Orientering om oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt
"Eiendomsforvaltning i Notodden kommune"
Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsprosjekt eiendomsforvaltninga i Notodden kommune.
Notodden kontrollutvalg har handsama saken i møte 21.06.2017 sak 16/17
Møtehandsaming:
Notat fra rådmannen var oversendt dagen før møtet, og ble distribuert til
utvalget på e-post under møtet.
Rådmannen gjennomgikk sitt notat og administrasjonens planer for å følge opp
forvaltningsrevisjonsrapporten videre. Kommunestyret blir orientert i morgen,
22.06.2017, om den videre fremdriften. Saka forventes å kunne bli levert i
september.
Kontrollutvalget stilte spørsmål og fikk svar.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens informasjon til orientering, og får endelig
sak levert fra rådmannen i september.
Rådmann orienterte sekretariatet om at orienteringen skal opp i KS i desember og
kontrollutvalget får orienteringen på første møtet i 2018.
I januar 2018 fikk sekretariatet opplyst fra rådmann at saken ikke hadde vært oppe i kommunestyret
desember 2017, men skulle opp 01.02.2018.
Notodden kontrollutvalg i møte 13.02.2018 sak 4/18
Møtehandsaming
Sekretariatet har fått opplyst at saken «oppfølging av vedtak – forvaltningsrevisjonsprosjekt
Eiendomsforvaltning i Notodden kommune» ikke kommer som sak i kommunestyremøtet 01.02.2018.
Sekretariatet følger opp om saken kommer i kommunestyrene 01.03 slik at kontrollutvalget kan få
orientering om oppfølgingen i neste møte.

Saksopplysninger:
Saken har vært i kommunestyret 01.03.2018. Rådmann Svein Aanestad møter for å gi en orientering om
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Eiendomsforvaltning i Notodden kommune»
Sekretariatet legger ved «melding om vedtak 01.03.2019 sak 15/18 oppfølging av FVR
eiendomsforvaltning» og «produkt og tjenestekatalog – oversikt over hvilke tjenester eiendomsavdelingen
leverer.»
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Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering, da dette har vært oppe til politisk
behandling i kommunestyret og kontrollutvalget får en orientering om behandlingen.

Vedlegg:
- melding om vedtak 01.03.2019 sak 15/18 oppfølging av FVR eiendomsforvaltning
- produkt og tjenestekatalog – oversikt over hvilke tjenester eiendomsavdelingen leverer.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/05417-2
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
25.04.2018

Prosjektplan Etikk og varsling - Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan Etikk og Varsling fra Telemark kommunerevisjon IKS, som
den foreligger.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget bestilte i sak 29/17 en prosjektplan for «Etikk og varsling». Forvaltningsrevisjon av
kommunens arbeid med etikk og varsling er vedtatt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon for
2016-2019.

Saksopplysninger:
Telemark kommunerevisjon v/Gerd Smedsrud legger frem prosjektplan Etikk og Varsling Notodden
kommune.
Problemstilling
-Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen?
-I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
-I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?
Arbeidet med forvaltningsrevisjonen kan starte i begynnelsen av mai. Rapporten fra
forvaltningsrevisjonen vil bli sendt kontrollutvalget til behandling i løpet av oktober 2018.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem forslag om å godkjenne prosjektplan som den foreligger.
Vedlegg:
-Prosjektplan KU Notodden
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Utarbeidet dato:
10.04.18

Prosjekt:
707 023 Etikk og varsling Notodden
kommune

Prosjektplan
1. Bakgrunn, bestilling og formål
Kontrollutvalget ba i sak 29/17 om en prosjektplan for «Etikk og varsling».
Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med etikk og varsling er vedtatt i kommunens
plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019.
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning
som bygger på en høy etisk standard. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for
enhver beslutning eller handling. Det er anbefalt at kommunene har etiske retningslinjer for
ansatte og folkevalgte. Notodden kommune har etiske retningslinjer for ansatte og
folkevalgte, vedtatt av kommunestyret 11.05.17.
I følge arbeidsmiljøloven skal kommunen som arbeidsgiver iverksette tiltak for å legge til
rette for intern varsling av kritikkverdige forhold. Notodden kommune har rutiner for
varsling: varslingsplakat og varslingsombud.
Notodden kommune har altså en del tiltak for å styrke eget arbeid med etikk og varsling,
men dette er et området med generell risiko for at de tiltak som er iverksatt ikke blir godt
nok fulgt opp. I denne forvaltningsrevisjonen skal vi se nærmere på kommunens arbeid for å
sikre gode etiske holdninger og en trygg kultur for varsling. Forvaltningsrevisjonen kan bidra
til å styrke kommunens kontinuerlige arbeid med etikk og varsling.

2. Problemstilling
Vi foreslår følgende problemstillinger:




Har kommunen tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen?
I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
I hvilken grad er kommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?

3. Avgrensning
Vi har ikke lagt opp til at undersøkelsen gjelder politikere i kommunen. Dersom
kontrollutvalget ønsker det, kan politikere tas med i forvaltningsrevisjonen.
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Utarbeidet dato:
10.04.18

Prosjekt:
707 023 Etikk og varsling Notodden
kommune

Vi avgrenser mot arbeid med yrkesetikk knyttet til tjenesteyting (f.eks. pleie og omsorg).
Undersøkelsen er rettet mot arbeidet med de generelle etiske retningslinjer og det
systematiske arbeidet knyttet til dem.

4. Kilder for revisjonskriterier












Kommuneloven med forskrifter
Arbeidsmiljøloven
Kommunens egne rutiner, reglement og retningslinjer
«Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» KS 2015
«Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner», veileder KS 2017
«Råd for etikkarbeid i kommunen», KS 2018
«Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon 2014», Transparency Norge og KS
«Når sant skal sies. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling»
Arbeidstilsynet.no
Etikkportalen, ks.no
Varslingsutvalget.no

5. Datagrunnlag/metode
Det vil bli gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte i kommunen, eventuelt også politikere i
kommunen dersom kontrollutvalget ønsker det.
Vi vil intervjue administrativ og politisk ledelse i kommunen, ansatte med nøkkelfunksjoner i arbeidet
med etikk og varsling, samt tillitsvalgte og verneombud.
Vi vil også gå igjennom sentral dokumentasjon på området.

6. Oppstart og leveranse
Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget i møte 25.04.18. Arbeidet med forvaltningsrevisjonen
kan starte i begynnelsen av mai. Rapporten fra forvaltningsrevisjonen vil bli sendt kontrollutvalget til
behandling i løpet av oktober 2018.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03534-2
Marianne Lundeberg

Saksgang
Notodden kontrollutvalg

Møtedato
25.04.2018

Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi
Forslag fra sekretariatet:
Ingen forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget ba i sak 8/18 eventuelt i møte 13.02.2018 sekretariatet om følgende:
Notodden energi- hva er den siste eierskapsmeldingen. Er eierskapsmeldingen behandlet i
kommunestyret. Sekretariatet ber om å få tilsendt siste eierskapsmelding.

Saksopplysninger:
Sekretariatet har fått tilsendt følgende dokument fra administrasjonen som legges frem for
kontrollutvalget:
 KS 89-2012- EIERSTRATEGI NOTODDEN ENERGI AS - TILLEGGSNOTAT FRA
RÅDMANNEN
 Rådmannens reviderte forslag av 7.11.2012 til vedtekter for Notodden Holding AS
 samlet saksframstilling 89-2012 NOTODDEN ENERGI AS FS KS
 vedtekter for Notodden Holding AS
 Forslag til vedtekter Notodden Holding as
 Ernst Young FOR 12-051 - VEDLEGG 2
 Nærings og handelsdep - FOR 12-051 - VEDLEGG 3

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak. Sekretariatet legger frem de forespurte
dokumentene for kontrollutvalget.
Vedlegg:
 KS 89-2012- EIERSTRATEGI NOTODDEN ENERGI AS - TILLEGGSNOTAT FRA
RÅDMANNEN
 Rådmannens reviderte forslag av 7.11.2012 til vedtekter for Notodden Holding AS
 samlet saksframstilling 89-2012 NOTODDEN ENERGI AS FS KS
 vedtekter for Notodden Holding AS
 Forslag til vedtekter Notodden Holding as
 Ernst Young FOR 12-051 - VEDLEGG 2
 Nærings og handelsdep - FOR 12-051 - VEDLEGG 3
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NOTODDEN KOMMUNE
SAMLET SAKSFRAMSTILLING
Saksnr.
Utvalg
Møtedato
51/12
Formannskapet
01.11.2012
89/12
Kommunestyret
15.11.2012
___________________________________________________________________________
Saksbehandler: Magnus Mathisen
Arkivkode: 037
Arkivsaksnr:
12/1256

NOTODDEN ENERGI AS
EIERSKAPSMELDING / EIERSKAPSSTRATEGI
NY ORGANISASJONSSTRUKTUR
NOTODDEN ENERGI HOLDING AS - VEDTEKTER
Kommunestyrets vedtak:
1. Revisors forslag til reviderte vedtekter legges til grunn, med unntak for de punkter som er
redegjort for i rådmannens tilleggsnotat til kommunestyret av 7.11.2012.
2. Notodden kommune vedtar den eierskapsstrategi som framkommer i saken med likeverdig
vekting av forretningsmessig avkastning og samfunnsansvar basert på kommunens mål for
utviklingen. Notodden kommune åpner for at selskapet kan posisjonere seg for å bli en
større regional aktør gjennom framtidige omstruktureringer i bransjen
3. Avkastningskravet til Notodden Energi Holding baseres på NVEs referanserente.
Utbyttepolitikken fastsettes som et fast beløp på 3,375 mill kroner (tilsvarende 50 % av et
normalt overskudd etter skatt på 6,75 mill. kroner), samt 50 % av det overskuddet etter
skatt som overskyter 6,75 mill. kroner.
4. Notodden kommune slutter seg til forslag om ny organisasjonsstruktur for Notodden
Energi AS fra 1.1.13.
Ordfører gis fullmakt som generalforsamling til å kvalitetssikre de økonomiske
disposisjoner som foretas i samband med opprettelsen av nye selskap.
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Innstillinger / behandlinger:
Rådmannens innstilling til formannskapet:
1. Notodden kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Notodden Energi Holding AS.
2. Notodden kommune vedtar den eierskapsstrategi som framkommer i saken med likeverdig
vekting av forretningsmessig avkastning og samfunnsansvar basert på kommunens mål for
utviklingen. Notodden kommune åpner for at selskapet kan posisjonere seg for å bli en
større regional aktør gjennom framtidige omstruktureringer i bransjen
3. Avkastningskravet til Notodden Energi Holding baseres på NVEs referanserente.
Utbyttepolitikken fastsettes som et fast beløp på 3,375 mill kroner (tilsvarende 50 % av et
normalt overskudd etter skatt på 6,75 mill. kroner), samt 50 % av det overskuddet etter
skatt som overskyter 6,75 mill. kroner.
4. Notodden kommune slutter seg til forslag om ny organisasjonsstruktur for Notodden
Energi AS som fra 01.01.2013 blir til Notodden Energi Holding AS. Ordfører gis fullmakt
som generalforsamling til å kvalitetssikre de økonomiske disposisjoner som foretas i
samband med opprettelsen av nye selskap.
Notodden kommune, 25.10.2012
Magnus Mathisen
rådmann
--------------

Formannskapet i møte 01.11.2012 sak 51/12:
Olav Forberg, adm. direktør Notodden Energi AS, var til stede for å besvare eventuelle
spørsmål under behandlingen.
-------Behandling:
Morten Halvorsen (SOL) foreslo:
Forslag til nye vedtekter for Notodden Energi Holding AS vedtas med følgende endring
i § 6, 1. setning:
Medlemmer av styret i holdingselskapet velges av formannskapet.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for
Morten Halvorsens forslag.
Rådmannens innstilling pkt 2, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Løpenummer 9473/12
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1. Notodden kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Notodden Energi Holding AS.
2. Notodden kommune vedtar den eierskapsstrategi som framkommer i saken med likeverdig
vekting av forretningsmessig avkastning og samfunnsansvar basert på kommunens mål for
utviklingen. Notodden kommune åpner for at selskapet kan posisjonere seg for å bli en
større regional aktør gjennom framtidige omstruktureringer i bransjen
3. Avkastningskravet til Notodden Energi Holding baseres på NVEs referanserente.
Utbyttepolitikken fastsettes som et fast beløp på 3,375 mill kroner (tilsvarende 50 % av et
normalt overskudd etter skatt på 6,75 mill. kroner), samt 50 % av det overskuddet etter
skatt som overskyter 6,75 mill. kroner.
Notodden kommune slutter seg til forslag om ny organisasjonsstruktur for Notodden Energi
AS som fra 01.01.2013 blir til Notodden Energi Holding AS. Ordfører gis fullmakt som
generalforsamling til å kvalitetssikre de økonomiske disposisjoner som foretas i samband med
opprettelsen av nye selskap.
--------------

Kommunestyret i møte 15.11.2012 sak 89/12
Behandling:
Torgeir Fossli (V) tok opp rådmannens konklusjon/anbefaling i tilleggsnotat til
kommunestyret av 7.11.2012:
Revisors forslag til reviderte vedtekter legges til grunn, med unntak for de punkter som er
redegjort for i rådmannens tilleggsnotat.
Else S Aasen foreslo på vegne av Arbeiderpartiet:
Gjennomgående styrerepresentasjon i selskaper de eier 100% dvs: styret i holdingselskapet skal være styre i de andre datterselskapene i konsernet.
Håkon Sørby (SP) foreslo følgende endring i pkt 4 i innstillingen:
Notodden kommune slutter seg til forslag om ny organisasjonsstruktur for Notodden Energi
AS fra 1.1.13.
Ordfører gis fullmakt som generalforsamling til å kvalitetssikre de økonomiske disposisjoner
som foretas i samband med opprettelsen av nye selskap.
Votering:
Arbeiderpartiets forslag falt med 21 mot 20 stemmer.
Torgeir Fosslis forslag til nytt pkt 1 ble enstemmig vedtatt. (Formannskapets innstilling pkt 1
fikk ingen stemmer)
Håkon Sørbys forslag til nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt. (Formannskapets innstilling pkt 4
fikk ingen stemmer)
Formannskapets innstilling med endringer pkt 1 og 4 slik det framgår av voteroingen over ble
deretter enstemmig vedtatt.
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Saksframstilling:
Vedlegg til formannskapets behandling:
1. Forslag til vedtekter for Notodden Energi Holding AS
2. Notat fra Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Gisle Haukvik av 23.10.2012
3. Statens forretningsmessige eierskap - utbyttepolitikk, Nærings- og handelsdepartementet
1. Eierskapsmelding, eierskapspolitikk og eierstrategi
Eierskapsmeldingen til Notodden kommune ble vedtatt i sak 20/12. Saken omhandlet
eierskapspolitikken, mens eierstrategiene for hvert enkelt selskap gjenstår.
Eierskapspolitikken er et rammeverk for hva slags systemer, retningslinjer og rutiner
kommunen skal ha for utøvelse av sitt eierskap. Dette omfatter bl.a. rutiner for rapportering,
premisser for valg av styremedlemmer, premisser for valg av selskapsorganisering og
premisser for utøvelse av eierskap. Eierstrategiene vil utgjøre de prioriteringer og tiltak
kommunen har overfor hvert enkelt selskap for å sikre at selskapet ivaretar de målsetninger
som eierne har satt.
I denne saken foreslås eierstrategi for Notodden Energi Holding AS, som foreslås opprettet
som morselskap i en konsernmodell. Eierstrategien er framkommet gjennom nær dialog med
Notodden Energis administrasjon og styre, og ved sammenlikning med statlige og
bransjemessige standarder. Strategien er i hovedsak utformet som et tekstlig forslag eller som
en beskrivelse, og kun innenfor de mest prinsipielle områder er ulike alternativer diskutert.
Dette bidrar til at strategien framstår som tydelig, men det skiller seg noe fra normal
saksframstilling.
2. Eierskapets omfang
Notodden Energi AS er 100 % eid av Notodden kommune. Notodden Energi AS har eierskap
i flere ulike aksjeselskap som beskrevet i punkt 8. Her beskrives også forslag til
omstrukturering av selskapet til en konsernmodell der Notodden kommune eier
holdingselskapet Notodden Energi Holding AS med 100 %.
3. Vedtektsendringer
Det legges fram forslag til nye vedtekter for Notodden Energi Holding AS. Forslaget som er
vedlagt er bl.a. basert på prinsipper fra eierskapsmeldingen.
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4. Eierstrategi
Eierskapet skal baseres på to likeverdige strategier, dels forretningsmessig og dels politisk.
Notodden Energi Holding AS skal:
Bidra som samfunnsutvikler i tråd med Notodden kommunes mål for
utviklingen.
Gi Notodden kommune en årlig og forutsigbar avkastning i form av utbytte.
Omstrukturering av Notodden Energi AS til Notodden Energi Holding AS, samt nye vedtekter
for Notodden Energi Holding AS tilsier ikke endringer i begrunnelsen for Notodden
kommunes eierskap. Eierskapet skal videreføres med de strukturelle endringer som foreslås.
Notodden kommunes eierskap skal være fleksibelt i forhold til de store strukturelle
endringene på energiområdet som er på gang og som vil akselerere i årene som kommer.
Notodden kommune ser derfor positivt på at Notodden Energi AS arbeider strategisk og aktivt
posisjonerende ved å søke en bredere plattform for den samlede virksomheten. Det betyr at
Notodden kommune som eier vil være åpen for å vurdere fusjon og/eller oppkjøp av andre
selskap for å gjøre Notodden Energi Holding AS til en betydelig regional aktør i markedet.
Dette vil ha som konsekvens at beslutninger, ansvar og mulige risikoer kan bli delt med flere
aksjonærer.
De krav som vil stilles til Notodden Energi Holding AS fra Notodden kommune gjelder både
avkastning på kapital i form av utbytte, men er også av politisk natur. Utover det å være
ansvarlig for nett- og krafttjenester til folk og næring har Notodden Energi Holding AS et
samfunnsansvar. Notodden kommune knytter samfunnsansvaret opp mot kommunens
strategiske plan ”Mål for utviklingen”. Samfunnsansvaret avgrenses til de sektorer der
Notodden Energi Holding AS har virksomhet.
Notodden kommune vil styrke eierskapet ved tydeligere mål, tettere dialog og forutsigbare
rammevilkår. Men kommunen vil også kreve mål og årsplaner med styringsparametre for
virksomheten.
5. Evaluering og oppfølging av eierskapet
Det utvikles styringsparametre i tilknytning til årsplan, strategi og langsiktige mål.
Styringsparametrene legges til grunn for oppfølging av eierskapet og legges fram for
generalforsamlingen årvisst.
6. Avkastningskrav og utbyttepolitikk
Avkastningskrav og utbyttepolitikk er viktige ledd i eieroppfølgingen av ethvert selskap. Dette
gjelder også for kommunen som eier av selskaper med forretningsmessig drift som Notodden
Energi.
I denne sammenhengen er det viktig å skille mellom begrepet avkastning, som gir uttrykk for
verdiskapingen i et selskap, og begrepet utbytte, som er den delen av avkastningen som tas ut
av eieren av selskapet.
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Kommunen har som eier investert store beløp i form av innskutt kapital og tilbakeholdt
overskudd. I prinsippet kunne kommunen ha brukt denne kapitalen til andre formål. Kapitalen
har derfor en kostnad som tilsvarer kapitalens alternative verdi for eieren. Avkastningskravet
blir definert som den forventede alternative avkastningen som kunne vært oppnådd på annen
måte til samme risiko.
Utbyttepolitikk blir definert som langsiktige retningslinjer for hvordan avkastningen fra et
selskap skal anvendes, eller hvor mye som skal betales ut til eieren og hvor mye som skal
kunne holdes tilbake i selskapet til bruk for investeringer, drift eller fondsoppbygging. For
kommunen som eier legges det til grunn at utbyttepolitikken skal støtte opp under et
overordnet mål om verdiskaping over tid.
Notodden kommune har over tid tatt ut store verdier av Notodden Energi i form av utbytte.
Utbyttet har vært på et høyt nivå i forhold til selskapets størrelse og utvikling, ettersom
utbyttet ikke har kunnet blitt videreført over tid og egenkapitalandelen til selskapet har sunket.
Det er rimelig at eier skal kunne forvente avkastning av et selskap som driver
forretningsmessig virksomhet. Notodden kommune ønsker en utbyttepolitikk som er
forutsigbar og som kan bidra til stabilitet og vekst over tid.
Det kan skisseres ulike modeller for framtidig utbyttepolitikk:
a) Fast prosentsats av overskudd
b) Fast nivå på utbytte
c) Kombinasjon av fast årlig nivå + prosentandel av overskytende overskudd
d) Trappemodell, med faste beløp og prosentsatser i flere trinn.
Et utgangspunkt for god industriell utvikling er at selskapet har kapital til å finansiere
lønnsom vekst. Større internasjonale selskaper betaler gjennomgående 30-50 % av
gjennomsnittlige overskudd over tid i utbytte. Statens utbyttepolitikk overfor heleide selskaper
er utformet som en andel av årsresultatet, tilsvarende modell a. En hardere utbyttepolitikk vil
være en andel av normalt årsresultat, tilsvarende modell b.
Ved modell a vil utbyttet variere fra år til år. Selskapet vil hvert år beholde en andel av
overskuddet til å finansiere vekst.
Ved modell b er utbyttet fast og derved forutsigbart både for eier og selskap. I gode år
beholder selskapet et stort beløp til å finansiere vekst, mens i dårlige år beholder selskapet lite
eller ingenting av overskuddet. For at modellen skal være bærekraftig over tid må utbyttet
fastsettes som en rimelig andel av et normalt overskudd.
Modell c og d er kombinasjoner av a og b som gir en god forutsigbarhet samtidig som eier får
en andel av ekstra avkastning i gode år for selskapet. Rådmannen foreslår at Notodden
kommune benytter modell c, som er både lett forståelig og gir kommunen en andel av
gevinsten i gode år.
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Med bakgrunn i at Notodden Energi har lav egenkapitalandel i forhold til gjennomsnittet i
bransjen foreslår rådmannen at utbyttepolitikken baseres på et fast årlig beløp tilsvarende 50
% av et normalt overskudd, samt 50 % av overskytende overskudd. Denne utbyttepolitikken
skal revurderes når Notodden Energi har oppnådd en egenkapitalandel som er lik snittet i
bransjen.
Rådmannen forutsetter at avkastningskravet for Notodden Energi i størst mulig grad bør bli
utformet etter samme prinsipper som for bransjen for øvrig. Dette er blant annet begrunnet
med hensynet til konkurransen og effektiv ressursallokering. Rådmannen anbefaler at det
fastsettes avkastningskrav for Notodden Energi basert på kapitalverdimodellen, med krav til
en egenkapitalavkastning etter skatt på bokført verdi av egenkapitalen. For å sikre selskapet
stabile rammebetingelser bør som hovedregel avkastningskravet ligge fast i en periode på 3-5
år, med mindre det før den tid skjer vesentlige endringer i de faktorer som påvirker kravet.
For nettselskaper utarbeider NVE en referanserente som skal være på nivå med et
markedsmessig avkastningskrav til investeringer med tilsvarende risiko som nettvirksomhet.
Referanserenten er for tiden ca 7,5 %, og utgjør etter rådmannens vurdering et fornuftig
avkastningskrav for Notodden Energi-konsernet.
Notodden Energi-konsernet vil ha en egenkapital på omlag 90 mill. kr med utgangspunkt i den
strukturen som foreslås. En avkastning basert på en referanserente (avkastningskrav) på 7,5 %
tilsier et normalt overskudd etter skatt på 6,75 mill. kr.
I rådmannens forslag til utbyttemodell vil et normalt overskudd utgjøre 3,375 mill. kroner. I år
med høyere overskudd vil i tillegg 50 % av overskytende overskudd bli utbetalt som utbytte.
7. Virksomhetens posisjon, risiko og utviklingsstrategi
Nettleie. Signaler både fra NVE og politisk hold går i retning av ønske om færre og større
enheter innenfor energibransjen og spesielt i antall nettselskaper. I dag har Norge ca. 180
nettselskaper, veldig mange har et kundeantall på langt under 5000. NE har i dag 7400 kunder
innenfor sitt konsesjonsområde for distribusjon av strøm – som er Notodden kommune. NE
er i ferd med å legge til rette for salg av strøm til sluttbruker. Inntil 1998 var NE selger av
strøm, men solgte alle strømkundene til SKK dette året. Inntil nå har derfor NE kun levert
strøm på såkalt leveringsplikt, dvs. når kunden selv ikke har valgt strømleverandør så har vi
en plikt etter konsesjonsvilkårene å skaffe denne kunden strøm.
Strømsalg har som kjent ikke vært gjort siden 1998. NE har imidlertid mange kunder som
heller foretrekker å stå på leveringsplikttariff istedenfor å velge strømleverandør ut fra det
forholdet at de ønsker strøm og nettleie på samme faktura. Det kan kundene få også ved å
velge Fjordkraft som strømleverandør, da NE har faktureringsavtale med dette selskapet. De
andre – ca. 60 strømleverandørene i Notodden kommune fakturerer selv sine strømleveranser
til sine kunder – som da mottar en faktura fra strømleverandør og en fra netteier – dvs. NE.
Ambisjonen med omorganiseringen er å bli et konkurransedyktig alternativ – spesielt for NE’s
egne abonnenter. Ambisjonen stopper imidlertid ikke der idet vi kommer til å søke om en
generell konsesjon som omfatter strømsalg til i prinsippet hele Norge.
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Når omorganiseringen er ”landet” og konsesjonen er innvilget vil NE fremstå som en aktuell
strømleverandør på lik linje med andre leverandører og vil markedsføre seg lokalt og regionalt
i første rekke, men vil selvsagt kunne levere strøm til kunder i hele landet.
Kraftproduksjonen til NE består av 2,92 % produksjonsandel i Svelgfoss kraftverk.
Svelgfoss kraftverk eies av Hydro med vel 70 % og med resterende til Skagerrak Kraft. SKK
måtte i sin tid – når hjemfallskraften i Svelgfoss var på salg i 1990/1991 selge 10 % av sin
andel på 29,2 % til hhv. Kragerø Energi og Notodden Energi. Dette for at det skulle bli igjen
noe produksjon i lokalt eie. Produksjonsandelen utgjør ca. 15 GWh i middelproduksjon og
selges i dag via Skagerrak-systemet som opererer på NordPool på våre vegne. Inntektene fra
dette strømsalg følger fluktuasjonen i strømprisen, men har de siste årene ligget et sted
mellom kr. 1 og kr. 1,5 mill. Øvrig kraftproduksjon i Notodden disponeres av Skagerrak og
Hydro. Notodden kommune har så langt valgt å innestå for salg av konsesjonskraften sin via
Kommunekraft AS. Konsesjonskraften utgjør 26 GWh årlig og vil kunne kjøpes av NE og
bidra til stabile og konkurransedyktige alternativ til NE’s abonnenter.
Sauland kraftverk er et stort prosjekt som det forventes en avklaring rundt utbyggingskonsesjon i løpet av 2012. Dersom det blir utbygging vil NE delta i denne med sin eierandel
på 16,2 %, men vil gjennom eierskapet ikke bli favorisert ved å kunne ta ut sin eierandel som
produksjon fra kraftverket. Kjøp av kraft fra Sauland kraftverk vil derfor ikke bli annerledes
enn å kjøpe fra en hvilken som annen kraftprodusent.
Notodden Energi Montasje AS, vil være tredje skudd på stammen, og en enhet som kan
medvirke til å styrke posisjonen som regional aktør. Ser man noen år frem i tid vil
distribusjon av strøm skje fra 3 – kanskje 4 nettselskaper i fylket. Skagerrak vil beholde sin
markedsposisjon i Grenland og Vestfold og vil i tillegg sannsynligvis ”sluke” Kragerø Energi
og Drangedal Elverk. Det vil sannsynligvis bli en Øst-Telemark konstellasjon bestående av
øvre del av Nome, Sauherad og Bø som alle i dag betjenes av Midt-Telemark Energi,
Notodden som betjenes i dag av NE, Hjartdal som betjenes av Hjartdal Elverk og Tinn som
betjenes av Tinn Energi.
Opprettelsen av selskapet som regional aktør vil kunne tiltrekke seg kritisk kompetanse på
området, nye lærling plasser og nye inntekter som vil bidra inn i vårt arbeid med å fornye egne
anlegg. En framtid som vil være preget av større enheter vil også medføre at vi må inngå i
samarbeidsstrukturer som vi i dag ikke kjenner. I en regional modell vil Notodden kommune
ikke kunne påregne og ha styringsflertall alene. Det er selvsagt mange måter å organisere
dette på, men skal en få til en regional modell må en selvsagt være innstilt på å dele med seg.
I hovedsak vil dette trolig gjelde innenfor nettmonopolet og der eierskapet til Notodden
Energi Nett AS vil måtte deles på de kommuner som dette nettselskapet skal distribuere strøm
til.
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8. Beskrivelse av selskapet – forslag til omstrukturering av selskapet
Rådmannen vil i det følgende beskrive Notodden Energi med datterselskaper samt forslaget til
omstrukturering av selskapet. Forslag til omstrukturering til konsernmodell har bakgrunn i
store strukturelle endringer i energimarkedet og nødvendig posisjonering for å beholde og øke
fremtidig lokal verdiskaping. Selskapsstrukturen som beskrives krever politisk tilslutning.
Gjennomgangen av eierskapets omfang gir innsyn i og kunnskap om hvordan selskapet har
vokst siden 1998 og hvordan det ved strategiske valg har ivaretatt politiske målsettinger for
utvikling til beste for Notoddens innbyggere.
Notodden Energi Holding AS
Notodden Energi AS ønsker å komme i posisjon igjen som selger av kraft både for å levere
bedre tjenester til brukerne av Notodden Energi AS sitt nett, men også for å møte de
utfordringer som er knyttet til store strukturelle endringer i kraftmarkedet. Skal Notodden
Energi igjen kunne selge kraft er selskapet pålagt av NVE å etablere et skille mellom nettdelen
og kraftdelen.
I forslaget til omstrukturering opprettes Notodden Energi Holding AS som eies 100 % av
Notodden kommune. Samtidig gir Notodden kommune fra seg eierskapet i Notodden Energi
AS til Notodden Energi Holding AS. Aksjeeierskapet overføres med tilsvarende beløp som i
dag ligger i Notodden Energi AS, dvs kr. 37,4 mill. (se vedlegg for nærmere utredning fra
Ernst & Young.) Stiftelsesomkostninger og bistand fra eksterne firma, herunder revisor,
betales av Notodden Energi AS.
En modell for Notodden Energi Holding AS er tenkt som følger:
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Notodden Energi Nett AS
Notodden Energi Nett AS vil i konsernmodellen være det som i dag er Notodden Energi AS.
De selskapene som tidligere er opprettet av Notodden Energi vil også følge med inn i den nye
konsernmodellen.
a)
b)
c)
d)
e)

Nytt datterselskap til Notodden Energi Holding AS.
Aksjekapital kr.37,4 mill. som før.
Nytt selskap for salg av nett-tjenester i henhold til konsesjon.
Viderefører Notodden Energi AS sin selskapsportefølje
Oppstart 01.01. 2013

Arbeidsgiveransvar:
• Notodden Energi Nett AS vil være fremtidig arbeidsgiver for alle ansatte i
dagens Notodden Energi AS.
• Alle ansatte beholder betingelser, rettigheter og plikter de i dag har i dagens
Notodden Energi AS.
Organisering:
• Funksjoner som skal dekkes i de andre selskapene – hovedsakelig
strømselskapet må leies fra Notodden Energi Nett AS. Andre nødvendige
funksjoner som for eksempel regnskapsføring, IT m.v. leies også fra Notodden
Energi Nett AS forutsatt at en er innenfor energilovens bestemmelser.
• Noen ansatte vil få endrede ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Hvem og i
hvilket omfang må defineres nærmere og klargjøres før iverksettelse. Dette vil
selvsagt også skje i nært samarbeid med de som blir implisert og med de
tillitsvalgte.
• Det blir ikke aktuelt med ekstern rekruttering til å fylle noen av de ovenfor
nevnte administrative funksjonene.
Notodden Energi Kraft AS
Notodden Energi AS (NE) solgte sluttkundene på strøm til SKK i 1998. I avtalen har NE for
så vidt bekreftet at de ikke skal starte med strømsalg igjen. Avtalen har ingen gyldighetsfrist.
Markedsutviklingen
To velrenommerte advokatfirmaer har hatt avtalen til gjennomgang og konkludert med:
Advokatfirma Hjorth: NE er bundet av avtalen – Ingen tidsbegrensning
Advokatfirma Wiersholm: Sett i lys av markedsliberaliseringen som har skjedd siden 1998
konkluderes det med at avtalen ikke kan anses gyldig i dagens situasjon. SKK – nå Skagerrak
Energi har i tillegg ”outsourcet” strømsalget til Fjordkraft – et selskap deleid av Skagerrak
Energi.
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Konsesjonsbetingelser
NVE tildeler omsetningskonsesjon til de selskaper som ønsker å starte med salg av strøm til
sluttbruker. Ved siste fornyelse av omsetningskonsesjonen søkte Notodden Energi AS også
om slik tilgang, men grunnet manglende bruk av denne tilgangen har NVE konkludert med at
konsesjonen for inneværende periode (frem til 2014) ikke kan anses å dekke denne typen
aktivitet. Organisering av konkurranseutsatt virksomhet for selskaper som også innehar
konsesjon etter energiloven skal skje i henhold til bestemmelser i energilovens § 4-6, 1.ledd,
jf. § 4-6, 2.ledd.
§ 4-6. (Krav om selskapsmessig skille)
I en vertikalt integrert virksomhet som er tillagt systemansvar etter § 6-1 eller som har
over 100.000 nettkunder, skal nettvirksomheten skilles fra virksomhet innen
produksjon eller omsetning av elektrisk energi. Virksomhetene skal være organisert i
selvstendige juridiske enheter. Nettvirksomheten skal ikke selv eie eller eies av enheter
med virksomhet innen produksjon eller omsetning av elektrisk energi.
Ved sammenslåinger, oppkjøp mv. som utløser konsesjonsplikt etter denne lov hvor
både nettvirksomhet og virksomhet innen produksjon eller omsetning av elektrisk
energi inngår, kan departementet stille krav om at den vertikalt integrerte
virksomheten skal organiseres som nevnt i første ledd.
Nordisk sluttbrukermarked – og etablering av såkalt ”leverandørsentrisk modell” – Statnetts
prosjekt for etablering av en felles ”datahub.”
I retningslinjene som foreligger fra Nord REG (de nordiske regulatorene) skal det etableres en
såkalt leverandørsentrisk modell der kraftleverandøren skal ha fakturerings- og kundeansvar.
Fakturering og innkreving av nettleie, forbruksavgift, avgift til ENOVA og merverdiavgift
overtas av kraftleverandøren.
Statnett har gjennomført et prosjekt med siktemål å etablere en ”datahub” der alle data for
tariffer, strømpris m.v. blir liggende og der kraftleverandørene kan hente ut grunnlagsdata for
fakturering. Nettselskapet har ansvar for å legge inn nødvendige data i ”datahuben”, men har
ellers ingen kundeansvar. NVE svarer at kundene har ikke behov for kontakt med
nettselskapet. Nettkunder av NE ønsker å ha en faktura og foretrekker også i stor grad lokal
leverandør av strøm.
NE har i dag ca. 2 000 kunder som ikke har valgt egen strømleverandør, men som velger å ha
NE som leverandør på tross av at dette til tider kan falle dyrere ut enn valg av ekstern
strømleverandør.
NE’s salg av strøm har til i dag vært dekket innenfor den såkalte ”leveringsplikten”, men NE
oppfyller ikke NVE’s krav til nettnøytralitet og oppfølging av de kundene som fortsatt står
med NE som strømleverandør. Dette følger av NVE’s vedtak om avslag på søknad om
reetablering av strømsalg innenfor løpende omsetningskonsesjon.
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To alternativer til å møte denne utfordringen:
NE må etablere eget strømselskap og flytte kundene over i dette selskapet.
NE må avvikle strømsalg og ”tvangsflytte” kundene over i til en ekstern
strømleverandør. Dette vil i så fall resultere i et inntektsbortfall på oppimot 1,5 mill.
kroner og tap av arbeidsplasser.
Energiloven setter krav til organisering av omsetningsvirksomhet – jf. § 4-6, 1. og 2. ledd.
Samme lov stiller også krav til funksjonelt skille i § 4-7;
§ 4-7. (Krav om funksjonelt skille)
Vertikalt integrerte virksomheter som omfattes av § 4-6 første ledd, må oppfylle krav
om funksjonelt skille fastsatt i eller i medhold av denne bestemmelsen innen den frist
departementet fastsetter.
Personer i ledelsen i nettvirksomheten kan ikke delta i ledelsen i virksomhet som
forestår konkurranseutsatt virksomhet innenfor den vertikalt integrerte virksomheten.
Morselskap eller kontrollerende eier skal ikke gi instrukser til nettvirksomheten om
den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av
nettet som ikke går utover fastsatte grenser for nettvirksomhetens økonomiske rammer.
Strengt fortolket kan ikke ledelsen i nettvirksomheten dvs. Notodden Energi AS delta i
ledelsen i virksomhet som forestår en konkurranseutsatt virksomhet som strømsalg,
kraftproduksjon og andre type tjenester som ikke er definert innenfor monopolområdet og som
er omfattet av konsesjon etter energiloven.
Ovennevnte betyr at om NE skal beholde verdiskapingen av sine 2000 strømkunder og
samtidig opprettholde minst like stor total verdiskaping som i dag må virksomheten
omorganiseres i henhold til kravene i Energiloven.
NVE anfører i sitt vedtaksbrev datert 9.7.2012 følgende:
”I omorganiseringssaker der både nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet er
involvert har NVE normalt stilt krav til organisering i separate selskaper, uten direkte
eierskap fra nettselskap til selskap med konsesjon for kraftproduksjon og/eller omsetning,
eller omvendt. En slik organisasjonsstruktur hvor monopol- og konkurranseutsatt virksomhet
organiseres i separate datterselskap under ett holdingselskap betegnes som konsernmodellen.
Organisering i konsern aksepteres som tilstrekkelig selskapsmessig skille mellom
nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. Morselskapet kan da ikke drive virksomhet
som er konsesjonspliktig etter energiloven.”
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Det foreslås etablering av Notodden Energi Kraft AS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nytt datterselskap til Notodden Energi Holding AS.
Aksjekapital kr. 100 000,-.
Nytt selskap for strømsalg.
Etableres i desember 2012, og søker konsesjon for salg av strøm til
sluttbruker i desember 2012.
Overtar samtlige forpliktelser overfor 2000 eksisterende strømkunder.
Overtar produksjonsandel i Svelgfoss kraftverk
Overtar aksjeandel i Sauland kraftverk
Oppstart 1.1.2013.

Notodden Energi Montasje AS
Motivet for etableringen av selskapet er tredelt – for det første for å dekke opp interne behov,
dvs. oppgaver som i dag kjøpes eksternt av konkurrenter til et slikt selskap. For det andre for å
ta den delen av markedet som kommer i kjølvannet av behovet for investeringer og
oppgraderinger av strømnettet i Norge og for det tredje å trekke til seg kritisk kompetanse for
utvikling av disse tjenestene og bli en viktig lærling bedrift. Statnett antyder en totalkostnad
for oppgradering av ledningsnettet i Norge til 115 – 120 milliarder.
Notodden Energi kjøpte tjenester for mer enn 11 mill. kroner eksternt i 2011 og målsettingen
med etableringen av NE Montasje AS er at mer enn halvparten av disse kjøpene skal plasseres
i datterselskapet og at selskapet skal være en regional aktør.
NE er allerede en regional aktør i og med at vi har Altibox der Midt-Telemarks-kommunene
er inne via Midt-Telemark Breiband og at Hjartdal allerede er inne via Telefiber og der en
forventer at Tinn Energi kommer inn med det første. Det vil også være tilfelle for NE Kraft
som strømleverandør i en regional skala og det vil ikke minst gjelde NE Montasje som vil ta
oppdrag for alle aktørene i Telemark. NE Montasje vil bli ”nøkkelen” for å skape en regional
modell med hovedkontor i Notodden. Lykkes NE med de ambisjoner som er synliggjort i
forretningsplanen for dette selskapet vil det være vanskelig for de andre aktørene i marken å
føre argumenter for en annen lokalisering enn Notodden.
NE Montasje etableres først og fremst for å ta andelen i et vekstmarked. Som nevnt før er de
nødvendige investeringer som skal utføres de neste årene store, så store at de enkelte
nettselskap ikke har kapasitet innenfor egne rekker til å utføre pålagte oppgaver. De oppgaver
som skal utføres er pålagte i den forstand at de følger av forskriftsbaserte pålegg der NVE har
tilsynsansvaret og skal sørge for at de enkelte pålegg blir gjennomført.
NE Montasje vil som sitt hovedfokus ha nettselskaper som kundegrunnlag. Nettselskapene
har som tidligere nevnt store vedlikeholdsinvesteringer som skal gjennomføres i tillegg til
regulære nyinvesteringer og sitter ikke med tilstrekkelig egenkompetanse til å gjennomføre
dette selv. Det er riktig å si at de har verken kompetanse eller kapasitet og er heller kanskje
ikke interessert i å ha det, da inntektsmodellen til NVE har et effektivitetsaspekt som tvinger
nettselskapene til hele tiden å tenke effektivitet.
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To eksemplarer illustrerer dette:
Det er innført en ny forskrift om råtekontroll av strømstolper. Kontrollen skal utføres med
5års sykluser og stolper som blir underkjent – dvs. at de ikke er tilrådelig å klatre i skal byttes
ut i løpet av 5 års perioden. NE har ca 11000 stolper i sitt nett (både høyspent og
lavspentnett). Så langt har kontrollen vist at ca. 10 % blir underkjent – og skal byttes ut i
løpet av en 5 års periode, det vil si ca.1100 stolper i løpet av 5 år, eller 220 per år. Dette er
arbeidskrevende prosesser som krever strømutkobling, samarbeid med andre aktører som har
sine installasjoner hengende i stolpen m.v. Dette er en oppgave Notodden Energi ikke kan
klare med egne mannskaper. Tilsvarende vil det trolig være for alle de andre nettselskapene.
Det vil derfor være en betydelig oppdragsmengde av denne type bare fra nettselskapene.
Et annet eksempel er utskifting av målere til AMS – det vil si automatisk måling og styring.
Dette skal være gjennomført innen 1.1.2017, dvs. i løpet av 4 år. NE har ca. 6500 målere
igjen å skifte ut, da ca. 1000 allerede er skiftet. 6500 målere på 4 år er 1625 målere pr. år, det
er mer enn 7 målere pr. arbeidsdag i 4 år. Disse to eksemplene illustrerer hvor betydelige
arbeidsoppdrag som ligger i markedet bare lokalt de neste årene.
Notodden Energi Montasje AS har derfor nå en gylden anledning til både å skaffe seg ekstra
inntekter til konsernet, la verdiskapingen være igjen mest mulig lokalt og samtidig være med
på å posisjonere NE Montasje AS til å bli en regional aktør som må regnes med.
Slik Notodden Energi Montasje AS er tenkt organisert ser Notodden Energi også for seg at en
vil være mer konkurransedyktig i forhold til å tiltrekke seg kvalifiserte medarbeidere der en i
dag har store problemer. Selskapet vil også kunne framstå som en virksomhet som kan være
betydelig mer aktiv når det gjelder oppretting av lærlingplasser.
Notodden Energi har forsøkt seg på tilsvarende eierskap tidligere gjennom etableringen av
NE Servicepartner AS i 1999/2000. Bakgrunnen for denne etableringen var at Norsk Hydro
ønsket å avvikle sin elektrovirksomhet tilknyttet næringsparken. Norsk Hydro ønsket at de
ansatte fulgte med over i det nye selskapet som hadde som hovedoppgave å foreta
vedlikeholdsoppgaver innenfor næringsparken. Noe senere ville Haukaas Bygg avvikle sin
vedlikeholdsavdeling i næringsparken og NE Servicepartner AS ble forespurt om å overta.
Kjøpet fant sted i 2003 og plutselig hadde selskapet flere arbeidsoppgaver som på ingen måte
var forenlige med Notodden Energi AS sin kjernevirksomhet. Konseptet var idealistisk i
natur, men struktur og kultur gjorde at det var dømt til å mislykkes. NE Servicepartner AS ble
avviklet i 2007/2008 og ble en fiasko på tross av at selskapet ble kåret som ”Gaselle-vinner” i
2004.
Det foreslås etablering Notodden Energi Montasje AS
a) Nytt datterselskap til Notodden Energi Holding AS.
b) Notodden Energi Montasje AS stiftes med en aksjekapital på
c) kr.1 mill. Behovet for egenkapital vil til enhver tid måtte avspeiles i oppdragsmengde og
organisk vekst. .
d) Nytt selskap for utbedring og fornying av nettet.
e) Selskapet åpner for at medarbeidere kan være medeiere
f) Notodden Energi Montasje AS vil være omfattet av tariffavtaler som har obligatoriske
kollektive pensjonsordninger.
g) Selskapet har som ambisjon å bli en regional aktør og søker samarbeidspartnere som
styrker Øst-Telemark regionen.
h) Oppstart 01.01. 2013
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GO Link AS
Go Link AS er et 100 % eiet datterselskap av Notodden Energi. Selskapet het NotCom AS
frem til 2008 da det byttet navn til GO Link AS, dels for å slippe en navnefeide med NetCom.
Selskapet ble etablert etter initiativ fra Notodden Utvikling AS i 1999. Selskapets eierskap
besto i starten av 50 % Notodden Utvikling AS og 50 % Notodden Energi AS. Senere ble
40 % av selskapets aksjer solgt til Fastcom Telemark AS som ble drevet av to gründere
innenfor telekom-bransjen. Eierskapet var frem til 2006 40 % til Notodden Energi AS, 20 %
til NUAS og 40 % til Fastcom Telemark. Senere ble Fastcom Telemark kjøpt opp av Tele1
Europe og som igjen ble kjøpt av Song Networks, som igjen ble kjøpt opp av TDC.
Strategiske mål for utviklingen i Song Networks/TDC og Notodden Energi/NUAS var
uforenelige. Det resulterte i at Notodden Energi kjøpte ut TDC’s eierandel på 40 % i NotCom
AS. NE hadde tidligere overtatt eierandelen NUAS satt igjen med og var før oppkjøpet av
TDC’s andel oppe i 60 % aksjeandel.
Selskapets hovedmålsetting var å skaffe tilgang til kommunikasjonsløsninger som var
konkurransedyktige i markedet, og som i 2000 stort sett besto av løsninger levert fra Telenor.
Etableringen av NotCom medførte en betydelig reduksjon av kostnadene til kommunikasjonsløsninger for bedrifter og offentlig forvaltning i Notodden, da også Telenor måtte senke sine
priser betraktelig for å henge med i konkurransen. NotCom var et direkte resultat av
etableringen av en alternativ stamnettforbindelse for kommunikasjon inn til Notodden fra
omverdenen. Denne stamnettforbindelse var Telenor enerådende på inntil en ny fiberkabel ble
lagt fra Notodden til Nordagutu og som gjorde tilgangen til det nasjonale nettet bygget opp av
Bane Tele tilgjengelig.
Notodden Bredbånd AS
Notodden Bredbånd er et 100 % eiet datterselskap av Notodden Energi. Etableringen skjedde
etter initiativ fra Notodden Utvikling AS og i starten var NUAS eneeier.
Formålsparagrafen for selskapet var som følger:
”Selskapets formål er å etablere bredbåndsforbindelse mellom Notodden og Bane Teles nett
langs Sørlandsbanen, gjennom legging av 24 par fiberkabel på samme strekning. Selskapets
virksomhet etableres på et forretningsmessig grunnlag og skal skje innenfor hovedområdet
som er utleie av kapasitet på nevnte fiberkabel, men også innenfor aktiviteter som står i
naturlig tilknytning til hovedvirksomheten, herunder deltagelse i andre selskaper med
tilsvarende eller beslektet virkeområde.”
Bakgrunnen for denne selskapsdannelsen var at NUAS var tilsagt kompensasjonsmidler i
kjølvannet av at Notodden kommune fikk endret sin arbeidsgiversats fra 9,4 % til 14,1 %.
Kompensasjonsmidlene som ble tildelt skulle brukes til infrastrukturtiltak og til
kompetansefremmende tiltak. Noe av midlene ble derfor brukt til å få etablert en
fiberforbindelse fra Notodden til Nordagutu som igjen ga adgang til Bane Teles nasjonale
stamnett som da var en motvekt til Telenors dominerende stilling på området.
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Denne etableringen sammen med etableringen av NotCom AS resulterte i en halvering av
kommunikasjonskostnadene til bedrifter og offentlig forvaltning i Notodden kommune.
Notodden Bredbånd har blitt brukt som ”instrument” av NE til å videreføre strategien med å
sikre seg tilgang til stamnettforbindelser ut i verden.
I dag eier Notodden Bredbånd stamnettforbindelse videre fra Nordagutu til Skien, fra
Notodden til Ørvella og fra Notodden til Storaas i Jondalen. I tillegg disponerer Notodden
Bredbånd kapasitet på stamnettet til Bane Tele/Ventelo/Broadnet fra Notodden til Drammen.
Videre er det inngått såkalte ”swap”-avtaler med TDC på strekningen Notodden – Sandefjord.
”Swap” avtaler er såkalte bytteavtaler på kapasitet der TDC som har egen fiberlinje fra
Ulefoss til Skien og videre til Sandefjord har byttet bort to fiberpar i denne mot å få fire
fiberpar i vår fiberkabel fra Ulefoss til Notodden. Dette skjer uten noen økonomisk
kompensasjon for noen av partene.
Notodden Bredbånd AS spås å bli verdifull på sikt da tilgangen til kapasitet via fibernettet er
begrenset, men der Notodden Bredbånd er sikret gjennom langsiktige samarbeidsavtaler.
Thermokraft AS
Notodden Energi eier 61 % av Thermokraft. Thermokraft AS het i starten Notodden
Fjernvarme AS og ble dannet på bakgrunn av initiativ fra Notodden Utvikling AS. Stifterne
av selskapet var Notodden Utvikling AS med 18 % av aksjene, Becromal Norway AS med
25 % av aksjene, Skiensfjordens kommunale kraftselskap med 25 % av aksjene og Notodden
Energi AS med 31 % av aksjene. Formålsparagrafen til selskapet var som følger:
”Selskapets formål er å bygge og drive systemer for vannbåren varme med basis i aktuelle
energikilder på et forretningsmessig grunnlag, samt aktiviteter som står i naturlig tilknytning
til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende eller beslektet virkeområde.”
Saken om fjernvarme basert på spillvarme fra Becromal var for så vidt ikke ny, allerede i 1996
var temaet oppe føreste gang. Det som var utløsende faktor for etableringen i 1999/2000 var
1. etappe av opprustningen av Storgata som da hadde planer om varme i gatelegemet. I
starten var Notodden Fjernvarme dimensjonert til å levere ca. 4,5 GWh til gateoppvarming, til
oppvarming av arealer i næringsparken og til aktuelle lokasjoner som lå langs hovedledningen
fra næringsparken og opp i Storgata. Energikilden var spillvann fra prosessen på Becromal –
et spillvann som holdt fra 60 – 70 grader. Becromal ble hovednergikilden fra 2000 og frem til
flytting var et faktum sent på året i 2010.
I perioden fra 2000 og frem til i dag har Thermokraft AS gjennomgått en rivende utvikling. I
2011 leverte selskapet ca. 12 GWh i fjernvarme, en tredobling fra opprinnelig målsetting når
selskapet ble etablert. I løpet av perioden frem til 2020 vil ekspansjonen fortsette i levert
volum og langtidsbudsjettet viser et potensial på opp mot 25 GWh, mer enn en fordobling fra
dagens volum.
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Økonomisk har etableringen av Thermokraft vært en suksess. Alt fra starten har selskapet gått
med overskudd, et overskudd som er pløyet tilbake i selskapet og brukt til å bygge opp
egenkapitalen. I dag eies selskapet med 61 % av Notodden Energi AS og 39 % av AT
Biovarme AS – et datterselskap av AT Skog AS. Lokale skogeiere har fått tilsagn om å kjøpe
seg inn i Thermokraft AS med inntil 4,5 % dvs. en andel som i så fall vil redusere AT
Biovarme AS eierandel i selskapet. Skagerrak Varme AS, et datterselskap av Skagerrak
Energi AS var inne som eier inntil medio 2011, da Skagerrak solgte aksjene sine til AT
Biovarme. Bakgrunnen for dette salget var at de ville konsentrere innsatsen om
fjernvarmeutbygging i eget konsesjonsområde i.e. Grenland og Vestfold.
Midt-Telemark Breiband AS
Notodden Energi eier 45 % av Midt-Telemark Breiband AS. Midt-Telemark Breiband AS ble
etablert i 2010 av Notodden Energi AS, Midt-Telemark Energi AS og Kinck AS.
Eierforholdet er 45,45,10 %. Bakgrunnen for etablering av dette selskapet var Notodden
Energis avtale med Lyse Kraft og Altibox-konseptet i Telemark.
Før NE startet utbygging i Midt-Telemark ble Midt-Telemark Energi invitert inn i et
samarbeid om denne utbyggingen, et samarbeid de takket nei til i 2008. Lederskifte i MidtTelemark Energi gjorde at saken kom opp igjen for å få være med å bygge ut Altibox i deres
konsesjonsområde. Alternativet til dette hadde vært at Midt-Telemark Energi måtte starte sitt
eget konsept og blitt en konkurrent til NE og Altibox.. Det ble derfor laget et felles selskap
som kjøpte infrastruktur og et kundegrunnlag som Notodden Energi hadde bygget opp i
Sauherad og Bø. Midt-Telemark Breiband AS er en lokalt co-partner av Altibox-konseptet.
Notodden Energi AS setter som hovedpartner vis a vis Lyse Kraft alle betingelser som copartner har tilgang til.
Midt-Telemark Breiband AS har ansvar for fysisk utbygging og oppkobling av kunder, mens
NE har ansvar for alle ”software”-tjenester, herunder kundeservice, produktoppfølging,
markedsføring, prosjektledelse og teknisk support. Avtalen med Midt-Telemark Breiband AS
løper frem til 2016, dette er identisk med den avtalen Notodden Energi har mot Lyse Kraft
som er eier av Altibox-konseptet.
Altibox
Altibox har vært og er en viktig aktivitet i Notodden Energi AS. NE er her en regional aktør
gjennom co-partneravtaler som dekker et betydelig geografisk område. Altibox ble etablert
som konsept hos NE i 2006, og var først og fremt ment å skulle dekke det lokale behovet for
bredbåndstjenester, inkl. TV og telefoni. Utbyggingskostnadene er store da prinsippet om
fiberkabel helt inn til hver abonnent fordrer relativt store anleggskostnader For å få
lønnsomhet i konseptet så vi det som viktig å kunne levere tjenesten også i et større område,
utover Notodden kommune. NE inngikk derfor en samarbeidsavtale med Lyse Kraft som eier
av Altibox-konseptet, og fikk eksklusiv førsterett til utbygging og leveranse av tjenestene i
Midt-Telemarks kommunene Bø, Sauherad og Nome Senere ble denne utvidet til å gjelde alle
Vest-Telemarks kommunene, Seljord, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Tokke, Vinje, ØstTelemarks kommunene Hjartdal og Tinn, Numedals kommunene Flesberg, Rollag og Nore og
Uvdal samt Hallingdals kommunene Flå, Ål, Nes, Hemsedal, Gol og Hol.
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Avtalen slo fast at om det var interesse for utbygging skulle NE ha førsteretten, men det var
åpnet adgang til å skaffe seg samarbeidspartnere. Det er utbygging i gang i alle områdene
unntatt Numedal. Her er det inngått co-partneravtaler som sikrer at utbygging skjer, men det
er co-partner står for alle investeringer. Notodden Energi AS leverer er kundeservice, teknisk
support, prosjektledelse, salgs- og markedsføring samt forestår fakturering og avregning. I
tillegg leverer vi Altibox-signalene til en nærmere angitt lokal lokasjon. Dette er den første
posisjoneringen NE har gjort med tanke på å bli en regional aktør også innenfor flere områder
av energibransjen.
Minoritetsinteresser:
Grønn Kontakt AS, ble stiftet 19.10.2009 etter initiativ fra EnergiNorge. Har som
målsetting å utvikle et avregnings- og betalingssystem for ladestasjoner for elbiler. NE har et
aksjeinnskudd på kr. 50.000,- - tilsvarende 0,25 %. Aksjekapitalen i selskapet er kr. 20 mill.
Norsk Enøk & Energi AS, ble stiftet 14.1.1992 og har en aksjekapital på kr. 2 187 500,-.
Selskapet driver konsulentvirksomhet og NE har brukt tjenestene i forbindelse med
utarbeidelse av Energiutredning – som skal revideres hvert 2. år. NE har et aksjeinnskudd i
selskapet på kr. 37.500,- tilsvarende 1,7 % eierandel.
Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS, (REN), ble stiftet 19.5.1998 og har som målsetting
å utarbeide veiledere for alle arbeidsoperasjoner som skal skje innenfor nettområdet.
REN-standard har blitt en anerkjent standard for utførelse av arbeid innenfor nettbransjen og
nesten alle nettselskaper bruker denne standarden. NE har 2 aksjer a kr. 1.500,- i selskapet.
Selskapets aksjekapital er på kr. 643.500,-.

-----------------

Nye vedlegg til kommunestyrets behandling 15.11.2012:
4. Tilleggs notat fra rådmannen av 7.11.2012
5. Rådmannens reviderte forslag til vedtekter for NEH AS - av 7.11.2012
6. Revisors kommentarer til forslag til vedtekter for NEH AS
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Forslag til
VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS
§1

Selskapets navn
Selskapets navn er Notodden Energi Holding AS. Selskapet er et aksjeselskap,
og skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

§2

Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Notodden kommune.

§3

Selskapets formål
Selskapet skal bidra som samfunnsutvikler i tråd med Notodden kommunes mål
for utviklingen. Selskapet skal drives på sunn forretningsmessig basis med vekt
på langsiktig verdiskaping for kundene, eier og samfunnet og som skal gi
Notodden kommune en årlig forutsigbar avkastning i form av utbytte.
Selskapet skal sørge for en sikker og rasjonell energiforsyning til selskapets
kunder og være en kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv
samarbeidspartner. Selskapet kan delta i næringsutvikling og
næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene, enten selv eller i
samarbeid med andre gjennom etablering, aksjekjøp, sammenslutninger eller
samarbeidsavtaler. Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet og
fornybare ressurser og skal drives i samsvar med høy etisk standard.

§4

Selskapets aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr. 38.000.000,- fordelt på 3800 aksjer pålydende kr.
10.000,-.

§5

Daglig leder
Daglig leder tilsettes av styret.

§6

Selskapets styre
Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen.
Selskapets styre skal bestå av i alt 7 styremedlemmer.
To styremedlemmer med 1. og 2. vararepresentant velges av og blant
konsernets ansatte. Fem styremedlemmer velges av generalforsamlingen og
for disse velges ikke vararepresentanter.
Leder velges av generalforsamlingen for inntil 8 -åtte -år etter forslag fra styret.
Styremedlemmene tjenestegjør i 4 - fire - år. Ved suppleringsvalg kan kortere
tjenestetid fastsettes. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er
bestemt.
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Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året
tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli
stående i vervet inntil nytt medlem er valgt. Medlemmene av styret kan
avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.
Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede
eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at
alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen
av saken.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke styreleder, velger styret
en leder for styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i
behandlingen av en sak har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som
møtelederen har stemt for. De som har stemt for et forslag som innebærer en
endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige
styremedlemmer.
Av hensyn til kontinuitet foretas det valg av de aksjonærvalgte
styremedlemmene hvert 2. år. Generalforsamlingen velger henholdsvis 3 og 2
styremedlemmer hvert 2. år.
Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen hvert 2. år, dvs. når
det er valg av styremedlemmer.
§7

Styrets kompetanse
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for
en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet.
Styret skal fastsette de økonomiske rammene for datterselskapene, samt
godkjenne budsjett og disponeringer av årsresultat. Styrets budsjett på
konsernbasis er bindende for datterselskapene.

§8

Administrerende direktør (daglig ledelse)
Selskapets daglige ledelse forestås av èn administrerende direktør, som har
ansvaret for at selskapet ledes overenstemmende med gjeldende regelverk
samt de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.
Administrerende direktør gir innstilling i saker som skal behandles av styret. Det
er utarbeidet egen instruks for administrerende direktør. Som morselskap i et
konsern, skal administrerende direktør benytte benevnelsen konserndirektør
utad. Konserndirektør representerer selskapet på generalforsamlinger i
datterselskapene.
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§ 9

Signatur
Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes fravær av to
styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med administrerende direktør. Styret
sørger for å gi nødvendig prokura.

§ 10 Generalforsamlingen
Ordføreren representerer kommunen som aksjeeier og utgjør
generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av styret eller skriftlig
forlanges av selskapets revisor, eventuelt hvis formannskapet forlanger det for
å få behandlet en bestemt angitt sak.
Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel til
aksjeeieren. Kopi av innkallingen skal sendes Telemark kommunerevisjon IKS
og leder av kontrollutvalget i Notodden kommune.
Styret kan møte i generalforsamlingen.
§ 11 Generalforsamlingens kompetanse
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenne resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår,
avsluttet pr. 31.12. og revidert.
2. Treffe bestemmelser om anvendelse av disponibelt overskudd, eller dekning
av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3. Fastsette selskapets årsplan, strategi og langsiktige mål.
4. Behandle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen og som er
nevnt i innkallingen.
5. Behandle andre saker som etter lov og vedtekter hører under
generalforsamlingen.
Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling.
Styret skal dessuten innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor
eller aksjeeier skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
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Dersom nedenfornevnte saker ikke er behandlet på ordinær generalforsamling,
skal disse behandles av ekstraordinær generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Låneopptak ut over 10 millioner kroner
Salg av fast eiendom
Salg av aksjer i datterselskaper eller andre selskaper
Avvikling av datterselskaper
Salg av aksjer tilhørende datterselskaper

Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at
kravet er fremsatt. Innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en
uke før møtet skal holdes.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i
innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.
Generalforsamlingen innkalles av styret, se asl. kap. 5 III.
Generalforsamlingen skal holdes i Notodden kommune.
§ 12 Vilkår for å være aksjonær
Ingen andre enn Notodden kommune kan være aksjonær i selskapet.
§ 13 Forholdet til datterselskaper
Selskapet skal arbeide aktivt for å skape god lønnsomhet så vel for egen
virksomhet som for datterselskapene. Dette innebærer et aktivt eierskap og en
rasjonell organisering av den samlede virksomhet for konsernet.
§ 14 Pantsettelse av aksjer
Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes.
§ 15 Aksjeloven
Forøvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivningen.
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NOTODDEN KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Administrativ ledelse

Notat
Til:
Fra:

Ordfører
Rådmann

Arkivsaksnr.:
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9020/12

Arkivkode:
037

Dato:
07.11.2012

KOMMUNESTYRESAK 89/2012
EIERSTRATEGI NOTODDEN ENERGI AS - TILLEGGSNOTAT FRA RÅDMANNEN
Under formannskapets behandling 1.11.12 ble det reist spørsmål om fordeler og ulemper ved
konsernmodellen, dvs opprettelsen av Notodden Energi Holding AS. I etterkant av
formannskapsbehandlingen har rådmannen innhentet ytterligere opplysninger om dette spørsmålet,
som vil bli belyst i dette notatet.
Notodden Energis revisor har gjennomgått forslaget til vedtekter for Notodden Energi Holding AS.
Gjennomgangen var ikke klar til formannskapets behandling. På bakgrunn av revisors merknader
har rådmannen vurdert vedtektene på nytt i dette notatet. På denne bakgrunn legger rådmannen også
fram et revidert utkast til vedtekter.
Rådmannens vurdering av eiermodeller
Konsernmodellen
Notodden Energi AS har i tilknytning til ønsket om oppstart av strømsalg til sluttbruker fremmet
forslag til omorganisering til konsern. For oppstart av slik aktivitet forutsettes omsetningskonsesjon
innvilget av NVE – Norges Vassdrags- og Energidirektorat. NVE innvilger ikke slik konsesjon til
såkalt vertikalt integrerte selskaper. Notodden Energi AS blir betraktet som et slik vertikalt integrert
selskap. Energiloven stiller krav til såkalt selskapsmessig skille som følger av bestemmelsene i
lovens § 4.6. Selskapsmessig skille oppnås ved omorganisering til konsern og der holdingsselskapet
(hovedselskapet) kan eie de selskapene som driver konsesjonsbelagt virksomhet som strømsalg til
sluttbruker, kraftproduksjon og distribusjon. Et selskap som driver distribusjon av strøm kan verken
eie eller eies av et annet selskap som driver konsesjonsbelagt virksomhet for eksempel strømsalg til
sluttbruker og/eller kraftproduksjon.
Fordeler ved en konsernmodell:
• Kommunen som eier har ett eierskap til de virksomhetene som sorterer under holdingselskapet.
• Kommunen som eier har full styring av konsernet gjennom å være generalforsamling i
holdingsselskapet
• Energiloven stiller ikke krav til funksjonelt skille med mindre selskapet har mer enn 100.000
abonnenter. Det betyr at i dette tilfellet kan det velges gjennomgående styrer i konsernet – dvs.
styret i holdingsselskapet kan også være styre i de andre datterselskapene i konsernet. Dette
sikrer god kommunikasjon, sikring av gjennomgående styringsprinsipper og korte
kommunikasjons- og beslutningsveier både nedad og oppad i konsernet.
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NOTODDEN KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Administrativ ledelse
•
•
•
•

Det kan være felles daglig ledelse av konsernet – dvs. daglig leder av holdingsselskapet kan
også være daglig leder i datterselskapene.
Konsernet kan utnytte de synergier som ligger i gjensidig utnyttelse av ressurser – enten det
gjelder personell eller materiell.
Konsernet kan utnytte lisenser og rutiner som er etablert i ett selskap gjennomgående i de andre
selskapene i konsernet.
Så lenge holdingsselskapet eier datterselskapene med mer enn 91% kan verdier flyttes internt i
konsernet uten at dette utløser skatteansvar.

Ulemper ved en konsernmodell:
• Eierskapet til de selskaper som står for verdiskapingen skjer gjennom holdingsselskapet. Eieren
får et indirekte eierskap – istedenfor et direkte som i dag.
• Uttak av utbytte må skje gjennom holdingsselskapet.
• En konsernmodell med datterselskaper fordrer avtaler mellom selskapene som regulerer bruk av
felles ressurser – både personell og materiell.
Direkte eierskap
I dag driver Notodden Energi forskriftsstridig både når det gjelder strømsalg til sluttbruker og
relatert til kraftproduksjon. Som nevnt i innledningen kan ikke dagens Notodden Energi eie eller bli
eiet av et selskap som driver annen konsesjonsbelagt virksomhet innenfor energiområdet – det være
seg salg av strøm som fordrer omsetningskonsesjon eller kraftproduksjon som fordrer
anleggskonsesjon. Strømsalg og kraftproduksjon kan være i samme selskap da nøytralitetsprinsippet
bare gjelder innenfor monopolområdet – dvs. distribusjon av strøm. For å oppnå det samme for
Notodden kommune er alternativet til konsernmodellen direkte eierskap til det/de selskap/er som
skal forestå denne virksomheten. Det fordrer at Notodden kommune etablerer et nytt selskap som
skal forestå salg til sluttbruker og kraftproduksjon. Dette selskapet må i tillegg sørge for å inneha
finansiell styrke til å være med på investeringen i Sauland kraftverk – om anleggskonsesjon blir gitt
her.
Fordeler med direkte eierskap:
• Direkte eierstyring i hvert selskap gjennom generalforsamlingen i selskapet – der
generalforsamlingen utnevner styret i selskapet.
• Eier har direkte eierskap til verdiskapingen.
• Eier kan hente utbytte fra hvert selskap gjennom overskudd.
Ulemper med direkte eierskap:
• Ingen synergier da eierskapet og drift vil stå på egne ben. Selskapet må bygge opp sin egen
organisasjon med styre og ledelse og etablere driftsrutiner og forretningsplan for det enkelte
virksomhetsområdet.
• Ingen flytting av kapital innenfor fellesskapet uten at dette utløser skatteansvar.

Arkivsaksnr..
Løpenummer

12 /1256
9020/12
Side 2 av 3
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NOTODDEN KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
Administrativ ledelse
Rådmannens konklusjon og anbefaling - eiermodell
Etter energiloven er det ikke nødvendig med funksjonelt skille mellom selskapene i en
konsernmodell. Dermed kan drift og kontroll bli omtrent som i dag. Ved gjennomgående
styrerepresentasjon og daglig ledelse som er identisk fra holding til datter vil både
beslutningsmyndighet og fleksibilitet i forhold til å ivareta det samfunnsmessige ansvaret
opprettholdes. Det vil ikke være nødvendig å ansette personer eller ledere i noen av
datterselskapene utover det som er i dag – bortsett fra i Notodden Energi Montasje. Det vil heller
ikke være nødvendig med nye styrer. På denne bakgrunn anser rådmannen at kommunestyret i
praksis vil kunne opprettholde tilnærmet samme kontroll og innflytelse i konsernmodellen som ved
direkte eierskap i flere selskaper. For å kunne realisere synergier i driften i selskapene, både
personell- og materiellmessig, anbefaler rådmannen konsernmodellen med opprettelse av Notodden
Energi Holding AS, og at det benyttes gjennomgående styrerepresentasjon og daglig ledelse som er
identisk fra holding til datter.
Rådmannens vurdering av vedtekter – forslag fra Notodden Energis revisor
Vedlagt er vurderinger og endringsforslag fra Notodden Energis revisor. Generelt mener rådmannen
at forslagene fra Notodden Energis revisor innebærer en mer presis og korrekt tekst. Flere av
forlagene gjør vedtektene ryddigere. Rådmannen foreslår derfor å legge forslaget fra Notodden
Energis revisor til grunn, men med unntak for punktene som redegjøres for under:
§ 3 Selskapets formål.
I tillegg til revisors forslag bør setningen ”Selskapet skal bidra som samfunnsutvikler i tråd med
Notodden kommunes mål for utviklingen” inn. Gjennom denne setningen fastslås også i vedtektene
at samfunnsutvikling er et mål for selskapet.
§ 6 Selskapets styre.
I tillegg til revisors forslag bør den maksimale lengden på styrelederverv (inntil 8 år) inngå slik det
var foreslått for formannskapet.
§ 8 Administrerende direktør (daglig ledelse).
Rådmannen foreslår at det er gjennomgående styrerepresentasjon og daglig ledelse i konsernet.
Konserndirektør må derfor være administrerende direktør i datterselskapene og ikke styreleder slik
det står i revisors forslag.
§ 11 Generalforsamlingens kompetanse.
I saksframlegget framgår at generalforsamling gjennom å vedta årsplan, strategier og langsiktige
mål får mer direkte inngrep i målstyringen av selskapet. Rådmannen mener derfor at dette punktet
fortsatt bør stå i vedtektene.
Rådmannens konklusjon og anbefaling – vedtekter
Rådmannen anbefaler at revisors forslag til reviderte vedtekter legges til grunn, med unntak for de
punkter som er redegjort for over. Revidert utkast til nye vedtekter er vedlagt.

Arkivsaksnr..
Løpenummer

12 /1256
9020/12
Side 3 av 3
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Rådmannens reviderte forslag av 7.11.2012 til
VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS
VEDTATT AV NOTODDEN KOMMUNESTYRE ...............
§1

Selskapets navn
Selskapets navn er Notodden Energi Holding AS. Selskapet er et aksjeselskap,
og skal ikke registreres i verdipapirsentralen.

§2

Selskapets forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Notodden kommune.

§3

Selskapets formål
Selskapets virksomhet er energiforsyning og alt som naturlig hører inn under
dette, samt i næringsutvikling og næringsvirksomhet med tilknytning til
kjernevirksomheten, også gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre
selskap eller virksomheter.
Selskapet skal drives på forretningsmessig basis og skal i sin virksomhet ta
hensyn til miljø og fornybare ressurser. All virksomhet skal drives med høy
etisk standard.
Selskapet skal bidra som samfunnsutvikler i tråd med Notodden kommunes mål
for utviklingen.

§4

Selskapets aksjekapital
Selskapets aksjekapital er kr. 38.000.000,- fordelt på 3800 aksjer pålydende kr.
10.000,-.

§5

Daglig leder
Daglig leder tilsettes av styret.

§6

Selskapets styre
Selskapets styre består av sju representanter, hvorav to representanter med to
vararepresentanter velges av og blant de ansatte.
De aksjonærvalgte styrerepresentantene velges for fire år, hvor henholdsvis to
og tre styrerepresentanter velges annethvert år. Ved suppleringsvalg kan
kortere tjenestetid fastsettes.
Styreleder og nestleder velges av generalforsamlingen for en periode på to år.
Vervet som styreleder kan innehas i inntil åtte år totalt.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede
eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at
alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen
av saken.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen eller i dennes fravær av nestleder.
Deltar ikke styreleder eller nestleder, velger styret en leder for
styrebehandlingen.

14/18 Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi - 18/03534-2 Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi : Rådmannens reviderte forslag av 7.11.2012 til vedtekter for Notodden Holding AS

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i
behandlingen av en sak, men ikke færre enn tre representanter, har stemt for.
Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.
§7

Styrets kompetanse
Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for
en forsvarlig organisering av selskapets virksomhet.
Styret skal fastsette de økonomiske rammene for datterselskapene, samt
godkjenne datterselskapenes disponeringer av årsresultatet. Konsernets
budsjett legger rammene for datterselskapene.

§8

Administrerende direktør (daglig ledelse)
Selskapets daglige ledelse forestås av administrerende direktør, som har
ansvaret for at selskapet ledes overensstemmende med gjeldende regelverk og
retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.
Administrerende direktør gir innstilling i saker som skal behandles av styret. Det
utarbeides egen instruks for administrerende direktør.
Som morselskap i et konsern, skal administrerende direktør benytte
benevnelsen konserndirektør utad.
Konserndirektør oppnevnes som administrerende direktør i datterselskapene.

§ 9

Signatur
Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes fravær av to
styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med administrerende direktør. Styret
sørger for å gi nødvendig prokura.

§ 10 Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når det kreves av aksjonær, minst ett
styremedlem eller av selskapets revisor, for å få behandlet en nærmere angitt
sak. Styret skal sørge for at ekstraordinær generalforsamling holdes innen en
måned etter at krav er fremsatt.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i
innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.
Generalforsamling innkalles av styret med minst 14 dagers skriftlig varsel. Kopi
av innkallingen skal sendes Telemark kommunerevisjon IKS og leder av
kontrollutvalget i Notodden kommune.
§ 11 Generalforsamlingens kompetanse
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1.
Godkjenne resultatregnskap og balanse for foregående regnskapsår.
2.
Treffe bestemmelser om anvendelse av overskudd, eller dekning av
underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3.
Behandle saker som styret måtte forelegge generalforsamlingen og som
er nevnt i innkallingen.
4.
Fastsette selskapets årsplan, strategi og langsiktige mål.
5.
Behandle andre saker som etter lov og vedtekter hører under
generalforsamlingen.

1.

Videre er gyldigheten av styrets beslutning i følgende saker betinget av
samtykke fra generalforsamlingen:
Låneopptak ut over 10 millioner kroner i morselskapet eller i et av
datterselskapene;
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2.
3.
4.
5.

Salg av fast eiendom i morselskapet eller ett av datterselskapene;
Salg av morselskapets aksjer i datterselskap eller andre viktige
samarbeidende selskaper;
Avvikling av datterselskaper;
Salg av vesentlige aksjeposter i samarbeidende selskap og som
tilhørende datterselskap.

§ 12 Vilkår for å være aksjonær
Ingen andre enn Notodden kommune kan være aksjonær i selskapet.
§ 13 Forholdet til datterselskaper
Selskapet skal arbeide aktivt for å skape god lønnsomhet så vel for egen
virksomhet som for datterselskapene. Dette innebærer et aktivt eierskap og en
rasjonell organisering av den samlede virksomhet for konsernet.
§ 14 Pantsettelse av aksjer
Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes.
§ 15 Aksjeloven
Forøvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivningen.
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VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS
§1

Kommentar fra revisor:

Selskapets navn

§1

Selskapets navn er Notodden Energi Holding AS. Selskapet
er et aksjeselskap, og skal ikke registreres i
verdipapirsentralen.
§2

Selskapets forretningskontor

Selskapets formål

Selskapet skal drives på sunn forretningsmessig basis med
vekt på langsiktig verdiskaping for kundene, eier og
samfunnet. Selskapet skal sørge for en sikker og rasjonell
energiforsyning til selskapets kunder og være en
kundeorientert, konkurransedyktig aktør og en attraktiv
samarbeidspartner. Selskapet kan delta i næringsutvikling
og næringsvirksomhet med relevans til kjernevirksomhetene,
enten selv eller i samarbeid med andre gjennom etablering,
aksjekjøp, sammenslutninger eller samarbeidsavtaler.
Selskapet skal i sin virksomhet ta hensyn til miljøet og
fornybare ressurser og skal drives i samsvar med høy etisk
standard.
§4

Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 38.000.000,- fordelt på 3800
aksjer pålydende kr. 10.000,-.

Selskapets navn

Selskapets navn er Notodden Energi Holding AS.
Selskapet er et aksjeselskap, og skal ikke
registreres i verdipapirsentralen.
§2

Selskapets forretningskontor er i Notodden kommune.

§3

Forslag til vedtekter fra revisor:

Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Notodden
kommune.
Denne har preg av å være et ”mission statement”!

§3

Etter aksjeloven skal selskapet ”virksomhet” angis
og representerer

Selskapets virksomhet er energiforsyning og alt
som naturlig hører inn under dette, samt i
næringsutvikling og næringsvirksomhet med
tilknytning til kjernevirksomheten, også gjennom
deltakelse i eller i samarbeid med andre selskap
eller virksomheter.

1. Styrets ”fullmakt”
2. Det som skal registreres som virksomhet iht
firmaregisterloven
Den burde være enklere.

Selskapets formål

Selskapet skal drives på forretningsmessig basis og
skal i sin virksomhet ta hensyn til miljø og fornybare
ressurser. All virksomhet skal drives med høy etisk
standard.

§4

Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 38.000.000,- fordelt
på 3800 aksjer pålydende kr. 10.000,-.
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VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS

Kommentar fra revisor:

§5

Dette er en selvfølge og følger av aksjeloven

Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret.
§6

Selskapets styre

Hele denne paragrafen er nokså usystematisk

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 - fire - år. Ved
suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes.
Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er
bestemt.
Den opphører ved avslutningen av den ordinære
generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om
tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i
vervet inntil nytt medlem er valgt. Medlemmene av styret
kan avsettes ved beslutning av generalforsamlingen.
Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med
nødvendig frist.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av
medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.
Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle
styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i

Daglig leder

§6

Selskapets styre

Selskapets styre består av 7 representanter, hvorav
2 representanter med 2 vararepresentanter velges
av og blant de ansatte.

Selskapets styre skal bestå av i alt 7 styremedlemmer.

Leder velges av generalforsamlingen for inntil 8 -åtte -år etter
forslag fra styret.

§5

Daglig leder tilsettes av styret.

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen.

To styremedlemmer med 1. og 2. vararepresentant velges av
og blant konsernets ansatte. Fem styremedlemmer velges
av generalforsamlingen og for disse velges ikke
vararepresentanter.

Forslag til vedtekter fra revisor:

Skal det være to vara for hver ansattevalgt? Eller?
Først står det åtte år, så to år, se siste avsnitt!

Man sitter til et annet styre er valgt!

Dette er saksbehandlingsregler, og følger av loven
Dette følger av loven

Følger av loven
Denne setningen går lenger enn loven, og kan være
uklar. Hva er å ”innebære en endring”? Med 7 i
styret må 4 delta, og 3 må stemme for en sak. Dette
vil alltid være mer enn 1/3 av styret (som er 2 1/3).
Bestemmelsen rammer bare de tilfeller hvor
møteleder bruker dobbeltstemme og det er fire som
møter!

De aksjonærvalgte styrerepresentantene velges for
fire år, hvor henholdsvis 2 og 3 styrerepresentanter
velges annethvert år. Ved suppleringsvalg kan
kortere tjenestetid fastsettes.
Styreleder og nestleder velges av
generalforsamlingen for en periode på to år.
Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen
av medlemmene er til stede eller deltar i
styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe
beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt
mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av
saken.
Styrebehandlingen ledes av styrelederen eller i
dennes fravær av nestleder. Deltar ikke styreleder
eller nestleder, velger styret en leder for
styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at et flertall av de
styremedlemmer som deltar i behandlingen av en
sak, men ikke færre enn tre representanter, har
stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som
møtelederen har stemt for.
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VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS

Kommentar fra revisor:

behandlingen av saken.

Se 3 avsnitt. (åtte år)

Forslag til vedtekter fra revisor:

Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar ikke
styreleder, velger styret en leder for styrebehandlingen.
En beslutning av styret krever at et flertall av de
styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak har
stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen
har stemt for. De som har stemt for et forslag som
innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en
tredel av samtlige styremedlemmer.
Av hensyn til kontinuitet foretas det valg av de
aksjonærvalgte styremedlemmene hvert 2. år.
Generalforsamlingen velger henholdsvis 3 og 2
styremedlemmer hvert 2. år.
Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen
hvert 2. år, dvs. når det er valg av styremedlemmer.
§7

Dette følger direkte av loven.

§7

Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret,
som skal sørge for en forsvarlig organisering av selskapets
virksomhet.

Styrets kompetanse

Litt selvmotsigende: dersom styret skal godkjenne
budsjett for datterselskap, gir det ikke mening å
fastsette økonomiske rammer.

Forvaltningen av selskapets anliggender hører
under styret, som skal sørge for en forsvarlig
organisering av selskapets virksomhet.

Styrets kompetanse

Styret skal fastsette de økonomiske rammene for
datterselskapene, samt godkjenne budsjett og disponeringer
av årsresultat. Styrets budsjett på konsernbasis er bindende
for datterselskapene.

Hva kan ”budsjett på konsernbasis” være bindende
for det enkelte datterselskap?

Styret skal fastsette de økonomiske rammene for
datterselskapene, samt godkjenne
datterselskapenes disponeringer av årsresultatet.
Konsernets budsjett er legger rammene for
datterselskapene.
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VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS
§8

Kommentar fra revisor:

Administrerende direktør (daglig ledelse)

Selskapets daglige ledelse forestås av èn administrerende
direktør, som har ansvaret for at selskapet ledes
overensstemmende med gjeldende regelverk samt de
retningslinjer og pålegg som er gitt av styret.

Følger av loven.

Administrerende direktør gir innstilling i saker som skal
behandles av styret. Det er utarbeidet egen instruks for
administrerende direktør.

Dersom konserndirektør er ”generalforsamling” i
datterselskapene, kan han ikke sitte i styret i disse!
Det er lite hensiktsmessig. Konserndirektør kunne
være styreleder mens styreleder i konsernet kunne
være generalforsamling.

Som morselskap i et konsern, skal administrerende direktør
benytte benevnelsen konserndirektør utad.
Konserndirektør representerer selskapet på
generalforsamlinger i datterselskapene.

Forslag til vedtekter fra revisor:
§8
Administrerende direktør (daglig
ledelse)
Selskapets daglige ledelse forestås av
administrerende direktør, som har ansvaret for at
selskapet ledes overensstemmende med gjeldende
regelverk og retningslinjer og pålegg som er gitt av
styret.
Administrerende direktør gir innstilling i saker som
skal behandles av styret. Det utarbeides egen
instruks for administrerende direktør.
Som morselskap i et konsern, skal administrerende
direktør benytte benevnelsen konserndirektør utad.
Konserndirektør oppnevnes som styreleder i
datterselskapene.

§ 9

Signatur

Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes fravær av
to styremedlemmer, i begge tilfelle sammen med
administrerende direktør. Styret sørger for å gi nødvendig
prokura.

§ 9

Signatur

Selskapet forpliktes av styrets leder eller i dennes
fravær av to styremedlemmer, i begge tilfelle
sammen med administrerende direktør. Styret kan
gi prokura.
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VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS

Kommentar fra revisor:

Forslag til vedtekter fra revisor:

§ 10

Dette bestemmer kommunen og bør ikke tas inn i
vedtektene. I utgangspunktet er kommunestyret
øverste myndighet i kommunen, men gir normalt
ordfører fullmakt til å møte (men han må da ha
fullmakt fra kommunestyret!).

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen
utgangen av juni.

Generalforsamlingen

Ordføreren representerer kommunen som aksjeeier og utgjør
generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen
av juni.
Ekstraordinær generalforsamling holdes når det besluttes av
styret eller skriftlig forlanges av selskapets revisor, eventuelt
hvis formannskapet forlanger det for å få behandlet en
bestemt angitt sak.

Det samme gjelder ”ekstraordinær generalforsamling
som forlages av formannskapet”. Det er
kommunen/aksjonæren som forlanger det!

Generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling holdes når det
kreves av aksjonær, minst ett styremedlem eller av
selskapets revisor, for å få behandlet en nærmere
angitt sak. Styret skal sørge for at ekstraordinær
generalforsamling holdes innen en måned etter at
krav er fremsatt.
På ekstraordinær generalforsamling kan kun
behandles de saker som er nevnt i innkallingen,
med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til
noe annet.

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 14
dagers skriftlig varsel til aksjeeieren. Kopi av innkallingen
skal sendes Telemark kommunerevisjon IKS og leder av
kontrollutvalget i Notodden kommune.

Generalforsamling innkalles av styret med minst 14
dagers skriftlig varsel. Kopi av innkallingen skal
sendes Telemark kommunerevisjon IKS og leder av
kontrollutvalget i Notodden kommune.

Styret kan møte i generalforsamlingen.

§ 11

§ 10

§ 11

Generalforsamlingens kompetanse

Generalforsamlingens kompetanse

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles
og avgjøres:

På ordinær generalforsamling skal følgende saker
behandles og avgjøres:

1. Godkjenne resultatregnskap og balanse for foregående
regnskapsår, avsluttet pr. 31.12. og revidert.
2. Treffe bestemmelser om anvendelse av disponibelt
overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den
fastsatte balanse, og om utdeling av utbytte.
3. Fastsette selskapets årsplan, strategi og langsiktige mål.
4. Behandle saker som styret måtte forelegge
generalforsamlingen og som er nevnt i innkallingen.

1. Godkjenne resultatregnskap og balanse for
foregående regnskapsår.
2. Treffe bestemmelser om anvendelse av
overskudd, eller dekning av underskudd i
henhold til den fastsatte balanse, og om
utdeling av utbytte.
3. Behandle saker som styret måtte forelegge
generalforsamlingen og som er nevnt i

Hva er årsplan?

14/18 Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi - 18/03534-2 Notodden Energi AS - Eierskapsmelding/eierskapsstrategi : vedtekter for Notodden Holding AS

VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS

Kommentar fra revisor:

Forslag til vedtekter fra revisor:

5. Behandle andre saker som etter lov og vedtekter hører
under generalforsamlingen.

Dette er sagt før (§ 10)

innkallingen.
4. Behandle andre saker som etter lov og
vedtekter hører under generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær
generalforsamling. Styret skal dessuten innkalle til
ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier
skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
Dersom nedenfornevnte saker ikke er behandlet på ordinær
generalforsamling, skal disse behandles av ekstraordinær
generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Låneopptak ut over 10 millioner kroner
Salg av fast eiendom
Salg av aksjer i datterselskaper eller andre selskaper
Avvikling av datterselskaper
Salg av aksjer tilhørende datterselskaper

Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en
måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til
generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet
skal holdes.

Lån eller salg av fast eiendom i morselskapet eller i
alle konsernselskapene?
Salg av alle aksjer? både i mor og datter?

Dette følger av loven
Dette følger direkte av loven

Videre er gyldigheten av styrets beslutning i
følgende saker betinget av samtykke fra
generalforsamlingen:
1. Låneopptak ut over 10 millioner kroner i
morselskapet eller i et av datterselskapene;
2. Salg av fast eiendom i morselskapet eller ett av
datterselskapene;
3. Salg av morselskapets aksjer i datterselskap
eller andre viktige samarbeidende selskaper;
4. Avvikling av datterselskaper;
5. Salg av vesentlige aksjeposter i samarbeidende
selskap og som tilhørende datterselskap.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de
saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige
aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.
Generalforsamlingen innkalles av styret, se asl. kap. 5 III.
Generalforsamlingen skal holdes i Notodden kommune.
§ 12

Vilkår for å være aksjonær

Ingen andre enn Notodden kommune kan være aksjonær i
selskapet.

§ 12
Det er vel ikke noe poeng å bestemme dette?

Vilkår for å være aksjonær

Ingen andre enn Notodden kommune kan være
aksjonær i selskapet.
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VEDTEKTER FOR NOTODDEN ENERGI HOLDING AS

Kommentar fra revisor:

Forslag til vedtekter fra revisor:

Selskapet skal arbeide aktivt for å skape god lønnsomhet så
vel for egen virksomhet som for datterselskapene. Dette
innebærer et aktivt eierskap og en rasjonell organisering av
den samlede virksomhet for konsernet.

Tja tja!

Selskapet skal arbeide aktivt for å skape god
lønnsomhet så vel for egen virksomhet som for
datterselskapene. Dette innebærer et aktivt
eierskap og en rasjonell organisering av den
samlede virksomhet for konsernet.

§ 14

Kommunen bestemmer at kommunen ikke skal
kunne pantsette aksjene.!

§ 13

Forholdet til datterselskaper

Pantsettelse av aksjer

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes.
§ 15

Aksjeloven

Forøvrig henvises til den enhver tid gjeldende
aksjelovgivningen.

§ 13

§ 14

Forholdet til datterselskaper

Pantsettelse av aksjer

Aksjene i selskapet kan ikke pantsettes.
§ 15

Aksjeloven

Forøvrig henvises til den enhver tid gjeldende
aksjelovgivningen.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/03694-1
Marianne Lundeberg

Saksgang

Møtedato

Notodden kontrollutvalg

25.04.2018

Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen 2017 – Notodden kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Notodden kommune»
og Årsrapport med årsregnskap fra skatteoppkreveren for 2017» til orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har mottatt årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen 2017 – Notodden kommune fra skatteetaten. De ber om at kontrollrapporten
distribueres til både kommunestyret med kopi til kontrollutvalget i Notodden kommune.

Saksopplysninger:
Skatteoppkrever Arnt Helge Kaasa møter for å svare for hva som gjøres med pålegg fra skatt sør.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg på den
overordnede intern kontrollen:

Skatteoppkrever pålegges å varsle den kommunale ledelsen formelt (skriftlig) om den krevende
ressurssituasjonen som er knyttet til skatteoppkreverfunksjonen.

Skatteoppkrever pålegges å videreutvikle, oppdatere og utarbeide rutinebeskrivelser innenfor alle
sentrale områder og arbeidsoppgaver knyttet til skatteoppkreverfunksjonen.

Skatteoppkrever pålegges å sørge for at habilitetsreglene følges og at bistillinger, roller og
eierinteresser innrapporteres til skattekontoret fortløpende.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:
 Skatteoppkrever pålegges å etablere rutine for oppfølging av avvik i A-meldinger for
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
Utover gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet
i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.
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Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:

Skatteoppkreveren pålegges å legge inn opplysninger i kommentarfeltet/ «gul lapp» i SOFIE for å
dokumentere informasjon, vurdering og avgjørelser i forbindelser med saksbehandlingen.

Skatteoppkrever pålegges å vurdere å iverksette tvangsdekning i de tilfeller der utlegg er tatt.
Utover gitte pålegg og merknader gitt ved kontroll anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av
restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april
2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt
i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring
av krav og arbeidsgiverkontrollen.
Skatteoppkreverkontoret omfatter Notodden kommune. Arbeidsgiverkontrollen gjennomføres i det
interkommunale samarbeidet med Kongsbergregionen.
Antall årsverk inkluderer ikke de 0,8 årsverkene som benyttes til arbeidsgiverkontrollen og som inngår i
det kommunale samarbeidet med Kongsbergregionen.
Det er fra skattekontoret kommentert at de anser ressurssituasjonen som svært krevende. Det er gitt
pålegg på dette i rapport datert 05.12.2017
Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:
- Internkontroll
- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
- Skatte- og avgiftsinnkreving
- Arbeidsgiverkontroll
Årsrapport og årsregnskapet for 2017 fra skatteoppkrever i Notodden samt kontrollrapport 2017
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Notodden kommune legges frem for kontrollutvalget til
orientering

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget har plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en
tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten.
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger fra skatt sør om at «utover gitte pålegg og merknader gitt
ved kontroll anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.» anbefales kontrollutvalget å ta de framlagte rapporter
til orientering.

Vedlegg:
- 0807 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Notodden kommune
- Årsrapport for skatteoppkreveren 2017 - Notodden kommune
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Skatteetaten

Saksbehandler
Elisabeth Gylder
Vingereid
Telefon
46822525

Deres dato

Vår dato
15.02.2018

Deres referanse

Vår referanse
2018/20004

Kommunestyret i Notodden kommune
Teatergaten 3
3672 Notodden

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Notodden
kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter Notodden kommune. Arbeidsgiverkontrollen gjennomføres i det
interkommunale samarbeidet med Kongsbergregionen.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
1, 4

Antall årsverk 2016
1,2

Antall årsverk 2015
1,5

Antall årsverk inkluderer ikke de 0,8 årsverkene som benyttes til arbeidsgiverkontrollen og som inngår i det
kommunale samarbeidet med Kongsbergregionen.
Skatteoppkrever funksjonen i Notodden er organisert sammen med innfordring av kommunale krav. Til
sammen utgjør dette 2 årsverk, hvor det i 2017 totalt er beregnet 1,4 årsverk til skatteoppkreveransvaret.

Postadresse
Postboks 2412
3104 Tønsberg
skatteetaten.no/sendepost

Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
Org.nr: 991733078

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
33 74 12 00
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Det er fra skattekontoret kommentert at vi anser ressurssituasjonen som svært krevende. Det er gitt pålegg
på dette i rapport datert 05.12.2017.

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret
har mottatt rapporten innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Notodden kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 219 428 003 og utestående
restanser2 på kr 29 887 922.

Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Notodden kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav
2016 (i %)

93,00
99,91
98,50
99,93
98,50
99,80

98,24
99,83
97,33
99,68
95,65
99,72

92,57
99,96
97,54
99,94
99,38
99,52

Restskatt personlige skatteytere 2015
Forskuddstrekk 2016
Forskuddsskatt personlige skattytere 2016
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016
Restskatt upersonlige skattytere 2015
Arbeidsgiveravgift 2016

Innbetalt av
sum krav for
regionen 2017
(i %)
95,97
99,93
99,16
99,94
98,84
99,82

Skatteoppkrever opplyser i sin resultatrapportering at manglende måloppnåelse for restskatt upersonlig 2015
skyldes konkurser.

Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Notodden kommune er tilsluttet det interkommunale samarbeidet med
Kongsbergregionen. Resultater for Notoddens andel i den interkommunale kontrollordningen per 31.
desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen

Minstekrav
antall kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)

Antall utførte
kontroller i 2017

508

25,4

27

Utført kontroll
2017 (i %)

5,3

Utført kontroll
2016 (i %)

5,0

Utført kontroll
2017 region (i
%)

4,8

Kontrollmiljøet har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant annet
mot arbeidslivskriminalitet.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving. Rapport etter stedlig besøk er sendt skatteoppkreveren 05.12.2017.
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 10.01.2018.

Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Som et resultat av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg på den
overordnede intern kontrollen:




Skatteoppkrever pålegges å varsle den kommunale ledelsen formelt (skriftlig) om den krevende
ressurssituasjonen som er knyttet til skatteoppkreverfunksjonen.
Skatteoppkrever pålegges å videreutvikle, oppdatere og utarbeide rutinebeskrivelser innenfor alle
sentrale områder og arbeidsoppgaver knyttet til skatteoppkreverfunksjonen.
Skatteoppkrever pålegges å sørge for at habilitetsreglene følges og at bistillinger, roller og
eierinteresser innrapporteres til skattekontoret fortløpende.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:


Skatteoppkrever pålegges å etablere rutine for oppfølging av avvik i A-meldinger for
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Utover gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg:



Skatteoppkreveren pålegges å legge inn opplysninger i kommentarfeltet/ «gul lapp» i SOFIE for å
dokumentere informasjon, vurdering og avgjørelser i forbindelser med saksbehandlingen.
Skatteoppkrever pålegges å vurdere å iverksette tvangsdekning i de tilfeller der utlegg er tatt.

Utover gitte pålegg og merknader gitt ved kontroll anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har avholdt oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 25. september 2017, hvor
resultatkrav var et viktig tema.
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Skattekontoret har vært i dialog med kommunen om resultatkrav i Dialogmøte 30.01.2017, samt eget
dialogmøte med den kommunale ledelsen 25.9.2017. Skatteoppkrever har vært deltaker på fagdager 7-8.
november 2018.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Ingvill Helstad
avdelingsdirektør
Avdeling for innkreving
Skatt sør
Elisabeth Gylder Vingereid

Kopi til:
Kontrollutvalget for Notodden Kommune
Rådmann/ Administrasjonssjef
Skatteoppkreveren Notodden kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Saksbehandler

18/00034-3
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Møtedato
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Referatsaker 25.04.2018
Forslag fra sekretariatet:
Sakene tas til orientering.

Saksopplysninger:



Betraktninger fra Temark sin vårkonferanse 19.04.2018
Irmat rapport leveres i møtet 12.06.2018
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