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Arkivsak-dok. 18/00169-31 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 27.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 27.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 27.11.2018 
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Arkivsak-dok. 18/00169-32 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 25.09.2018 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 25.09.2018 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 25.09.2018 kl. 10:00 – 13:30 
Sted: Rådhuset, Formannskapssalen 
Arkivsak: 18/00169 
  
Til stede:  Gunnar Odd Hagen  

Kjetil H Djuve 

Torild Kristiansen Bye 

Bent Frode Bystrøm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Palma Marie Sebu 
  
Andre: Arkivleder Ann Kristin Marumsrud (Sak 21/18) 

Planarbeider Eli S. Samuelsen (Sak 22/18) 

Rådmann Rune Engehult 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin  

Sekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/18 18/00169-24 Godkjenning av innkalling 25.09.2018 3 

Møteprotokoll 

4/18 18/00169-25 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2018 4 

Saker til behandling 



5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 - 18/00169-32 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 : Protokoll Tinn kontrollutvalg 25.09.2018

 

 2  

21/18 18/11259-1 Virksomhetsbesøk til Arkivtjenesten - Tinn kommune 5 

22/18 18/10898-1 Orientering - Arbeid med plansaker - Tinn kommune 6 

23/18 18/07201-1 
Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 - Tinn 

kommune 
7 

24/18 18/07204-1 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Tinn kommune 8 

25/18 18/00172-10 Referatsaker 25.09.2018 9 

26/18 18/00179-7 Eventuelt i møte 25.09.2018 10 

    

 

 
Rjukan, 25.09.2018 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Sekretær 
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Møteinnkalling 

4/18 Godkjenning av innkalling 25.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 25.09.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/18 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 4/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 05.06.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 
Utvalget diskuterte behandlingen av forvaltningsrevisjonen av Tinn vann og avløp.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 05.06.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

21/18 Virksomhetsbesøk til Arkivtjenesten - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 21/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Arkivleder Ann Kristin Marumsrud og Rådmann Rune Engehult møtte fra kommunen på 

virksomhetsbesøket. 

 

Kontrollutvalget fikk en omvisning i arkivet samt en orientering om virksomheten generelt, hvordan 

de jobber og om arkivtjenestens utfordringer.  

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar virksomhetsbesøket til orientering. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  

 

  



5/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 - 18/00169-32 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.2018 : Protokoll Tinn kontrollutvalg 25.09.2018

 

 6  

 

22/18 Orientering - Arbeid med plansaker - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 22/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 
Eli Samuelsen ga utvalget en orientering om kommunens arbeid med plansaker, og svarte på spørsmål 

fra utvalgsmedlemmene.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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23/18 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2018 - Tinn 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 23/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin ga utvalget en grundig gjennomgang av den overordna 

revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon for 2018, og besvarte spørsmål fra utvalget.  

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

 

Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2018 tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 24/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn 

Kommune med en ramme på kr. 1 300 900,-  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

 

Møtebehandling 
Sekretær gikk gjennom budsjett for kontroll og tilsyn 2019.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn 

Kommune med en ramme på kr. 1 300 900,-  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/18 Referatsaker 25.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 25/18 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Utvalget bel orientert om:  
- Nytt fra sekretariatet 

- NKRFs veileder for kontrollutvalgssekretariat 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre]  

[Lagre endelig vedtak]  
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26/18 Eventuelt i møte 25.09.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 26/18 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Rådmannen informerte kontrollutvalget om at jan har mottatt en anonym varsling. Rådmannen er i 

kontakt med en advokat for bistand med håndtering av saken.  

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.  

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/10897-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra NAV - Internkontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 14.06.2017 sak 25/17 forvaltningsrapporten «Inngåelse av 

husleiekontrakter» Forvaltningsrevisjonen omhandler husleiekontrakter i forbindelse med boliger til 

flyktninger. Bakgrunnen for prosjektet var at kommuneadministrasjonen oppdaget at praksis rundt innleie 

og utleie av boligene ikke hadde vært som ønsket. Kontrollutvalget fikk en tilbakemelding fra NAV-leder 

på hvordan rapporten ble fulgt opp i møte 25.09.2017.  

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten pekte på at området hadde vært mangelfullt fulgt opp og at det ikke forelå 

tilstrekkelige rutiner og retningslinjer. Dette viser at internkontrollen ved NAV Tinn ikke har vært god 

nok. Kontrollutvalget bad i møte 05.06.2018 om at det skulle settes opp en sak for å se på om det nå er 

klare rutiner for innleie og fremleie av boliger. De vil og samtidig følge opp om NAV Tinn har en 

tilfredsstillende internkontroll.   

 

Saksopplysninger: 
Etter at lov om sosiale tjenester i NAV trådde i kraft 01.01.2010, har det vært et krav om internkontroll i 

tjenesten. Dette er videre utdypt gjennom forskrift om internkontroll for sosial- og helsetjenesten. 

 

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 

a) 
beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan 

virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, 

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, 

c) 
sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt 

om virksomhetens internkontroll, 

d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, 

e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, 

f) 
skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av 

myndighetskrav, 

g) 
utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 

andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, 

g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller 
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andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, 

h) 
foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

 
NAV-leder Brit Houge kommer for å gi kontrollutvalget en orientering om NAV Tinns internkontroll (jf. 

§ 5  i Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen), og om rutiner er på plass ved innleie og 

fremleie av boliger.  

 
 

 



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 18/12641-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 

 

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

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

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

kommunestyret.  

 

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

for året og årene som kommer.  

 

Rådmann Rune Engehult vil gi kontrollutvalget en orientere om budsjettet 2019 for Tinn kommune i 

møtet. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Rådmannens forslag til budsjett 2019 
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TINN KOMMUNE Møteinnkalling 

 
Utvalg: Tinn formannskap 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset -   Økonomiplan 
Dato: 08.11.2018 
Tidspunkt: 09:00 

 
Møte merknad: Gruppeledere, hovedutvalgsledere og leder for Kontrollutvalg kalles inn. 
 
 
Forfall meldes på tlf  976 65 725 til Inger Brit Meland, som sørger for innkalling av 
varamedlemmer.  
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 
 
 
 

1



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

2



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

 

 

 

Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold  

 Saker til behandling  

PS 39/18 1) Spørretime   
2) Godkjenning av innkalling og sakskart 

 

PS 40/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  

PS 41/18 Budsjett 2019  

PS 42/18 Revisjon av regional plan for Hardangervidda - Intern drøfting og 
høyring av planutkast 

 

 

3
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Saker til behandling

PS 39/18 1) Spørretime   2) Godkjenning av innkalling og sakskart

PS 40/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
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TINN KOMMUNE Arkiv:     151 
Saksnr.:   2018/4040-10 
Saksbeh.: Rune Engehult 
Dato:       22.10.2018  

 
 
 

SAKSFRAMLEGG 

Budsjett 2019 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Tinn formannskap 41/18 08.11.2018 
Tinn formannskap  22.11.2018 
   

 
Rådmannens innstilling: 
Tinn formannskap legger følgende innstilling til budsjett for 2019 ut til alminnelig ettersyn 
fram til 09.12.18:    
 
Generelle vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar netto utgiftsramme for 2019 for tjenesteområde slik det fremgår 
av vedlegg A. 
 

2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2019 på totalt 46,597 mill. kr slik det 
fremgår av vedlegg B. 

 
3. Kommunestyret vedtar finansiering av investeringer slik det fremgår av 

investeringsbudsjettet for 2019. Se vedlegg B. 
 

4. Kommunestyret vedtar mål og tiltak slik det framgår av i kapittel 14. 
 

5. Avgifter og egenbetalinger for 2019 fastsettes i samsvar med rådmannens forslag til nye 
betalingssatser slik det fremgår av dokument Gebyr og betalingssatser 2019.  
 

6. Eventuelle underskudd på selvkostkalkylen knyttet til vannforsyning, avløpshåndtering 
og feiing kan fremføres mot fremtidige overskudd. 
 

7. Kommunestyret vedtar re-budsjettering av prosjekter fra 2018. Disse prosjekter 
overføres budsjett 2019. Se detaljert oversikt i vedlegg C.  

 
8. Kontrollutvalget får en budsjettramme på kr 1.300.900,- til sitt arbeid med tilsyn og 

kontroll.  
 

9. Tinn kirkelige fellesråd får en budsjettramme på kr 5.181.000,- til den kirkelige 
virksomhet i kommunen, samt kr 500.000,- til vedlikehold av kirkebygg, jf kirkeloven § 
15. Det vises for øvrig til egen tjenesteytingsavtale.  

5
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10. Tinn kommune deltar i interkommunale tiltak slik det framgår av vedlagte 

budsjettforslag fra Kongsbergregionen.  
 

11. Økonomisk rammestyring av kommunens enheter videreføres. 
 
Følgende ansvarsområdet er ikke omfattet av rammestyringsreglene: 
1011 (Kommunens store avtaler) 
1110 (kommunens store inntekter og utgifter) 
1411 (tilskudd private barnehager) 
1421 (Overordnet skole) 
1700 konto 14704, 14706, 14708 (Kulturtilskudd)  
1570 tjeneste 251, 252 (Barnevernstiltak i og utenfor hjemmet)  
1571 konto 14731-14735 (Livsopphold, nødhjelp, etableringsbidrag og boutgifter)  
1840 konto 11800 (Strømutgifter)  
1870 (Prosjekter i drift teknisk enhet) 
Prosjektnummer 157102 (integreringstilskudd) 
Prosjektnummer 161019 (tilbakeføringstilskudd)   
 
Enhetene gjøres ansvarlig for 50 % av fastsatt overskudd og 50 % av fastsatt 
underskudd. 
 
Det settes en maksimal grense for størrelsen på over-/underskudd på 10 % av brutto 
kostnader i enheten opp til maks 1 mill. kr. 

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

Lån: 
12. Kommunestyret godkjenner låneopptak på 17,8 mill.kr. Lån tas opp i den takt som er 

nødvendig for å sikre finansiering av investeringene uavhengig av om disse er fullført i 
budsjettåret eller ikke.  
 

13. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneopptak i henhold til vedtatt finansreglement 
og finansieringsplan (budsjettskjema 2a), med den begrensning at avdragstiden for 
samlet lånesum ikke overstiger 40 år. Lån blir nedbetalt med hjemmel i kommunelovens 
§ 50 pkt. 7 om minste lovlige avdrag. 
 

14. Kommunestyret vedtar låneporteføljen til Tinn kommune.  Alle lån (se vedlegg D) i 
porteføljen, kan være gjenstand for refinansieringer i budsjettåret 2019. 
 

15. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på de lån han finner formålstjenlig, 
uavhengig av opprinnelig vedtak. 

 
Skattevedtak: 

16. Skatt på inntekt og formue blir utlignet med de maksimalsatser Stortinget vedtar.  
 
17. Eiendomsskatt 

a) 
Eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum skrives ut i hele Tinn kommune jf. eiendomsskatteloven 

6
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§ 3, første ledd, bokstav c. Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av 
takstgrunnlaget. 

 
b) 
I medhold av overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen av de verk og bruk som fra 2019 er å anse som 
næringseiendommer. Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstgrunnlaget. 

 
c) 
I medhold av samme overgangsregel skrives det ut eiendomsskatt på de særskilte 
skattegrunnlagene som er fastsatt med hjemmel i overgangsregelen, redusert med én 
syvendedel i 2019. Skattesatsen på de særskilte skattegrunnlagene er 7 promille.  
 
d) 
Helt fritatt for eiendomsskatt er eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7: 
bokstav a)                   eiendom tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å 

gagne en kommune, et fylke eller staten  
bokstav b)                   bygning som har historisk verdi og som dessuten er fredet etter lov 

om kulturminner 
 

 
Tilskudd: 

18. Tinn kommune gir følgende tilskudd:  
 

a. Norsk Industriarbeidermuseum gis følgende tilskudd: 
i. Kr 500.000,- til drift av Rjukanbanen. Tilskuddet blir belastet konto 

14708.1011.3651.170008.  
ii. Kr 400.000,- til drift av Verdenarvsenteret. Tilskuddet blir belastet konto 

14708.1011.3651.170008.  
iii. Kr 2.000.000,- til etablering av Tungtvannsmuseum. Tilskuddet blir 

belastet verdensarvfondet, konto 14708(19403).1011.3651.170008) 
 

b. VisitRjukan gis følgende tilskudd: 
i. Kr 400.000,- i markedsbidrag. Tilskuddet blir belastet konto 

14707.1011.3256. 
ii. Kr 330.000,- til drift av Fjellbussen. Tilskuddet blir belastet konto 

14708.1011.3254.100007.  
 

c. Stiftelsen Rjukan idrett gis et driftstilskudd på kr 800.000,-. Tilskuddet blir belastet 
konto 14706.1011.3802. 
 

d. Småroi hyttelag gis et tilskudd på kr 50.000,- til brøyting av Fv 755. Tilskuddet blir 
belastet 14707.1011.2856.  
 

e. Tinn IL får et tilskudd på kr 15.000,- til skibussen. Tilskuddet blir belastet konto 
14708.1011.3254.100007. 
 

f. Tinn Taxi får et tilskudd på kr 15.000,- til Kalhovdruta. Tilskuddet blir belastet konto 
14708.1011.3254.100007. 
 

19. For mottakere av tilskudd etter pkt. 18 forutsettes det at søknad med siste års regnskap 
sendes inn innen 15.09.19 for å bli vurdert i forbindelse med budsjett 2020.  
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20. Vedtak i punkt 18 er enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i Forvaltningsloven.   

 
Verbale vedtak: 
 

21. Tinn kommune melder seg ut av følgende organisasjoner m.v.: 
a. Osloregionens Europakontor 

 
 
 
 
 
Innledning: 
Kommunestyret vedtok i juni 2018 økonomiplan for 2019-2022. Økonomiplanen skal gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Økonomiplanen er retningsgivende for budsjettet.  
 
Rådmannen har, på bakgrunn av føringene i økonomiplanen, resultater og erfaringene fra 
tidligere år, vurdering av årets drift, regjeringens forslag til statsbudsjett og vurdering av 
kommunens store inntekter og utgifter, utarbeidet et forslag til budsjett for 2019.  
 
Rådmannen har vært opptatt av å legge fram et realistisk budsjett. Alle enhetsledere har bidratt 
aktivt i prosessen med utarbeidelse av budsjettforslaget.  
 
Formannskapet får framlagt en tiltakskatalog som viser flere mulige tiltak for å skape 
budsjettbalanse. Tiltakskatalogen inneholder tiltak som både øker og reduserer kommunen sine 
nettoutgifter. Rådmannen har med bakgrunn i tiltakskatalogen kommet med sitt forslag til 
budsjett, men formannskapet – og senere kommunestyret – står fritt til å gjøre andre 
prioriteringer.  
 
Rådmannen vil på formannskapsmøtet 8. november presentere et elektronisk verktøy som 
formannskapet/partiene kan bruke i sitt arbeid med budsjettet. Det er ønskelig at partiene bruker 
dette verktøyet ved framlegging av sine helhetlige budsjettforslag.  
 
Fakta: 
Kommunestyret er etter kommuneloven § 45 pliktig til å vedta et budsjett for kommende 
kalenderår innen årets utgang. Kommunestyrets vedtak skal treffes på grunnlag av 
formannskapets innstilling. Innstillingen til årsbudsjettet, med alle de forslag til vedtak som 
foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i 
kommunestyret.  
 
Det er lagt opp til at formannskapet som økonomiplanutvalg skal behandle budsjettet i to møter 
(8. og 22. november) før det blir lagt ut til alminnelig ettersyn.  
 
Kommunelovens § 45 angis krav til budsjettets innhold. Årsbudsjettet er en bindende plan for 
kommunens midler og bruken av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal 
fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 
Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets prioriteringer, samt de 
mål og premisser som årsbudsjettet bygger på skal komme tydelig fram. Årsbudsjettet skal være 
inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som er 

8



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

tilstrekkelig for å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Det kan avsettes midler til 
bruk i senere budsjettår.  
 
Årsbudsjettet i følge kommunelovens § 47 bindende for kommunens samlede virksomhet. Dette 
gjelder likevel ikke utbetalinger som kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Skjer det 
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som budsjettet 
bygger på skal rådmannen gi kommunestyret melding om dette. Kommunestyret må da foreta 
nødvendige endringer i budsjettet.  
 
Ved behandlingen av årsbudsjettet i kommunestyret stemmes det ved den endelige avstemning 
over forslag til årsbudsjett som helhet. Det innebærer at det skal stemmes over samlede 
budsjettforslag – ikke enkelttiltak hver for seg. Er det framsatt alternative forslag, og ingen av 
disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter alternativt mellom de to 
forslag som fikk flest stemmer ved denne.  
 
Vurdering: 
Overordnet vurdering: 
Kommunebarometeret (utgitt av Kommunal Rapport) er en rangering av norske kommuner 
basert på økonomiske og kvalitative nøkkeltall. Tinn kommune blir rangert som nummer 171 av 
426 justert for inntektsnivå. Dette er en framgang på 54 plasser sammenliknet med året før. 
Nøkkeltallene er samlet sett meget gode målt mot resten av landet, men er likevel en del svakere 
enn de økonomiske forutsetningene skulle tilsi. Dersom man ser bort fra kommunens gode 
økonomiske utgangspunkt kommer Tinn på en 38. plass. Tinn er helt i toppskiktet innen kultur 
og barnehage og inne på topp 100-lista når det gjelder eldreomsorg og økonomi. Kommunen har 
sine svakeste plasseringer innen enhetskostnader og vann, avløp og renovasjon.  
 
Tinn kommune kom ut som en taper da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram 8. oktober. Det er 
anslått at Tinn kommune vil få en vekst i frie inntekter på 1,9 prosent. Snittet i Norge og i 
Telemark er 2,9 prosent. Tinn kommune er den kommunen i Norge som får desidert mest i 
overføring fra inntektsgarantiordningen (INGAR) i 2019. Ordningen sikrer kommunene mot brå 
endringer fra et år til det neste. Dersom denne ordningen ikke hadde eksistert hadde Tinn 
kommune hatt 15 millioner mindre å rutte med i 2019 enn det som nå er tilfelle. Dette er et 
kraftig signal om at rammebetingelsene for kommunens økonomi er under sterkt press.  
 
Statsbudsjettet er et anslag – og ingen fasit for hvordan inntektene blir det neste året. Kommuner 
som har en befolkningsutviklings som er svakere enn landsgjennomsnittet må forvente lavere 
inntekter enn statsbudsjettet gir signaler om.  
 
Økonomiplanen og konsekvensjustert budsjett: 
Den vedtatte økonomiplanen legger føringer for budsjettet, men kan på bakgrunn av nye 
forutsetninger ikke følges slavisk. Rådmannen legger i sitt arbeid med budsjettet til grunn at 
budsjettet skal være realistisk og at dagens drift skal videreføres uten endret politikk.  
 
En slik videreføring innebærer likevel endringer fordi forutsetningene endrer seg. I tillegg til 
endringer i inntektsnivået så er det endringer i utgiftsbehovet blant annet på grunn av flere/færre 
brukere, utgiftsbehov som har bortfalt, pris- og lønnsvekst med mer.  
 
En slik videreføring av driften, med nødvendige korrigeringer, omtales som konsekvensjustert 
budsjett eller basis. Dette gir et bilde av kommunens handlingsrom. Vurdering av tiltak skjer 
med utgangspunkt i konsekvensjustert budsjett.  
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De politiske føringene som kom inn i forbindelse med økonomiplanen var: 
 Vedlikehold i sommerhalvåret. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett til 

tjenesteområde samfunn. 
 Økt markedsbidrag til VisitRjukan. Dette er lagt inn som et anbefalt tiltak i 

tiltakskatalogen.  
 Brøyting Svineroi. Dette er lagt inn som et anbefalt tiltak i tiltakskatalogen. 
 Økt vedlikehold av kommunale bygg. Dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for 

tjenesteområde samfunn, men rådmannen har samtidig lagt inn som anbefalt 
innsparingstiltak knyttet til vedlikehold i tiltakskatalogen. Det innebærer at nivået på 
vedlikehold av bygg i realiteten bare øker med halvparten av det som er forutsatt i 
økonomiplanen. Dette må ses i sammenheng med andre tiltak som innebærer færre bygg 
som skal driftes. 

 Differensierte kutt i enhetene. Dette er fulgt opp gjennom tiltakskatalogen. 
 Innstramming skole. Dette er fulgt opp i konsekvensjustert budsjett.  
 Redusert tilskudd Rjukanbadet. Dette er fulgt opp i konsekvensjustert budsjett.  
 Opprettholde tilskudd til Rjukan idrett. Dette er langt inn som anbefalt forslag i 

tiltakskatalogen.  
 Redusere eksterne tilskudd som ikke er lovpålagte. Dette er fulgt opp gjennom en rekke 

tiltak i tiltakskatalogen, men er ikke bare knytet til tilskudd. Det er også foreslått 
utmelding av interesseorganisasjoner.  

 Reell økning i brukerbetalinger/gebyrer. Dette er fulgt opp gjennom ulike tiltak i 
tiltakskatalogen og vedlagte forslag til gebyr og betalingssatser.  

 Bruk av integreringstilskudd i enhetene. Det har vært vanskelig å følge opp denne 
føringen da det er forventet en betydelig nedgang i tilskuddet som følge av at kommunen 
ikke har fått anmodning om bosetting i 2019. Rådmannen har vært nødt til å finansiere 
enhetenes arbeid med integrering med bruk av tidligere fondsavsetning til 
flyktningeformål.  

 Økte konsesjonskraftinntekter. Inntektene er i budsjettet lagt vesentlig høyere enn 
forutsatt i økonomiplanen. Prognosene fra Konsesjonskraftstyret er lagt til grunn for 
rådmannens forslag.  

 
Når disse konsekvensjusteringene er foretatt framkommer det et betydelig innsparingsbehov for 
å oppnå budsjettbalanse. Rådmannen har synliggjort hvordan dette kan gjøres i tiltakskatalogen.  
 
Kommunestyret har tidligere fastsatt måltall den overordnede økonomistyringen i kommunen:   

- Netto driftsresultat på 3-5 prosent. 
- Lånefinansiering av nye investeringer på 30-40 prosent.  
- Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene på 2-3 prosent.  
- Likviditetsgrad 2 på minst 1. 
- Maksimal bruk av kraftinntekter til løpende drift på 146 millioner i 2019.  

 
Rådmannens forslag til budsjett for 2019 oppfyller ikke måltallene for netto driftsresultat og 
maksimal bruk av kraftinntekter i løpende drift til tross for omfattende forslag som innebærer 
kostnadsreduksjon og inntektsøkning. For å oppfylle måltallene må det gjennomføres ytterligere 
tiltak med de konsekvensene dette får for brukere og ansatte.  
 
Alternative salderingsstrategier: 
 
I økonomiplanen ble ulike prinsipielle salderingsalternativ synliggjort. I tråd med 
økonomiplanen er budsjettforslaget til rådmannen en kombinasjon av omstillingsalternativet 
(effektivisering/strukturendringer/omstilling) og skjermingsalternativet (redusere/fjerne ikke-
lovbestemte ytelser).  
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I tillegg innebærer rådmannens forslag at driftsalternativet (redusere netto driftsresultat) delvis 
blir bruk. 
 
Rådmannen har også vurdert det fjerde salderingsalternativet; - finansieringsalternativet. Dette 
alternativet innebærer at tjenesteproduksjonen skjermes ved å øke inntektene i form av 
eiendomsskatt. Rådmannen har tidligere (kommunestyresak 11/18 og formannskapssak 10/18) 
synliggjort ulike utskrivningsalternativ for eiendomsskatt. Regjeringen har foreslått nye 
endringer i eiendomsskatteloven som innebærer en begrensning i kommunens muligheter til å 
skrive ut eiendomsskatt. Rådmannen mener det ikke er mulig å foreta nødvendig taksering av 
eiendommene, uavhengig av utskrivningsalternativ, innen 1. mars som er fristen for når allmenn 
taksering og utskriving må være avsluttet. Selv om kommunene nå trolig vil bli pålagt å bruke 
formuesgrunnlaget etter skatteloven, må fritidseiendommer og næringseiendommer fortsatt 
takseres. Dersom kommunestyret ønsker å vurdere salderingsalternativet er det derfor ikke 
mulig før i 2020. Et prinsipielt vedtak bør i så fall fattes i løpet av første halvår 2019. 
 
Gebyr og betalingssatser 
I økonomiplanen er det lagt opp til at kommunale gebyr og betalingssatser skal øke mer enn 
prisstigningen/kommunal deflator. Dette er fulgt med forslag om økning av avløpsgebyrene, 
byggesaksgebyrene, husleiepriser og matpriser.  
 
Avløpsgebyrene og plan-, byggesaks- og delingssaksgebyrene er knyttet til tjenester kommunen 
kan og bør ta gebyrer som dekker kommunens kostnader med tjenesten (selvkost). Innenfor 
begge disse områdene ligger Tinn kommune godt under 100 prosent selvkost. Det foreslår 
derfor en økning i disse gebyrene på henholdsvis 15 og 20 prosent.  
 
Det ble i 2014 vedtatt at husleieprisene skulle justeres årlig. Dette er ikke gjennomført. Det er 
derfor foreslått en økning på 500 kroner i måneden, for så å justere etter kommunal deflator. 
Matprisene ligger lavt sammenlignet med andre kommuner og det foreslås derfor en økning av 
disse.   
 
Øvrige forslag til endringer av gebyr og betalingssatser framgår av vedlagte forslag til Gebyr og 
betalingssatser 2019.  
 
Søknader og innspill utenfra: 
Kontrollutvalget har kommet med sitt forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. I følge 
loven skal kontrollutvalget sitt budsjettforslag følge saken til kommunestyret. Rådmannen har 
innarbeidet kontrollutvalget sitt budsjettforslag i det konsekvensjusterte budsjettet.  
 
Tinn kirkelige fellesråd har kommet med sitt budsjettinnspill. Rådmannen har i det 
konsekvensjusterte budsjettet lagt inn en overføring til fellesrådet som tilsvarer overføringen i 
2018 pluss forventet pris- og lønnsvekst. Fellesrådets budsjettinnspill er vesentlig høyere. 
Differansen mellom forventningen og det som ligger i budsjettet er synliggjort i tiltakskatalogen.  
 
Tinn kommune har mottatt budsjettforslag fra Kongsbergregionen og Kongsbergregionen IKT-
drift. Budsjettforslaget innebærer en videreføring og sluttføring av tiltak som er satt i gang 
tidligere. Nærmere beskrivelse av de regionale tiltakene går fram av vedlagt handlingsplan og 
budsjett. Rådmannen gjør oppmerksom på at det regionale budsjettet i mange sammenhenger 
erstatter utgifter som tidligere ble belastet den enkelte kommune. Når flere kommuner 
samarbeider blir kostnaden lavere.  
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Det har kommet flere søknader og innspill som kommunestyret må vurdere i forbindelse med 
budsjettet. I tillegg har kommunen hatt en praksis med å gi tilskudd til ulike formål. 
 

 Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) søker om 4 millioner kroner til realisering av 
tungtvannsmuseum (bygg over den utgravde tungtvannskjelleren på Vemork). Søkeren 
åpner for at tilskuddet kan gis over to år. Søknaden er vedlagt.  
 
Rådmannen mener planene er svært interessante og viktige for utviklingen av 
verdensarvstatusen og reiselivsnæringen i kommunen. Rådmannen anbefaler at det blir 
gitt tilskudd som omsøkt, - fordelt over to år. 
 
NIA har tidligere mottatt tilskudd til drift av Rjukanbanen og verdensarvsenteret. Det 
foreligger ikke konkrete søknader om tilskudd for 2019, men rådmannen oppfatter at 
dette er forutsatt videreført uten at det sendes inn fornyet søknad. 
 
Rådmannen anbefaler at det blir gitt driftstilskudd til Rjukanbanen og 
verdensarvsenteret i tråd med tidligere praksis.  
 

 Rjukan idrett har fått et driftstilskudd som de siste årene har vært på 800 000 kroner. I 
økonomiplanen ble det vedtatt å videreføre tilskuddet. Det er ikke mottatt søknad for 
2019.  
 
Rådmannen anbefaler å gi tilskudd i tråd med tidligere praksis og økonomiplanen.  
 

 VisitRjukan har de senere år fått et markedsbidrag fra Tinn kommune. I økonomiplanen 
ble det vedtatt å videreføre tilskuddet på 400 000 kroner. Det er ikke mottatt søknad for 
2019. 
 
Rådmannen anbefaler å gi tilskudd i tråd med tidligere praksis og økonomiplanen.  
 

 Byen og fjellet er et tidligere prosjekt som har gått inn i ordinær drift. Det har vært en 
praksis å gi tilskudd til tre busstilbud som binder sammen byen/bygdene og fjellet. Det 
er mottatt søknad fra VisitRjukan til drift av fjellbussen og søknad fra Tinn IL til drift av 
skibussen til Bakhusjordet. I tillegg har det vært en praksis å gi tilskudd til drift av 
Kalhovdruta, men de pleier å søke om sommeren.  
 
Rådmannen anbefaler at det blir gitt tilskudd til de tre busstilbudene i tråd med tidligere 
praksis. Samlet kostnad er 360 000 kroner.  
 

 Blefjell IL og Lysløypas venner har begge søkt om 150 000 kroner i tilskudd til kjøp av 
løypemaskiner. Kommunestyret har tidligere uttalt at søknadene skulle vurderes i 
forbindelse med budsjett 2019. Søknadene er vedlagt.  
 
Rådmannen har ikke funnet rom for å gi tilskudd til kjøp av løypemaskiner. 
 

 Notodden lufthavn har tidligere mottatt et tilskudd på 100 000 fra Tinn kommune. Det er 
ikke mottatt søknad fra Notodden lufthavn/Notodden kommune for 2019.  
 
Rådmannen har ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet.  
 

 Småroi hyttelag har søkt om 55 000 kroner til brøyting av fylkesveg 755 i tråd med 
tidligere praksis. 
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Rådmannen anbefaler at det blir gitt et tilskudd på 50 000 i tråd med tidligere år og 
vedtatt økonomiplan.  
 

 Rjukan Røde Kors Hjelpekorps har gjennom mange år mottatt et tilskudd på 40 000 
kroner. Det er ikke mottatt søknad for 2019.  
 
Rådmannen har ikke funnet rom for å videreføre tilskuddet.  
 

 Telemark og Vestfold matsentral har søkt om et tilskudd på to kroner per innbygger til 
drift av matsentralen. Tiltaket er nærmere omtalt i vedlagte søknad. 
 
Rådmannen har ikke funnet rom for å gi tilskudd til tiltaket.  
 
 

Konklusjon: 
Rådmannen har lagt fram et realistisk bilde av den økonomiske situasjonen i 2019 basert på 
forventede inntekter og utgifter.  
 
For å oppnå nødvendig budsjettbalanse er det utarbeidet ulike alternativer som er presentert i 
vedlagte tiltakskatalog.  
 
Rådmannen har i sin innstilling anbefalt noen av tiltakene. Formannskapet kan gjøre andre 
prioriteringer. 
 
Når formannskapet har kommet fram til sin innstilling skal den legges ut til alminnelig ettersyn i 
minst 14 dager før budsjettet blir endelig behandlet av kommunestyret.  
 
 
Vedlegg: 
1 Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag 
2 Tiltakskatalog 2019 
3 Gebyr og betalingssatser 2019 - Rådmannens forslag 
4 Momentum Budsjettnotat - Tinn kommune 2019 (2018_10_25) 
5 Saksutskrift - Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Tinn kommune 
6 Søknad om tilskudd til Fjellbussen 
7 Kongsbergregionen - Handlingsplan og budsjett 2019 
8 Tiltaksplan Digitalisering 2019 
9 Søknad om midler til drift av skibuss - Bakkhusjordet 
10 Brev ordførere og rådmenn 0918 
11 Rapport Matsentralen Vestfold og Telemark 0518 
12 Søknad om tilskudd til kulturbygg - Tungtvannskjelleren på Vemork 
13 Vedlegg 1a - Kortversjon av skisser til sikring- og museumsbygg utarbeidet av Point AS pr 

oktober 2018 
14 Vedlegg 2- a) Kostnadsoverslag museumsbygg, samlet alle fag 
15 Budsjett Tinn kirkelige fellesråd 2019 
16 Økonomiplan Tinn kirkelige fellesråd 2019-2022 
17 Rådmannens presentasjon av budsjett 2019 
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1. Forord 
Skrives av ordfører før utlegging av formannskapets innstilling på høring. 

Redigeres etter kommunestyrets vedtak.  

2. Rådmannens innledning 
 

Dette dokumentet er utarbeidet av rådmannen med stor deltakelse fram kommunale ledere med 

inngående kjennskap til de kommunale tjenestene. Dokumentet skal være et beslutningsgrunnlag 

for formannskapet som økonomiutvalg. Formannskapet har det lovpålagte ansvaret å fremme et 

budsjettforslag til kommunestyret.  

 

Rådmannens ambisjon med dokumentet er å synliggjøre de økonomiske rammene Tinn kommune 

kan forventes å få i 2019. Tinn kommune har, sammenlignet med mange andre norske kommuner, 

en solid og god økonomi. Samtidig er det ingen tvil om kommunen de siste årene har opplevd en 

vesentlig endring i de økonomiske rammebetingelsene. Årsakene til dette er en kombinasjon av 

nedgang i de kraftprisene, endringer i eiendomsskatteloven, nytt inntektssystem for kommunene 

og befolkningsnedgang.  

 

Det siste året har det vært en økning i kraftprisene igjen. Dette er etter rådmannens vurdering av 

avgjørende betydning for å få et forsvarlig og bærekraftig budsjett for 2019. Rådmannen vil 

likevel peke på at det er uheldig å basere for mye av kommunens løpende drift på markedsstyrte 

inntekter. Disse inntektene svinger langt raskere enn det er mulig å omstille en stor kommunal 

organisasjon.  

 

Administrasjonens arbeid med dette beslutningsgrunnlaget har vist at kommunen står overfor 

betydelige utfordringer for å skape samsvar mellom inntekter og utgifter. Denne problemstillingen 

har et perspektiv som går ut over tidsperspektivet til årsbudsjettet. Rådmannen mener det er viktig 

å ha et langsiktig perspektiv også ved behandling av årsbudsjettet.  

 

Rådmannen har lagt vekt på at beslutningsgrunnlaget skal legges til rette for ulike politiske 

prioriteringer. Dette er gjort ved å synliggjøre flere tiltak enn det som er nødvendig for å skape en 

bærekraftig budsjettbalanse. Rådmannen håper dette vil være til hjelp i det som uten tvil vil være 

en krevende politisk prosess.  

 

I tillegg til de rene økonomiske elementene så omhandler beslutningsgrunnlaget forslag til mål og 

tiltak for 2019. Rådmannen legger vekt på at de som er ansvarlige for at målene nås er involvert i 

prosessen med å utforme dem. Målene og tiltakene skal være realistiske, samtidig som de skal 

være noe å strekke seg etter. Målene er forsøkt gjort så konkrete og kvantifiserbare som mulig. 

Rådmannen gjør samtidig oppmerksom på at en kommune har ansvar for mange tjenester og 

oppgaver der målene er kvalitativ karakter. De aller fleste kommunale tjenester ytes i møte 

mellom ansatt og bruker. Dette «gylne øyeblikket» forutsetter kompetente, myndiggjorte og 

engasjerte medarbeidere. De er det mange av i Tinn kommune! 

 

Det er etter rådmannens mening viktig at det er en klar rød tråd mellom de ulike kommunale 

styringsdokumentene. Visjoner og strategier i overordna planer skal konkretiseres i form 

nødvendige økonomiske rammer for gjennomføring og i form av kvantifiserbare mål. I 

årsmeldinga skal det rapporteres på det som er vedtatt i budsjettet. Erfaringene som kommer fram 

i årsmeldinga tas med inn i nye planprosesser, men kan gå direkte tilbake til kommuneplanens 

handlingsdel og økonomiplan om utarbeides årlig.  
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Det kommunale plansystemet kan illustreres slik: 

 

        

 

Når budsjettet er vedtatt er det rådmannens ansvar å sørge for at de økonomiske rammene holdes 

og at målene nås. Rådmannen vil holde kommunestyret løpende orientert om utviklingen både 

gjennom de formelle tertialrapportene og gjennom den muntlige orienteringen på hvert 

kommunestyremøte.  

 

  

 

Rjukan, 31. oktober 2018 

 

Rune Engehult 

rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Tematiske kommunedelplaner

Geografiske kommunedelplaner

Temaplaner (med eller uten lovhjemmel)

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan

Budsjett

Virksomhetsplan

Årsmelding
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3. Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Kommunestyret vedtok samfunnsdelen av kommuneplanen i 2017. Dette dokumentet er det 

øverste styringsdokumentet i den kommunale planpyramiden. Alle andre planer, inkludert 

budsjettet, skal bygge opp under samfunnsdelens mål og strategier.  

 

Kommuneplanen inneholder mål og strategier for følgende områder: 

 Kommunen som samfunnsutvikler 

 Kommunen som tjenesteleverandør 

 Kommunen som arbeidsgiver 

 Kommunens økonomi og organisasjon 

 

Kommuneplanen peker videre på seks fokusområder: 

 Livskvalitet og levekår 

 Utdanning og kompetanse 

 Innovasjon og endring 

 Folkehelse 

 Bærekraftig utvikling 

 Samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel blir konkretisert i kommuneplanens handlingsdel:  

4. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2019-2022 
 

Kommunestyret vedtok kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 i juni 

2018.  

 

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan er retningsgivende for den administrative 

prosessen med utarbeidelse av budsjettforslag – og for den politiske behandlingen av budsjettet.  

 

At dokumentet er retningsgivende betyr at det peker på en retning, men at hverken rådmann eller 

kommunestyret er bundet av rammene som ligger der, men at det peker på en retning for 

kommunens utvikling og prioriteringer. Ved behandlingen av årsbudsjettet om høsten kan det 

være nye og endrede forutsetninger i forhold til det som lå til grunn nå kommuneplanens 

handlingsdel og økonomiplan ble vedtatt i juni.  

 

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan prioriterer innenfor de mål, strategier og 

fokusområdene som er omtalt i kommuneplanen, konkretiserer mål og tiltak og ikke minst angir 

økonomiske rammer for kommunes drift de neste fire årene.  

 

4.1 Økonomiske rammer 
 

Økonomiplan 2019-2022 definerte følgende økonomiske rammer for 2019-budsjettet:  

 

 2019 2020 2021 2022 

Frie disponible 

inntekter 

476 273 473491 470 346 470 064 

Netto finansinntekter/-

utgifter 

-12 820 -14 572 -15 170 -16 304 

Netto avsetninger -19 632 -19 509 -21 046 -20 448 

Til fordeling drift 443 821 439 410 434 130 433 312 
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4.2 Handlingsregler 
 

Økonomiplanen definerer følgende økonomiske handlingsregler som skal ligge til grunn for 

kommunens budsjettering i økonomiplanperioden: 

 

Handlingsregel Mål Snitt ØP 2019-2022 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3-5% 3,2% 

Lånefinansiering av nye investeringer 30-40% 40% 

Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene 2-3% 3,1% 

Likviditetsgrad 2 Minst 1 Over 1 

Bruk av kraftinntekter i drift Maks 146 mill Er innenfor 

 

5. Andre kommunale planer 
 

Tinn kommune har et omfattende, men fragmentert planverk. Utfordringen er å skape samsvar 

mellom ambisjonsnivået i den enkelte plan og kommunens økonomiske tåleevne totalt.  

 

I 2018 har Tinn kommunestyre vedtatt blant annet strategisk næringsplan og reiselivsstrategi. 

Trafikksikkerhetsplanen og masterplan for verdiskaping og attraktivitet i verdensarven er snart 

klare for sluttbehandling. Alle planene har ambisiøse mål og omfattende handlingsplaner.  

 

Rådmannen har fulgt opp de nye planene ved å utarbeide budsjettiltak som er omtalt i 

tiltakskatalogen. Det er utfordrende å finne rom for tiltakene.  

6. Statsbudsjettet 2019 
 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble presentert 08.10.2018.  

 

Regjeringen baserer sin økonomiske politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Regjeringen 

vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, der den offentlige pengebruken tilpasses situasjonen i 

økonomien innenfor handlingsregelens rammer. Den økte bruken av oljepenger skal vris i retning 

av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser. 
 

Regjeringens satsingsområder er: 

 

 Omstilling av norsk økonomi 
Å omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på, står 

sentralt i regjeringens økonomiske politikk. Regjeringen vil modernisere offentlig sektor slik at 

velferdsordningene kan videreføres. Flere omfattende reformer er besluttet for å få bedre tjenester 

og mer ut av ressursene i offentlig sektor. I statsbudsjettet forsterkes arbeidet med innovasjon og 

digitaliseringen av offentlig sektor. Målet er å skape en enklere hverdag for innbyggerne og få mer 

velferd ut av hver skattekrone. 

 

 Oppfylle klimaforpliktelsene  
Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Klimautfordringen kan bare løses gjennom et 

globalt samarbeid, men også Norge må redusere egne utslipp. Regjeringen vil at Norge skal være 

en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og vil forsterke klimaforliket. 
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 Skape inkluderende arbeidsliv 
Regjeringen vil bruke oppgangen i norsk økonomi aktivt for å inkludere flere i arbeidslivet. Når 

flere bedrifter etterspør mer arbeidskraft, må vi inkludere flere som står utenfor og som ønsker å 

delta i arbeidslivet. Derfor har regjeringen tatt initiativ til en inkluderingsdugnad. Høy 

produktivitet krever en arbeidsstyrke med høy kompetanse. Regjeringen har satt i gang en rekke 

tiltak for å bedre kvaliteten i skolen. Innsatsen har blant annet vært rettet mot at elevene skal få 

best mulig opplæring tidlig i skoleløpet, og at frafall skal forebygges. Regjeringen vil fortsette 

satsingen på kompetansehevingstiltak for ansatte i barnehage og skole. Regjeringen vil 

gjennomføre en kompetansereform for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Målet er 

at ingen går ut på dato eller slutter i jobben på grunn av manglende kompetanse. Reformen skal 

bedre tilgangen på etter- og videreutdanning. 

 

 Sikre gode velferdsordninger 
Regjeringen vil opprettholde og videreutvikle gode velferdsordninger og velferdstjenester. Gode 

velferdstjenester bidrar til å utjevne forskjeller og er viktig for den enkeltes mulighet til å lykkes, 

uansett bakgrunn. Velferdsordningene skal stimulere til arbeid, samtidig som de som ikke kan 

delta i arbeidslivet pga. helse eller alder skal være sikret inntekt. Regjeringen vil investere i 

sykehus, raskere behandling og bedre eldreomsorg. Det skal forbedre velferden i kommunene og 

styrke det sosiale sikkerhetsnettet at vi prioriterer rusomsorg, psykisk helse og innsats mot 

fattigdom.  

 

 Redusere fattigdom 
Regjeringens førsteprioritet i velferdspolitikken er å bekjempe fattigdom, særlig blant 

barnefamilier, slik at færre faller utenfor. For å motvirke fattigdom og lavinntekt på lengre sikt må 

utdanningssystemet gi barn og unge kompetanse til å møte morgendagens arbeidsliv.  

 

 Gjennomføre et integreringsløft 
Regjeringen er i gang med et integreringsløft og vil gjennomføre en helhetlig reform av 

integreringsfeltet for å få raskere og bedre resultater. Hovedmålet er å øke innvandreres deltagelse 

i arbeids- og samfunnsliv. 

 

 Trygghet og beredskap 
Regjeringen arbeider for et tryggere samfunn. Budsjettforslaget prioriterer tiltak for å bekjempe 

kriminalitet, styrke beredskapen og øke Norges forsvarsevne. 

 

6.1 Verdensøkonomien 
 

Veksten i verdensøkonomien var i fjor den sterkeste siden 2011, og veksten ventes å fortsette i 

om lag samme takt i år og neste år. For flere av våre viktigste handelspartnere har veksten dempet 

seg noe siden årsskiftet. Veksten i verdenshandelen og i industriproduksjonen har avtatt de siste 

månedene, og flere fremvoksende økonomier opplever sterk markedsuro. 

 

Arbeidsmarkedene har styrket seg. I de fleste avanserte økonomier er ledighetsratene nær eller 

lavere enn nivået før den globale finanskrisen for ti år siden. For OECD-landene sett under ett er 

ledigheten ventet å falle til sitt laveste nivå siden 1980-tallet. Dette bidrar til økt kjøpekraft for 

husholdningene. Inflasjonen har begynt å ta seg opp, men den er fortsatt moderat. Usikkerheten 

om den økonomiske veksten internasjonalt har økt. Det skyldes særlig opptrappingen av 

handelskonflikter. Den amerikanske administrasjonen har introdusert flere nye handelstiltak, som 

delvis er besvart med mottiltak. 
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Faren for vesentlig økte handelshindre er en trussel for global vekst på lengre sikt og vil særlig 

svekke de økonomiske utsiktene i USA, Kina og andre nære handelspartnere til USA. Størrelsen 

på amerikansk import er forholdsvis liten i forhold til størrelsen på økonomien. Over tid vil mer 

proteksjonisme likevel svekke konkurranse og teknologioverføring. Det vil hemme omstilling og 

utvikling i økonomiene det gjelder. Utviklingen bidrar også til å skape usikkerhet om det globale 

handelssystemet, som siden andre verdenskrig har bidratt til å fremme frie og åpne markeder og 

bundet store og små land til samme regelverk. Norge er blant landene som har dratt særlig nytte 

av forutsigbare og regelbaserte rammer for verdenshandelen. 

 

Geopolitiske spenninger bidrar også til usikkerhet. Det samme gjør Storbritannias utmelding av 

EU. Usikkerheten kan føre til at investeringer og større innkjøp utsettes og gi lavere vekst. 

 

6.2 Norsk økonomi 
 

Det går godt i norsk økonomi. Næringslivet ser lysere på fremtiden enn på lenge, og 

arbeidsledigheten har gått ned. Stadig flere kommer i jobb, og etter nesten ti år med nedgang stiger 

andelen av befolkningen i arbeidsdyktig alder som jobber. Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet 

av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. 

 

Oljeprisen har tatt seg markert opp det siste året og har den siste tiden ligget rundt 80 USD per fat. 

 

Svakere krone og mer moderate lønnsoppgjør har bedret konkurranseevnen til norsk næringsliv. 

Etter et markert fall i 2016 økte eksporten av varer utenom olje og gass i fjor. Det var sterk vekst i 

eksporten av raffinerte oljeprodukter, kraftkrevende industriprodukter og fisk. Fremover er det 

ventet at høy vekst i etterspørselen fra utlandet og bedret konkurranseevne vil trekke eksporten 

videre opp. 

 

Fallet i boligprisene gjennom fjoråret er blitt avløst av ny oppgang. Boliginvesteringene faller etter 

flere år med oppgang, men nivået er fortsatt høyt. Antall igangsettingstillatelser til boliger har falt 

siden i fjor sommer, og nedgangen ventes å fortsette. Utviklingen i boliginvesteringene må blant 

annet ses i sammenheng med lavere befolknings- og boligprisvekst. 

 

I årets lønnsoppgjør er de fleste oppgjørene kommet i havn innenfor en ramme for årslønnsveksten 

på 2,8 prosent. Med økt etterspørsel etter arbeidskraft og høyere aktivitet i konkurranseutsatt 

næringsliv er lønnsveksten ventet å ta seg videre opp neste år. I år og neste år ventes lønningene å 

stige mer enn konsumprisene, og reallønnsveksten er anslått å øke betydelig fra 2018 til 2019. 

 

Økt kjøpekraft er ventet å løfte forbruket i husholdningene fremover. Oppgangen i kjøpekraften 

må ses i sammenheng med høyere sysselsetting og økt lønnsvekst. Høyere renter ventes å dempe 

oppgangen i forbruket.    

 

6.3 Kommuneøkonomien 
 

Hovedprioriteringer i regjeringens budsjettforslag for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet er: 

 levende lokaldemokrati 

 en enklere hverdag 

 trygge og gode boforhold 

 

Kommunesektoren har hatt god inntektsvekst de siste årene, og har et godt økonomisk fundament. 

En god og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for et godt og stabilt tjenestetilbud til 

innbyggerne. For å bidra til et levende lokaldemokrati og styrke det kommunale velferdstilbudet, 

legger regjeringens budsjettforslag til rette for at kommunene og fylkeskommunene kan tilby flere 
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og bedre tjenester. Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 

på om lag 1,9 milliarder kroner. Realveksten i frie inntekter anslås til om lag 2,6 milliarder kroner. 

Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2018 etter Stortingets behandling av Revidert 

nasjonalbudsjett 2018. Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på om lag 2,6 milliarder 

kroner i sin helhet tildeles kommunene.  

 

Regjeringen har i statsbudsjettet lagt opp til tre særskilte satsinger: 

 Opptrappingsplan for rus (200 millioner kroner) 

 Tidlig innsats i skolen (200 millioner kroner) 

 Opptrapping innen habilitering og rehabilitering (100 millioner kroner) 

 

Kommunene får tilført midler knyttet til disse satsingene som tallfestede deler av 

rammetilskuddet, men midlene er ikke øremerket. Det betyr at det er knyttet nasjonale 

forventninger til bruken, men det er likevel opp til det kommunale selvstyret hvordan midlene skal 

brukes.  

 

Det blir innført betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse. 

Kommunene må dekke eventuelle kostnader til dette av de frie inntektene.   

 

Innslagspunktet for statlig refusjon av utgifter til ressurskrevende brukere er økt med 50 000 

kroner.  

 

Innen barnehage blir det innført gratis kjernetid for 2-åringer. Dette skal finansieres i form av økt 

foreldrebetaling generelt. Kommunene får økt krav til tidlig innsats som må dekkes innenfor de 

frie inntektene.  

 

Innovasjon og omstilling er et satsingsområde for offentlig og kommunal sektor og det blir satt av 

midler sentral til forskning, utvikling og fellesløsninger.   

 

Kommunereformen fortsetter. Alle sammenslåinger skal være frivillige. Det vil ikke bli fremmet 

forslag om tvangssammenslåing. De økonomiske virkemidlene som skal stimulere til frivillige 

sammenslåinger er:  

 Engangstilskudd når det fattes vedtak om sammenslåing (minimum 25 millioner kroner) 

 Inndelingstilskuddet videreføres (15 år uendret, deretter 5 års nedtrapping) 

 100 000 kroner til gjennomføring av høring av innbyggerne 

 

Kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt blir begrenset. Maksimal skattesats for bolig og 

fritidsbolig blir satt til 5 promille. Det er skatteetatens modell for verdifastsettelse som skal legges 

til grunn.  

 

Kommunenes bortfall av eiendomsskatteinntekter på produksjonsutstyr vil bli kompensert 

gjennom skjønnsmidler. Fordelingen av disse vil skje av fylkesmannen i løpet av året.  

 

Regjeringen legger videre opp til søknadsbaserte tilskudd til kommunene: 

 Øremerket tilskudd til psykolog. Det er lovkrav om psykolog i alle kommuner fra 

01.01.2020 

 Øremerket tilskudd til styrking av fastleger. 

 Øremerket tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente. Det er lovkrav om slikt tilbud i alle 

kommuner fra 01.01.2020.  

 Investeringstilskudd (50 %) til heldøgns omsorgsplasser. Gradvis utfasing av muligheten 

til å få tilskudd til oppgradering av eksisterende plasser. Fra 2021 vil de bare bli gitt 

tilskudd til reelle nye plasser.  
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Indirekte får kommunesektoren glede av at det foreslås øremerket tilskudd til utdanning av flere 

barnehagelærer og lærerspesialister i grunnskolen. Det vil kunne lette på 

rekrutteringsutfordringene mange kommuner opplever.  

 

6.3.1 Inntektssystemet 
 

Kommunesektoren sine inntekter er satt sammen av frie og bundne inntekter. De bundne 

inntektene består hovedsakelig av øremerkede tilskudd, gebyrer og brukerbetalinger som er 

knyttet til spesifikke kommunale tjenester. De frie inntektene er inntekter som kommunen 

disponerer fritt, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler. De frie inntektene 

består av rammetilskudd og skatteinntekter.  

 

Inntektssystemet fordeler disse inntektene mellom kommunene. Det overordna formålet med 

inntektssystemet er å bidra til at kommunene kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne 

sine. 

 

Innenfor kommunesektorens frie inntekter utgjør rammetilskuddet ca. 45 prosent og 

skatteinntektene ca. 55 prosent. 

 

Hovedelementet i rammetilskuddet er innbyggertilskuddet. Dette er i utgangspunktet et likt 

kronebeløp per innbygger. Det skjer imidlertid en omfordeling som tar hensyn til strukturelle 

forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene 

(skatteutjevning).  

 

Utgiftsutjevningen er begrunnet med at demografiske, geografiske og sosiale forhold gir 

kostnadsforskjeller som kommunene i liten grad kan påvirke. Gjennom ordningen skal 

kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de ikke kan påvirke 

selv. Gjennom en kostnadsnøkkel for ulike kommunale tjenester og oppdaterte kriteriedata blir 

utgiftsbehovet for hver kommune beregnet. Dersom utgiftsbehovet er lavere enn 

gjennomsnittskommunen blir det foretatt et trekk i innbyggertilskuddet. Dersom utgiftsbehovet er 

større enn i gjennomsnittskommunen blir det gitt et tillegg i innbyggertilskuddet.  

 

Innbyggertilskuddet blir også korrigert for antall elever fra kommunen som går i statlige eller 

private skoler.   

 

Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt 

fra kraftverk. Skatteutjevningen inngår ikke i tallene som framkommer av statsbudsjettet fordi den 

skjer løpende gjennom året og ikke er endelig før året er omme.  

 

Innenfor innbyggertilskuddet finnes det midler som ikke blir fordelt etter de ordinære kriteriene, 

men etter en særskilt fordeling. Dette gjelder for eksempel statlig satsing på helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste og drift av frivilligsentraler.  

 

Inntektssystemet inneholder også tilskudd som er begrunnet ut fra regionalpolitiske mål. Dette 

omfatter distriktstilskudd, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.  

 

I tillegg blir det gitt skjønnstilskudd for å kompensere kommuner for lokale forhold som ikke blir 

fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. 

 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) har som formål å skjerme kommunene mot brå nedgang i 

rammetilskuddet og dermed gjøre inntektssystemet mer fleksibelt og forutsigbart. Ordningen 

sikrer at ingen kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste under et 

visst nivå. I 2019 er dette nivået satt til 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på 

landsbasis. Endringer som blir omfattet av inntektsgarantiordningen er systemendringer, 
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innlemming av øremerket tilskudd, endringer i regionalpolitiske tilskudd, endring av folketall og 

sammensetning, samt endringer i kriteriedata. Endringer i skatteinntekter og skatteutjevning 

inngår ikke i inntektsgarantiordningen.  

 

Fra 2018 til 2019 var korrigert vekst på landsbasis 1 115 kroner per innbygger. Dersom en 

kommune har en korrigert vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 715 kroner per innbygger, 

får kommunen et tillegg gjennom inntektsgarantiordningen tilsvarende differansen mellom egen 

vekst i rammetilskuddet, og en vekst på 715 kroner per innbygger.  

 

6.4 Konsekvenser for Tinn kommune 
 

Rammetilskuddet for Tinn kommune er utregnet slik det framkommer nedenfor. Skatteutjevningen 

blir beregnet fortløpende gjennom budsjettåret, og er derfor mer uforutsigbart. Rammetilskuddet 

er også bare et anslag. En svakere befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet til gi lavere 

inntekter enn det statsbudsjettet indikerer.  

6.4.1 Distriktstilskudd Sør-Norge 
Tilskuddet går til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks mellom 0 

og 46 og har hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste årene som er lavere enn 120 prosent 

av landsgjennomsnittet (per innbygger). 

 

Distriktsindeksen er satt sammen av indikatorer for geografi, demografi, arbeidsmarked og 

inntektsforhold, og gir et uttrykk for distriktsutfordringer i en kommune. Distriktsindeksen har 

verdi fra 0 til 100, og jo lavere verdi jo større distriktsutfordringer. 

 

Tinn kommune hadde 5 856 innbyggere per 1. januar 2018, og en distriktsindeks på 24 og 

skatteinntekter på 111 prosent av landsgjennomsnittet i gjennomsnitt de tre siste årene.  

 

For kommuner med mer enn 3 200 innbyggere og en distriktsindeks opp til 35 er satsen 1 235 000 

kroner per kommune pluss 1 117 kroner per innbygger.  

 

Kommunen oppfyller vilkårene for å få distriktstilskudd Sør-Norge, og får et tilskudd på nesten    

7,8 millioner kroner.  

 

6.4.2 Regionsentertilskudd 
Regionsentertilskudd går til kommuner der det er fattet nasjonalt vedtak om sammenslåing i 

perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåing får over ca. 8 000 innbyggere. I 2019 

er satsene 3,2 millioner kroner per sammenslåing og 66 kroner per innbygger. 

 

Tinn kommune skal ikke slå seg sammen med andre kommuner og oppfyller derfor ikke vilkårene 

for regionsentertilskudd.  

 

6.4.3 Veksttilskudd 
Veksttilskuddet er en kompensasjon til kommuner med særlig høy folkevekst. Tilskuddet blir gitt 

til kommuner med en vekst på 1,4 prosent eller mer i de tre siste årene. I tillegg må kommunen ha 

skatteinntekter på under 140 prosent av landsgjennomsnittet.  

 

Tinn kommune har hatt en nedgang i folketallet på -0,32 prosent i perioden 2015-2018 og 

oppfyller derfor ikke vilkårene for å få veksttilskudd.  
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6.4.4 Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning 
Alle kommuner får innbyggertilskudd, som i utgangspunktet er et likt beløp per innbygger. I 2019 

er innbyggertilskuddet før utjevning 24 710 kroner per innbygger per 1. juli. Tinn kommune hadde 

5 790 innbyggere 1. juli 2018 

 

Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning for Tinn kommune er dermed på 143 millioner kroner.  

 

Innbyggertilskuddet blir deretter korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom 

kommunene. Det samlede utgiftsbehovet på landsbasis er basert på kommunene sine netto 

driftsutgifter til de tjenestene som er omfattet av inntektsutjevningen. Gjennom ordningen får 

kommunene full kompensasjon/fullt trekk for avvik fra gjennomsnittlig utgiftsbehov.  

 

Utgiftsbehovet blir vurdert etter 24 ulike kriterier med ulik vekting etter hvor stor andel av 

utgiftsbehovet som er knyttet til hvert enkelt kriterium. Dette gir en indeks som sier noe om hvor 

lett- eller tungdrevet kommunen er i forhold til landsgjennomsnittet. En kommune som ligger på 

landsgjennomsnittet vil ha indeksverdi på 1,00.    

 

For Tinn kommune ser indeksen slik ut: 

 

Kriterium Vekt Indeks 

kriterium 

Indeks 

Innbyggere 0-1 år 0,0055 0,5291 0,0029 

Innbyggere 2-5 år 0,1401 0,7447 0,1043 

Innbyggere 6-15 år 0,2628 0,9148 0,2404 

Innbyggere 16-22 år 0,0229 1,046 0,0240 

Innbyggere 23-66 år 0,1031 0,952 0,0982 

Innbyggere 67-79 år 0,0553 1,3758 0,0761 

Innbyggere 80-89 år 0,076 1,3124 0,0997 

Innbyggere over 90 år 0,0383 1,5562 0,0596 

Gradert basiskriterium 0,0188 2,2502 0,0423 

Reiseavstand innen sone 0,0101 1,5969 0,0161 

Reiseavstand til nabokrets 0,0101 1,4902 0,0151 

Landbrukskriterium 0,002 2,1395 0,0043 

Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0,0071 1,4739 0,0105 

Personer med psykisk utv.hemming 16 

år + 

0,0484 1,1549 0,0559 

Ikke-gift 67 år+ 0,0452 1,4689 0,0664 

Dødelighetskriterium 0,0452 1,1702 0,0529 

Uføre 18-49 år 0,0065 1,5642 0,0102 

Flyktninger u/integreringstilskudd 0,0084 0,5738 0,0048 

Opphopningsindeks 0,0095 0,5823 0,0055 

Aleneboende 0,0194 1,1986 0,0233 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0181 1,0968 0,0199 

Lavinntektskriteriet 0,0113 1,0237 0,0116 

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0171 0,5138 0,0088 

Innbyggere med høyere utdanning 0,0188 0,6671 0,0125 

 1,0000  1,0651 
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Tinn sin verdi på indeksen er 1,0652. Det innebærer at Tinn er regnet som 6,52 prosent tyngre å 

drive enn landsgjennomsnittet. Dette gir da et høyere innbyggertilskudd enn landsgjennomsnittet.  

 

Omfordelingen i utgiftsutjevningen for Tinn kommune blir regnet ut slik:  

 

Indeks for beregnet utgiftsnivå x beregnet utgiftsnivå per innbygger i landet = beregnet 

utgiftsbehov per innbygger i Tinn. 

 

Beregnet utgiftsnivå per 

innbygger i Tinn 

1,0652 x 52 287 kr 55 696 

Minus gjennomsnittlig 

beregnet utgiftsnivå per 

innbygger i landet 

 52 287 

Differanse per innbygger  3 409 

Utgiftsutjevning for Tinn 

kommune 

3 409 kr. x 5790 innb. 19 738 110 

 

Tinn kommune får med andre ord 19,7 millioner kroner i utgiftsutjevning.  

 

6.4.5 Korreksjon for elever i statlige og private skoler 
Noen kommuner har innbyggere som er elever ved statlige eller private skoler. Disse elevene har 

ikke kommunen utgifter til. Det er derfor en korreksjonsordning i inntektssystemet.  

 

Tinn kommune har elever i private skoler og blir derfor trukket for dette. Det totale trekket blir 

deretter fordelt ut til alle kommuner etter kostnadsnøkkelen. 

 

Trekk for elever i statlige og private skoler -4 111 000 

Tilbakeført beløp etter kostnadsnøkkelen 2 503 000 

Omfordeling statlige og private skoler -1 608 000 

 

Tinn kommune blir trukket 1,6 millioner kroner for elever i statlige og private skoler.  

 

6.4.6 Saker med særskilt fordeling 
En del av innbyggertilskuddet blir holdt utenfor fordelingen etter de ordinære kriteriene i 

inntektssystemet og blir gitt etter en særskilt fordeling.  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 856 000 

Frivilligsentral 414 000 

Sum 1 270 000 

 

Tinn kommune får 1,27 millioner kroner i saker med særskilt fordeling.  

 

6.4.7 Inntektsgarantiordningen (INGAR) 
Inntektsgarantiordningen er en ordning som skal skjerme kommuner mot plutselig svikt i 

rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en 

vekst i i beregnet rammetilskudd fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner under beregnet 

vekst på landsbasis, i kroner per innbygger. Ordningen er finansiert ved et likt trekk per innbygger 

i alle kommuner.  

 

Utregningen av inntektsgarantiordningen for Tinn kommune er vist i tabellen under:  
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 Korrigert 

rammetilskudd 

2018 (1000 kr) 

Korrigert 

rammetilskudd 

2019 (1000 kr) 

Absolutt 

korrigert vekst 

2018-2019 

(1000 kr) 

Absolutt 

korrigert vekst 

2018-2019 (kr pr 

innb) 

Hele landet 129 116 709 135 042 667 5 925 958 1 115 

Tinn kommune 180 241 169 000 -11 241 -1 941 

Avvik i forhold til vekst på landsbasis -3 056 

 

Kommuner som har en vekst i rammetilskuddet (absolutt korrigert vekst) som er lavere enn 715 

kroner per innbygger bli kompensert opp til denne vekstgrensen. Tinn kommune har et tap på       

3 056 kroner per innbygger.  

 

Tinn kommune kvalifiserer derfor for å få tilskudd gjennom inntektsgarantiordningen.  

 

Tinn kommunes trekk til 

ordninger 

Kr. 52,23 x 5790 innb. 302 411 

Tilskudd fra ordningen (Kr 1941 + 715) x 5790 innb. 15 378 240 

Netto  15 075 829 

 

Tinn kommune får 15 millioner kroner i tilskudd fra inntektsgarantiordningen.  

6.4.8 Skjønnstilskudd 
Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommunene for lokale forhold som ikke blir fanget 

opp av utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

fastsetter fylkesvise rammer, mens fylkesmannen fastsetter fordelingen til den enkelte kommune. 

 

Tinn kommune er ikke tildelt skjønnstilskudd i 2019.  

 

6.4.9 Inntektsutjevning 
Inntektsutjevningen skal korrigere rammetilskuddet for kommunenes inntekter fra 

naturressursskatt og skatt på inntekt og formue. Kommuner som har lavere skatteinntekter enn 

landsgjennomsnittet, blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og 

landsgjennomsnittet. Kommuner som har høyere skatteinntekter får et tilsvarende trekk i 

rammetilskuddet. Tinn kommune har høyere skatteinntekter pr. innbygger enn 

landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket for dette.  

 

I 2019 utgjør inntektsutjevningen et trekk på 14,2 millioner kroner i rammetilskuddet til Tinn 

kommune. 
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6.4.10 Samlet rammetilskudd 
Totalt rammetilskudd for Tinn kommune, inklusiv inntektsutjevning blir da: 

 

Tilskudd Hele kroner 

Innbyggertilskudd 143 070 900 

Utgiftsutjevning 19 738 110 

Distriktstilskudd Sør-Norge 7 776 000 

Regionsentertilskudd 0 

Veksttilskudd 0 

Korreksjon for elever i statlige og private skoler -1 608 000 

Saker med særskilt fordeling 1 270 000 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) 15 075 829 

Skjønnstilskudd 0 

Rammetilskudd eksklusiv inntektsutjevning 185 322 839 

Netto inntektsutjevning -14 188 926 

Rammetilskudd inklusiv inntektsutjevning 171 133 913 

 

7. Folketallsutviklingen 
 

SSB kom sommeren 2018 med nye befolkningsframskrivinger. På nasjonalt nivå er det en 

vesentlig økning i antall kommuner som må forvente en befolkningsnedgang. Tinn er en av disse 

kommunene.  

 

Tinn kommune hadde ved siste årsskifte 5 856 innbyggere. Per 1. juli 2018 hadde folketallet 

sunket til 5790. Det er en nedgang på 66 personer på et halvt år.  

 

Ved utgangen av 2019 forventer SSB at det er 5 844 innbyggere etter hovedalternativet og 5 809 

innbyggere etter alternativet med lav nasjonal vekst. Rådmannen vurderte i forbindelse med 

økonomiplan 2019-2022 alternativet lav nasjonal vekst som mest sannsynlig ut fra status for 

innvandring og flyktningestrøm. Hvis det ikke blir en befolkningsvekst på minst 20 personer i 

andre halvår, vil kommunens innbyggertall liggere lavere enn SSB sin framskrivning for lav 

nasjonal vekst.  

 

I løpet av 2018 og 2019 forventer SSB at det vil dø 39 flere personer enn det fødes i Tinn 

kommune. Fødselsunderskuddet utgjør dermed en viktig faktor i befolkningsnedgangen.  

 

I et langsiktig perspektiv fram til 2040 har SSB nedjustert sine framskrivninger for Tinn kommune 

fra nærmere 6 100 innbyggere til 5 900 innbyggere i hovedalternativet. I alternativet med lav 

nasjonal vekst er framskrivningene nedjustert fra 5 850 til 5 600.  

 

Det er av avgjørende betydning at det skapes og sikres flere arbeidsplasser for å motvirke en slik 

utvikling. Samtidig må antall fødsler gå opp.  

 

Folketallsutviklingen har betydning både for rammetilskuddet fra staten og skatteinntektene.  
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8. Status og utfordringer i forhold til vedtatt økonomiplan 2019-2022 
 

Økonomiplan 2019-2022 ble vedtatt i juni 2019, og er retningsgivende for arbeidet med budsjett 

2019. I månedene som har gått siden økonomiplanen ble vedtatt, har vi fått oppdatert informasjon 

om hvilke inntekter og utgifter Tinn kommune kan forvente i 2019. Noen inntekter blir høyere enn 

forutsatt i økonomiplanen, mens andre blir lavere. Kommunens utgiftsnivå vil bli vesentlig høyere 

enn hva det så ut til da økonomiplanen ble vedtatt.  

 

Sammenlignet med vedtatt økonomiplan anses det som realistisk at konsesjonskraftinntektene vil 

øke med 8,2 millioner kroner, eiendomsskatten fra verk og bruk vil øke med 11,9 millioner kroner, 

skatt på inntekt og formue vil øke med 1,1 millioner kroner og rammetilskuddet fra staten vil øke 

med 1,4 millioner kroner. Integreringstilskuddet er for høyt anslått i økonomiplanen. Forventet 

inntekt var basert på regnskap 2017 som var unormalt høyt pga. mange familiegjenforeninger. I 

2019 kan Tinn kommune ikke forvente anmodning om bosetting av nye flyktninger. Differansen 

mellom forventningene i økonomiplanen og reelt integreringstilskudd i 2019 er 12,4 millioner 

kroner. Utbyttet fra Tinn Energi er i budsjett 2019 redusert med 1 million kroner, i samsvar med 

signaler fra ledelsen i selskapet. 

 

Selv om driftsinntektene i sum holder seg omtrent på nivå med vedtatt økonomiplan, vil utgiftene 

bli vesentlig høyere. Pensjonsutgiftene vil øke med 1,7 million kroner. På grunn av økt rentenivå, 

vil netto renteutgifter øke med 640 000 kroner. Dessuten vil økte kraftpriser gi økt utgift for 

enhetene, selv om prisøkning på kraft er positivt for kommunen totalt sett på grunn av 

vertskommuneinntektene.  

 

Innen enkelte enheter har utgiftsnivået som var forutsatt i vedtatt økonomiplan vist seg å være 

urealistisk lavt. Dette gjelder spesielt innen tjenesteområde levekår, der det var lagt inn noen 

forutsetninger i økonomiplanen som viser seg i ikke være gjennomførbare. 

 

Se ytterligere informasjon i kapittel 10 og 11. 

 

Det er ikke mulig å sammenligne tjenesteområdene sine budsjettrammer i vedtatt økonomiplan og 

forslag til budsjett direkte. Årsaken til dette er at det er foretatt en del flyttinger av inntekter og 

utgifter mellom ulike tjenesteområder.  

 

9. Investeringsbehov 
 

I økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt en investeringsramme på 188,7 millioner for 

planperioden. Investeringsramma for 2019 ble satt til 43,8 millioner. En forutsetning for å kunne 

gjennomføre investeringer i denne størrelsesorden er at netto driftsresultat holdes på minimum 3 

prosent. På den måten kan kommunen skaffe seg tilstrekkelig egenkapital i tråd med 

handlingsreglene.  

 

9.1 Formålsbygg 
Kommunestyret har sluttet seg til styringsgruppas løsningsforslag for ungdomsskoledelen og 

samfunnshus ved Atrå barne- og ungdomsskole. Byggestart er ventet våren 2019 med 

ferdigstillelse våren 2021. Samlet kostnadsramme for hele prosjektperioden er 98 millioner kroner.  

 

Rehabilitering og ombygging av Mandheimen pågår for fullt. Bygget er forventet ferdigstilt rundt 

årsskiftet 2019/ 2020. «Nye» Mandheimen ville inneholde åtte omsorgsboliger for unge 

funksjonshemmede brukere. I tillegg vil bygget inneholde kontor for barnevernstjenesten og PPT, 

samt møteromsfasiliteter. Det er ikke foreslått midler til tiltaket i 2019, men tidligere ubrukte 

32



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

 

19 

 

avsetninger fra 2017 og 2018 vil bli re-budsjettert. I tillegg kommer forsikringsoppgjør og tilskudd 

fra Riksantikvaren og Husbanken.  

 

Før utbyggingen av Eldres hus og omsorgsleiligheter kan starte må det utarbeides en 

reguleringsplan for området. Reguleringsplanprosessen forventes igangsatt ultimo 2018 og vil ta 

om lag ett år. Parallelt med dette vil det foregå planlegging og prosjektering av bygningsmassen. 

Byggestart for nye omsorgsboliger er ikke realistisk før i 2020.  

 

9.2 Samfunnsutvikling 
Klimautfordringene framstår som stadig tydeligere og Tinn kommune er med sin topografi særlig 

utsatt. Det foregår høsten 2018 nye skredvurderinger i Vestfjordalen. En endelig rapport forventes 

å foreligge vinteren 2019. Den årlige rammebevilgningen til rassikring er videreført i tråd med 

økonomiplanen.  

 

Kommunestyret vil få framlagt forslag til trafikksikkerhetsplan rundt årsskiftet 2018/2019. Planen 

peker på aktuelle tiltak framover. Hovedfokuset er oppfølging av kommunens nyervervede status 

som Trafikksikker kommune. I tråd med økonomiplanen er det ikke satt av investeringsmidler til 

trafikksikkerhet i 2019. Årsaken til dette er at det står ca. 2,6 millioner kroner på fond avsatt til 

trafikksikkerhetstiltak.  

 

Det er i tråd med økonomiplanen satt av 3 millioner kroner til opprusting av Rjukan sentrum som 

et enkelttiltak i 2019.  

 

9.3 Maskiner og utstyr 
Det er i tråd med økonomiplanen satt av årlig rammebevilgning til utskifting av maskiner og utstyr 

i teknisk enhet. Det er nødvendig med jevnlig utskifting av maskiner og utstyr for å ha en effektiv 

og hensiktsmessig drift. 

 

Det er avsatt midler i tråd med økonomiplanen til utskifting og oppgradering av lekeapparater i 

barnehagene.  

 

 

Innenfor IKT-området er det foreslått å sette av midler til oppgradering av utskifting av nettverk 

og programvare i samarbeid med de andre kommunene i Kongsbergregionen. Felles drift og 

anskaffelser sikrer gode priser og effektiv drift. I tillegg har Kongsbergregionen IKT-drift anbefalt 

at Tinn kommune gjør nødvendige oppgraderinger av lokalt utstyr. Det er særlig PC-parken som 

er gammel og utrangert. Dette fører til ineffektivt arbeid. Ved å gjøre et løft nå er planen å komme 

inn i en rutine med jevnlig utskifting av PC’er (Fire års levetid). Investeringsforslaget knyttet til 

IKT er noe høyere enn forutsatt i økonomiplanen. IKT-investeringene er knyttet til alle 

tjenesteområder – også skoleelever.  

 

9.4 Vann og avløp 
Kommunestyret vedtok i desember 2017 hovedplan for vann og avløp. Planen innebærer et 

investeringsbehov på 650 millioner kroner. I tråd med økonomiplanen er det foreslått 10 millioner 

til VA-investeringer i 2019.  

 

9.5 Planleggingsmidler 
Det er tidligere satt av planleggingsmidler for en flerbrukshall på Rjukan. Dette arbeidet er ikke 

kommet i gang, men etter ny henvendelse fra Rjukan IL så foreslår rådmannen at tidligere 

fondsavsetning brukes til dette formålet.  
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10. Videreføring av dagens drift – konsekvensjustert budsjett 
 

Med konsekvensjustert budsjett menes en videreføring av dagens drift uten endringer i kvalitet 

eller omfang, men der det er tatt hensyn til volumendringer (flere eller færre brukere) og politiske 

vedtak i løpet av siste år som påvirker driftsnivået. Det konsekvensjusterte budsjettet gir uttrykk 

for en realistisk økonomisk ramme for tjenesteområdene.  

 

Følgende forhold påvirker det konsekvensjusterte budsjettet: 

 

10.1 Sentralt tjenesteområde 
Både i 2017 og 2018 er det merforbruk knyttet til politisk styring. Dette skyldes av det ikke er 

samsvar mellom vedtatte budsjetter og den politiske aktiviteten og organiseringen. Dette er ikke 

hensiktsmessig å gjøre endringer i dette for 2019. Budsjettet for 2019 er derfor økt for å være i 

samsvar med vedtatt aktivitetsnivå.  Dersom det fra 2020 skal være mulig å holde aktiviteten 

innenfor økonomiplanens rammer må det gjøres endringer i politisk organisering eller 

godtgjøringer. Rådmannen finner det ikke riktig å komme med forslag til endringer, men anbefaler 

at det blir satt ned et politisk utvalg som ser på spørsmålet slik at dette kan vedtas før nytt 

kommunestyre blir valgt. 

 

I 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. Det medfører økte kostnader for kommunen, både til 

selve gjennomføringen av valget, men også til økt møteaktivitet i politiske organer etter valget. Ut 

fra tidligere erfaring er merkostnadene ved valg ca. en halv million kroner.  

 

Det oppstår stadig oftere behov for juridisk spisskompetanse i generell saksbehandling, i 

forbindelse med kommunens privatrettslige forhold og i enkeltsaker. Det har vært nødvendig å øke 

de økonomiske rammene til kjøp av juridisk bistand.  

 

Telemark Interkommunale Næringsfond er vedtatt oppløst og de årlige overføringene dit 

opphører.  

 

10.2 Kultur og oppvekst 
I vedtak 168/16 Skole og oppvekstplan ble det vedtatt at barnehagestrukturen skulle vurderes 

fortløpende ut fra behov for barnehageplasser. Antall barn mellom 0 og 5 år har vært synkende de 

siste årene. Da asylmottaket ble lagt ned, ble det en ytterligere reduksjon i barnetallet.  I 2018 ble 

antall barnehager på Rjukan redusert ved at Bøen barnehage ble lagt ned.  Det var noe usikkerhet 

knyttet til behovet for en ekstra avdeling som var planlagt på Øverland.  Av praktiske årsaker ble 

barn og ansatte på denne avdelingen fordelt på de andre barnehagene på Rjukan (fire årsverk). Fra 

barnehageåret 2019/2020 vil det ikke lenger være behov for denne «ekstra avdelingen» på grunn 

av redusert barnetall. Det er forventet at kommunen med nåværende struktur dekker behovet for 

barnehageplasser i årene som kommer. 

 

Det er usikkerhet rundt foreldrebetaling. I Tinn er det en stor andel foreldre som har inntekt under 

grensen for redusert betaling og tilbud om gratis kjernetid som nå også skal gis til 2-åringer. 

Barnehageenheten er styrket med midler fra NAV (integreringstilskudd) for å kompensere redusert 

foreldrebetaling og for å styrke bemanningen for å gi særlig oppfølging av barn og foreldre (jf 

integreringsplan). 

 

I 2018 ble fastsatt pedagognorm og norm grunnbemanning i barnehagen. Pedagognormen sier at 

det skal være minst en pedagogisk leder per 7 barn under tre år og 14 barn over tre år. 

Grunnbemanningen skal være minimum 3 barn under tre år og 6 barn over tre år per ansatt. Tinn 

kommune har i flere år hatt grunnbemanning på det nivået som nå er vedtatt nasjonalt. Når det 

gjelder pedagognormen har Tinn stort sett dette på plass.  
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Elevtallet ved skolene i Tinn har gått ned med 29 elever fra 2017/2018 (fra 618 til 589). 20 elever 

var barn i asylmottaket. Nedgangen har ikke fått innvirkning på antall klasser. Tilskudd til 

undervisning av elever fra asylmottaket falt bort (ca. 86 000 kroner per elev). Disse inntektene 

finansierte tilbudet i særskilt norsk til alle elevene med fremmedspråklig bakgrunn.  Etter at elever 

fra asylmottaket ble borte har skolene fremdeles mange barn som har rett til særskilt norsk (23 

elever). NAV har styrket skolenes og voksenopplæringens budsjett for at de kan gi tilbud i tråd 

med integreringsplan. 

 

Fra skoleåret 2018/2019 ble det innført norm for antall barn per lærer (lærertetthet): 16 elever per 

lærer for 1. – 4. klasse og 21 per lærer for 5. – 10. klasse. Fra august 2019 er tilsvarende tall 15 og 

20. I 2018 var det en relativt stor gruppe 1. klassinger. Tinn kommune har vært innenfor 

bemanningsnormen, men det lite å gå på i forhold til at den ikke nås.   

 

Reduksjon i antall barn og unge fra 0 – 16 år får konsekvenser for barnehage, skole og kulturskole. 

I budsjettforslaget ligger det inne reduksjon i form av bemanningstilpasning. Dette gjelder alle tre 

tilbudene. Når det gjelder skole vil det i en overgangsfase være en nedgang på elevtall på 

ungdomstrinnet på begge skolene. Ut fra tall per i dag vil det være en oppgang igjen årene etter. 

Dagens drift er ikke videreført, men justert i forhold til endret barne- og elevtall. 

 

Voksenopplæringen (VO) har tidligere vært finansiert med tilskudd knyttet til deltakere fra 

asylmottaket. For å opprettholde lovpålagt og avtalt tilbud (avtale med NAV om 

introduksjonstilbud) er budsjettet økt med ca. 1,4 millioner kroner.   

 

Innen barnevernet har utgiftene til avlastningstiltak er økt med ca. 250 000 kroner etter at 

avlønning til avlastere har økt i tråd med endret avtaleverk.     

 

10.3 Levekår 
I økonomiplanens rammer er det forutsatt 15 færre sykehjemsplasser enn i dag og samlokalisering 

av dagens tjenester på Rjukan sykehus og Rjukan sykehjem. Presset på omsorgstjenester er så stort 

at det ikke har vært mulig å foreta nedleggelsen av de 15 sykehjemsplassene som forutsatt i 2018. 

Dermed har det heller ikke vært mulig å samlokalisere helse- og omsorgstjenestene på Rjukan 

sykehjem.  

 

Den økonomiske konsekvensen av at nedleggelsen ikke lar seg gjennomføre er større enn den 

beregnede innsparingen på 10 millioner kroner. Årsaken til dette er at effekten av samlokalisering 

av tjenestene ikke kan tas ut som gevinst.  

 

Nedleggelsen av sykehjemsplasser hadde vært mulig dersom tilgangen på omsorgsboliger 

(bemannet og ubemannet) hadde vært bedre. Slik situasjonen er nå må kommunen tildele tjenester 

på et høyere nivå enn det brukerne har behov for. Dette er verken i tråd med kommunens helse- og 

omsorgsplan eller nasjonale føringer. Situasjonen fører til en unødvendig kostbar drift. Det vil 

ikke være mulig å redusere driftsutgiftene før kapasiteten knyttet til omsorgsboliger er økt.  

 

Det er et videre faktum at det er svært kostbart å drive legevaktsordning alene. De fleste 

kommuner gjør dette i samarbeid med andre. 

 

Tinn kommune har gjennom mange år bosatt mange flyktninger. Merutgifter til bosetting og 

integrering blir kompensert gjennom statlig integreringstilskudd de fem første årene. Tinn 

kommune har brukt tilskuddet til lønn til de ansatte i flyktningetjenesten, lønnsutgifter til 

deltakerne på introduksjonsprogrammet, etableringstilskudd, boutgifter, sosialhjelp og andre tiltak 

som skal bidra til integrering og gjøre flyktningene økonomisk selvstendige. Norskopplæring og 

arbeidsrettet oppfølging er en viktig del av dette.  Tilstrømmingen av flyktninger til Norge har gått 

betydelig ned og rådmannen forventer ikke at Tinn kommune vil få anmodning om bosetting av 
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nye flyktninger i 2019. Samtidig er det mange flyktninger som har vært så lenge i kommunen at 

integreringstilskuddet opphører.  

 

Det er dermed forventet en nedgang i integreringstilskuddet i 2019, fra ca. 20 millioner i 2018 til 

ca. 14,4 millioner i 2019. Bosetting av 10 nye personer vil bety ca. 1,9 millioner i tillegg.  

 

I økonomiplanen ble det vedtatt å trekke ut 6 millioner per år av mottatt integreringstilskudd, for å 

bruke til andre enheters integreringsarbeid. (I budsjettforslaget for 2019 redusert til 3,7 millioner 

ut fra reelt behov). Beløpet tok utgangspunkt i at det har vært rom for dette pga. mindreforbruk av 

integreringstilskuddet og store avsetninger til fond. Nå har situasjonen endret seg. Dersom 

forventningen om 6 millioner årlig skal følges opp, vil det få konsekvenser for flyktningetjenesten, 

noe som da må drøftes i partnerskapet med NAV Telemark.  

 

Situasjonen blir forverret ved at tidligere tilskudd fra UDI til drift av asylmottaket også har vært 

med på å finansiere undervisningstilbud for bosatte flyktninger. Det vil ikke være mulig å bygge 

ned tjenestetilbudet like raskt som inntektene reduseres. Rådmannen foreslår å bruke ca. 7,9 

millioner kroner fra fond (tidligere ubrukte integreringstilskudd) til å finansiere den disponeringen 

det er lagt opp til i økonomiplanen. Dette medfører at fondet blir halvert. Kommunen har fortsatt 

et viktig integreringsarbeid foran seg.    

 

Det hersker også en økonomisk usikkerhet knyttet til utfallet av husleiesaken som skal behandles i 

lagmannsretten i desember 2018, og til erstatningssaker i kjølvannet av dette.  

 

Dagens situasjon innen tjenesteområde levekår bidrar til unødvendig store driftsutgifter som 

dessverre får konsekvenser for det øvrige tjenestetilbudet i kommunen.  

 

10.4 Samfunn 
I tråd med økonomiplanen er det lagt inn en økning av midlene til vedlikehold av bygg og anlegg 

med 2 millioner kroner.  

 

Det er forventet en økning i kommunens strømutgifter på 10 prosent i 2019. Dette medfører en 

utgiftsøkning på 1 millioner kroner sammenlignet med 2018-budsjettet.  

 

Kommunen har et ansvar for at det er en tilfredsstillende ordning for dyrevelferd i kommunen og 

at det er en fungerende veterinærvakt. Tinn kommune har hatt fleksible og velvillige veterinærer, 

men i forbindelse med naturlig avgang kommer ikke kommunen utenom en kostnadsøkning for å 

kunne få på plass en tilfredsstillende veterinærvaktordning.  

 

Bemanningen på plan/landbruk/miljø tilpasset bortfall av eksterne prosjektmidler.  

  

36



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

 

23 

 

11. Innstrammingsbehov 
 

I økonomiplan 2019-2022 ble det synliggjort et innstrammingsbehov i 2019 på nærmere 6,5 

millioner for å kunne opprettholde handlingsregelen om 3 prosent netto driftsresultat.  

 

Resultatet av statsbudsjettet, utviklingen i kraftprisene, skatt og pensjon, sammenholdt med 

enhetenes gjennomgang av konsekvensjustert budsjett gir et mer oppdatert og riktig bilde av 

innstrammingsbehovet. 

 

  Netto driftsresultat i tusen 

kroner 

Netto driftsresultat i 

prosent 

Vedtatt ØP 2019                                    19 632  2,9 % 

Konsekvensjustert budsjett 2019*                                       7 612  1,2 % 

Innstrammingsbehov ift. vedtatt 

ØP 2019 

                         12 020    

*Økning i brukerbetalinger som ligger inne i vedtatt ØP, er ikke inkludert i konsekvensjustert 

budsjett, men er med i tiltakene som er inkludert i rådmannens forslag 

 

12. Nye behov 
 

I utgangspunktet bør nye behov synliggjøres i kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan. 

Handlingsdelen/økonomiplanen er på et overordnet nivå, og det er først når enhetene jobber med 

detaljene at behovene kommer til syne. I tillegg har det blitt vedtatt flere kommunale planer som 

synliggjør nye behov etter at økonomiplanen ble vedtatt.  

 

Det er viktig å vurdere gjennomføring av nye tiltak selv om det er et generelt innstrammingsbehov 

i kommunen og innenfor hvert enkelt tjenesteområde spesielt. Å tviholde på eksisterende løsninger 

kan hindre nødvendige endringer for å sikre en god samfunns- og tjenesteutvikling.  

 

12.1 Sentralt tjenesteområde 
 

Kommunestyret har høsten 2018 vedtatt både strategisk næringsplan og reiselivsstrategi for Tinn 

kommune. Begge planene er ambisiøse og viser at kommunestyret ønsker å satse på 

næringsutvikling. For å følge opp og gjennomføre de mål og tiltak som er beskrevet er det behov 

for å tilføre ressurser. Handlingsplanen til reiselivsstrategien er kostnadsberegnet til 3 millioner 

kroner i 2019.  

 

Verdensarvstatusen forplikter. I 2019 skal forvaltningsplanen revideres. Det er usikkert om 

revideringen vil innebære økonomiske forpliktelser for kommunen. Norsk 

industriarbeidermuseum (NIA) har søkt om fire millioner i tilskudd til realisering av et 

tungtvannsmuseum over den utgravde tungtvannskjelleren. NIA har uttrykt en forventning om en 

generell støtte til drift av museet, men søknad om dette først vil komme neste år (budsjett 2020).  

 

I løpet av det siste året har det pågått en prosess med å etablere et utvidet samarbeid mellom 

kommunene i øvre Telemark om kraft. Formålet er å bygge et kompetansesenter knyttet til 

kraftsaker slik at kommunene blir mindre sårbare, samt å forvalte kommunenes 

konsesjonskraftinntekter.  
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I forbindelse med behandling av budsjettet for 2018 ble stillingen som kommunalsjef samfunn 

inndratt som et av flere tiltak for å kompensere for bortfall av inntekter når IMDi varslet opphør av 

driftsavtalen for Mandheimen asylmottak. Det var ingen faglig eller ledelsesmessig sammenheng 

mellom nedlegging av asylmottaket og inndragning av stillingen. Kommunen er inne i en 

krevende økonomisk situasjon og en periode med store utbygginger innen både oppvekst, omsorg 

og teknisk infrastruktur, i tillegg til at byggeaktiviteten i privat sektor er stor. I strategisk 

næringsplan blir det pekt på at kommunens administrasjon må være tilstrekkelig dimensjonert. 

Uten kommunalsjef samfunn er kommunen svært sårbar i forhold til å følge opp egne prosjekter 

og næringslivets forventninger. Strategisk ledelse er et suksesskriterium for å lykkes med den 

samfunnsutviklingen kommunestyret har uttrykt gjennom overordna planer.  

 

12.2 Kultur og oppvekst 
 

Det er ikke lagt opp til nye tiltak innenfor kultur og oppvekst i 2019.  

 

Innenfor rammene til kultur- og oppvekst vil det i 2019 være mulig å få på plass logoped i 100 % 

stilling knyttet til PP-tjenesten. Denne finansieres av vikarmidler og 20 % av ressurs øremerket 

spesialundervisning. I løpet av 2019 må kommunen kartlegge behovet for tjenesten knyttet til 

barn, unge, voksne (hjemlet i barnehagelov og opplæringslov) og rehabilitering. En fast ordning 

må innarbeides i budsjett 2020. 

 

12.3 Levekår 
 

Det er ikke lagt opp til nye tiltak i 2019. 

 

Fra nasjonalt nivå vil det fra 2020 være krav om dagtilbud for demente, og kommunen må ha 

tilbud om psykolog. 

 

Når det gjelder dagtilbud for demente håper vi å kunne opprettholde det tilbudet vi har når det 

gjelder dagavdelinger, men tilbudet må i større grad spisses mot demente brukere.   

 

Når det gjelder psykolog er det et samarbeid mellom Notodden, Hjartdal og Tinn, hvor vi sammen 

har søkt Fylkesmannen om midler til denne ordningen. Et interkommunalt samarbeid med et større 

fagmiljø vil gjøre det lettere å rekruttere psykolog.  

 

Det aller viktigste for levekårssektoren i 2019, er at reguleringsplanen for området rundt Rjukan 

sykehjem blir utarbeidet og vedtatt, slik at prosessen med bygging av nye omsorgsboliger kan 

starte. I tillegg til at planene for bygging av nytt sykehjem for samlokaliserte tjenester også får høy 

prioritet. 

 

På nasjonalt nivå indikerer trenden at innsatsen dreies over mot mer hjemmebasert omsorg, og at 

man må være mer pleietrengende enn før for å få sykehjemsplass. En slik utvikling er også 

ønskelig å få til i Tinn, - for på sikt å ha nødvendige ressurser for å kunne møte framtidas 

utfordringer på tjenesteområdet. 

 

Rådmannen velger å synliggjøre behovet for å styrke ressursene på tildelingskontoret. Økt press 

på helse og omsorgtjenester medfører økt press på tildelingskontoret, som i utgangspunktet har 

knappe ressurser. Agenda Kaupang anbefalte i sin gjennomgang å styrke tjenesten med et årsverk 

for å redusere sårbarhet og ivareta tjenesten bedre. 
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12.4 Samfunn 
 

Kommuneplanens samfunnsdel skulle i henhold til vedtatt planstrategi blitt revidert i 2017-2018. 

Arbeidet har ikke kommet i gang som planlagt. Dagens arealdel av kommuneplanen ble vedtatt i 

1999. Det er ingen tvil om at det har skjedd en rivende utvikling innen hytteutbygging i løpet av 

de siste 10 årene. Samtidig er det signalisert et stort behov for å avklare egnede arealer til nye 

næringsetableringer. Det begynner å haste med å få utarbeidet en ny arealdel slik at videre 

utvikling av kommunen ikke stopper opp. Det er midler til dette i 2019, men vil kreve friske 

midler fra 2020.  

 

Opprusting og vedlikehold av Rjukan sentrum er omtalt som et viktig tiltak i flere kommunale 

planer både i utviklingen av Rjukan som reisemål og i utviklingen av Rjukan som et attraktivt 

bosted. Dette er ivaretatt gjennom økt bemanning i sommerhalvåret.  

 

I tillegg til kommunens rolle i Rjukan sentrum så har eiere av private bygg og eiendommer også et 

ansvar for hvordan byen framstår. For å stimulere ytterligere til istandsetting og restaurering av 

bygg i verdensarven er det synliggjort et tiltak som innebærer økt tilskudd til slikt formål 

(Company Town-tilskudd).  

 

Et tiltak knyttet til opphør av kasernering av brannmannskapene er vurdert, men blir ikke 

presentert. En overgang til ikke-kasernert mannskap innebærer en del engangskostnader som gjør 

at innsparingseffekten først vil komme fra 2023. I tillegg vil et slikt tiltak endre beredskapsnivået i 

kommunen.  

 

13. Tiltakskatalog 
 

Rådmannen har utarbeidet en tiltakskatalog som synliggjør samtlige forbedringsforslag – både av 

økonomisk og kvalitetsmessig art.  

 

For å oppnå budsjettbalanse og samtidig synliggjøre et politisk handlingsrom, omfatter 

tiltakskatalogen tiltak som går ut over styringssignalene i økonomiplanen. Det er likevel tema som 

er belyst i økonomiplanen som alternative salderingsstrategier.  

 

Tiltakskatalogen gir folkevalgte organ et godt grunnlag for å gjøre andre prioriteringer enn det 

rådmannen har gjort. 

 

Tiltakskatalogen gir politikere, innbyggere og næringsliv et godt grunnlag for å se de økonomiske 

konsekvensene av ulike omprioriteringer.  

 

14. Rådmannens forslag 
 

14.1 Investering 
 

Konkret investeringsplan for 2019 går fram av budsjettskjema 2a og 2b. 
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14.2 Drift 
Rådmannen foreslår følgende driftstiltak for å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat:  

 

ID Navn Beløp i 1000 kroner 

SEN-1 Kraftsamarbeid 345 

SEN-2 Osloregionens Europakontor 0 

SEN-7 Vennskapskommune -15 

SEN-8 Politisk struktur -33 

SEN-10 Rjukanbanen 500 

SEN-11 Verdensarvsenter 400 

SEN-12 Tungtvannsmuseum 2 000 

SEN-14 Fjellbussen 330 

SEN-15 Tinn IL – fjellbussen 15 

SEN-16 Kalhovdruta 15 

SEN-18 Prosjektleder reiselivsstrategi 500 

SEN-33 Rjukan idrett 800 

SEN-34 Markedsbidrag VisitRjukan 400 

SEN-35 Småroi hyttelag 50 

SEN-38 Radio Rjukan programsponsing -10 

SEN-39 Radiooverføring politiske møter -50 

SEN-40 Det skjer på Rjukan -50 

SEN-41 Medieovervåkning -50 

SEN-42 Bemanning rådmannskontoret -445 

SAM-1 Renhold kontor -150 

SAM-2 Renhold vinduer -70 

SAM-4 Bygg, vei, anlegg -501 

SAM-5 Vedlikehold bygg -1 000 

SAM-6 Asfaltering -1 000 

SAM-8 Avløpsgebyr -3 137 

SAM-9 Gebyr plan-, bygg- og delingssaker -400 

KOP-1 Barnehage -986 

KOP-2 Miland skole -2 000 

KOP-3 Hovin skole -900 

KOP-4 Voksenopplæringen 1 -110 

KOP-5 Voksenopplæringen 2 -120 

KOP-6 Voksenopplæringen 3 -348 

KOP-7 Kulturtilskudd -150 

KOP-8 Kulturskolen -147 

LEV-1 Hovin legekontor -80 

LEV-2 Dagaktivitet Solvang -597 

LEV-4 Husleie omsorgsboliger -138 

LEV-7 Matpriser -175 

LEV-8 Trygghetsalarm -144 

LEV-9 Controller 0 
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Rådmannen foreslår å finansiere følgende tiltak med bruk av kraftfondet (konto 19402: Bruk av 

konsesjonsavgiftsfond): 

 

Tiltak Beløp i 1000 kroner 

Turistinformasjon 2 100 

Rjukan Næringsutvikling 3 320 

Øst-Telemark Etablererkontor 120 

Landbruksbasert næringsutvikling 500 

Løypetilskudd 225 

Landbruksforvaltning 555 

SUM 6 820 

 

Rådmannen foreslår å bruke ressurser på følgende tiltak knyttet til verdensarven: (prosjektnummer 

170008 og 161019): 

 

Tiltak Beløp i 1000 kroner 

Verdensarvkoordinator 826 

Verdensarvsenter 400 

Rjukanbanen 500 

Tilbakeføringstilskudd 400 

Bevaringsmateriell 50 

Tungtvannsmuseum 2 000 

SUM 4 176 

 

 

14.3 Mål og tiltak 
 

I rådmannens innledning ble det kommunale plansystemet illustrert. Alle planene inneholder 

visjoner, strategier og mål for kommunens utvikling. Jo lenger ned i planhierarkiet man kommer 

desto mer detaljerte og konkrete blir målene.  

 

I budsjettet er det lagt vekt på at målene skal være målbare og at de skal være knyttet til forhold 

som det er enkelt å rapportere måloppnåelse om.  

 

Det er lagt opp til en framstilling som er enkel å forstå. Det er viktig å ta inn over seg at 

målstyring ikke er svart/hvitt, men at det handler om grad av måloppnåelse.  
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14.3.1 Mål for økonomisk utvikling 
 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For 

svakt 

Netto driftsresultat  4,3 3,0 1,75-2,9 <1,75 

Lånefinansiering av investeringer  63 40 41-62 >63 

Netto finansutgifter i % av driftsinntektene 1,1 1,5 1,6-3,0 >3,0 

Likviditetsgrad 2 1,68 >1  <1 

Kostnadsnivået ift gjennomsnitt i KOSTRA-gruppe 

12 

18 <16 17-18 >18 

Effektivitetsindeks 65 >70 65-69 <65 

 

Kommentarer til målene: 
 

Netto driftsresultat: Indikatoren viser driftsinntektene (skatt, statstilskudd og gebyrer) minus 

driftsutgiftene (lønninger og varer/tjenester), minus renter og avdrag i prosent av driftsutgiftene. 

Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. Netto 

driftsresultat bør være minst 1,75 prosent.  

 

Lånefinansiering av investeringer: Indikatoren viser hvor stor del av kommunens 

investeringskostnader som er lånefinansiert.  

 

Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene: Indikatoren viser hvor mye de netto 

finansutgiftene utgjør i prosent av driftsinntektene.  

 

Likviditetsgrad 2: Likviditet er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter. 

Likviditetsgrad 2 er forholdstallet mellom de mest likvide omløpsmidlene og gjeld. 

 

Kostnadsnivå: Indikatoren viser hvor mange prosent kostnadsnivået i Tinn kommune er over 

gjennomsnittet i KOSTRA-gruppa 12.  

 

Effektivitetsindeks: Indikatoren er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og 

sier noe om hvor effektiv Tinn kommune er sammenlignet med den mest effektive kommunen i 

Norge. Når Tinn har en effektivitetsindeks på 65, betyr det at vi er 35 prosentpoeng mindre 

effektive enn den mest effektive kommunen i Norge. 
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14.3.2 Mål for tjenesteutvikling 
 

Tinn kommune skal levere gode og framtidsretta tjenester hvor ressursinnsatsen styres i samsvar 

med demografi og behov.  

 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For 

svakt 

Grunnskolepoeng 41,0 >42 40-42 <39 

Elever på laveste mestringsnivå nasjonale prøver 5. 

trinn.  

30,7 <10 10-25 >25 

Elever på laveste mestringsnivå nasjonale prøver 8. 

trinn.  

13,2 <10 10-20 >20 

Beboere på institusjon med omfattende 

bistandsbehov 

73 >80 75-80 <73 

Andel plasser til demente på institusjon 29 >35 30-35 <29 

Korttidsplasser på institusjon 16 >20 17-20 <16 

Tid med lege på sykehjem 20 >30 >25 <20 

Barn i barnevernet med utarbeidet plan 58 100 80-100 <80 

Antall innleggelser på sykehus 208 <175 >175 <190 <190 

Hjemmebesøk hos nyfødte 78 100 >90 <80 

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-24 år 4,5 <4 4-4,5 >4,5 

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 25-66 år 4,9 <4 4-4,5 >4,5 

Bibliotekbesøk  2,9 >3,5 2,5-3,5 <2,5 

Elever i kulturskolen 25 >30 25-29 <25 

Fristbrudd byggesak 3 <3 3-10 >10 

Saksbehandlingstid byggesak 3 ukers frist 12 <12 12-18 >18 

Saksbehandlingstid byggesak 12 ukers frist 24 <25 25-40 >40 

Saksbehandlingstid reguleringsplaner 92 <70 70-120 >120 

Vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 3 >10 5-10 <5 

 

Kommentarer til målene: 
 

Grunnskolepoeng: Indikatoren viser gjennomsnittlige avgangskarakterer på 10. trinn siste fire år. 

Tinn kommune ligger på landsgjennomsnittet.  

Elever på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver: Indikatoren viser hvor stor andel av 

elevene som er på laveste mestringsnivå i snitt siste fire år for henholdsvis 5. og 8. trinn. Tallene 

gjelder både regning, lesing og engelsk. Tinn kommune ligger over landsgjennomsnittet.  

Beboere på institusjon med omfattende bistandsbehov: Indikatoren viser hvor stor andel av 

beboerne i institusjon totalt som har omfattende bistandsbehov. Høy andel er et uttrykk for at de 

med mindre omfattende bistandsbehov får et tilpasset tilbud på et lavere trinn i omsorgstrappa. 

Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

Korttidsplasser i institusjon: indikatoren viser andel av plassene med heldøgns omsorg som er 

avsatt til korttidsplasser. Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

Tid med lege på sykehjem: Indikatoren viser hvor mange minutter per beboer på sykehjem som er 

avsatt til legevisitt. Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

Barn i barnevernet med utarbeidet plan: Indikatoren viser hvor stor andel barn under omsorg av 

barnevernet som har en utarbeidet plan. Tinn kommune ligger langt under landsgjennomsnittet.  
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Antall innleggelser på sykehus: Indikatoren viser hvor mange sykehusinnleggelser det er per 

1 000 innbyggere. Tinn kommune ligger godt over landsgjennomsnittet.  

Hjemmebesøk hos nyfødte: Indikatoren viser hvor stor andel av de nyfødte som har fått 

hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere: Indikatoren viser gjennomsnittlig stønadslengde for 

sosialhjelpsmottakere i måneder. Kort stønadslengde regnes som bra. Tinn kommune ligger på 

landsgjennomsnittet.  

Bibliotekbesøk: Indikatoren viser gjennomsnittlig besøk i folkebibliotek per innbygger. Tinn 

kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

Elever i kulturskolen: Indikatoren viser hvor stor andel av barn og unge i kommunen som er 

elever i kulturskolen. Tinn kommune ligger over landsgjennomsnittet, men godt under de beste 

kommunene.  

Fristbrudd i byggesak: Indikatoren viser hvor stor andel av byggesakene i kommunen som ikke er 

behandlet innenfor lovbestemt frist. Tinn ligger under landsgjennomsnittet.  

Saksbehandlingstid: Indikatoren viser hvor mange dager kommunen bruker på å saksbehandle 

ulike typer plan- og byggesaker. Tinn kommune ligger godt innenfor lovbestemte frister og under 

landsgjennomsnittet for byggesaker.  

Vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn: Indikatoren viser hvor stor andel av de vedtatte 

byggesakene der det er gjennomført faktisk tilsyn. Tinn kommune ligger under 

landsgjennomsnittet.   
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14.3.3 Mål for organisasjonsutvikling 
 

Tinn kommune er en kunnskapsbedrift der de ansatte er den viktigste ressursen for å levere gode 

tjenester. Ved å sette mål for kommunens organisasjon så viser vi retning for å møte framtidens 

utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, utvikle de ansatte og bygge en felles 

organisasjonskultur.  

 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For svakt 

Sykefravær  7,9 <7,5 7,5 – 8,0 >8 

Lærere med godkjent utdanning 1.-7. klasse 71 >94 85-93 <85 

Lærere med godkjent utdanning 8.-10. klasse 67 >94 90-93 <90 

Mannlige barnehageansatte 4,7 >10 5-10 <5 

Ansatte med fagutdanning innen helse og omsorg  76 >85 80 -85 <76 

Geriatriske sykepleiere 7,3 >10 8-10 <8 

Ansatte med videreutdanning i psykisk helsearbeid 3,4 >8  5-8 <5 

 

Kommentar til målene: 
 

Sykefravær: Indikatoren viser egenmeldt og legemeldt sykefravær i prosent av kommunale 

årsverk.  

Lærere med godkjent utdanning: Indikatoren viser andel lærere med godkjent utdanning i 

prosent av kommunalt ansatte lærere. Tinn kommune ligger i dag på landsgjennomsnittet.  

Mannlige barnehageansatte: Indikatoren viser hvor stor prosentandel av de ansatte i 

barnehagene som er menn. Tinn kommune ligger godt under landsgjennomsnittet.  

Ansatte med fagutdanning innen helse og omsorg: Indikatoren viser hvor stor andel av de 

ansatte innen helse og omsorg som har utdanning som fagarbeider eller på høyskolenivå. Tinn 

kommune ligger litt over landsgjennomsnittet.  

Geriatriske sykepleiere: Indikatoren viser hvor mange årsverk geriatriske sykepleiere 

kommunen har per 1 000 innbyggere over 80 år. Tinn kommune ligger under 

landsgjennomsnittet.  

Ansatte med videreutdanning i psykisk helsearbeid: Indikatoren viser antall ansatte med 

videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere. Tinn kommune ligger betydelig 

under landsgjennomsnittet.  
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14.3.4 Mål for samfunnsutvikling 
 

Målene for samfunnsutviklingen er viktige for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet. Det er 

mange forhold som virker inn på måloppnåelsen, og det er ikke bare kommunen selv som kan 

påvirke måloppnåelsen. Dette er mål som både kommune, næringsliv, organisasjonsliv og 

innbyggere må bidra for at vi skal oppnå.  

 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For svakt 

Innbyggertall 5790 >5800 5790-5799 <5790 

Sikret eller nye arbeidsplasser - >20 10-19 <10 

Statlige arbeidsplasser 73 >73 73 <73 

Besøkstall reiseliv 148255 155668 148256-155667 <142255 

Tilfredsstillende rensekrav 14 >20 6-19 <6 

Fornyet vannledningsnett 0,1 >0,6 0,1-0,5 <0,1 

Fornyet spillvannsnett 0,3 >0,5 0,3-0,5 <0,3 

Antall stopp i kloakken 32 <24 24-33 >33 

Oversvømte kjellere med kommunalt ansvar 5 <4 4-5 >5 

Husholdningsavfall levert til gjenvinning 43 >45 43-45 <43 

 

Kommentar til målene:  
 

Innbyggertall: Indikatoren viser hvor mange innbyggere har. Status viser folketallet per 

01.07.2018. Det er et mål å snu befolkningsnedgangen.  

 

Arbeidsplasser: Sikrete eller nye arbeidsplasser er hentet fra omstillingsprosjektet som har som 

målsetting å skape 100 nye arbeidsplasser innen 2021. Antall statlige arbeidsplasser er hentet fra 

SSB. Målet er å øke disse.  

 

Besøkstall reiseliv: Tallene er hentet fra SSB sin statistikk. VisitRjukan har en målsetting om 5 

prosent vekst.  

 

Tilfredsstillende rensekrav: Indikatoren viser andel innbyggere som er tilknyttet anlegg som 

overholder alle rensekrav. Tinn kommune ligger langt under landsgjennomsnittet.  

 

Fornyet vannledningsnett: Indikatoren viser hvor stor andel av vannledningsnettet som er fornyet 

siste tre år. Tinn kommune ligger langt under landsgjennomsnittet. 

 

Fornyet spillvannsnett: Indikatoren viser hvor stor andel av spillvannsnettet som er fornyet siste 

tre år. Tinn kommune ligger langt under landsgjennomsnittet. 

 

Antall stopp i kloakken: Indikatoren viser antall stopp i kloakken per 100 kilometer 

spillvannsnett. Tinn kommune ligger langt over landsgjennomsnittet.   

 

Oversvømte kjellere med kommunalt ansvar: Indikatoren viser antall oversvømte kjellere hvor 

kommunen har erkjent ansvar, per 10 000 innbyggere. Tinn kommune ligger langt over 

landsgjennomsnittet.  

 

Husholdningsavfall levert til gjenvinning: Indikatoren viser hvor stor andel av     

husholdningsavfallet som er levert til gjenvinning og biologisk behandling. Tinn kommune ligger 

litt bedre an enn landsgjennomsnittet.  
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14.3.5 Aktiviteter 
 

Følgende aktiviteter er planlagt gjennomført eller igangsatt i løpet av 2019: 

Aktivitet Hva skal gjøres 

Endringsledelse Igangsette kompetanseutviklingsprogram for kommunale ledere 

Verdensarven Revidering av forvaltningsplanen                                              

Utarbeide lysplan                                                                    

Rehabilitere Birkeland/Eyde-ovnen i kinoparken 

Kollektivtilbudet Etablere nytt kollektivknutepunkt på Rjukan i samarbeid med 

Telemark fylkeskommune 

Integreringsplanen Evaluering 

Skiltplan Rjukan 

sentrum 

Gjennomføring av vedtatt plan 

Eldres Hus Gjennomføre reguleringsplanprosess                                         

Utarbeide forprosjekt med: 

- Investerings- og livsløpskostnader 

- Faseinndeling 

- Energi- og klimaregnskap 

Renovasjonsordning Avklare framtidig ordning, inklusiv lokalisering av 

gjenvinningsstasjon 

Flerbrukshall Gjennomføre forstudie. Midler er avsatt tidligere.  

Kommuneplanarbeid Vedta planprogram for kommuneplanens arealdel.                         

Vedta planprogram for kommunedelplan for Vestfjorddalen.       

Vedtak kommunedelplanene for Atrå og Rjukan 

Vannforsyning Gausta-

området 

Ferdigstille 

Mandheimen Ferdigstilles innvendig og utvendig 

Rjukan sentrum –   

sone 3 

Oppgradering av Storgata (ny belysning, oppussing av 

kantstein/belegningsstein og beskjæring av trær)                      

Utarbeide plan for pynting 

Vann og avløp Prosjektering Tveitolia/Tveito                                             

Rehabilitering Sam Eydes gate 1-13 og 49-Villaveien 

Trafikksikkerhet Tiltak i Luråsgrenda, Husvolddalen, Gaustablikk og ved Atrå skole. 

Modernisering av gatebelysningen 
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15. Økonomiske konsekvenser av forslaget 
 

 

Driftsinntekter 
Kommunens driftsinntekter består av brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, overføringer 

med krav til motytelse, rammetilskudd, andre statlige overføringer, andre overføringer, skatt på 

inntekt og formue, eiendomsskatt og andre direkte og indirekte skatter. Driftsinntektene er på 

659,2 mill. kr og fordeler seg på denne måten: 

 

 
 

De kraftrelaterte inntektene utgjør 23 % av brutto driftsinntekter. 

 

 

Driftsutgifter 
Kommunens driftsutgifter består av lønn, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 

tjenesteproduksjon, kjøp av varer og tjenester og erstatter kommunal tjenesteproduksjon, 

overføringer (inkl. tilskudd), fordelte utgifter og avskrivninger. I 2019 er driftsutgiftene på 656,7 

mill. kr, og de fordeler seg på denne måten: 
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Netto driftsutgifter er fordelt mellom tjenesteområdene som vist i diagrammet under. I sentralt 

tjenesteområde er kommunens store avtaler (ansvar 1011) og kommunens store inntekter og 

utgifter (ansvar 1110) trukket ut, for å gi et mer riktig bilde av utgiftsnivået innen dette 

tjenesteområdet. 

 

 
*Unntatt ansvar 1011 (kommunens store avtaler) og 1110 (kommunens store inntekter og utgifter) 

 

Investeringer 

I økonomiplanen er det vedtatt investeringer tilsvarende 43,8 mill. kr i 2019. Rådmannen finner 

det nødvendig å øke investeringsrammen til 46,6 mill. kr på grunn av presserende 

investeringsbehov innen IT. Rådmannens forslag til investeringer ser slik ut: 

 

Investeringsformål Tidligere 2019 

Egenkapitalinnskudd KLP  Årlig bevilgning  2000 

IKT skoler  Årlig bevilgning                   400  

Kongsbergregionen Suks-IT  Årlig bevilgning                   311  

Atrå Ungdomsskole                    26 300             25 000  

Rassikring  Årlig bevilgning                   600  

Trafikksikring  Årlig bevilgning                      -    

Renseanlegg og vannverk med nettiltak              10 000  

Teknisk anlegg og maskiner  Årlig bevilgning               2 000  

Lekeapparater barnehager  Årlig bevilgning                   200  

Asfaltering Skirvedalsveien                      7 000                      -    

Pleie og omsorg inkl. boligsosial plan                    34 500                      -    

Herav gjenoppbygging nye Mandheimen                   21 700    

Herav samlokalisering RHOS                   12 800    

Opprusting og vedlikehold Rjukan sentrum                3 000  

Investering K-IKT                1 086  

Mørk fiber                1 000  

Bytte av gamle PC-er                1 000  

Investering i anleggsmidler (inkl.mva)              46 597  

 

Investeringene er planlagt finansiert på følgende måte: 

Sentralt 

tjenesteområde*

7 %

Oppvekt og 

kultur

32 %

Levekår

50 %

Samfunn

11 %

Nettoutgifter fordelt på tjenesteområdene
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Finansieringskilde  Beløp i 1000 kroner Andel av finansiering 

Disp.fond (netto DR 2,22 %)            14 648  31 % 

Ubundet investeringsfond              5 000  11 % 

Momskomp. investering              9 149  20 % 

Låneopptak            17 800  38 % 

Sum finansiering            46 597  100 % 

 

 

Fondsutvikling 

Budsjettet for 2019 innebærer avsetning og bruk av fond, som vil gi en fondsutvikling som vist i 

diagrammet under. Søylene viser budsjettert fondssaldo ved utgangen av 2018 og 2019. 

 

 
*På ubundne investeringsfond vil det bli bevegelser gjennom året, da det er planlagt å avsette anleggsbidrag som senere 

vil bli brukt til investering 

 

Saldoen på disposisjonsfond i 2018 inkluderer ikke re-budsjetteringen i budsjettendringssaken, der 

det vil bli foreslått å flytte ubrukte investeringsmidler fra 2018 til 2019. Man må også være 

oppmerksom på at disposisjonsfondet skal brukes til å finansiere investeringer lenger fremover i 

økonomiplanperioden, og således ikke er fritt disponible. Investeringene i vedtatt økonomiplan 

forutsetter en fondsfinansiering tilsvarende 3 prosent netto driftsresultat. Dersom netto 

driftsresultat blir lavere enn 3 prosent i årene 2020-2022 vil det innebære en netto nedtapping av 

disposisjonsfondet.   

 

 

Handlingsreglene 

Tinn kommunes økonomi har i mange år vært styrt etter fire handlingsregler. I forbindelse med 

økonomiplanen for 2019-2022 ble det vedtatt en femte handlingsregel for bruk av kraftinntekter i 

drift. Tabellen under viser i hvilken grad budsjett 2019 holder seg innenfor de fem 

handlingsreglene. 

 

 

 

 

 

 

 

Bundne

driftsfond

Disposisjons

-fond
Kraftfond

Spillemiddel

-fond

Verdensarv-

fond

Ubundne

investerings-

fond*

Bundne

investerings-

fond

2018 39 170 17 370 1 876 0 3 184 0 1 515

2019 30 691 24 598 3 526 0 2 784 0 1 515
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Handlingsregel Mål Budsjett 2019 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 3-5 % 2,22 % 

Lånefinansiering av nye investeringer 30-40 % 38 % 

Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene 2-3 % 1,95 % 

Likviditetsgrad 2 Minst 1 Over 1 

Bruk av kraftinntekter i drift Maks 146 mill. kr 157,5 mill. kr 

 

Som det fremgår av tabellen, oppfyller rådmannens forslag ikke målet om et netto driftsresultat på 

3 prosent. Dermed oppfylles ikke den første handlingsregelen. De store utfordringene med 

utgiftsnivået, som er omtalt tidligere i dokumentet, gjør det nødvendig å ta i bruk en større andel 

av kraftinntektene enn hva den femte handlingsregelen tilsier. Dermed oppfylles heller ikke denne 

handlingsregelen. Målsetningene i de øvrige tre handlingsreglene vil nås. 
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16. Formannskapets innstilling 
 

Dette kapittelet blir skrevet når formannskapets innstillinger klar, og før innstillingen blir lagt ut 

på høring.  

17. Kommunestyrets vedtak 
 

Dette kapittelet blir skrevet etter at kommunestyret har fattet endelig vedtak 13.12.2018.  

18. Vedlegg 
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Vedlegg A: Nettoramme pr. tjenesteområde 
 

Nettoramme pr. tjenesteområde 

Tjenesteområde 

Regnskap 

2017 

Opprinnelig 

budsjett 2018 

Justert 

budsjett 2018 Budsjett 2019 

Sentralt tjenesteområde -354 715 123 -342 135 657 -353 874 057 -362 739 357 

Tjenesteområde kultur og 

oppvekst* 135 828 293 131 721 000 134 188 000 125 970 283 

Tjenesteområde levekår (inkl. 

NAV)* 171 946 888 168 506 302 174 554 302 196 245 796 

Tjenesteområde samfunn 46 939 942 41 908 355 45 131 755 40 523 278 

     *Ved sammenligning med tidligere år, er det viktig å være oppmerksom på at barnevern og PPT i 

løpet av 2018 har blitt flyttet fra tjenesteområde levekår til tjenesteområde kultur og oppvekst. 
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Vedlegg B: Obligatoriske oversikter 
 

Hovedoversikt drift 

 
  Regnskap 2017 Justert budsjett 2018   Budsjett 2019 

Brukerbetalinger                 -21 847                          -23 735               -20 777  

Andre salgs- og leieinntekter                 -92 772                          -94 952             -108 062  

Overføringer med krav til motytelse                 -87 342                          -63 767               -56 593  

Rammetilskudd               -172 056                        -169 733             -171 134  

Andre statlige overføringer                 -41 595                          -34 280               -18 599  

Andre overføringer                 -15 032                           -2 350                    -706  

Skatt på inntekt og formue               -147 716                        -149 000             -154 000  

Eiendomsskatt                 -72 123                          -60 954               -72 908  

Andre direkte og indirekte skatter                 -57 282                          -56 239               -56 464  

Sum driftsinntekter              -707 764                      -655 011            -659 242  

Lønnsutgifter                351 494                         351 891               344 024  

Sosiale utgifter                  84 197                           82 945                85 425  

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon                124 765                         106 594               105 208  

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon                  52 568                           46 549                48 416  

Overføringer                  61 718                           67 055                52 884  

Avskrivninger                  26 566                           26 536                24 387  

Fordelte utgifter                   -5 165                           -3 968                 -3 648  

Sum driftsutgifter               696 144                        677 603             656 696  

Brutto driftsresultat                -11 620                          22 592                -2 546  

Renteinntekter og utbytte                 -10 421                           -8 954                 -9 797  

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)                     -113                              -100                    -100  

Mottatte avdrag på utlån                       -32                                -50                     -50  

Sum eksterne finansinntekter                -10 566                          -9 104                -9 947  

Renteutgifter og låneomkostninger                    5 670                             7 005                  8 982  

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)                        79                               100                     150  

Avdrag på lån                  12 820                           13 827                13 078  

Utlån                        22                                 22                       22  

Sum eksterne finansutgifter                 18 591                          20 954               22 232  

Resultat eksterne finanstransaksjoner                    8 025                           11 850                12 285  

Motpost avskrivninger                 -26 566                          -26 536               -24 387  

Netto driftsresultat                -30 161                            7 906              -14 648  

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 4,3 % -1,2 % 2,2 % 

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk                 -19 057                           -7 205                       -    

Bruk av disposisjonsfond                 -36 384                          -29 755                 -8 838  

Bruk av bundne fond                   -2 275                              -449                 -8 556  

Sum bruk av avsetninger                -57 716                        -37 409              -17 394  

Overført til investeringsregnskapet                  12 660                               100                       -    

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk                         -                                   -                         -    

Avsatt til disposisjonsfond                  54 248                           29 326                31 964  

Avsatt til bundne fond                  13 764                                 77                       77  

Sum avsetninger                 80 672                          29 503               32 041  

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk                  -7 205                                 -                         -    
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Hovedoversikt investering 

 
  Regnskap 2017   Justert budsjett 2018*   Budsjett 2019* 

Salg av driftsmidler og fast eiendom                     -471                                     -                           -    

Andre salgsinntekter                         -                                       -                           -    

Overføringer med krav til motytelse                 -11 334                                     -                           -    

Kompensasjon for merverdiavgift                   -6 193                              -30 848                   -9 149  

Statlige overføringer                         -                                -11 750                         -    

Andre overføringer                   -1 805                                     -                           -    

Renteinntekter og utbytte                         -                                       -                           -    

Sum investeringsinntekter                -19 803                            -42 598                  -9 149  

Lønnsutgifter                        58                                     -                           -    

Sosiale utgifter                          5                                     -                           -    

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon                  43 773                             198 472                   46 597  

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon                        10                                     -                           -    

Overføringer                    6 193                                     -                           -    

Renteutgifter og omkostninger                        37                                     -                           -    

Fordelte utgifter                         -                                       -                           -    

Sum utgifter                 50 076                            198 472                 46 597  

Avdrag på lån                    2 448                                     -                           -    

Utlån                    3 691                                     -                           -    

Kjøp av aksjer og andeler                    2 136                                     -                           -    

Dekning av tidligere års udekket                         -                                       -                           -    

Avsatt til ubundne investeringsfond                  12 121                                     -                           -    

Avsatt til bundne investeringsfond                       432                                     -                           -    

Sum finansieringstransaksjoner                 20 828                                     -                           -    

Finansieringsbehov                 51 102                            155 875                 37 448  

Bruk av lån                 -35 237                              -82 505                 -17 800  

Salg av aksjer og andeler                         -                                       -                           -    

Mottatte avdrag på utlån                   -3 031                                     -                           -    

Overført fra driftsregnskapet                 -12 660                                  -100                         -    

Bruk av tidligere års udisponert                         -                                       -                           -    

Bruk av disposisjonsfond                         -                                -59 529                 -14 648  

Bruk av bundne driftsfond                         -                                       -                           -    

Bruk av ubundne investeringsfond                         -                                -13 740                   -5 000  

Bruk av bundne investeringsfond                     -174                                     -                           -    

Sum finansiering                -51 102                          -155 875                -37 448  

Udekket/udisponert                         -                                       -                           -    

* ikke inkl. re-budsjettering, dvs. flytting av ubrukte investeringsmidler fra ett år til det neste 
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Budsjettskjema 1a - drift 

 
  Regnskap 2017  Justert budsjett 2018   Budsjett 2019 

Skatt på inntekt og formue               -147 716                         -149 000             -154 000  

Ordinært rammetilskudd               -172 056                         -169 733             -171 134  

Skatt på eiendom                 -72 123                           -60 954               -72 908  

Andre direkte eller indirekte skatter                 -57 282                           -56 239               -56 464  

Andre generelle statstilskudd                 -41 595                           -34 280               -18 599  

Sum frie disponible inntekter              -490 770                       -470 206            -473 104  

Renteinntekter og utbytte                 -10 421                            -8 954                 -9 797  

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                     -113                               -100                    -100  

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.                    5 670                              7 005                  8 982  

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                        79                                100                     150  

Avdrag på lån                  12 820                            13 827                13 078  

Netto finansinntekter/-utgifter                   8 035                           11 878               12 313  

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

Til ubundne avsetninger                  54 248                            29 326                31 964  

Til bundne avsetninger                  13 764                                  77                       77  

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk                 -19 057                            -7 205                       -    

Bruk av ubundne avsetninger                 -36 384                           -29 755                 -8 838  

Bruk av bundne avsetninger                   -2 275                               -449                 -8 556  

Netto avsetninger                 10 296                           -8 006               14 648  

Overført til investeringsbudsjettet                  12 660                                100                       -    

Til fordeling drift              -459 779                       -466 234            -446 144  

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)                452 574                          466 234               446 144  

Mer/mindreforbruk                  -7 205                                  -                         -    

    

 

 

 

 

  

    
Budsjettskjema 1b - drift 

 
Regnskap 2017 Justert bud 2018 Budsjett 2019 

Sentralt tjenesteområde 68 299 80 640 70 539 

Tjenesteområde kultur og oppvekst 141 537 139 037 130 331 

Tjenesteområde Levekår 195 983 199 367 202 481 

Tjenesteområde samfunn 46 755 47 190 42 792 

Sum fordelt til drift fra regnskapsskjema 1a               452 574                         466 234             446 144  
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Budsjettskjema 2a - investering 

 Regnskap 2017 Justert budsjett 2018* Budsjett 2019* 

FINANSIERINGSBEHOV       

Investeringer i anleggsmidler                50 076                           198 472                44 597  

Utlån og forskutteringer                  3 691  
  

Kjøp av aksjer og andeler                  2 136  
 

                2 000  

Avdrag på lån                  2 448  
  

Avsetninger                12 553  
  

Årets finansieringsbehov               70 905                          198 472               46 597  

    
FINANSIERING       

Bruk av lånemidler               -35 237                            -82 505               -17 800  

Inntekter fra salg av anleggsmidler                   -471  
  

Tilskudd til investeringer                -1 805                            -11 750  
 

Kompensasjon for merverdiavgift                -6 193                            -30 848                 -9 149  

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner               -14 365  
  

Andre inntekter                      -    
  

Sum ekstern finansiering             -58 071                        -125 103              -26 949  

    
Overført fra driftsregnskapet               -12 660                                -100  

 
Bruk av mindreforbruk året før                      -    

  
Bruk av avsetninger                   -174                            -73 269               -19 648  

Sum finansiering             -70 905                        -198 472              -46 597  

Udekket/udisponert                       -                                     -                         -    

* Ikke inkl. re-budsjettering 
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Budsjettskjema 2b - investering 

Prosjekt 

Regnskap  

2017 

Justert budsjett 

2018* 

Budsjett 

2019** 

Egenkapitalinnskudd KLP     2000 

Uten prosjekt 2 199     

Mørk fiber                        -      1 000 

Kongsbergregionen IKT                        -    864 1 086 

Kongsbergregionen                        -    579 311 

IT-utstyr politisk   400   

IKT skoler 0   400 

Bytte av gamle PC-er     1 000 

Uteområde Gvepseborg opplevelsesenter 20 961   

Lekeutstyr - barnehagene 0 419 200 

Jordskifte  NH 656     

Ny telefonsentral 331     

Tomtesalg 39     

Boligsosial handlingsplan-forprosjekt 238 76   

Trafikksikring 0 2 626   

Generell rassikring 0 2 759 600 

Vannverk/Renseanlegg, nett-tiltak 0 26 045 10 000 

Renovasjonsordning inkl. Mårvik Deponi 0 6 683   

185005-Oppgradering Haukås Lurås vannverk 16     

185005-Oppgradering Øverbakke vannverk 418     

185005-Gvepseborg VA øvre område 393     

185005-VA strakstiltak FM 5 304     

185008-Ny renovasjonsordning 278     

Ny vannforsyning Djupetjønn 7 983 51 753   

Maskiner teknisk 1 930 2 648 2 000 

Mæland bro -44 557   

Rjukan Torg 2012 626 2 000   

Atrå barne- og Ungdomskole 2 410 21 712 25 000 

Atrå boligb./infrastruktur 124 9 272   

Nytt tilbygg Furuheim barnehage 6 241     

Mandheimen rehabilitering av fasader 1 902 17 381   

Barnehager-opprustning 0 7 000   

101039-Servicebygg 839     

101039-Tilretteleggingstiltak øvre område 419     

Mandheimen-rehabilitering etter brann KLP 14 976     

Mandheimen-innvendig rehabilitering 144 156   

Boligsosial plan***   12 000   

Nye Mandheimen innvendig og utenomhus arbeider   21 700   

Samlokalisering helse og omsorgtjenester Eldres 

Hus 8     

Oppussing kommunestyre-/formannskapssal 2 508     

Liftbil Brann+utstyr 116 3 884   

Asfaltering Skirvedalsveien   7 000   

Opprustning og vedlikehold Rjukan sentrum     3 000 

Investeringer i anleggsmidl. fra budsjettskjema 

2A 50 076 198 472 46 597 

* Ikke inkl. budsjettendringssak desember 2018 (flytting av ubrukte prosjektmidler mellom år) 

 ** Ikke inkl. re-budsjettering 

*** Jf. fordeling i k-sak 73/18 
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Vedlegg C: Re-budsjettering av prosjekter fra budsjett 2018 til budsjett 
2019 
 

Oversikt settes inn i forbindelse med budsjettendringssaken desember 2018 
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Vedlegg D: Beholdningsoversikt lånegjeld 
 

Beholdningsoversikt pr. 30.10.18 

  
Navn 

      
Ref. nr 

    
Forf. dato 

        
Restgjeld 

  i % av 

gjeld 

    Tot 

rente 

  
Rentereg.dato 

  

Hovedbok, Husbanken - Innlån 

  Tinn - Lån Flyt - HB   11350208.2   01.05.2022       357 750   0,11%   0,452       

  Tinn - Lån Flyt - HB   11310996.1   01.07.2023       547 200   0,16%   0,452       

                                              

                        904 950   0,27%     0,452       

                                              

  
Navn 

      
Ref. nr 

    
Forf. dato 

        
Restgjeld 

  i % av 

gjeld 

    Tot 

rente 

  
Rentereg.dato 

  

Hovedbok, Husbanken - Startlån 

  Tinn - Lån Flyt - HB   11524544   01.06.2043       5 827 528   1,73%   1,455       

  Tinn - Lån Flyt - HB   11520389   01.08.2042       3 413 139   1,01%   1,452       

  Tinn - HB - Flytende   11516487   01.10.2026       1 476 813   0,44%   1,452       

  Tinn - HB - Flytende   115036600.10   01.05.2027       769 386   0,23%   1,452       

  Tinn - Lån Flyt - HB   115009078.40   01.08.2021       357   0,00%   1,452       

  Tinn - Lån Flyt - HB   115009078.10   01.08.2021       5 088   0,00%   1,455       

  Tinn - HB - Flytende   11528781   01.06.2044       4 835 330   1,43%   1,455       

  Tinn - HB - Flytende   11532073.10   01.06.2045       4 004 312   1,19%   1,455       

  Tinn - HB - Flytende   11508886.B   01.07.2024       414 309   0,12%   1,452       

  Tinn - HB - Flytende   11512957.B   01.06.2025       312 403   0,09%   1,452       

  Tinn - HB - Flytende   11537619.10   01.04.2047       5 761 400   1,71%   1,455       

  Tinn - HB - Flytende   11539900   01.05.2048       6 000 000   1,78%   1,455       

                                              

                        32 820 066   9,72%     1,454       

                                              

  
Navn 

      
Ref. nr 

    
Forf. dato 

        
Restgjeld 

  i % av 

gjeld 

    Tot 

rente 

  
Rentereg.dato 

  

Hovedbok, KLP Kommunekreditt 

  Tinn - KLP - Lån Fast - 2,86 %   8317.53.26076   25.02.2019       39 710 000   11,77%   2,860   25.02.2019   

  Tinn - KLP - PT vilkår   8317.54.71335   05.11.2046       22 500 000   6,67%   1,750       

  Tinn - KLP - Flytende rente PT 

vilkår 

  8317.52.43057.B   28.06.2041       12 155 084   3,60%   1,800       

                                              

                        74 365 084   22,03%     2,351       

                                              

  
Navn 

      
Ref. nr 

    
Forf. dato 

        
Restgjeld 

  i % av 

gjeld 

    Tot 

rente 

  
Rentereg.dato 

  

Hovedbok, Kommunalbanken 

  Tinn - KBN - FRN 3ÅR +0.40 % 

- 10.02.20 

  20170107   10.02.2020       62 750 000   18,59%   1,460   12.11.2018   

  Tinn - KBN - Fastrente 4 år - 

24.08.2021 

  20170417   24.08.2021       67 000 000   19,85%   1,700   24.08.2021   

  Tinn - KBN - FRN 4år 

31.10.2022 

  20180459   31.10.2022       58 070 000   17,21%   1,510   31.10.2018   

                                              

                        187 820 000   55,65%     1,561       

                                              

  
Navn 

      
Ref. nr 

    
Forf. dato 

        
Restgjeld 

  i % av 

gjeld 

    Tot 

rente 

  
Rentereg.dato 

  

Hovedbok, Verdipapirmarkedet 

  Tinn - Danske Bank - 4 års 

fastrente 

  NO0010819436   16.03.2022       41 600 000   12,33%   2,070   19.03.2022   

                                              

                        41 600 000   12,33%     2,070       

                                              

                                              

                  
Total: 

  337 510 100   100,00%     1,784       
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1. Innledning 
 

Denne tiltakskatalogen er et vedlegg til rådmannens budsjettgrunnlag for 2019. Tiltakskatalogen 

inneholder både innsparingstiltak og tiltak som innebærer økte kostnader. Hensikten med 

tiltakskatalogen er at formannskap og kommunestyre får en «meny» de kan velge fra når det skal 

gjøres politiske prioriteringer.  Dette utelukker ikke at politikerne kan komme med andre forslag, 

men ved å benytte det handlingsrommet som tiltakskatalogen gir er man sikret at administrasjonen 

har vurdert konsekvens og risiko knyttet til tiltakene.  

 

Leseveiledning:  
 

Hvert tiltak har i den øverste blå linja et nummer og et navn. Det er viktig å bruke denne 

identifikasjonen for å skille tiltakene fra hverandre. I tillegg er det anført om det er et drifts- eller 

investeringstiltak.  

 

Grønn rute = foreslått tiltak 

Gul rute = ikke foreslått tiltak 

 

Selv om det er et årsbudsjett som skal vedtas er det synliggjort økonomiske konsekvenser for 

økonomiplanperioden. Det er særlig viktig å merke seg at mange tiltak ikke har helårsvirkning før i 

2020. Dette skyldes som oftest at det er behov for en prosess for å gjennomføre nedbemanning i tråd 

med lov og avtaleverk.  

 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Minus foran tallene indikerer redusert utgift eller økt inntekt.  

 

Beskrivelsen av tiltaket skal gi en nøytral forklaring på hva tiltaket går ut på.  

 

Konsekvensen vil i de fleste tilfeller beskrive de ulempene tiltaket medfører. Det vil være mulig å 

finne andre/flere ulemper enn det som er beskrevet. Målet har vært å gi en nøktern, men realistisk 

vurdering uten å krisemaksimere.  

 

Gevinsten handler om hvilken gevinst tiltaket vil ha for kommunen. Det skilles skjematisk mellom 

tre typer gevinster:  

- Direkte økonomisk gevinst (=redusert kostnad eller økt inntekt) 

- Indirekte økonomisk gevinst (=spart tid) 

- Kvalitativ gevinst (=bedre kvalitet) 

 

Risikoen skal si noe om faren for at gevinsten ikke lar seg realisere eller at tiltaket medfører annen 

utgiftsøkning.  

 

Drøfting gir en informasjon om hvordan tiltaket er håndtert så langt opp mot tillitsvalgte i 

arbeidstakerorganisasjonene.  
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2. Investeringstiltak 
 

 

INV-1 Kongsbergregionen IKT-drift Investering 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 1 086    

Inntekt     

Netto 1 086    

 

Beskrivelse: 

Tiltaket innebærer å delta i felles IKT-investeringer knyttet til regional infrastruktur.     

Konsekvens:   
Mer stabil og sikker drift av regionens IKT-systemer.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Indirekte økonomisk gevinst (spart tid) 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

INV-2 Regional programvare Investering 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 311    

Inntekt     

Netto 311    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å være med på regionale investeringer i ny programvare for kommunene i 

Kongsbergregionen. Det vises til vedlagte handlingsplan og budsjett for Kongsbergregionen.  

Konsekvens:  
Kommunalt ansatte får tilgang til oppdatert programvare. Felles programvare legger til rette for økt 

interkommunalt samarbeid.    

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Indirekte økonomisk gevinst (spart tid) 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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INV-3 Mørk fiber Investering 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 1 000    

Inntekt     

Netto 1 000    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge mørk fiber mellom de kommunale enhetene. 

Konsekvens:    
Tiltaket vil gi raskere, bedre og mer driftssikkert nett for kommunalt ansatte og skoleelever.  

Gevinst: 

Indirekte økonomisk gevinst (spart tid) 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

INV-4 Utskifting av PC’er Investering 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 1 000    

Inntekt     

Netto 1 000    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å skifte ut 200 PC’er som er eldre enn fire år. PC’er har garanti i tre år og en 

forventet levealder på fire år.  

Konsekvens:  
Ansatte og elever får PC’er med færre driftsproblemer enn i dag.  

Gevinst: 

Indirekte økonomisk gevinst (spart tid) 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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3. Driftsstiltak 
 

SEN-1 Kraftsamarbeid Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 345 230 230 230 

Inntekt     

Netto 345 230 230 230 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å etablere og drifte et interkommunalt samarbeid med de andre kraftkommunene i 

Telemark og Telemark fylkeskommune der formålet er å forvaltning av konsesjonskraft, sekretariat 

for Telemark Utviklingsfond og bygge et kompetansesenter for kraft.  

Konsekvens: 

Etablering og drift av samarbeidet vil innebære en ny utgift, men vi skape nye regional 

arbeidsplasser og kommunene vil bli mindre sårbare ift. kraftkompetanse.     

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Risikoen er knyttet til politisk behandling i alle kommunene.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

SEN-2 Osloregionens Europakontor Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 0 -45 -45 -45 

Inntekt     

Netto 0 -45 -45 -45 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å melde seg ut av Osloregionens Europakontor.  

Konsekvens:    
Tinn kommune mister muligheten til å få tilgang til den kompetansen som er knyttet til 

Osloregionens Europakontor.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-3 Utmarkskommunenes sammenslutning Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 0 -33 -33 -33 

Inntekt     

Netto 0 -33 -33 -33 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å melde seg ut at Utmarkskommunenes sammenslutning.  

Konsekvens:   
Tinn kommune mister en politisk arena for påvirkning av nasjonal utmarkspolitikk. Medlemskapet 

har liten betydning for administrasjonen.   

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Indirekte økonomisk gevinst (spart tid) 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-4 Norges nasjonalparkkommuner Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -15 -15 -15 -15 

Inntekt     

Netto -15 -15 -15 -15 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å melde seg ut av organisasjonen Norges nasjonalparkkommuner.  

Konsekvens:  
Kommunen minster en samarbeidsarena for verdiskaping i tilknytning til nasjonalparker.    

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er en risiko for at innsparingen ført har effekt i 2020 pga. utmeldingsfrist.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-5 Norsk Bane Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -15 -15 -15 -15 

Inntekt     

Netto -15 -15 -15 -15 

 

Beskrivelse: 

Kommunen melder seg ut av interesse/lobbyorganisasjonen Norsk Bane som arbeider for 

høyhastighets jernbane. 

Konsekvens: 

Kommunen mister en påvirkningsarena for utbygging av høyhastighetstog.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er risiko for at innsparingen ikke får effekt før i 2020 pga. utmeldingsfrist.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke berører stillinger.  

 

 

SEN-6 Haukelivegen AS Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -20 -20 -20 -20 

Inntekt     

Netto -20 -20 -20 -20 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å tre ut av eierskapet i Haukelivegen AS og kutte ut årlig driftstilskudd.  

Konsekvens:  
Kommunen mister en arena for å påvirke utbyggingen av E 134.    

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Usikkerhet til om innsparing først kan tre i kraft fra 2020 pga. utmeldingstid.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-7 Vennskapskommune Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -15 -15 -15 -15 

Inntekt     

Netto -15 -15 -15 -15 

 

Beskrivelse: 

Tinn kommune har en vennskapskommune i Guatemala. Tiltaket går ut på å avvikle 

vennskapskommuneavtalen.  

Konsekvens:    
Muligheten til kulturutveksling mellom Tinn og Guatemala reduseres. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte.  

 

 

SEN-8 Politisk struktur Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -33 -100 -100 -100 

Inntekt     

Netto -33 -100 -100 -100 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å endre den politiske organiseringa eller de politiske godgjøringene. Det må settes 

ned et politisk ad-hoc-utvalg for å utrede en løsning som blir iverksatt etter kommunevalget i 2019.   

Konsekvens:  
Avhengig av hva slags løsning som velges.    

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Tiltaket kan også få indirekte økonomisk gevinst (spart tid) og kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Dersom kommunestyret ønsker å gjøre endringer er det ingen risiko for at det ikke lar seg 

gjennomføre, men noe usikkerhet om det er mulig å ta ut hele den økonomiske gevinsten i 2019.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

  

68



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

  

9 

 

 

SEN-9 Partistøtte Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -43 -43 -43 -43 

Inntekt     

Netto -43 -43 -43 -43 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å avvikle ordningen med støtte til lokale partilag. 

Konsekvens:    
Lokale politiske partier får mindre tilskudd til organisatorisk og politisk arbeid. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

 

SEN-10 Rjukanbanen Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 500 500 500 500 

Inntekt     

Netto 500 500 500 500 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gi driftsstøtte til Norsk industriarbeidermuseum for drift av Rjukanbanen i tråd 

med tidligere praksis. Det er ikke mottatt søknad for 2019. 

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.  

Gevinst: 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-11 Verdensarvsenter Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 400 400 400 400 

Inntekt     

Netto 400 400 400 400 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket innebærer å gi et tilskudd til Norsk industriarbeidermuseum for drift av verdensarvsenter i 

tråd med tidligere praksis. Det foreligger ikke søknad for 2019. Det foreligger ikke driftsavtale.  

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-12 Tungtvannsmuseum Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 2 000 2 000   

Inntekt     

Netto 2 000 2 000   

 

Beskrivelse:   
Tiltaket innebærer å gi tilskudd til Norsk industriarbeidermuseum for realisering av 

tungtvannsmuseum. Tiltaket er i tråd med mottatt søknad. Tilskudd kan fordeles over to budsjettår.  

Konsekvens: 

Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.     

Gevinst: 
Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Risiko for at prosjektet ikke blir fullfinansiert.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-13 Masterplan verdensarv Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 200 200 200  

Inntekt     

Netto 200 200 200  

 

Beskrivelse:   
Masterplan for verdiskaping og attraktivitet i verdensarven blir lagt fram til behandling om kort tid. 

Tiltaket innebærer et spleiselag mellom Telemark fylkeskommune, Notodden kommune, Vinje 

kommune og Tinn kommune om en prosjektstilling som får ansvar for å følge opp og implementere 

masterplanen.  

Konsekvens:   
Tiltaket innebærer at masterplanen blir fulgt opp.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er knyttet risiko til de andre partenes behandling av finansieringen.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

SEN-14 Fjellbussen Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 330 330 330 330 

Inntekt     

Netto 330 330 330 330 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gi støtte til drifts av Fjellbussen mellom Rjukan og Gaustablikk. Det er mottatt 

søknad om tilskudd på kr 330.000,- for 2019.  

Konsekvens:  
Tiltaket innebærer en utgift for Tinn kommune.    

Gevinst: 

Risiko: 

 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-15 Tinn IL – skibuss Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 15 15 15 15 

Inntekt     

Netto 15 15 15 15 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å gi tilskudd til Tinn IL for skibussen til Bakhusjordet i tråd med tidligere praksis.  

Det er mottatt søknad. 

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune. 

Gevinst: 

Risiko: 

Det er en risiko for at skisesongen blir kort/dårlig slik at utbetalingen blir høy ift. utgiftene.   

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte.  

 

 

 

 

SEN-16 Kalhovdruta Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 15 15 15 15 

Inntekt     

Netto 15 15 15 15 

 

Beskrivelse:  
Tilskudd til drift av «Kalhovdruta» i tråd med tidligere praksis. 

Det er ikke mottatt tilskudd for 2019-sesongen.  

Konsekvens:    
 

Gevinst: 

Risiko: 

Ingen.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-17 Notodden lufthavn Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 100 100 100 100 

Inntekt     

Netto 100 100 100 100 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å betale driftstilskudd til Notodden lufthavn i tråd med tidligere praksis. Det 

foreligger ikke søknad for 2019. Det foreligger ikke driftsavtale.   

Konsekvens:  
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.    

Gevinst: 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

SEN-18 Prosjektleder reiselivsstrategi Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 500 500 500 500 

Inntekt     

Netto 500 500 500 500 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å øke støtten til Rjukan næringsutvikling for at de kan tilsette prosjektleder for 

oppfølging av reiselivsstrategien. 

Konsekvens:   
Tiltaket følger opp handlingsplanen i reiselivsstrategien.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er liten risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for kommunalt ansatte.  
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SEN-19 Utviklingsprosjekt Rjukan by Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 500 2000 2000 2000 

Inntekt -70    

Netto 430 2000 2000 2000 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å gjennomføre et utviklingsprosjekt for Rjukan by.  

Konsekvens:   
Tiltaket følger opp handlingsplanen i reiselivsstrategien.   

Gevinst: 

Risiko: 

Ukjent. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

SEN-20 Prospekt sentrumshotell Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 200 1000 2000  

Inntekt     

Netto 200 1000 2000  

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utarbeide et prospekt for et sentrumshotell som kan presenteres for aktuelle 

investorer.  

Konsekvens: 

Tiltaket følger opp handlingsdelen i reiselivsstrategien.     

Gevinst: 

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-21 Bærekraftsertifisering Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket dekker kommunal andel av kostnadene knyttet til bærekraftsertifiseringen av destinasjonen.  

Konsekvens:    
Tiltaket følger opp handlingsdelen i reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-22 Merkevareprosess Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 450    

Inntekt     

Netto 450    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gi et tilskudd til Visit Rjukan for å utarbeide merkevaren Rjukan.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-23 Rjukan-ambassadører Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utdanne ambassadører for Rjukan som reiselivsprodukt.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-24 Reiselivsorganisering Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 250    

Inntekt     

Netto 250    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å lage et «organisasjonskart» for reiselivssatsinga i Tinn. 

Konsekvens:   
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-25 Arrangementsstrategi Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 100    

Inntekt     

Netto 100    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utarbeide en arrangementsstrategi.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-26 Utvikle fortellingen Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 100    

Inntekt     

Netto 100    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utvikle fortellinger som reiselivsprodukt.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-27 Kompetanseheving bedrifter Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 200    

Inntekt     

Netto 200    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å tilby kompetanseheving til lokale bedrifter.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien. 

Gevinst: 

Kvalitativ 

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-28 Nasjonal turiststi Gaustatoppen Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 100    

Inntekt     

Netto 100    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket omfatter kostnader knyttet til søknadsprosess for å få status som nasjonal turiststi opp til 

Gaustatoppen.  

Konsekvens:   
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-29 Forstudie Hardangervidda Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 200    

Inntekt     

Netto 200    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utarbeide en forstudie for koordinering og utnyttelse av potensialet som 

nasjonalparken gir.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-30 Forstudie Skirvedalen Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 200    

Inntekt     

Netto 200    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utarbeide en forstudie for utvikling av Skrivedalen.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-31 Plan for infoskilt/tavler Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 100    

Inntekt     

Netto 100    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å utarbeide en enhetlig plan for infoskilt/tavler i kommunen.  

Konsekvens:    
Tiltaket er en oppfølging av reiselivsstrategien.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ukjent.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

SEN-32 Tinn kirkelige fellesråd Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 1 110 1 110 1 110 1 110 

Inntekt     

Netto 1 110 1 110 1 110 1 110 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å øke tilskuddet til Tinn kirkelige fellesråd ut over pris- og lønnsvekst, men i tråd 

med mottatt budsjettforslag.   

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan gjennomføres.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-33 Rjukan idrett Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 800 800 800 800 

Inntekt     

Netto 800 800 800 800 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket innebærer å gi tilskudd til stiftelsen Rjukan idrett i tråd med tidligere praksis. Det foreligger 

ikke søknad for 2019. Det foreligger ikke avtale.   

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.  

Gevinst: 
Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-34 Markedsbidrag VisitRjukan Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 400 400 400 400 

Inntekt     

Netto 400 400 400 400 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gi et markedsbidrag til VisitRjukan i tråd med tidligere praksis. Det foreligger 

ikke søknad for 2019. Det foreligger ikke driftsavtale.  

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en økonomisk kostnad for Tinn kommune.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-35 Småroi hyttelag Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 50 50 50 50 

Inntekt     

Netto 50 50 50 50 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gi tilskudd til Småroi hyttelag for brøyting av Fv 755 i vinterferien og påsken i 

tråd med tidligere praksis. Det er søkt om 55 000 kroner for 2019.  

Konsekvens:    
Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SEN-36 Rjukan og Tinn Røde Kors Hjelpekorps Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 40 40 40 40 

Inntekt     

Netto 40 40 40 40 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gi driftstilskudd til Rjukan og Tinn Røde Kors Hjelpekorps i tråd med tidligere 

praksis. Det er ikke søkt om midler for 2019. Det foreligger ingen avtale.  

Konsekvens: 

Tiltaket innebærer en kostnad for Tinn kommune.    

Gevinst: 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan bli gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-37 Telemark og Vestfold matsentral Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 12 12 12 12 

Inntekt     

Netto 12 12 12 12 

 

Beskrivelse:   
Det er mottatt søknad fra Telemark og Vestfold matsentral tilsvarende 2 kroner per innbygger.  

Konsekvens:  
Tiltaket innebærer en ny kostnad for Tinn kommune.    

Gevinst: 

Risiko: 

Ingen. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

 

SEN-38 Radio Rjukan programsponsing Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -10 -10 -10 -10 

Inntekt     

Netto -10 -10 -10 -10 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å kutte ut sponsing av «Turistradioen» med velkomsthilsen og informasjon om 

verdensarven.  

Konsekvens:  
Dårligere informasjon til turister generelt og verdensarven spesielt på lokalradioen.    

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-39 Radiooverføring politiske møter Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -50 -50 -50 -50 

Inntekt     

Netto -50 -50 -50 -50 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å si opp avtale med Radio Rjukan om overføring av kommunestyremøtene.  

Konsekvens:  
Liten til ingen negativ konsekvens da møtene blir nå streamet og er tilgjengelig på kommunens 

nettsider.   

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

SEN-40 Det skjer på Rjukan Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -50 -50 -50 -50 

Inntekt     

Netto -50 -50 -50 -50 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på at kommunen ikke lenger er med på finansieringen av magasinet Det skjer på 

Rjukan  som gis ut av Rjukan Arbeiderblad fire ganger i året.  

Konsekvens:  
Tiltaket kan føre til at magasinet ikke blir utgitt. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SEN-41 Medieovervåkning Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -50 -50 -50 -50 

Inntekt     

Netto -50 -50 -50 -50 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å si opp avtale med leverandør av medieovervåkningstjeneste 

Konsekvens:   
Tiltaket gjør at brukerne mister muligheten til å overvåke hva som skriver i media om lokale forhold. 

Tjenesten oppleves som nyttig av politisk ledelse, men ikke som nyttig av administrativ ledelse.   

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre, men for at tiltaket skal ha effekt i 2019 

må avtalen sies opp innen 15.11.2018.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

 

SEN-42 Bemanning rådmannskontoret Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -445 -445 -445 -445 

Inntekt     

Netto -445 -445 -445 -445 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen ved rådmannskontoret.  

Konsekvens:  
Tiltaket innebærer mindre ressurser til saksbehandling og analyse til støtte for strategisk ledelse.   

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre. Stillingen står i dag vakant.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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SEN-43 Studiesenteret Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -60 -60 -60 -60 

Inntekt     

Netto -60 -60 -60 -60 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å si opp avtalen med studiesenteret. Studiesenteret er et gratis tilbud til ansatte og 

innbyggere i Tinn om å ta desentralisert utdanning og videreutdanning (på universitet- og 

høgskolenivå) via studiesenteret i Tinn. Tilbudet administreres av VO. Medlemskapet er en del av 

rekrutteringstiltak for å få kvalifisert personale til stillinger i Tinn og for å beholde egne ansatte. 

Konsekvens:   
Redusert tilbud til innbyggere i Tinn. Folk må reise ut for å ta utdanning, videreutdanning, 

eksamen og kortere kurs.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er en risiko for at tiltaket først får effekt i 2020 pga. oppsigelsestid. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

SEN-44 Kommunalsjef samfunn Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 1 017 1 017 1 017 1 017 

Inntekt     

Netto 1 017 1 017 1 017 1 017 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gjenopprette stillingen som kommunalsjef samfunn. Tjenesteområde samfunn er 

et område med ansvar mange store investeringer og driftsoppgaver med stor oppmerksomhet fra 

innbyggere og næringsliv. Stillingen er viktig for å sikre nødvendig oppfølging og kontroll.  

Konsekvens:   
Tiltaket innebærer en økt kostnad for kommunen.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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SAM-1 Renhold kontor Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift         -150 -150 -150 -150 

Inntekt     

Netto  -150 -150 -150 -150 

 

Beskrivelse:  
Redusere kontorrengjøring til 1 gang hver 14. dag. 

Konsekvens:   
For brukerne blir konsekvensen sjeldnere rengjøring som gir dårligere innemiljø i kontorlokaler.  

Andre konsekvenser er dårligere hygiene på toaletter og spiserom, mer opphoping av søppel og økt 

gulvslitasje på grunn av sand. Tiltaket innebærer bemanningsreduksjon. 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst gjennom reduserte lønnskostnader 

Risiko:  

Det er risiko for at det ikke er mulig å få full effekt av tiltaket i 2019.  

Drøfting:  

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

 

 

 

SAM-2 Renhold vinduer Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -70 -70 -70 -70 

Inntekt     

Netto -70 -70 -70 -70 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å redusere frekvensen av vinduspuss på kommunale bygg fra hvert 2. år til til hvert 

3. år.   

Konsekvens:  
Estetisk og utseendemessige forringelse av vindusflatene i kommunale bygg i verdensarvsbyen.  

Optisk dårligere og økt slitasje på glassene, samt opphoping av sand mellom vinduer. 

 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst gjennom reduserte kostnader 

Risiko:  

Ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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SAM-3 Renhold barnehager Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -80 -80 -80 -80 

Inntekt     

Netto -80 -80 -80 -80 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å redusere hovedrengjøring i barnehager til 2. hvert år. 

Konsekvens:  
Tiltaket vil innebære dårligere innemiljø.   

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst gjennom reduserte kostnader 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

 

SAM-4 Bygg, vei, anlegg Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -501 -501 -501 -501 

Inntekt     

Netto -501 -501 -501 -501 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen i innen bygg, vei og anlegg i forbindelse med naturlig avgang.  

Konsekvens:  
Tiltaket vil redusere avdelingens kapasitet. Det vil være behov for interne omrokkeringer.  

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke vil bli gjennomført.  

Drøfting:  

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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SAM-5 Vedlikehold bygg Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -1 000                     0                              0                    0 

Inntekt     

Netto -1 000                     0                              0                    0 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å redusere budsjettet for 2019 til vedlikehold kommunale bygg fra 3,6 millioner til 2,6 

millioner. 

Konsekvens:  
Omfanget av vedlikehold videreføres på samme nivå som i 2016-2018. Planlagt økt vedlikehold utsettes til 

2020.  

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke vil bli gjennomført. Store uforutsette hendelser på slutten av året føre til 

overskridelser.  

Drøfting:  

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

 

 

SAM-6 Asfaltering Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -1 000                     0                              0                    0 

Inntekt     

Netto -1 000                     0                              0                    0 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å redusere budsjett for asfaltering kommunale veier fra 1,75 millioner til 0,75 

millioner. 

Konsekvens:  
Det vil bli asfalterings aktivitet for en million mindre i 2019 enn opprinnelig antatt. 

Asfalteringsprosjekter vil dermed forskyves fremover i tid. 

 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke vil bli gjennomført.  

Drøfting:  
Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte.  
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SAM-7 Asfaltering  Skirvedalesveien Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 6 000 0 0 0 

Inntekt     

Netto 6 000 0 0 0 
 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å ferdigstille asfaltering av Skirvedalsvegen – ca. 4,5 km.    

Konsekvens:  

Bedre veistandard for hele Skirvedalsvegen 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst. 

Risiko:  

Risiko for at anbudspriser ligger over anslått kostnad. Vil kunne føre til at prosjektet ikke blir 

ferdigstilt.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte.  

 
 

 

 

SAM-8 Avløpsgebyr  Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift     

Inntekt -3 137    

Netto -3 137    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å øke selvkostgraden (andel som abonnentene betaler) til 90% i 2019 

Konsekvens:    
90% av kommunens kostnader dekkes av abonnentene og 10% av kommunen sin drift.  

Abonnentene får ca. 15 % økte gebyrer for 2019. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke vil bli gjennomført. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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SAM-9 Gebyr plan- og byggesaker  Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift     

Inntekt -400 -400 -400 -400 

Netto -400 -400 -400 -400 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å øke gebyrene for plan-, bygge- og delingsaker med 20%. I 2018 viser prognosene 

er selvkostgrad på 66%.  

Konsekvens:    
Tiltaket vil føre til høyere gebyrer for de som søker om tiltak 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke vil bli gjennomført. Kan være negativt for kommunens 

omdømme.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

SAM-10 Company Town-tilskudd  Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 600 600 600 600 

Inntekt     

Netto 600 600 600 600 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å øke tilskuddsrammen til bevarings- og tilbakeføringsprosjekter. I dag har 

kommunen en pott på 400 000 kroner og Riksantikvaren bevilger 1 million kroner årlig til formålet.  

Konsekvens:    
En økning av tilskuddet vil gi en utgift for kommunen vil føre til en raskere og mer omfattende 

rehabilitering av privateide hus i Rjukan. Byen vil framstå som mer attraktiv for besøkende og 

bosetting.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke vil bli gjennomført. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 
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KOP-1 Barnehage Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -986 -2 360 -2 360 -2 360 

Inntekt     

Netto                   - 986 -2 360 -2 360 -2 360 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å tilpasse bemanningen til redusert barnetall i barnehagene på Rjukan. Det har 

vært en midlertidig styrking av bemanningen i de andre barnehagene etter nedlegging av Bøen 

barnehage. Fra barnehageåret 2019/2020 vil bemanningen være tilpasset bemannings- og 

kompetansenormene.   

Konsekvens:    
Barnehagene får minimumsbemanning- det vil si bemanning i tråd med bemanningsnorm og 

pedagogtetthet. Tiltaket gir ikke rom for å sette inn ekstra bemanning i barnehagelærernes 

planleggingstid. 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Ingen kjent risiko.  

Drøfting:  

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

KOP-2 Miland skole Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -2 000 -4 400 - 4 400 - 4 400 

Inntekt - -  - 

Netto -2 000 -4 400 - 4 400 - 4 400 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge ned Miland skole fra 01.08.2019. Elever overføres til Rjukan barneskole 

(og Atrå). Saksutredning knyttet til sak 168/16 – Plan for skole og oppvekst 2016 – 2025 (arkiv 

2016/695) er lagt til grunn for vurderinger knyttet til pedagogiske, sosiale, økonomiske, 

samfunnsmessige konsekvenser. I summen for innsparing ligger også utgifter til teknisk drift og 

renhold. 

Konsekvens: 

Antall ansatte i skole reduseres med ca. fem stillinger. Miland vil miste skoletilbud i sitt nærmiljø. 

Noe av ressursen som ligger på Miland skole, må overføres til Rjukan barneskole. Elever får 

lengre skolevei.  

Gevinst:  
Samle kvalifiserte lærere på færre skoler. Dette gjør at kvalifiserte lærere kommer flere elever til 

gode. Pedagogisk og sosialt til det beste for de fleste elevene.  Direkte økonomisk gevinst. Utgifter 

til drift og renhold av bygningsmassen reduseres.  

Risiko:  

Hvis skolen opprettholdes og inndekning skal tas av rammene til Tjenesteområdet kultur og 

oppvekst, vil det få svært store konsekvenser for både kultur- og opplæringstilbudet i kommunen.  

Drøfting: 

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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KOP-3   Hovin skole Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -900 -2 000 -2 000 -2 000 

Inntekt     

Netto -900 -2 000 -2 000 -2 000 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge ned Hovin skole fra 01.08.2019. Elever overføres til Atrå barne- og 

ungdomsskole. Saksutredning knyttet til sak 168/16 – Plan for skole og oppvekst 2016 – 2025 

(arkiv 2016/695) er lagt til grunn for vurderinger knyttet til pedagogiske, sosiale, økonomiske, 

samfunnsmessige konsekvenser. I summen for innsparing ligger også utgifter til teknisk drift og 

renhold. 

Konsekvens:    
Antall ansatte i skole reduseres med ca. 2,8 stillinger. Barnehagen styrkes med 40 % styrerressurs.  

Hovin vil miste skoletilbud i sitt nærmiljø. Noe av ressursen som ligger på Hovin skole, må 

overføres til Atrå barne- og ungdomsskole. Elever i alderen 6-10 år får lang skolevei.  

Gevinst: 

Samle kvalifiserte lærerressurser på færre skoler som igjen kommer flere elever til gode. 

Pedagogisk til det beste for de fleste elevene. Direkte økonomisk gevinst. Utgifter til drift og 

renhold av bygningsmassen reduseres. 

Risiko: 

Hvis skolen skal opprettholdes og inndekning skal tas av rammene til Tjenesteområdet kultur og 

oppvekst, vil det få svært store konsekvenser for både kultur- og opplæringstilbudet i kommunen. 

Drøfting: 

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

KOP-4 Voksenopplæringen 1 Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -110    

Inntekt     

Netto -110    

 

Beskrivelse:   
Generell reduksjon av utgifter til undervisning og læremidler 

Konsekvens:    
Redusere vikarbruk og reduksjon undervisningsmateriell 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Bruk av overtid for å gi nødvendig undervisning. 

Drøfting: 

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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KOP-5 Voksenopplæringen 2 Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -120    

Inntekt     

Netto -120    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen tilsvarende 20% stilling.  

Konsekvens:    
Mindre grad av tilpassing til gruppen deltakere i VO 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Behovet kan endre seg. 

Drøfting: 

   Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

KOP-6 Voksenopplæringen 3 Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -348 -700 -700 -700 

Inntekt     

Netto -348 -700 -700 -700 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen fra 01.08.2019 tilsvarende en stilling da det 

sannsynligvis blir færre flyktninger/mindre behov for tilbud. Ressurser som tidligere fulgte 

asylanter og i stor grad finansierte VO, er borte. Tilbudet må i stor grad tilpasset ny situasjon 

skoleåret 2018/2019. Situasjonen knyttet til flyktninger og skoletilbud for 2019/2020 er usikker. 

Usikkerheten er antall nye bosatte. 

Konsekvens:   
Tilbudet VO gir vil bli i tråd med lovpålagte oppgaver og i samarbeid med NAV. Tiltak knyttet til 

Integreringsplan må vurderes i forhold til økonomiske rammer. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Stor usikkerhet med hensyn til behovet i 2019 og 2020.  Økt antall flykninger og/eller økt behov 

for tilbud om grunnskoleopplæring vil være avgjørende om tiltaket kan gjennomføres.  

Drøfting: 

   Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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KOP-7 Kulturtilskudd Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -150 -150 -150 -150 

Inntekt     

Netto -150 -150 -150 -150 

 

Beskrivelse:   
Reduksjon av kulturtilskudd til kulturtiltak fra ca. 1 550’ til ca. 1 400’. 

Konsekvens:   
Færre søknader om tilskudd blir innvilget.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.   

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har direkte betydning for ansatte. 

 

 

 

KOP-8 Kulturskolen Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -147 -352 -352 -352 

Inntekt     

Netto -147 -352 -352 -352 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen ved kulturskolen reduseres med 0,5 årsverk fra 01.08. 

2019. Det er en generell nedgang i elevtall i kommunen. Dette viser seg også i antall søknader til 

kulturskolen. 

Konsekvens:   
Tilbudet som kulturskolen gir til barn og unge i Tinn, blir redusert. Fare for økt venteliste på 

populære tilbud. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Ingen risiko knyttet til tiltaket. 

Drøfting: 

   Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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KOP-9 Blefjell idrettslag - løypemaskin Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
Blefjell idrettslag har sendt søknad om tilskudd på 150’ til løypemaskin. Søknaden ble vurdert i 

egen sak og oversendt til budsjettbehandlingen.  

Konsekvens:    
Ingen kjent konsekvens for Tinn kommune 

Gevinst: 

Bra løypenett i Tinn kommune - turistkommune 

Risiko: 

Ingen risiko 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte. 

 

 

 

KOP-10 Lysløypas venner - løypemaskin Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
Lysløypas venner har sendt søknad om tilskudd på 150’ til løypemaskin. Søknaden ble vurdert i 

egen sak og oversendt til budsjettbehandlingen. 

Konsekvens:    
Ingen kjent konsekvens for Tinn kommune 

Gevinst: 

Bra løypenett i Tinn kommune - turistkommune 

Risiko: 

Ingen risiko 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte. 
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KOP-11 Kino Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -225 -225 -225 -225 

Inntekt     

Netto -225 -225 -225 -225 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge ned kinodriften. 

 Konsekvens:  

Redusert tilbud til innbyggere i Tinn. Reduksjon på halv stilling på kulturkontoret.  

Kultur tilpasser i dag tilbudet til behovet/etterspørsel. Dette kan ev gjøres ytterligere uten at hele 

tilbudet legges ned. Folk må reise til Notodden for å gå på kino. 

Bygdekino et alternativ, men eventuelle utgifter til dette er ikke med i beregningsgrunnlaget. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  
Kinoen er en del av Rjukanhuset som må driftes uavhengig av filmfremvisning. 

Drøfting: 

   Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

 

LEV-1 Hovin legekontor Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -80  -80  -80  -80  

Inntekt     

Netto -80 -80 -80 -80 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å avvikle ordningen med legekontor i Hovin en dag per måned. Utgiftene er knyttet 

til husleie og utstyr.  

Om man skal opprettholde driften, er det helt påkrevd at utstyret moderniseres til dagens standard. 

Det vil i så fall bety en utgift på kr. 135 000 som det ikke er tatt høyde for i budsjettforslaget. 

Konsekvens:    

Innbyggerne i Hovin mister muligheten til å få legetime i bygde en dag i måneden.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Indirekte økonomisk gevinst ved å slippe å investere i nytt utstyr. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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LEV-2 Dagaktivitet Solvang Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift         -597  -597  -597  -597  

Inntekt     

Netto -597 -597 -597 -597 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å fjerne tilbud om dagaktivitet i Solvang bofellesskap. I dette tilbudet er det 

forskjellige aktiviteter for beboerne, primært for å gi dem en mer meningsfull hverdag enn de ellers 

vil ha. Tilbudet er ikke hjemlet i lov eller forskrift. 

Konsekvens: 

Reduksjon i tjenestetilbudet, må gå igjennom hele organiseringen av tjenestetilbudet i boligene. 

Mindre organisert aktivitet på dagtid kan medføre uro og utagering blant beboerne. Noe som igjen 

kan føre til behov for økt bemanning på tross av innsparing. Reduksjon i kvalitativt og kvantitativt 

innhold i tjenesten. Reduksjon av 1 årsverk i tjenesten 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan gjennomføres. Kan gå ut over kommunens inntekter til 

ressurskrevende tjenester. 

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

 

LEV-3 Tildelingskontoret Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 570 570 570 570 

Inntekt     

Netto 570 570 570 570 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å styrke tildelingskontoret med 1 årsverk  

 

I Agenda Kaupangs gjennomgang av tjenestilbudet innen pleie og omsorg ble det pekt på at Tinn 

kommune har færre ressurser til oppgaver tillagt tildelingskontoret enn andre kommuner har.  

Tildelingskontoret signaliserer stort arbeidspress og opplever manglende ressurser og kapasitet til å 

utføre vurderinger og saksbehandling på en god måte. Ved fravær (ferieavviklinger, sykefravær etc) 

oppstår sårbare situasjoner. 

 

Konsekvens:    

Økte driftsutgifter. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Indirekte økonomisk gevinst i form av riktigere tildeling av tjenester.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte av kapasitetsmessige årsaker. 

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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LEV-4 Husleie omsorgsboliger Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift     

Inntekt -138 -138 -138 -138 

Netto -138 -138 -138 -138 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å øke husleien ved omsorgsboligene i kommunen. 

Det foreslås en økning av husleieprisene med 500 kr pr/måned pr. bo-enhet. De kommunale 

husleieprisene har ikke blitt regulert siden 2014. Da vedtok kommunestyret at leieprisene skulle 

prisene justeres årlig pr. 1. mai. Dette er ikke gjennomført. 

Konsekvens:   

Økt husleie for beboerne 

Økte husleieinntekter for kommunen  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Drøfting med tillitsvalgte er ikke aktuelt i dette tilfellet. Det berører ingen ansatte. 

 

 

LEV-5 Arbeidssenteret Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -1 450  -1 450  -1 450  -1 450  

Inntekt     

Netto -1 450 -1 450 -1 450 -1 450 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å avvikle driften ved arbeidssenteret. Arbeidssenteret gir et dagtilbud til personer 

med utviklingshemming. Det er også et tilbud til unge uføre uten diagnosen utviklingshemmede. 

Arbeidssenteret har et variert aktivitetstilbud og tett samarbeid med andre avdelinger. Tilbudet er 

åpent alle ukedager og det er 12 personer som har vedtak om aktivitet på dagtid. Tjenestemottakerne 

kommer fra ulike boliger og bofellesskap, og noen er hjemmeboende. Dagaktivitetstilbudet er et 

lavterskeltilbud, som er helsefremmende og bidrar til å gi brukerne en meningsfull hverdag. 

Konsekvens:    

Kvalitativ og kvantitativ reduksjon av tilbudet for personer med utviklingshemming.  

Avvikling av lavterskeltilbud som gir mange tjenestemottakere et tilbud som er individuelt tilpasset. 

Mange tjenestemottakere vil stå uten dagtilbud. Kan føre til økning av andre vedtak om tjenester. Vil 

kunne få konsekvenser i form av behov for økt bemanning i hjemmetjeneste og bofellesskap. 

Da arbeidssenteret arbeider utadrettet, kan avvikling av tjenesten også føre til dårligere integrering i 

samfunnet. Reduserte inntekter til ressurskrevende tjenester. Reduksjon av 2,5 årsverk. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan gjennomføres, men avvikling kan føre til reduserte 

inntekter til ressurskrevende tjenester. 

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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LEV-6 Dagsenter psykiatritjenesten Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -597  -597  -597  -597  

Inntekt     

Netto -597 -597 -597 -597 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å avvikle dagsenteret i psykiatritjenesten. Dagsenter psykiatri har dagtilbud for 

personer med psykiske plager etter henvisning fra lege. Mange av brukerne som blir fulgt opp er 

mennesker med store psykiske utfordringer, som med hjelp av individuelle og forholdsvis enke tiltak 

kan mestre hverdagen og bo hjemme. Dagsenteret har endret tilbudet i tråd med føringene i helse og 

omsorgsplanen. Senteret drives som dagsenter tre dager i uka. To dager i uka benyttes ressursene til 

individuell oppfølging. Den individuelle oppfølgingen kan bestå av hjemmebesøk,, individuelle 

tiltak med økt aktivitet, oppfølging etter rusbehandling. Det er både psykiatri og rusproblematikk. 

Noe aktivitet er også rettet mot unge i «Etter skoletid» på MOT. 

Konsekvens:    

Kvalitativ og kvantitativ reduksjon av tilbudet for personer med utfordringer innen feltet psykiatri 

og/eller rus. Avvikling av lavterskeltilbud som gir mange tjenestemottakere et tilbud som er 

individuelt tilpasset. Mange tjenestemottakere vil stå uten dagtilbud, noe som vil forringe livskvalitet 

og mulighetene til å ha en meningsfull hverdag. I strid med vedtatt helse og omsorgsplan om å ha 

tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa. Kan medføre økt trykk på andre tjenester, som for eksempel 

hjemmetjenester. Reduksjon av 1 årsverk. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lr seg gjennomføre, men det kan medføre økte kostnader i 

andre deler av tjenestene.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

LEV-7 Matpriser  Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift     

Inntekt -175                -175  -175  -175  

Netto -175 -175 -175 -175 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å øke prisen på middag m/dessert med 6 kroner fra kr. 75,- til kr. 81,-. 
Til sammenligning er prisen på  Notodden kr 97 med dessert og kr 81 uten dessert. 

Middagsprisene har ikke vært regulert på lang tid.  

Vi ønsker å gjennomføre en gradvis økning av middagsprisen, for å komme på et nivå som er 

sammenlignbart med andre, -for så å gå over til indeksregulering.  

Konsekvens:    

Litt dyrere middag, men i samsvar med generell prisutvikling 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført, men noen kunder kan slutte å kjøpe mat.  

Drøfting:  

Drøfting med tillitsvalgte er ikke aktuelt i dette tilfellet. Tiltaket berører ingen ansatte. 
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LEV-8 Trygghetsalarm Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift     

Inntekt -144  -144  -144  -144  

Netto -144 -144 -144 -144 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å øke leieprisen for trygghetsalarm. Fra 120,- til 200,- per måned. Leieprisen har 

vært uforandret i mange år. Til sammenligning koster det kr 280,- på Notodden.  

Konsekvens:  

Dyrere trygghetsalarm for brukere. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Drøfting med tillitsvalgte er ikke aktuelt i dette tilfellet. Tiltaket berører ingen ansatte. 

 

 

LEV-9 Controller Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 700 700 700  

Inntekt -700 -700 -700  

Netto 0 0 0  

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å ansette en controller i et 3-årig prosjekt for å få kontroll med den økonomiske 

ressursbruken i enhetene. Controlleren skal primært fokusere på å få ned utgiftsnivået innen 

tjenesteområde levekår, der det de siste årene har vært et regnskapsmessig merforbruk på flere 

millioner kroner hvert år. Controlleren skal likevel også kunne benyttes på andre tjenesteområder. 

Det forutsettes at controlleren klarer å bidra til utgiftsreduksjoner som minimum tilsvarer 

lønnsutgiften knyttet til denne stillingen.  

Konsekvens:  
Bedre kontroll med kommunens utgifter, primært innen tjenesteområde levekår 

Gevinst:  

Direkte økonomisk 

Risiko:  

Risiko for at vi ikke får rekruttert en person med riktig kompetanse, og at controlleren ikke oppnår 

en utgiftsreduksjon som minimum tilsvarer lønnsutgiften. 

Drøfting:  

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

  

101



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

  

42 

 

 

LEV-10 Dagtilbud for eldre Drift 

   

 2019 2020 2021 2022 

Utgift -1 553 -1 553 -1 553 -1 553 

Inntekt     

Netto -1 553 -1 553 -1 553 -1 553 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket går ut på å avvikle dagtilbudet for eldre. Det er to dagavdelinger; - nn på Rjukan og en i 

Austbygde. Dagavdelingene er viktige lavterskeltilbud og fungerer som en sosial møte- og 

aktivitetsplass for hjemmeboende eldre. Ernæringsmessig gis det også et godt tilbud til brukerne – 

her får de frokost og middag. Den sosiale settingen bidrar til bedre matlyst og at de eldre får gode 

måltidsopplevelser. Dette vil ikke bli det samme hvis brukerne skal sitte hjemme og spise. 

Hjemmetjenesten har ikke tid til å følge opp hver enkelt så godt.I tillegg fungerer dagavdelingene i 

mange tilfeller som avlastningstilbud for pårørende, noe som vil bli borte ved en eventuell 

nedleggelse. Det er færre alarmer og hjemmebesøk pr dag når brukere er på dagavdelingen. 

Innspart tid kan brukes til de sykeste brukerne.                                              
 

Konsekvens:    

Større trykk på hjemmesykepleien, og større trykk på tjenester på et høyere nivå i omsorgstrappa. 

 

De ansatte på dagavdelingen hjelper også beboerne som bor i omsorgsboliger på sykehjemmet om 

morgen. Dette vil hjemmesykepleien måtte ta over. Det er midt i deres mest hektiske tid. 

Det vil føre til mer ensomhet og angst når brukere mister møtestedet sitt. Dette igjen vil føre til mer 

trykk på omsorgsboliger/sykehjemsplasser.  For en del er dette kanskje eneste stedet hvor de treffer 

andre. 

Avvikling av dagtilbudet for eldre vil føre til økt press på tjenestene på høyere nivå i omsorgstrappa. 

Avviklingen er i strid med vedtatt helse og omsorgsplan, og innen 2020 vil alle kommuner være 

pålagt å ha dagtilbud for demente hjemmeboende. 

 

Vi bygger ned tilbud som vi egentlig bør utvide. Fra og med 2020 vil det fra nasjonalt hold være et 

krav om dagtilbud for demente (hjemmeboende) 

 

Reduksjon av 3 årsverk (berører 4 ansatte) 

 

Gevinst: 

Direkte økonomisk, men kortsiktig, gevinst.  

Risiko: 

Økte utgifter andre steder i budsjettet (knyttet til økt behov for andre tjenester) 

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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LEV-11 Barnetrygd og sosialhjelp Drift 

                                  

 2019 2020 2021 2022 

Utgift 500 500 500 500 

Inntekt     

Netto 500 500 500 500 

 

Beskrivelse:   

Tiltaket er en oppfølging av kommunestyrets bestilling til  rådmannen  om å utrede kostnader 

forbundet med å unnta barnetrygd fra beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. I Tinn 

kommune barnetrygden som inntekt på lik linje med andre inntekter, da utgifter til å forsørge barn er 

iberegnet satsen for livsopphold. Dersom barnetrygden skal holdes utenom beregningsgrunnlaget må 

sosialbudsjettet tilføres ca.500 000 per år.  I 2017 ga Tinn kommune økonomisk sosialhjelp til 173 

personer. Antall barn i familier som mottok sosialhjelp var 84 barn under 18 år.  

Alle andre muligheter skal være prøvd før det ytes sosialhjelp. Det gjøres skjønnsmessige 

vurderinger som særlig tar hensyn til barna. Det gis med dagens ordning tilleggsytelser som kommer 

barn direkte til gode når dette blir vurdert som viktig for barnet og familien.   
 

Konsekvens:    

Tiltaket innebærer en kostnad for kommunen.  

Gevinst: 

- 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte. 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

 

Tinn kommune Side 2 
 

 

 
INNHOLD 

 
 

Oppholdsbetaling barnehage    s.  3 
 
Oppholdsbetaling SFO     s.  4 
 
Rjukan kino og Tinn kulturskole     s.  5 
 
Gebyr for behandling av konsesjonssaker  
og delingssaker etter jordloven    s.  6 
 
Gebyr for motorferdsel løyver    s.  6 
 
Fellingsavgift til kommunalt viltfond   s.  6 

 
Kommunale boliger     s.  6 

 
Gebyrregulativ for saksbehandling av plansak  
og byggesak      s.   7 

 
Gebyr for matrikkeltjenester i Tinn Kommune  s. 11 
 
Priser på plott      s. 14 

 
Salg av digitalt kartgrunnlag og ortofotro  s. 15 
 
Betalingssatser for renovasjon og feiing  s. 16 
 
Vann, avløp og slamtømming    s. 17 
 
Tilknytningsavgift vann og avløp   s. 18 
 
Gebyrer avfallsmottak     s. 19 

 

Priser på bruk av utstyr, maskiner og  

tjenester 2019      s. 20 
 
Priser på branntjenester 2019    s. 21  
 

Satser for hjemmebaserte tjenester   s. 23 
 
Øvrige betalingssatser sektor Levekår   s. 23 

 
Betalingssatser knyttet til helsestasjonen  s. 24 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 3 
 

 
 

Oppholdsbetalinger barnehage fra 01.01.2019  

 

Makspris kr 2990,-           

Hovedregel: sats / 20 d x antall dager pr. mnd. 

 

HELE & HALVE PLASSER 

Int.gruppe  Hel plass Halv plass 

1  2990,-      1495,-  

 Barn 2 2093,- 1047,- 

       Kost  +290,- +145,- 

 

4 DAGERS UKE (sats/20x16)  

Int.gruppe  1. barn 2. barn 

1                2392,-    1674,- 

       Kost  +232,- +232,- 

 

3 DAGERS UKE (sats/20 x 12) 

Int.gruppe  1. barn 2. barn 

1                 1794,-  1256,- 

        Kost  +174,- +174,- 

 

2 DAGERS UKE (sats/20 x 8) 

Int.gruppe  1. barn 2. barn 

1     1196,-     837,-  

        Kost  +116,- +116,- 

 

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for de med samlet brutto inntekt under sats 

fastsatt av stortinget. Videre kan det også søkes om 20 t gratis oppholdstid for 3, 4 og 

femåringer. Det sendes egen søknad til enhet barnehage med dokumentasjon på inntekt. 
 

Kjøp av ekstra dag:   
kr.150,- pr dag 

 

Det gis ingen moderasjon med barn i SFO og barnehage. 

 

 

Oppholdsbetalinger barnehage fra 01.08.2019  

 

Makspris kr 3040,- 
Hovedregel:  sats / 20 d x antall dager pr. mnd. 

 

HELE & HALVE PLASSER 

Int.gruppe  Hel plass Halv plass 

1  3040,-      1520,-  

 Barn 2 2128,- 1064,- 

        Kost  +290,- +145,- 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 4 
 

 

 

4 DAGERS UKE   (sats/20x16)  

Int.gruppe  1. barn 2. barn 

1                2432,-    1702,- 

        Kost  +232,- +232,- 

 

3 DAGERS UKE (sats/20 x 12) 

Int.gruppe  1. barn 2. barn 

1                 1824,-  1277,- 

        Kost  +174,- +174,- 

 

2 DAGERS UKE (sats/20 x 8) 

Int.gruppe  1. barn 2. barn 

1     1216,-     851,-  

        Kost  +116,- +116,- 

 

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for de med samlet brutto inntekt under sats 

fastsatt av stortinget. Videre kan det også søkes om 20 t gratis oppholdstid for 3, 4 og 

femåringer. Det sendes egen søknad til enhet barnehage med dokumentasjon på inntekt. 
 

Kjøp av ekstra dag:   
kr.155,- pr dag 

 

Det gis ingen moderasjon med barn i SFO og barnehage. 

 

 

 

SFO-satser: 

 

Fra 01.01.2019 

 
Int.gruppe Årsinntekt SFO- plass 

1     1 995-  

        Kost  240,- 

 

Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn i SFO.  

 

Ved samlet inntekt under 2 G kan det søkes friplass.  

Kjøp av ekstra dag:  kr 150,- pr dag  

 

 

Voksenopplæringen: 
 

Voksenopplæring øker pris per time for undervisning for deltakere som ikke har rett og plikt (EØS-

innbyggere, arbeidsinnvandrere ol) fra 50 til 60 kr per time. 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 5 
 

 

 

Rjukan Kino 
 

 

Kinobilletter fra 01. januar:   2018   2019 
 

Billettpris barn/voksne     95/110    

Honnør, moderasjon pr. billett          -20    

Voksne betaler barnepris på barnefilmer. 

 

Barn, til og med 14 år          95 

Voksne, fra 15 år        115 

Honnør, moderasjon pr. voksen billett      -20 

Voksne og honnør betaler barnepris på barnefilmer. 

 

Medietilsynet setter aldersgrense på alle filmer som vises på kino. A (tillatt for alle), 6 år, 9 år, 12 år, 

15 år og 18 år. Barnebillett gjelder for barn til og med 14 år og voksenbillett fra 15 år.          

 

 

 

 

Tinn Kulturskole 
     

 

Tinn Kulturskole, elevavgift pr. semester fra skoleår   2018/2019 2019/2020 
 

En aktivitet          1092,-   1 125,-   

To aktiviteter          1637,-  1 700,- 

Tre aktiviteter         2184.-  2250,-  

 

Utleie av instrumenter:                                  327,-  345,- 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 6 
 

 

Gebyr for behandling av konsesjonssaker og  

delingssaker etter jordloven 
 

Vedtatt med hjemmel i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, 

fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. desember 2011 med hjemmel i lov 10. februar 1967 

om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a. 
 

Landbrukseiendom - deling 

For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven kreves det et gebyr på  

kr 2 000,00. 

 

Det skal betales ett gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra 

samme eiendom. Det samme gjelder ved såkalte stripeerverv til veiformål og lignende fra flere 

eiendommer. 
 

Konsesjonssøknader på erverv av fast eiendom 

For behandling av konsesjonssøknad kreves det et gebyr på kr 5 000,00 

Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere 

erververe av samme eiendom. 

 

Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt 

(slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det 

ikke betales gebyr. 

 

Gebyr for motorferdselsløyver 

 
Det er ikke gebyr for behandling av søknader om løyve til motorferdsel i utmark.  Men kommunen kan ta 

betalt for sine kostnader knytta til utstedelse av løyvebevis. 

 

For utstedelse av årlig løyve etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 

med tilhørende forskrifter kreves et gebyr på 164,00 kr pr løyve. 

 

Fellingsavgift til kommunal viltfond 
 

Fastsatt i medhold av § 6 i Forskrift om kommunale og fylkeskommunal viltfond og 

fellingsavgift for elg og hjort FOR-2011-05-15-537 

 

Voksen   Kalv   

Elg  485,00 kr   0 kr   

Hjort  370,00 kr   0 kr   

 

 

Kommunale boliger 
Husleie kommunale boliger vil bli justert etter konsumprisindeksen hvert år. 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 7 
 

 
 

 

GEBYRREGULATIV  
FOR SAKSBEHANDLING 

AV PLANSAK OG BYGGESAK 

2019 
 
Generelle forutsetninger 

Gebyrregulativ for behandling av byggesaker/tiltak og reguleringssaker etter plan- og 
bygningsloven i Tinn Kommune, i henhold til § 33-1 og 32-8 i Plan- og bygningsloven. 

 

Gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2019. 
 

Gebyrfaktura sendes tiltakshaver/søker etter behandling av søknaden, basert på sakstype, og 
forutsettes fortrinnsvis innbetalt til kommunen før tiltaket igangsettes, jf. plan og 

bygningsloven § 33-1.  

 

Betaling av gebyr skjer til kommunen etter tilsendt faktura etter det regulativ og de satser 
som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad foreligger hos kommunen. 

 

Gebyr for saksbehandling 
1.  Søknad om tillatelse uten ansvarsrett 2018 2019 

For saksbehandling/kontroll med arbeider etter § 20-4 a og de 

saker etter § 20-3 som ikke kan måles etter grunnflate er gebyret 
i kurante saker i fm. boliger, fritidsboliger og lignende: 

  

Mindre tiltak på bebygget eiendom  § 20-2 a   

Driftsbygninger i landbruket < 100 m²   § 20-2 b 2.940,00 3.520,00 

Delingssak i samsvar med godkj. plan  § 20-1 m   

Andre mindre tiltak etter kommunens 

skjønn 

 

§ 20-2 d 

  

     

2. Søknader om mindre konstruksjoner, endringer og terrenginngrep. 

For saksbehandling med arbeider etter § 20-3 og § 20-1 c, e, f, j og k:  

Fasadeendring  § 20-1 c   

Behandling av delingssak  § 20-1 m   

Andre varige konstruksjoner / anlegg  § 20-1 l 5.880,00 7.056,00 

Midlertidige eller transp.  bygninger  § 20-2 c   

Riving av tiltak  § 20-1 e   

Driftsbygninger i landbruket >= 100 m²  § 20-2 b   

   

3. Bygninger til boligformål   

Ved to-trinns søknad: For igangsettingstillatelse: 2.940,00 3.520,00 

Tillegg pr ekstra boenhet 2.940,00 3.520,00 

Rabatt for fortløpende identiske bygg i samme behandling -2.940,00 -3.520,00 

Godkjenning av selvbygger ansvar  3.520,00 

Midlertidig brukstillatelse  1.765,00 

Registrering av endret ansvar og samsvarsrklæringer  1.765,00 
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Budsjett 2019                  Rådmannens forslag               Betalingssatser  

Tinn kommune Side 8 
 

 

3.1  Bygning til boligformål § 20-1 a 

Ved ett–trinns søknadsbehandling og rammetillatelse pr bygning                                                                                                          14.730,00  14.730,00 

   

3.2  Fritidsboliger. § 20-1 a 

Ved ett–trinns søknadsbehandling og rammetillatelse pr bygning 
 

 

 

 

 

 

20.620,00 
 

 

 

  

24.745,00 
   

 

 

3.3  Installering av pipe / ildsted 

For behandling av søknad om rehabilitering eller installering av ny pipe og 

ildsted i bolig eller fritidsbolig  

 

 

 

1.760,00 

 

 

 

2.110,00 

3.4  Søknad om bruksendring  

For søknad om bruksendring etter § 20-1 d  kan gebyrsatsen vurderes etter 

tiltakets art. For bruksendringer hvor det ikke foretas bygningsmessige 

endringer, eller hvor uttalelse fra andre ikke er påkrevd, fastsettes gebyret 

som % av gebyr for nytt bygg. 
 

33 %       
 

33 % 
 

3.5  Søknad om skilt og reklame 

Skilt over 3 m² og inntil 6,5 m² skiltflate etter SAK § pkt. 3D u/ansvar 
Skilt over 6,5 m² skiltflate m/ansvar  

 

2 940,00 
4.420,00 

 

3.520,00 
5.300,00 

 

3.6 Øvrige bygg: 
For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg og 

hovedombygging, som ikke omfattes av pkt. 2.1 til 4.5 betales gebyr 

avhengig av tiltakets bruksareal etter følgende formel:  

Gebyr = B x  √( BRA*D ) + C 

 

Ved to–trinns søknad: For igangsettingstillatelse: 
 

 

 
B=1230,00 

C=2148,00 

D =      2 

 

 

2.940,00 
 

 

 
B=1285,00 

C=2500,00 

D=2 

 

 

3.520,00 

3.7 Anleggstiltak: 

Veganlegg med samlet lengde inntil 100 meter 
Veganlegg med samlet lengde over 100 meter 

Ledningsgrøft med samlet lengde inntil 100 meter 

Ledningsgrøft med samlet lengde over 100 meter 

Avløpsanlegg sammen med annen søknad, inkl. behandling etter 

forurensningslov 
Avløpsanlegg som separat søknad, inkl. behandling etter forurensningslov 

 

5.880,00 
11.790,00 

5.880,00 

11.790,00 

 

5.880,00 
11.760,00 

 

7.056,00 
14.112,00 

7.056,00 

14.148,00 

 

7.056,00 
14.112,00 

 
 4. Andre gebyr 

  

4.1  Behandling av søknad om dispensasjon, jf. pbl. § 19 

Dispensasjon som betinger at statlige og regionale myndigheter gis mulighet 

til å komme med uttale 
………………………………………………………………………. 

Andre dispensasjoner  

Tiltak som forelegges antikvarisk myndighet til uttalelse kan fritas fra gebyr 

for behandling av dispensasjon der dette etter kommunens skjønn er 

urimelig. 
 

 

 

 
 

11.790,00 

5.880,00 

 

 

 
 

14.112,00 

7.056,00 
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4.2 Overtredelsesgebyr § 16-1 Forskriften til plan og bygningsloven 

For tiltak etter § 20-1 til 20-5 som er iverksatt i strid med plan- og 

bygningslov med bestemmelser. Gebyrene fastsettes i hvert tilfelle, men ikke 

over disse satsene: 
Der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med lov      inntil 
Tiltak som får uopprettelige konsekvenser / økonomisk vinning           inntil 

Tiltak som medfører stor uopprettelig skade                                         inntil 

 

 

    

 
12 000,00 

60 000,00 

120 000,00 

 

 

 

 
 

   

4.3  Avviksbehandling v/tilsyn: 

For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom 
kommunens tilsyn/kontroll  

2.940,00 
 

3.520,00 
 

   

4.4  Gebyr etter medgått tid 

Gebyr som ikke kan fastsettes ut fra reglene over, skal regnes ut etter 

medgått tid. Timekostnadene skal dekke både de direkte og de indirekte 

kostnadene. Satsene skal således dekke: brutto lønnskostnader, 

forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og 

inventarkostnader, kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, 
opplærings-, utviklings-, fraværs- og administrasjonskostnader + andel av 

sentraladministrasjonens kostnader som vedkommer aktuell(e) 

arbeidstaker(e) og aktuelt arbeid. 

 

Timepris for saksbehandler 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 060,00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.272.00 

 
4.8  Urimelig gebyr 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 

arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt, kan kommunen ut ifra egen vurdering 
fastsette et passende gebyr. 

 

Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den 
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 
 

5. Reguleringsplaner. (Områderegulering og detaljregulering) 

Det kreves gebyr for alle regulerings- /bebyggelsesplaner fram til de 
vedtas lagt fram til offentlig høring, uansett formål. Gebyret 
beregnes etter arealet på planområdet. 
 
5.1   Detaljregulering 

Areal  <  5  da 

Areal  5  -  15  da  

Areal   >  15 da  
 

 

 

 

 

 

29.470,00 

44.180,00 

58.910,00 

 

 

 

 

 

 

35.360,00 

53.010,00 

70.690,00 

5.2  Planprogram 

Planprogram. 
11 790,00 

 

14.150,00 

5.3  Mindre endringer 

Gebyr for behandling av mindre endringer av private reguleringsplaner og 

bebyggelsesplaner, uavhengig av planens størrelse, er pr sak 

 

11.790,0 

 

 

14.150,00 

 

‘ 
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5.4  Mottak av planer. 

Gebyr for bearbeiding av planer til digital form (SOSI-standard) jfr. veileder 
fra MD T-1226 med endringer. 

Komplett digital leveranse etter SOSI-standard  

 

Planer som ikke tilfredsstiller SOSI-standard fullt ut, men som har 

topologi og entydig linjegeometri 

 
Planer med stort avvik fra SOSI-standard. Topologi mangler og tolking av 

data er så vanskelig at ny digitalisering er enklest 

 

 

 

Gebyrfritt 

 

8.840,00 

 
 

17.670,00 

 

 

 

 

 

    10.600,00 

 
 

21.200,00 

 
 
 

6. Avslag på søknad / ikke vedtatt plan 
For tiltak som ikke kommer til utførelse eller blir avslått, det vil si hvor det bare foretas 

søknadskontroll, betales gebyr med 75 % av gjeldende satser for de ulike sakstyper (maksimalt 

kr 10.000). For private forslag til områderegulering og detaljregulering som ikke blir vedtatt, 

samt endringer av disse, betales gebyr med 50 % av gjeldende satser. 

 
Ved reduksjon av gebyr som nevnt foran tilbakebetales deler av gebyret etter melding om 

bortfall av eller avslag på byggeplanene, eller avslag på private forslag til område- og 

detaljregulering. 
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Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven og 

eierseksjonsloven 
2019 

 
 

     6. Gebyr 2018   2018 2019 

6.1 OPPRETTING AV 
MATRIKKELENHET       

        

6.1. 1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn     

Areal       

0-2000 m²     kr      19.120,00   kr      20 000,00  

2001-4000 m²     kr      21 820,00   kr      22.823,00  

4001-6000 m²     kr      24.520,00   kr      25.648,00  

6001-8000 m²     kr      27.220,00   kr      28.472,00  

8001-10000 m²     kr      29.920,00   kr      31.296,00  

10001-12000 m²     kr      32.620,00   kr      34.120,00  

12001-14000 m²     kr      35.320,00   kr      36.945,00  

14001-16000 m²     kr      38.020,00   kr      39.770,00  

16001 - 18000 m²     kr      40.720,00   kr      42.625,00  

18001 - 20000 m²     kr      43.420,00   kr      45.417,00  

Areal over 20 dekar måles etter medgått tid, minstepris tilsvarende 20000 m²     

Punktfeste (oppmåling av punkt i marka)  kr      10 920,00   kr      11.422,00  

Der markarbeid ikke er nødvendig for opprettelse av grunneiendom og festegrunn  kr        5 230,00  

        

6.1.2. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn     

Per sak uten markarbeid, uansett areal  kr        8.190,00   kr        8 566,00  

Der partene ønsker oppmåling faktureres som i punkt 6.1.1 
 

  

  
  

  

6.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjoner     

Gebyr for oppmåling i marka av uteareal pr. eierseksjon 
 

  

Areal fra 0-2000 m²     kr      13 650,00   kr      14.277,00  

Areal 2001 m²  økning pr. påbegynt daa  kr        2 730,00   kr        2 855,00  

  
 

    

Der markarbeid ikke er nødvendig (inntil 2 seksjoner)  Kr. 8.190,00  kr        8 566,00  

Per overskytende seksjon    Kr.1.360,00  kr        1 422,00  

        

Saksbehandling eierseksjonering  1 - 4 seksjoner kr 5.000  kr        5 230,00  

Saksbehandling eierseksjonering  over 4  seksjoner kr. 10.000  kr      10 460,00  
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6.1.4.  Oppretting av anleggseiendom       

Gebyr som oppretting av grunneiendom 
 

  

volum fra 0 - 2000 m³    kr      10 920,00   kr      11.422,00  

volum fra 2001 - økning pr påbegynte 1000 m³  kr        2 730,00   kr        2 855,00  

  
  

  

6.1.5 Registrering av jordsameie       

Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid     

        

6.2. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING     

Gebyr for utført arbeid når: saken blir trukket før den er fullført, må avvises,  ikke lar seg matrikkelføre på 
grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre grunner ikke kan fullføres.  Gebyrsatsene settes da til 1/3 av 
satsene etter punkt 6.1 el.6.2 

        

6.3 GRENSEJUSTERING       

  
  

  

6.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie     

Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal, 
maks 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før 
justeringen. 

For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 

        

areal fra 0 - 500 m²   kr      10 920,00   kr      11.422,00  

  
  

  

6.3.2 Anleggseiendom       

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 
maksimale grense settes til 1000 m³ 

  
  

  

volum fra 0 - 250 m³    kr        5 460,00   kr        5 710,00  

volum fra  251 - 1000 m³    kr        8.190,00   kr        8 566,00  

  
  

  

6.4 AREALOVERFØRING       

  
  

  

6.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie     

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. 

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring  til veg- og jernbaneformål 

  
  

  

Areal 
  

  

0 - 500 m²    kr      19.120,00   kr      20.000,00  

501 - 1500 m²    kr      20.470,00   kr      21.411,00  

1501 - 2500 m²    kr      21.820,00  kr      22.823,00  

2501 - 3500 m²    kr      23.170,00   kr      24.235,00  

Areal over 3500 m²  beregnes  etter medgått tid, minstepris da etter 3500 m²    
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6.4.2 Anleggseiendom 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på 
en tredje matrikkelenhet. 

Volum kan overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for  sammenføyning er tilstede. 

Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum 
 

  

  
  

  

volum fra 0 - 500 m³    kr        5 460,00   kr        5 711,00  

volumoverføring pr. nytt påbegynte 500 m³medfører økning på gebyret 

    

 kr        1 020,00   kr        1 108,00  

        

6.5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER TIDLIGERE KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLING 

  
  

  

For inntil 2 punkt    kr        5 460,00   kr        5 711,00  

For overskytende grensepunkt, pr. punkt  kr            540,00   kr            565,00  

        

6.6 KLARLEGGING AV GRENSER DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLING 

  
  

  

For inntil 2 punkt    kr      10 970,00   kr      11.474,00  

For overskytende grensepunkt pr. punkt  kr        1 060,00   kr        1.140,00  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid     

  
  

  

6.7 PRIVAT GRENSEAVTALE       

  
 

    

For inntil 2 punkt eller 100 m lengde    kr        1 640,00   kr        1.715,00  

For hvert nytt punkt  eller påbegynte 100 m grenselengde  kr            540,00   kr           565,00  

  
  

  

6.8 URIMELIG GEBYR       

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de 
kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 

Kommunen kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad   

fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr   

  
  

  

6.9 BETALINGSTIDSPUNKT       

  
  

  

Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. 
  

  

  
  

  

6.10 FORANDRING AV GRUNNLAGET I MATRIKKELFØRING AV SAKEN     

  
  

  

Gjør rekvirent under saken gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av    

saken opprettholdes likevel gebyret 
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6.11 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV       

  
  

  

Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr            180,00   kr            180,00  

Matrikkelbrev over 10 sider  kr            360,00   kr            360,00  

Endring i maksimalsatsene reguleres av Kartverket i takt med årlige kostnadsutviklinger   

  
  

  

6.12 GEBYR REGNA ETTER MEDGÅTT TID     

Gebyr for oppmålingsarbeid som ikke kan fastsettes ut fra reglene over, skal   

regnes etter medgått tid. Timekostnadene skal dekke både de direkte og de   

indirekte kostnadene. Satsene skal således dekke, brutto lønnskostnader    

forbruksmateriell, reisekostnader + forholdsvis del av utstyrs- og inventarkostnad,   

 kontorutgifter, renhold, lys, varme og husleie, opplærings utviklings- fraværs og   

 administrasjonskostnader + andel av sentraladministrasjons kostnader som    

vedkommer aktuell arbeidstaker og aktuelt arbeid.  
 

  

Timepris   kr        1 060,00   kr        1 140,00  

        

6.13 STATLIGE GEBYRER OG AVGIFTER       

        

Tinglysingsgebyr og eventuelle dokumentavgifter kommer i tillegg til alle    
kommunale gebyr i de saker det er aktuelt. 
     

 
 

Priser på plott 2019 

  

   Utskrift av store tegninger, kart etc. på plotter 

Torget 2 

  

   
Papirstørrelse 

Vanlig 

papirkvalitet 

Fotopapir 

(glanset) 

A4 (30 cm) Kr 50,- Kr 70,- 

A3 (42 cm) Kr 75,- Kr 105,- 

A2 (60 cm) Kr 150,- Kr 210,- 

A1 (84 cm) Kr 200,- Kr 280,- 

A0 (120 cm) Kr 300,- Kr 420,- 

Pr lm. Kr 250,- Kr 350,- 

      

Prisen regnes i lengderetningen på rullen, uansett bredde på plott. 

Prisene gjelder ett eksemplar av det aktuelle 

plottet.  

 

  

For overskytende eksemplar i samme bestilling 

gis 50 % rabatt     
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Salg av digitalt kartgrunnlag og 

ortofoto 2019 

   

Beskrivelse 

Pris (ekskl. 

mva.) 

Minstepris på salg av digitalt kartgrunnlag og ortofoto Kr 1000,- 

      

Minsteprisen skal dekke rettighetene til dataene samt kommunens arbeid med 

klargjøring og oversendelse av data. For salg over minsteprisen følges 

Geveksts regler for salg. Nettopris beregnes i priskalkulatoren på Kartverkets 

hjemmesider. 

Utsalgspris er nettopris + 33 % påslag + mva. 
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RENOVASJON OG FEIING 
 

            2018         2019    

FEIEAVGIFT:    

Tilsyn     kr  72,40 kr   72,40   pr. pipeløp  

Feiing     kr  217,8 kr 217,80   pr. pipeløp 

      

 

RENOVASJON: 

Hel avgift    3 562,40 3 562,40  pr. år 

Hjemmekompostering   2 849,40 2 849,40  pr. år  

 

Hytterenovasjon   1 425,00 1 425,00  pr. år  

 

Ekstra søppelsekker        36,00      36,00             pr. sekk 

 

Utkjøring/innhenting av renovasjons- 

enheter i fritaksperioden     226,00     226,00  pr. kjøring  

 

 

LEVERING AV VEKTLAPPER: 

1 kupong,        inntil 250 kg:  gratis              overskytende: kr  1 950,00                  pr. tonn 

2 kuponger,    inntil 450 kg:  gratis               overskytende: kr  1 950,00                  pr. tonn 

 

Alle priser i kroner ekskl. mva.
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VANN, AVLØP OG SLAMTØMMING 
 

            2018           2019  

SLAMTØMMING: 
Inntil 4 m

3 
tank tømming hvert år  3 181,00 3 499,00 pr. år 

Inntil 4 m
3 
tank tømming hvert andre år  1 591,30 1 750,00 pr. år 

Inntil 4 m
3 
tank tømming hvert tredje år  1 060,40 1 166,00 pr. år 

 

Overskytende 4 m
3
 tank  [pris pr m

3
]     892,30    982,00 pr. m

3
 

Ekstra tømming     4 397,60 4 837,00 pr. tank 

Nød-tømming  

(tillegg for tømming innen 24 t)   1 264,00 1 390,00 pr. tank 

Slangetillegg over 25 m       263,50    290,00 pr. gang  

 

 

MÅLERLEIE: 

For målere inntil 2”    393,00    411,00  pr. år  

For målere over 2”    393,00    411,00  pr. tomme i tillegg pr. år 

 

 

VANN OG AVLØP: 

Pris kr. pr. år ekskl. mva. 
2018 2019 

Vann Avløp Vann Avløp 

Fast abonnementsgebyr – 1 andel 1 631,30 1 356,00 1706,00 1569,00 

 

Bolig 

 

1 andel pr. boenhet 

Fritidseiendommer ½ andel 

Næring  (0 – 250 m
3
)  1 andel 

Næring  (251 – 500 m
3
)  2 andeler 

Næring  (501 – 1000 m
3
)  4 andeler 

Næring  (1001 – 2000 m
3
)  8 andeler 

Næring  (2001 – 4000 m
3
)  16 andeler 

Næring  (4001 – 8000 m
3
) 40 andeler 

Næring  (over 8001 m
3
)  60 andeler 

  

Variabelt forbruksgebyr 
2018 2019 

Vann Avløp Vann Avløp 

Pris pr. m
3
 

17,10 

 

17,00 18,00 20,00 

 

 

TIMESPRIS FAGARBEIDER:  

Pr. påbegynt time   kr 702,-   ekskl. mva. 

 

Alle priser i kroner ekskl. mva. 
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TILKNYTNINGSAVGIFT VANN OG AVLØP 
 

    2018  2019  

BOLIG 

 

Vann:     kr 229,50 240,00   pr. m² eks. mva.  

 

Avløp:     kr 150,90 175,00   pr. m² eks. mva. 

 

Boliger skal ikke ha tilknytning for arealtilvekst. 

 

 

VED STØRRE BYGG BLIR DET NEDTRAPPING PÅ GEBYRET: 

 

Vann:               2018            2019  

 

For de første 300 m
2 
     kr 229,50 kr 229,50 x  antall m

2    
x  1,0   

For de neste 2.700 m
2  

    kr 229,50 kr 229,50 x  antall m
2
   x  0,5 

For overskytende m
2
     kr 229,50 kr 229,50 x  antall m

2
   x  0,15 

 

Avløp: 
 

For de første 300 m
2
     kr 150,90 kr 175,00 x  antall m

2
  x  1,0   

For de neste 2.700 m
2 
    kr 150,90 kr 175,00 x  antall m

2
  x  0,5 

For overskytende m
2 
    kr 150,90 kr 175,00 x  antall m

2 
 x  0,15 

 

Ved utvidelse av eksisterende bygg beregnes økning i tilknytningsavgiften på grunnlag av den 

”arealtilvekst” som er skjedd. I tillegg kommer merverdiavgift. 

 

Tilknytningsavgift vann/avløp innkreves ikke for tilbygg til boliger såfremt det ikke blir gjort direkte 

tiltak overfor hovedledninger.  
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  AVFALLSMOTTAK 

 
 

Avfallstype 

 

2018 2019 

EE-avfall, hvitevarer, brunevarer GRATIS GRATIS 

Metallskrap GRATIS GRATIS 

Papir GRATIS GRATIS 

Papp GRATIS GRATIS 

Park/Hage avfall 836,00 836,00 

Treverk 1 114,00 1 114,00 

Våtorganisk avfall 1 393,00 1 393,00 

Ristegods fra avløpsanlegg, fettutskilleravfall 2 173,40 2 391,00 

Restavfall sortert 1 950,00 1950,00 

Trykkimpregnert materialer 2 600,00 2600,00 

Husholdningsavfall, levering a 1 stk. vektlapp 

(INNTIL 250 KG). Må sorteres selv. 

Gratis inntil 250 kg. 

Over 250 kg, 

1950,- pr. tonn 

Gratis inntil 250 kg. 

Over 250 kg, 

1950,- pr. tonn 

Husholdningsavfall, levering av 2 stk. vektlapper 

(INNTIL 450 KG). Må sorteres selv. 

Gratis inntil 450 kg. 

Over 450 kg, 

1950,- pr. tonn 

Gratis inntil 450 kg. 

Over 450 kg, 

1950,- pr. tonn 

 

 Alle priser er i kroner pr. tonn eks. mva. 
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Priser på bruk av teknisk utstyr, maskiner og tjenester 2019 
 

Toaletter  

Utkjøring av toaletter - lastebil  med mann pr. time kr.  1.446,- 

Tømming av slam fra toaletter pr m3    kr.       15,- 

Feiemaskin per time kr.  1.095,- 

Hjullaster per time   kr.     824,- 

Hjullaster m/klipp per time   kr. 1.315,- 

Traktor per time   kr.    603,- 

MB-truck m/frontkost, skjær, freser per time   kr.    658,- 

Lastebil per time   kr.    854,- 

Lastebil m/skjær, plog, kran, strøutstyr per time   kr.    931,- 

Unimog m/strøer, slamsuger per time   kr.    767,- 

Gravemaskin (13 tonn) per time   kr.    854,- 

Gravemaskin (5 tonn) per time   kr.    713,- 

Asfaltkutter per time   kr.    494,- 

Teletiner per time    kr. 1.095,- 

Strøsand pr. m3 kr.    263,- 

Salt   pr. m3 kr. 2.192,- 

Klor pr. m3 kr. 2.192,- 

Pukk pr. m3 kr       99,- 

Spyling/staking av kloakk  (Gjelder for oppmøte og 1 times arbeid) kr. 3.506,- 

Verkstedarbeid   kr. 1.095,- 

Steamkjele  

Steamkjele med bil - oppmøte og 1 times arbeid   kr 1.315,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr     986,- 

Fagarbeider kr.    713,- 

Slamsugebil  

Oppmøte og 1 times arbeid     kr 1.972,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time    kr    931,- 

Høytrykksbil  

Fremmøte m/ høytrykksbil og 1 til 2 mann, arbeid inntil 1time kr  2.411,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr  1.095,- 

  

Hverdager mellom kl.1500 – 0730 på hverdager samt helger og andre 

helligdager: 

 

Fremmøte med høytrykksbil og inntil 2 mann, arbeid pr. påbegynt time kr. 3.506,- 

Timepris for hver påbegynte time etter første time kr. 2.192,- 
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PRISER PÅ BRANNTJENESTER 2019 

 
1) UTRYKNING TIL FALSK ALARM 

For abonnenter med overføring av alarm fra automatisk brann 

og/eller sprinkelanlegg til 110-sentral, hvor utrykning foretas og hvor 

årsaken anses falsk vurderes i hvert enkelt tilfelle.     kr.  5 090,- + mva. 

 

2) UTFØRING AV TJENESTER/OPPGAVER SOM IKKE ER LOVPÅLAGT 

Kostnad beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som har utført tjenesten/oppdraget.  

Pkt. a–e iht. KS sine veiledende satser jf. B-rundskriv 1/2012 med lokale justeringer. Det kreves at 

utstyret betjenes av personell fra brannvesenet og utgift til ansatt/mannskap tillegges. 

a) Ansatt/mannskap pr. anvendt time (min. 1 time) inkl. kjøring tur/retur kr.    818,- + mva. 

b) Utrykningskjøretøy pr. anvendt time (min. 1 time)     kr.    619,- + mva. 

c) Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min. 1 time)     kr.    102,- + mva. 

d) Feiertjenester (ikke lovpålagte): 

 Kamerakontroll av skorstein/pipe pr. kontroll     kr.    560,- + mva. 

 Fresing av skorstein/pipe (1.gang gratis)      kr.    458,- + mva. 

 Opplysning til eiendomsmegler ved salg     kr.    255,- + mva 

 For behandling av søknad om rehabilitering eller installering  

av ny pipe og ildsted i bolig eller frititdsbolig    kr.     560,- +    

 Hyttefeiing godtgjøres etter medgått tid (jf. Pkt. a) og kjøring 

tur/retur godtgjøres med kr. 100,- pr. gang    kr. (variabelt) 

 Utlån av feiekost til hyttefeiing       kr      356,- + mva. 

 

4) UTLEIE AV MATERIELL 

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt materiell skal erstattes av 

leietaker. Motorsprøyte og leies normalt bare ut med betjening fra brannvesenet jf. pkt. 2. 

a) Motorsprøyte pr. time        kr.    359,- + mva. 

c) Lensepumpe pr. time        kr.    359,- + mva. 

d) Brannslanger pr. lengde (25m) pr. time      kr.    204,- + mva. 

e) Leie av lift pr. time.        kr. 1 650,- +mva. 

NB! Utgifter til drivstoff der dette benyttes kommer i tillegg. 

 

5) UNDERVISNING, KURS OG ØVELSER MV. 

Gjelder kun virksomhet som ikke inngår i vår plikt til informasjons- og opplysningsarbeid. 

Undervisning er ikke avgiftspliktig, mens videresalg av materiell mv. er avgiftspliktig. 

 

 Instruktør pr. time (inkl. for- og etterarbeid)     kr.    818,- 

 Varmearbeider kurs       kr.  1 500,- 

 Forbruksmateriell ved øvelser mv. (pr. deltaker pr. øvelse)   kr.    102,- + mva. 

 Slokkemateriell (pr. brukt enhet)      kr.    305,- + mva. 

 Leie av røykmaskin inkl. væske pr. time (min. 1 time)   kr.    244,- + mva. 

 Kurs pr. time hjelpeinstruktør      kr.    407,- 

Kurs med inntil 10 deltakere skal ha 1 hovedinstruktør 

med 10 – 20 deltakere skal ha 1 hovedinstruktør 

+ 1 hjelpeinstruktør. Flere enn 20 deltakere - avtales på forhånd 
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Leiepris undervisningsrom og instruktør i tillegg til eventuelt spesielt materiell 

som anskaffes/deles ut, gir totalkostnad for undervisning som skal deles på antall 

deltakere. Unntak er tilfeller hvor fastsatte/spesielle kurs mv. gjennomføres. 

 

6) ANNET 

 

 Service av håndslokker       kr     163,- + mva. 

 Kontroll av håndslokker      kr       81,- + mva.  

 

 Salg av vann fra brannvesenets anlegg < 10 m3 pr. tank/fylling   kr      509,- + mva. 

 Salg av vann fra brannvesenets anlegg > 10 m3  pr. tank/fylling            kr      764,- + mva. 

 

 Nedbrenning av hus i forbindelse med egen øvelse for TKB  etter avtale  

 

 Salg av absorberende middel (Oljebark 50 L / sekk)                         kr     305,- + mva. 

 Salg av absorberende middel (Zugol)                                               kr     413,- + mva.  

 

 Redningsbøye pr. dag       kr        5,- + mva.  

 Redningsbøye pr. døgn       kr      10,- + mva. 

 Redningsbøye pr. helg       kr      25,- + mva. 
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Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester 

 01.01.2019 
 

Betalingssatser praktisk bistand/ hjemmehjelp/ hjemmevaktmester 

 

1G =  96 883,-  (Fra 01.05.2018) 

 

Nettoinntekt før særfradrag 

 

Inntektsgruppe:      Timesats: Maks pris/ mnd. 

Inntil 2 G                     -  193 766 Ingen  205,00 

    2 - 3 G      193 766  -  290 649 175,00 1156,00 

    3 - 4 G      290 649  - 387 532 200,00 1486,00 

    4 - 5 G      387 532  - 484 415 225,00 1653,00 

Over  5 G      484 415  - 250,00 1928,00 

 

 

Trygghetsalarm: 

 

Trygghetsalarm pr mnd.                          Kr  200,00 

 

”Smykke” til trygghetsalarm betales med kr 650,- hvis det mistes. 

 

 

Dagopphold: 

 

Dagopphold/ dagavdeling        Kr   80,00 

 

 

Matombringing: 

 

Middag m/ uten dessert                           Kr    81,00 

Grøt/ suppe/ lapskaus              Kr    55,00 

 

 

Rehabiliteringsopphold/ Korttidsopphold: 

 

Kr. 160,00 pr. døgn inntil 60 døgn/ 2019 deretter refereres det til egne inntekter og utgifter. 

                                                   

 

Priser for egenbetaling i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Prisene er indeksregulert.(gjelder ikke mat og trygghetsalarm) 
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Rjukan helsestasjon 

Reisevaksiner – prisliste oppdatert medio juni 2018. 

 

Betalingsmåte: Får tilsendt giro fra Tinn kommune. 
 

 

Reisemedisin (vaksinering og råd):                         kr. 250,- per person. 

 

 
  

 

 

NB! Disse prisene kommer i tillegg til konsultasjonshonoraret:  

 
Pris 
Kr. 

BCG 0 

Difteri-tetanus-kikhoste-polio(revaksinasjon): Boostrix-polio 350 

Gulfeber, Stamaril 520 

Hepatitt A, Vaqta (barn) 400 

Hepatitt A, Vaqta (voksne) 450 

Hepatitt B, Engerix B (barn) 300 

Hepatitt B, Engerix B (voksne) 350 

Hepatitt A+B, Twinrix (barn) 480 

Hepatitt A+B, Twinrix (voksne) 530 

Influensa 100 

Japansk encefalitt, Ixiaro 920 

Kolera/Turistdiaré, Dukoral pr dose 300 

Meningokokk A+C+W+Y(Nimenrix, Menveo, konj) 500 

MMR 0 

Pneumokokk, Pneumovax 23 480 

Rabies- Verorab- spes.godkj.fritak 650 

Skogflåttencefalitt Ticovac (barn) 450 

Skogflåttencefalitt Ticovac (voksne) 480 

Tyfoidfeber, inj, Typhim-Vi 330 

Vannkopper, Varilrix/ Varivax-spes.godkj.fritak 650 

 
Øvrige priser: 

 

Audiometriattest:  kr. 250,- 

Tuberkulinattest:  gratis. 
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

4,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,9 % -4,2 %

15,7 % 2,5 % 4,7 % 9,7 % 0,1 % 3,1 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4,0 % 1,9 %

0,0 % 0,5 % 1,9 % 3,8 % 2,2 % 3,3 %

6,6 % 0,8 % 1,6 % 3,5 % 0,7 % 0,2 %

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Generelle forutsetninger

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing.

Årlig gebyrendring

fra året før
Vann

Avløp

Renovasjon

Feiing

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,57 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 3,00 % mens generell prisvekst er satt til 1,80 

%. Budsjettet er utarbeidet den 26. september 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og 

ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og 

beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Det er en rekke faktorer som Tinn kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste 

faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter 

(kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det 

er utfordrende å treffe med budsjettet.

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6,6 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp 

øker med 15,7 %, mens gebyret for renovasjon øker med 0,0 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 2 365,- , fra kr 15 

729,- i 2017 til kr 18 094,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,8 %. I stolpediagrammet under er gebyret 

for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Total endring

Tinn kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester 

(H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å 

frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger 

på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til 

abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd 

som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd 

som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Kommunale gebyrer - Budsjett 2019

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Tinn kommune benytter selvkostmodellen 

Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske 

kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet 

til selvkost.
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4 135
4 883

5 649 5 788 6 059 6 648

4 915
4 453

4 453 4 453 4 453
4 453748

363
363 365 372

386

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Normalgebyr inkl. mva.

Vann Avløp Renovasjon Feiing

128



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 913 kr 2 039 kr 2 213 kr 2 273 kr 2 333 kr 2 393

7 % 9 % 3 % 3 % 3 %

kr 20,09 kr 21,38 kr 21,96 kr 21,66 kr 21,36 kr 21,08

6 % 3 % -1 % -1 % -1 %

kr 5 930 kr 6 314 kr 6 605 kr 6 605 kr 6 605 kr 6 608

6 % 5 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
3 370 998 3 172 000 3 267 160 3 365 175 3 466 130 3 570 114 36 %

2 113 037 2 519 500 2 875 600 2 927 361 2 980 053 3 033 694 30 %

2 517 752 2 708 000 2 756 744 2 806 365 2 856 880 2 908 304 30 %

623 503 300 000 305 400 310 897 316 493 322 190 4 %

42 656 0 0 0 0 0 0 %

1 854 0 0 0 0 0 0 %

8 669 800 8 699 500 9 204 904 9 409 798 9 619 557 9 834 302 100 %

Årlig endring 0 % 6 % 2 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 811 278 2 977 600 2 966 279 3 120 203 3 120 203 3 120 203 42 %

0 0 2 623 738 2 498 738 2 373 738 2 273 738 23 %

1 276 675 1 590 467 1 641 058 1 678 388 1 673 038 1 582 553 22 %

0 653 899 1 359 212 1 347 608 1 316 315 1 234 426 14 %

4 087 953 5 221 966 8 590 287 8 644 937 8 483 293 8 210 919 100 %

Årlig endring 28 % 65 % 1 % -2 % -3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
387 146 388 000 399 640 411 629 423 978 436 697 87 %

39 443 37 406 32 000 31 923 31 923 31 923 7 %

23 590 27 462 28 762 30 006 30 603 29 677 6 %

450 179 452 868 460 402 473 558 486 504 498 297 100 %

Årlig endring 1 % 2 % 3 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
3 860 314 16 553 900 16 616 746 16 764 358 16 911 177 17 060 724 88 %

0 1 469 800 503 685 503 685 503 685 503 685 4 %

8 263 092 0 0 0 0 0 8 %

-642 0 0 0 0 0 0 %

12 122 764 18 023 700 17 120 431 17 268 043 17 414 862 17 564 409 100 %

Årlig endring 49 % -5 % 1 % 1 % 1 %

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,7 % fra 0,45 millioner kr til 0,46 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,05 millioner kr, fra 0,45 millioner kr i 2017 til 0,50 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 86,7 % av de totale indirekte kostnadene. 

Gebyrinntekter Vann

Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser

Gebyrinntekter Vann

16420 Komm. årsgebyrer

16430 Div. komm. avgiftspliktige avgifter

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 5,0 % fra 18,0 millioner kr til 17,1 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker gebyrinntektene med 5,4 millioner kr, fra 12,1 millioner kr i 2017 til 17,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 7,7 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør 88,2 % av de totale gebyrinntektene. 

Indirekte kostnader Vann

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Driftsutgifter Vann

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

14*** Overføringsutgifter

15*** Finansutgifter

Sum driftsutgifter

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

I Tinn kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 

44,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 4,6 % fra kr 6 314,- til kr 6 605,-. I 

perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 677,-, hvorav kr 291,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 

en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,2 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 930,- i 2017 til kr 6 608,- 

i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 64,5 % fra 5,2 millioner kr til 8,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker kapitalkostnadene med 4,1 millioner kr, fra 4,1 millioner kr i 2017 til 8,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 15,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 64,5 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Vann

Avskrivningskostnad

Driftsutgifter Vann

Kapitalkostnader Vann

Indirekte kostnader Vann

16421 Andre komm. årsgebyrer

Øvrige gebyrinntekter

Sum gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 5,8 % fra 8,7 millioner kr til 9,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 1,2 millioner kr, fra 8,7 millioner kr i 2017 til 9,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 2,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 36,5 % av de totale driftsutgiftene. 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.

Årlig endring

Vanngebyrsatser
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 684 105 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 100 %

48 980 -64 000 0 0 0 0 0 %

1 733 085 990 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 1 054 000 100 %

-43 % 6 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8 669 800 8 699 500 9 204 904 9 409 798 9 619 557 9 834 302 10 054 161

1 276 675 2 244 366 3 000 271 3 025 997 2 989 353 2 816 979 2 709 799

2 811 278 2 977 600 5 590 016 5 618 940 5 493 940 5 393 940 4 497 747

450 179 452 868 460 402 473 558 486 504 498 297 509 532

-1 733 085 -990 000 -1 054 000 -1 054 000 -1 054 000 -1 054 000 -1 054 000

11 474 847 13 384 334 17 201 593 17 474 293 17 535 353 17 489 518 16 717 239

12 122 764 18 023 700 17 120 431 17 268 043 17 414 862 17 564 409 17 551 464

647 917 4 639 366 -81 162 -206 250 -120 491 74 891 834 225

106 % 135 % 100 % 99 % 99 % 100 % 105 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-5 544 466 -4 999 915 -424 339 -517 449 -740 827 -884 549 -834 224

647 917 4 639 366 -81 162 -206 250 -120 491 74 891 834 225

-103 366 -63 790 -11 948 -17 128 -23 231 -24 566 -12 096

-4 999 915 -424 339 -517 449 -740 827 -884 549 -834 224 -12 095

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 1 439 kr 1 695 kr 1 940 kr 2 044 kr 1 986 kr 2 155

18 % 14 % 5 % -3 % 8 %

kr 17,98 kr 21,25 kr 24,73 kr 24,96 kr 27,15 kr 29,95

18 % 16 % 1 % 9 % 10 %

kr 4 135 kr 4 883 kr 5 649 kr 5 788 kr 6 059 kr 6 648

18 % 16 % 2 % 5 % 10 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
4 188 934 4 140 000 4 264 200 4 392 126 4 523 890 4 659 606 38 %

1 577 136 1 687 200 1 717 570 1 748 486 1 779 959 1 811 998 15 %

2 538 832 2 957 000 6 010 226 5 118 410 5 210 541 5 304 331 40 %

684 845 805 000 819 490 834 241 849 257 864 544 7 %

1 197 0 0 0 0 0 0 %

8 990 944 9 589 200 12 811 486 12 093 263 12 363 647 12 640 479 100 %

Årlig endring 7 % 34 % -6 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 363 348 2 565 423 2 547 339 2 522 339 2 482 339 2 482 339 51 %

0 0 527 513 727 513 927 513 1 227 513 12 %

911 915 1 099 062 1 121 104 1 134 025 1 118 981 1 046 993 22 %

0 251 096 638 304 888 975 1 200 070 1 516 822 15 %

3 275 262 3 915 581 4 834 260 5 272 851 5 728 902 6 273 667 100 %

Årlig endring 20 % 23 % 9 % 9 % 10 %

Årlig endring

Selvkost dekningsgrad i %

 - Øvrige inntekter

Inngående balanse 01.01

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

Gebyrgrunnlag

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 23,5 % fra 3,9 millioner kr til 4,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker kapitalkostnadene med 3,0 millioner kr, fra 3,3 millioner kr i 2017 til 6,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 13,9 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62,7 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Avløp

Avskrivningskostnad

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Årlig endring

Driftsutgifter Avløp

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 33,6 % fra 9,6 millioner kr til 12,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 3,6 millioner kr, fra 9,0 millioner kr i 2017 til 12,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 7,1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 38,2 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Avløp

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

15*** Finansutgifter

Sum driftsutgifter

Avløp - 2017 til 2022
Avløpgebyrsatser

I Tinn kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 

38,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 15,7 % fra kr 4 883,- til kr 5 649,-. I 

perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 2 512,-, hvorav kr 766,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 

en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 10,0 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 135,- i 2017 til kr 6 

648,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 150 kubikkmeter vann.  Gebyrsatsene er inkl. 

Avløpgebyrsatser

Abonnementsgebyr (kr/abonnent)

Årlig endring

Forbruksgebyr (kr/m3)

Årlig endring

Årsgebyr inklusiv mva.

Sum øvrige inntekter

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 6,5 % fra 1,0 millioner kr til 1,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 0,7 millioner kr, fra 1,7 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 9,5 %. 

Selvkostgrad i %

+/- Selvkostresultat

Selvkostresultat

Selvkostfond/fremførbart underskudd

Gebyrinntekter

Selvkostoppstilling Vann

Øvrige inntekter Vann

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Øvrige inntekter Vann
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
390 943 417 000 429 510 442 395 455 667 469 337 86 %

44 843 41 659 35 174 35 086 35 086 35 086 8 %

25 882 30 113 31 529 32 891 33 542 32 524 6 %

461 668 488 772 496 213 510 372 524 295 536 948 100 %

Årlig endring 6 % 2 % 3 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
5 863 556 14 266 753 14 907 437 15 400 166 16 197 301 17 927 533 87 %

714 494 1 084 200 401 135 401 135 401 135 401 135 4 %

5 687 801 636 720 636 720 636 720 636 720 636 720 47 %

12 265 851 15 987 673 15 945 292 16 438 021 17 235 156 18 965 388 100 %

Årlig endring 30 % 0 % 3 % 5 % 10 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
-41 656 376 000 376 000 376 000 376 000 376 000 58 %

1 215 691 137 900 0 0 0 0 42 %

1 174 035 513 900 376 000 376 000 376 000 376 000 100 %

Årlig endring -56 % -27 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8 990 944 9 589 200 12 811 486 12 093 263 12 363 647 12 640 479 12 923 923

911 915 1 350 158 1 759 408 2 023 000 2 319 051 2 563 815 2 809 651

2 363 348 2 565 423 3 074 852 3 249 852 3 409 852 3 709 852 3 335 880

461 668 488 772 496 213 510 372 524 295 536 948 548 561

-1 174 035 -513 900 -376 000 -376 000 -376 000 -376 000 -376 000

990 0 0 0 0 0 0

11 554 830 13 479 653 17 765 958 17 500 486 18 240 844 19 075 094 19 242 016

12 265 851 15 987 673 15 945 292 16 438 021 17 235 156 18 965 388 19 063 672

711 021 2 508 019 -1 820 666 -1 062 465 -1 005 688 -109 706 -178 344

106 % 119 % 90 % 94 % 94 % 99 % 99 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 595 903 2 345 562 4 939 251 3 222 128 2 233 932 1 278 446 1 204 225

711 021 2 508 019 -1 820 666 -1 062 465 -1 005 688 -109 705 -178 344

38 638 85 670 103 543 74 269 50 202 35 484 32 337

2 345 562 4 939 251 3 222 128 2 233 932 1 278 446 1 204 225 1 058 218

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 4 915 kr 4 453 kr 4 453 kr 4 453 kr 4 453 kr 4 453

-9 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Selvkostregnskap

Direkte driftsutgifter

+/- Andre inntekter og kostnader

Gebyrgrunnlag

Selvkostgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

Selvkostoppstilling Avløp

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Utgående balanse 31.12

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 26,8 % fra 0,51 millioner kr til 0,38 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 reduseres øvrige inntekter med 0,80 millioner kr, fra 1,17 millioner kr i 2017 til 0,38 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 20,4 %. 

Øvrige inntekter Avløp

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Renovasjon - gebyrsatser

Gebyrinntekter

Selvkostresultat

Normalgebyr

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 0,3 % fra 16,0 millioner kr til 15,9 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker gebyrinntektene med 6,7 millioner kr, fra 12,3 millioner kr i 2017 til 19,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 9,1 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør 87,3 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Avløp

16420 Komm. årsgebyrer

16430 Div. komm. avgiftspliktige avgifter

16421 Andre komm. årsgebyrer

Sum gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,5 % fra 0,49 millioner kr til 0,50 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,08 millioner kr, fra 0,46 millioner kr i 2017 til 0,54 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 3,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 86,3 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Avløp

Indirekte kostnader Avløp

Gebyrinntekter Avløp

Øvrige inntekter Avløp

Renovasjon - 2017 til 2022

Renovasjon - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for renovasjon holdes stabilt på kr 4 453,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt 

reduseres med kr 463,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon 

på 2,0 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 4 915,- i 2017 til kr 4 453,- i 2022.  Gebyrsatsene er inkl. 

mva.

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Selvkost dekningsgrad i %

Årlig endring
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
925 623 990 000 1 019 700 1 050 291 1 081 800 1 114 254 8 %

841 591 1 000 000 1 018 000 1 036 324 1 054 978 1 073 967 7 %

91 084 522 000 531 396 540 961 550 698 560 611 3 %

10 693 489 10 653 000 10 844 754 11 039 960 11 238 679 11 440 975 81 %

5 923 0 0 0 0 0 0 %

1 055 0 0 0 0 0 0 %

12 558 765 13 165 000 13 413 850 13 667 536 13 926 155 14 189 807 100 %

Årlig endring 5 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
940 013 940 013 928 789 928 789 525 431 471 224 61 %

0 0 5 000 335 000 335 000 335 000 13 %

217 323 242 160 237 478 229 400 219 950 205 499 18 %

0 1 190 87 316 180 159 179 583 169 868 8 %

1 157 335 1 183 363 1 258 583 1 673 348 1 259 964 1 181 590 100 %

Årlig endring 2 % 6 % 33 % -25 % -6 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
138 610 145 000 149 350 153 831 158 445 163 199 93 %

8 347 7 128 5 238 5 215 5 215 5 215 4 %

3 999 4 634 4 845 5 058 5 164 5 013 3 %

150 955 156 762 159 433 164 104 168 824 173 426 100 %

Årlig endring 4 % 2 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
16 985 638 15 561 980 14 907 197 14 910 474 14 907 372 14 909 988 100 %

16 985 638 15 561 980 14 907 197 14 910 474 14 907 372 14 909 988 100 %

Årlig endring -8 % -4 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
-41 296 19 800 0 0 0 0 100 %

-41 296 19 800 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -148 % -100 % 0 % 0 % 0 %

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 1,9 % fra 13,2 millioner kr til 13,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 12,6 millioner kr i 2017 til 14,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 2,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 7,6 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Renovasjon

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

14*** Overføringsutgifter

15*** Finansutgifter

Sum driftsutgifter

Kapitalkostnader Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6,4 % fra 1,2 millioner kr til 1,3 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker kapitalkostnadene med 0,0 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2017 til 1,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 0,4 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 74,5 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Renovasjon

Avskrivningskostnad

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,7 % fra 0,16 millioner kr til 0,16 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,15 millioner kr i 2017 til 0,17 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2,8 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 93,3 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Renovasjon

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100,0 % fra 19,8 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 41,3 tusen kr, fra -41,3 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100,0 %. 

Øvrige inntekter Renovasjon

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 4,2 % fra 15,6 millioner kr til 14,9 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 reduseres gebyrinntektene med 2,1 millioner kr, fra 17,0 millioner kr i 2017 til 14,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2,6 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Renovasjon

16420 Komm. årsgebyrer

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Renovasjon
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12 558 765 13 165 000 13 413 850 13 667 536 13 926 155 14 189 807 14 458 595

217 323 243 350 324 794 409 559 399 533 375 366 353 339

940 013 940 013 933 789 1 263 789 860 431 806 224 712 869

150 955 156 762 159 433 164 104 168 824 173 426 177 630

41 296 -19 800 0 0 0 0 0

13 908 351 14 485 324 14 831 866 15 504 988 15 354 943 15 544 823 15 702 433

16 985 638 15 561 980 14 907 197 14 910 474 14 907 372 14 909 988 15 504 410

3 077 287 1 076 656 75 331 -594 514 -447 571 -634 835 -198 023

122 % 107 % 101 % 96 % 97 % 96 % 99 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-1 626 986 1 448 552 2 572 495 2 714 907 2 187 120 1 796 486 1 204 544

3 077 287 1 076 656 75 331 -594 514 -447 571 -634 835 -198 023

-1 749 47 288 67 081 66 727 56 937 42 893 32 060

1 448 552 2 572 495 2 714 907 2 187 120 1 796 486 1 204 544 1 038 581

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 3 396 kr 3 976 kr 4 374 kr 4 374 kr 4 374 kr 4 374

17 % 10 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
889 365 783 200 806 696 830 897 855 824 881 499 45 %

118 181 154 800 157 586 160 423 163 311 166 250 8 %

1 061 365 37 000 37 666 38 344 39 034 39 737 11 %

95 077 732 720 745 909 759 335 773 003 786 917 35 %

50 0 0 0 0 0 0 %

2 164 038 1 707 720 1 747 857 1 788 999 1 831 172 1 874 403 100 %

Årlig endring -21 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
212 020 212 020 212 020 212 020 212 020 0 94 %

18 891 17 661 13 622 8 778 3 074 0 6 %

230 911 229 681 225 642 220 798 215 094 0 100 %

Årlig endring -1 % -2 % -2 % -3 % -100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
80 346 63 000 64 890 66 837 68 842 70 907 49 %

40 352 39 784 38 060 38 035 38 035 38 035 28 %

26 636 31 069 32 549 33 905 34 522 33 419 23 %

147 335 133 853 135 499 138 777 141 399 142 361 100 %

Årlig endring -9 % 1 % 2 % 2 % 1 %

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Selvkostoppstilling Renovasjon

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Slamtømming - 2017 til 2022

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 10,0 % fra kr 3 976,- til kr 4 374,-. I perioden 2017 til 2022 vil 

årsgebyret totalt øke med kr 978,-, hvorav kr 398,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig 

gebyrøkning på 5,2 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 396,- i 2017 til kr 4 374,- i 2022.  Gebyrsatsene 

er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,4 % fra 1,7 millioner kr til 1,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 2,2 millioner kr i 2017 til 1,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 2,8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 45,4 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Slamtømming

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.

15*** Finansutgifter

Sum driftsutgifter

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1,8 % fra 229,7 tusen kr til 225,6 tusen kr. I perioden 2017 til 

2022 reduseres kapitalkostnadene med 230,9 tusen kr, fra 230,9 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 94,5 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Slamtømming

Avskrivningskostnad

Kalkulatorisk rente

Sum kapitalkostnader

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,2 % fra 0,13 millioner kr til 0,14 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 reduseres indirekte kostnader med 0,00 millioner kr, fra 0,15 millioner kr i 2017 til 0,14 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 0,7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 49,4 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Slamtømming

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 860 046 1 866 757 2 443 444 2 478 167 2 513 407 2 548 700 100 %

1 860 046 1 866 757 2 443 444 2 478 167 2 513 407 2 548 700 100 %

Årlig endring 0 % 31 % 1 % 1 % 1 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
600 47 800 48 995 50 220 51 475 52 762 100 %

600 47 800 48 995 50 220 51 475 52 762 100 %

Årlig endring 7867 % 2 % 3 % 2 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 164 038 1 707 720 1 747 857 1 788 999 1 831 172 1 874 403 1 918 720

18 891 17 661 13 622 8 778 3 074 0 0

212 020 212 020 212 020 212 020 212 020 0 0

147 335 133 853 135 499 138 777 141 399 142 361 143 133

-600 -47 800 -48 995 -50 220 -51 475 -52 762 -54 081

2 541 684 2 023 454 2 060 004 2 098 354 2 136 190 1 964 002 2 007 772

1 860 046 1 866 757 2 443 444 2 478 167 2 513 407 2 548 700 2 745 759

-681 638 -156 698 383 440 379 813 377 217 584 698 737 987

73 % 92 % 119 % 118 % 118 % 130 % 137 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-1 086 714 -1 796 617 -1 997 940 -1 660 920 -1 321 706 -977 348 -412 514

-681 638 -156 698 383 440 379 814 377 218 584 699 737 987

-28 265 -44 624 -46 420 -40 600 -32 860 -19 865 -1 262

-1 796 617 -1 997 940 -1 660 920 -1 321 706 -977 348 -412 514 324 211

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 748 kr 363 kr 363 kr 365 kr 372 kr 386

-51 % 0 % 0 % 2 % 4 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
779 798 1 114 000 1 147 420 1 181 843 1 217 298 1 253 817 76 %

137 303 186 000 189 348 192 756 196 226 199 758 13 %

109 502 164 000 166 952 169 957 173 016 176 131 11 %

1 026 603 1 464 000 1 503 720 1 544 556 1 586 540 1 629 705 100 %

Årlig endring 43 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
0 0 0 20 000 20 000 20 000 78 %

0 0 2 570 5 244 4 930 4 350 22 %

0 0 2 570 25 244 24 930 24 350 100 %

Årlig endring 0 % 0 % 882 % -1 % -2 %

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 47,8 tusen kr til 49,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

øvrige inntekter med 52,2 tusen kr, fra 0,6 tusen kr i 2017 til 52,8 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 

144,8 %. 

Øvrige inntekter Slamtømming

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 30,9 % fra 1,9 millioner kr til 2,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2017 til 2,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 6,5 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Slamtømming

16420 Komm. årsgebyrer

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Slamtømming

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Feiing - 2017 til 2022

Feiing - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing holdes stabilt på kr 363,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt reduseres 

med kr 362,-, hvorav kr 0,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 12,4 % i 

årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 748,- i 2017 til kr 386,- i 2022.  Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,7 % fra 1,5 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 9,7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 76,5 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Feiing

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

Sum driftsutgifter

Kapitalkostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 2,6 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres kapitalkostnadene med 24,4 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2017 til 24,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 0,0 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 77,8 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Feiing

Avskrivningskostnad fremtidige investeringer

Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer

Sum kapitalkostnader

Indirekte kostnader Feiing
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
52 242 75 000 77 250 79 568 81 955 84 413 72 %

17 946 17 148 16 069 16 056 16 056 16 056 16 %

11 107 12 941 13 547 14 105 14 355 13 889 13 %

81 295 105 089 106 866 109 729 112 366 114 359 100 %

Årlig endring 29 % 2 % 3 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 551 231 1 660 000 1 638 107 1 649 675 1 684 672 1 753 217 100 %

49 0 0 0 0 0 0 %

1 551 280 1 660 000 1 638 107 1 649 675 1 684 672 1 753 217 100 %

Årlig endring 7 % -1 % 1 % 2 % 4 %

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,7 % fra 0,11 millioner kr til 0,11 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,08 millioner kr i 2017 til 0,11 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 7,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 71,5 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Feiing

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 1,3 % fra 1,7 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker gebyrinntektene med 0,2 millioner kr, fra 1,6 millioner kr i 2017 til 1,8 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig økning på 2,5 %. Konto 16420 Komm. årsgebyrer utgjør de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Feiing

16420 Komm. årsgebyrer

16210 Avgiftsfritt salg av tjenester

Sum gebyrinntekter
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
438 0 0 0 0 0 100 %

438 0 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 026 603 1 464 000 1 503 720 1 544 556 1 586 540 1 629 705 1 674 086

0 0 2 570 5 244 4 930 4 350 3 770

0 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000

81 295 105 089 106 866 109 729 112 366 114 359 116 072

-438 0 0 0 0 0 0

1 107 460 1 569 089 1 613 156 1 679 529 1 723 836 1 768 414 1 813 928

1 551 280 1 660 000 1 638 107 1 649 675 1 684 672 1 753 217 1 796 500

443 820 90 911 24 951 -29 854 -39 164 -15 197 -17 428

140 % 106 % 102 % 98 % 98 % 99 % 99 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-452 831 -13 583 78 086 105 364 78 006 40 536 26 294

443 820 90 911 24 951 -29 854 -39 164 -15 197 -17 427

-4 572 759 2 327 2 496 1 694 955 510

-13 583 78 086 105 364 78 006 40 536 26 294 9 377

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 13 069 kr 13 656 kr 14 094 kr 14 464 kr 14 873 kr 15 351

4 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
665 390 448 824 462 288 476 157 490 442 505 155 91 %

63 705 31 824 32 396 32 979 33 573 34 177 7 %

7 830 14 706 14 971 15 240 15 514 15 794 3 %

736 925 495 353 509 655 524 376 539 529 555 126 100 %

Årlig endring -33 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
74 514 50 000 51 500 53 045 54 636 56 275 76 %

9 940 9 499 8 840 8 832 8 832 8 832 12 %

7 220 8 451 8 890 9 303 9 519 9 263 12 %

91 674 67 950 69 230 71 181 72 988 74 371 100 %

Årlig endring -26 % 2 % 3 % 3 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
193 862 60 000 124 020 127 276 130 883 135 092 100 %

193 862 60 000 124 020 127 276 130 883 135 092 100 %

Årlig endring -69 % 107 % 3 % 3 % 3 %

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 0,4 tusen kr, fra 0,4 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100,0 %. 

Øvrige inntekter Feiing

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Feiing

Øvrige inntekter Feiing

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Plansaker (private) - 2017 til 2022

Plansaker (private) - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for plansaker (private) øker med 3,2 % fra kr 13 656,- til kr 14 094,-. I perioden 2017 til 2022 

vil årsgebyret totalt øke med kr 2 283,-, hvorav kr 438,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig 

årlig gebyrøkning på 3,3 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 13 069,- i 2017 til kr 15 351,- i 2022.  

Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Plansaker (private) - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Plansaker (private)

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,9 % fra 0,50 millioner kr til 0,51 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres driftsutgiftene med 0,18 millioner kr, fra 0,74 millioner kr i 2017 til 0,56 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 5,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 90,7 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Plansaker (private)

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

Sum driftsutgifter

Indirekte kostnader Plansaker (private)

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1,9 % fra 68,0 tusen kr til 69,2 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres indirekte kostnader med 17,3 tusen kr, fra 91,7 tusen kr i 2017 til 74,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 4,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 76,0 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Plansaker (private)

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Plansaker (private)

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 106,7 % fra 0,06 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres gebyrinntektene med 0,06 millioner kr, fra 0,19 millioner kr i 2017 til 0,14 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig reduksjon på 7,0 %. Konto 16220 Div. komm.avg. og gebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Plansaker (private)

16220 Div. komm.avg. og gebyrer

Sum gebyrinntekter

136



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
165 983 8 235 8 441 8 652 8 869 9 090 100 %

-0 0 0 0 0 0 0 %

165 983 8 235 8 441 8 652 8 869 9 090 100 %

Årlig endring -95 % 3 % 3 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
736 925 495 353 509 655 524 376 539 529 555 126 571 180

91 674 67 950 69 230 71 181 72 988 74 371 75 607

-165 983 -8 235 -8 441 -8 652 -8 869 -9 090 -9 317

662 616 555 068 570 444 586 905 603 648 620 406 637 470

193 862 60 000 124 020 127 276 130 883 135 092 139 350

468 754 495 068 362 850 362 850 362 850 362 850 362 850

-468 754 -495 068 -446 424 -459 629 -472 765 -485 314 -498 120

29 % 11 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 -84 648 -185 099 -301 977 -434 974

-0 0 -83 574 -96 779 -109 916 -122 464 -135 269

0 0 -1 074 -3 672 -6 962 -10 533 -14 576

0 0 -84 648 -185 099 -301 977 -434 974 -584 819

29 % 11 % 25 % 26 % 27 % 27 % 28 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 18 889 kr 19 738 kr 20 494 kr 21 413 kr 22 389 kr 23 410

4 % 4 % 4 % 5 % 5 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 956 445 2 821 536 2 906 182 2 993 367 3 083 168 3 175 663 92 %

147 565 148 307 150 977 153 695 156 461 159 277 5 %

36 376 38 052 38 737 39 434 40 144 40 867 1 %

95 130 0 98 585 100 360 102 166 104 005 3 %

3 235 516 3 007 895 3 194 481 3 286 856 3 381 940 3 479 813 100 %

Årlig endring -7 % 6 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 93 %

205 201 169 130 82 27 7 %

2 085 2 082 2 050 2 010 1 962 1 908 100 %

Årlig endring 0 % -2 % -2 % -2 % -3 %

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 8,2 tusen kr til 8,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres 

øvrige inntekter med 156,9 tusen kr, fra 166,0 tusen kr i 2017 til 9,1 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon 

på 44,1 %. 

Øvrige inntekter Plansaker (private)

16*** Øvrige salgsinntekter

17*** Refusjoner

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Plansaker (private)

Øvrige inntekter Plansaker (private)

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Subsidiering

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Bygge- og delesaker - 2017 til 2022

Bygge- og delesaker - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for bygge- og delesaker øker med 3,8 % fra kr 19 738,- til kr 20 494,-. I perioden 2017 til 

2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 4 521,-, hvorav kr 756,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en 

gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,4 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 18 889,- i 2017 til kr 23 410,- 

i 2022.  Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Bygge- og delesaker - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring

Driftsutgifter Bygge- og delesaker

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 6,2 % fra 3,0 millioner kr til 3,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,2 millioner kr, fra 3,2 millioner kr i 2017 til 3,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 1,5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 91,6 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Bygge- og delesaker

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

14*** Overføringsutgifter

Sum driftsutgifter

Kapitalkostnader Bygge- og delesaker

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 1,5 % fra 2,1 tusen kr til 2,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres kapitalkostnadene med 0,2 tusen kr, fra 2,1 tusen kr i 2017 til 1,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 1,8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 93,3 % av de totale kapitalkostnadene. 

Kapitalkostnader Bygge- og delesaker

Avskrivningskostnad

Kalkulatorisk rente

Sum kapitalkostnader
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
751 428 699 000 719 970 741 569 763 816 786 731 91 %

43 033 40 928 37 704 37 664 37 664 37 664 5 %

30 728 35 956 37 816 39 571 40 486 39 394 5 %

825 188 775 884 795 490 818 805 841 967 863 789 100 %

Årlig endring -6 % 3 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 835 468 2 500 000 3 713 890 3 713 762 3 825 215 4 016 307 100 %

2 835 468 2 500 000 3 713 890 3 713 762 3 825 215 4 016 307 100 %

Årlig endring -12 % 49 % 0 % 3 % 5 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
-8 800 0 0 0 0 0 100 %

-8 800 0 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3 235 516 3 007 895 3 194 481 3 286 856 3 381 940 3 479 813 3 580 557

205 201 169 130 82 27 0

1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 1 881 0

825 188 775 884 795 490 818 805 841 967 863 789 885 365

8 800 0 0 0 0 0 0

4 071 589 3 785 861 3 992 020 4 107 671 4 225 869 4 345 510 4 465 922

2 835 468 2 500 000 3 713 890 3 713 762 3 825 215 4 016 307 4 216 990

1 236 121 1 285 861 0 0 0 0 0

-1 236 121 -1 285 861 -278 130 -393 909 -400 654 -329 203 -248 932

70 % 66 % 93 % 90 % 91 % 92 % 94 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 -281 704 -688 824 -1 115 263 -1 481 582

0 0 -278 130 -393 909 -400 654 -329 203 -248 932

0 0 -3 574 -13 211 -25 785 -37 116 -46 575

0 0 -281 704 -688 824 -1 115 263 -1 481 582 -1 777 089

70 % 66 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022

kr 42 026 kr 33 688 kr 33 476 kr 33 281 kr 33 075 kr 33 538

-20 % -1 % -1 % -1 % 1 %

Indirekte kostnader Bygge- og delesaker

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,5 % fra 0,78 millioner kr til 0,80 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,04 millioner kr, fra 0,83 millioner kr i 2017 til 0,86 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 0,9 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 90,7 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Bygge- og delesaker

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Bygge- og delesaker

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 8,8 tusen kr, fra -8,8 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100,0 %. 

Øvrige inntekter Bygge- og delesaker

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Bygge- og delesaker

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 48,6 % fra 2,5 millioner kr til 3,7 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

øker gebyrinntektene med 1,2 millioner kr, fra 2,8 millioner kr i 2017 til 4,0 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

økning på 7,2 %. Konto 16220 Div. komm.avg. og gebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Bygge- og delesaker

16220 Div. komm.avg. og gebyrer

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Bygge- og delesaker

Direkte kalkulatoriske rentekostnader

Direkte kalkulatoriske avskrivninger

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Subsidiering

Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %

Oppmåling - 2017 til 2022

Oppmåling - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for oppmåling reduseres med 0,6 % fra kr 33 688,- til kr 33 476,-. I perioden 2017 til 2022 vil 

årsgebyret totalt reduseres med kr 8 489,-, hvorav kr -211,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig 

årlig gebyrreduksjon på 4,4 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 42 026,- i 2017 til kr 33 538,- i 2022.  

Gebyrsatsene er ekskl. mva.

Oppmåling - gebyrsatser

Normalgebyr

Årlig endring
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
827 182 747 500 769 925 793 023 816 813 841 318 58 %

146 420 162 500 165 425 168 403 171 434 174 520 12 %

365 172 414 700 422 165 429 764 437 499 445 374 30 %

1 338 774 1 324 700 1 357 515 1 391 189 1 425 747 1 461 212 100 %

Årlig endring -1 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
188 632 187 000 192 610 198 388 204 340 210 470 89 %

13 442 12 861 11 652 11 636 11 636 11 636 6 %

9 522 11 138 11 712 12 257 12 541 12 203 5 %

211 595 210 998 215 974 222 281 228 517 234 309 100 %

Årlig endring 0 % 2 % 3 % 3 % 3 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
2 788 761 1 314 200 1 553 287 1 544 262 1 534 651 1 556 164 100 %

2 788 761 1 314 200 1 553 287 1 544 262 1 534 651 1 556 164 100 %

Årlig endring -53 % 18 % -1 % -1 % 1 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fordeling

2017 - 2022
1 200 0 0 0 0 0 100 %

1 200 0 0 0 0 0 100 %

Årlig endring -100 % 0 % 0 % 0 % 0 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 338 774 1 324 700 1 357 515 1 391 189 1 425 747 1 461 212 1 497 609

211 595 210 998 215 974 222 281 228 517 234 309 240 028

-1 200 0 0 0 0 0 0

1 549 169 1 535 698 1 573 489 1 613 470 1 654 263 1 695 521 1 737 638

2 788 761 1 314 200 1 553 287 1 544 262 1 534 651 1 556 164 1 590 859

1 239 592 -221 498 -20 202 -69 208 -119 612 -139 357 -146 779

180 % 86 % 99 % 96 % 93 % 92 % 92 %

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 251 864 1 057 524 1 064 241 1 023 451 931 785 817 428

1 239 592 -221 498 -20 202 -69 208 -119 612 -139 358 -146 779

12 272 27 159 26 919 28 418 27 946 25 001 21 577

1 251 864 1 057 524 1 064 241 1 023 451 931 785 817 428 692 226

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Driftsutgifter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,5 % fra 1,3 millioner kr til 1,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker 

driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2017 til 1,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning 

på 1,8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 57,8 % av de totale driftsutgiftene. 

Driftsutgifter Oppmåling

10*** Lønn

11*** Varer og tjenester

12*** Varer og tjenester

Sum driftsutgifter

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 18,2 % fra 1,3 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres gebyrinntektene med 1,2 millioner kr, fra 2,8 millioner kr i 2017 til 1,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig 

årlig reduksjon på 11,0 %. Konto 16220 Div. komm.avg. og gebyrer utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene. 

Gebyrinntekter Oppmåling

16220 Div. komm.avg. og gebyrer

Sum gebyrinntekter

Øvrige inntekter Oppmåling

Indirekte kostnader Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2,4 % fra 0,21 millioner kr til 0,22 millioner kr. I perioden 2017 til 

2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,21 millioner kr i 2017 til 0,23 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en 

gjennomsnittlig årlig økning på 2,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 89,3 % av de totale indirekte kostnadene. 

Indirekte kostnader Oppmåling

Indirekte driftsutgifter (netto)

Indirekte avskrivningskostnad

Indirekte kalkulatorisk rente

Sum indirekte kostnader

Gebyrinntekter Oppmåling

Indirekte kostnader (drift og kapital)

 - Øvrige inntekter

Gebyrinntekter

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0,0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 

reduseres øvrige inntekter med 1,2 tusen kr, fra 1,2 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig 

reduksjon på 100,0 %. 

Øvrige inntekter Oppmåling

16*** Øvrige salgsinntekter

Sum øvrige inntekter

Selvkostoppstilling Oppmåling
Selvkostregnskap
Direkte driftsutgifter

Gebyrgrunnlag

Selvkostresultat

Selvkost dekningsgrad i %

Selvkostfond/fremførbart underskudd
Inngående balanse 01.01

+/- Selvkostresultat

+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd

Utgående balanse 31.12

Selvkostgrad i %
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  18/07204-1 

Arkivkode  151  

Saksbehandler  Ingebjørg Liland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 25.09.2018 24/18 

 

 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune 

med en ramme på kr. 1 300 900,-  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 
 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Tinn kommune.  

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret har 

et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette. Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier 

følgende om budsjettbehandlingen:  

” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret”. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune for 

2019. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve drifta av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på 

regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag.  

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

 

1. Opplæring av kontrollutvalget  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde seg 

oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 
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kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. 

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får 

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2019. Temark arrangerer to årlige konferanser i 

egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med 

kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I 

tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn gode og aktuelle fagkonferanser.  

 

2. Kjøp av tjenester  

Tinn kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR) for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Tinn kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse. Budsjettet fastlegges endelig av representantskapet, og 

budsjettallene er derfor anslag. 

 

2.2 Revisjonstjenester  

Tinn kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR). Kostnader fordeles etter 

eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av representantskapet.  

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon. 

Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det som er avtalt må 

kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg.  

 

3 Selskapskontroll og andre tjenester  

Kjøp av tjenester omfatter også kostnader knyttet til gjennomføring av selskapskontroll og evt. andre 

tjenester det skulle bli behov for. Selskapskontroll har vanligvis blitt bestilt fra TKR, og fakturert i tillegg til 

det faste driftstilskuddet..  

 

Telemark kommunerevisjon IKS oppgir at en ordinær eierskapskontroll kan koste mellom 50 000 – 100 

000,- alt etter hva som skal undersøker og i hvor mange selskaper. En forvaltningsrevisjon i et selskap kan 

koste i størrelsesorden 200 000,-. Der flere kommuner går sammen om å gjennomføre 

eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon i selskaper vil selvsagt totalkostnaden deles på de deltakende 

eierkommunene.  

 

Med andre tjenester menes f.eks. kjøp av tjenester fra andre revisjonsselskap, advokattjenester, andre 

eksterne. 

 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og deltakelse på andre kurs/møter.  
 

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tinn kommune 2019: 

 

Beskrivelse 
Regnskap 
2017 

Budsjett 
2018 

Regnskap pr. 
d.d 

Budsjett 
2019 

Kontrollutvalget drift 121 252 165 000 54 131 153 000 

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortj.  46 918 65 000 21 087 60 000 

Arbeidsgiveravgft 3 041 5 000 932 5 000 

Møteutgifter/Bevertning 4 218 10 000 6 700 10 000 
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Skyss/reise 13 443 10 000 3 451 10 000 

Opplæring/kurs/andre møter 35 070 60 000 17 276 50 000 

Kontingenter/abonnement 16 500 15 000 2 125 15 000 

Annonseutgifter 2 062 0 2 560 3 000 

  
 

      

Kjøp av tenester 1 032 400 1 239 000 855 797 1 147 900 

Revisjon (TKR) 883 900 906 000 679 497 929 500 

Sekretariat (Temark) 148 500 153 000 76 300 158 400* 

Selskapskontroll og andre 
tjenester 0 180 000 100 000 60 000 

Totale utgifter 1 153 652 1 404 000 909 928 1 300 900 
 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet foreslår en budsjettramme på kr, 1 300 900,- for kontrollutvalget for 2019, inkl. kjøp av 

revisjons- og sekretariatstjenester. Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for 

kontrollutvalgets virksomhet i det kommende året.  

 

Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og 

der det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon IKS, 

kan behovet for tilleggsbevilgninger til Kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak 

for kommunestyret. 

  

Tinn kontrollutvalg har behandla saken i møte 25.09.2018 sak 24/18 

 

Møtebehandling 
Sekretær gikk gjennom budsjett for kontroll og tilsyn 2019.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret:  

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2019 for Kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune 

med en ramme på kr. 1 300 900,-  

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 28.september.2018 
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visitRjukan AS, Torget 2, 3660 Rjukan, tel: +47 35 08 05 50, email: info@visitRjukan.com, Orgnr: NO986592228MVA 

 

 

Tinn kommune       Rjukan 31.08.2018 
v/Rune Engehult  
Torget 1 
3660 Rjukan   

 
 
Søknad om tilskudd til Fjellbussen 2018/2019 
 
Vi nærmer oss ny sesong for Fjellbussen. I løpet av forrige sesong fraktet bussen 9032 
passasjerer. Dette var en stigning på 21 % fra året før.  
 
Det er stor positivitet rundt Fjellbussen og vi starter nå jobben med finansiering og håper vi skal 
få et tilbud for kommende vintersesong også. Undersøkelser viser at bussen blir benyttet av både 
turister, fastboende og hyttefolk. Mange tar bussen fra fjellet og ned til byen for å handle eller 
benytte seg av aktivitetene i byen. Dette er et stort skritt i riktig retning i forhold til å binde byen 
og fjellet sammen. Bussen genererer også økt inntekt til næringslivet i Tinn. 
 
Vi søker med dette støtte på lik linje som foregående år på kr 330 000,- eks mva. for kommende 
sesong 2018/2019.  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hege S. Næss 
visitRjukan AS  
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HANDLINGSPLAN 2019 
 

 

KONGSBERGREGIONEN 

 

Kongsbergregionen har ett mål: Å skape gode liv og nye 

muligheter for menneskene og næringslivet. Gjennom 

historien har vi vist at vi kan skape verdier med ressursene 

vi har til rådighet, eller utvikle nye når omstilling har vært 

påkrevet. Det er både politiske, praktiske, kulturelle og 

historiske årsaker til at vi hører sammen og deler felles 

ambisjoner.  

 

Vi er like nok til å samarbeide om mye, og forskjellige nok 

til å skape spennende mangfold. 

Vi er syv små kommuner, men én stor region. 

 

Vi er store nok - sammen 
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INNLEDNING 

 

Kongsbergregionens mandat og oppgaver er nært knyttet opp mot kommunenes mandat og 

oppgaver. Kongsbergregionen er i hht vedtektene et samarbeids- og interesseorgan, som skal 

arbeide for utvikling gjennom større grad av forpliktende samarbeid. Det har 7 kommunestyrer 

vedtatt. 

Det er besluttet av de regionale organ at det skal, med utgangspunkt i aktuelle mål og 

tiltaksområder, utarbeides årlige handlingsplaner for arbeidet. Det vil være vanskelig å prioritere 

alt – og utfordringene er mange. Handlingsplanen er ment å være et utgangspunkt for prioritering 

av sekretariatets og kommunenes ressurser. Handlingsplanen er grunnlag for regionsamarbeidets 

budsjett det aktuelle planåret. 

Handlingsplanen må sammenholdes med vedtatt strategiplan:  

«Mål og tiltaksområder 2010 - 2021» og overordnet styrings og strategidokument. 

Handlingsplanen følger en oppbygging som viser til de fire vedtatte satsingsområdene for 
regionsamarbeidet – med tilhørende utvalgte strategier. De arbeidsformer som er vedtatt for 
samarbeidet er: 

• Forberede og sette på dagsorden 
• Politisk tilstedeværelse, lobbyisme og politiske vedtak 
• Administrativ samling og prioritering 
• Prosjektrettet arbeid i fellesskap 
• Programgjennomføring i fellesskap 
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• Strategisk samarbeid, partnerskap, arena - og nettverksbygging - herunder inter-regionalt og 
internasjonalt samarbeid 

• Informasjon, planlegging 
• Interkommunalt plansamarbeid 
• En kombinasjon av to eller flere arbeidsformer ovenfor 

 

RESSURSER: 

Kongsbergregionen skal representere kommunenes samlede ressurser. I tilknytning til 

sekretariatet er det avsatt ressurser til å ivareta koordinatorfunksjoner for digitalisering, innkjøp, 

og LMS. Øvrige konkrete ressurser er knyttet til de tiltak som kommunene i fellesskap har 

iverksatt. Det skal søkes ekstern delfinansiering der dette er mulig. Sekretariatet legger fram 

innspill til budsjett i forbindelse med presentasjon av handlingsplan. 

I budsjettinnspill for 2019 er etablerte kostnader knyttet til drift og oppfølging av regionens 

allerede vedtatte tiltak tatt med. For 2019 er sluttføring av igangsatte digitaliseringsprosjekter 

prioritert. Det vil i 2019 bli gjennomført en strategiprosess for regionsamarbeidet.  

REPRESENTASJON OG INTERREGIONALT SAMARBEID: 

Kongsbergregionen har som et av flere oppdrag å søke tilstedeværelse, strategisk samarbeid, 

posisjon for påvirkning og bla nettverksbygging, bla gjennom interregionalt og internasjonalt 

arbeid. I tillegg skal regionsamarbeidet ivareta kommunenes og regionens interesser på regions-, 

fylkes- og riksplan. Dette betyr at Kongsbergregionen skal representeres og være til stede på en 

rekke arenaer. Og søker derfor være i nær kontakt med KS, departement, fylkesmenn, 

fylkeskommuner, andre regionsamarbeid, forskningsinstitusjoner, vegvesen, o.l. i saker - og på 

arenaer - som har interesse med tanke på deltagerkommunenes behov. 

Regionsamarbeidet skal koordinere og etablere representasjon i andre regionale 

samarbeidsallianser og organ, som kommuner i vår region deltar i. De samarbeidene der 

regionrådet vedtar representasjon – og sekretariatet bidrar til koordinering er særlig: 

• Osloregionens Europakontor 
• Samarbeidsalliansen Osloregionen 
• Fjellnettverket 

 

INFORMASJONSARBEID – OG TILGJENGELIGHET: 

Sekretariatet i Kongsbergregionen skal drive informasjonsarbeid knyttet til virksomhetens arbeid. 

Sekretariatet skal tjene som en tilgjengelig kontakt for kommunenes samarbeid med særlig fokus 

på å kunne skape koordinert innsats og oppmerksomhet mht tema der utvikling gjennom 

samarbeid er mulig. De tiltak som sekretariatet særlig skal ivareta mht informasjonsarbeid er: 

 Nettside – informasjonsside 

 Sosiale medier 

 Nyhetsbrev 
 Representasjon og informasjonsoppdrag knyttet til aktuelle møter i kommuner og andre 

aktuelle arenaer 

 Tilgjengelighet for media i saker som gjelder regional aktivitet og interesse 
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PLANLEGGING, RAPPORTERING OG DRIFT:  

Sekretariatet i Kongsbergregionen skal, i tillegg til årlig handlingsplan, sørge for planlegging av de 

enkelte tiltak/prosjekt mv som handlingsplanen viser til og de regionale organ vedtar. Ditto også 

sørge for at kommunene via de regionale organ holdes løpende orientert om status, fremdrift og 

evt avvik i disse tiltak. Alle prosjekt søkes gjennomført i tråd med PLP. Det skal leveres en samlet 

rapport en gang pr år – i form av årsrapport. Sekretariatsleder har ansvar for forsvarlig daglig drift 

mht avtaler, prosjektansvar, personalansvar, økonomi, tilrettelegging for møter i regionale organ.   

Sekretariatet forestår saksforberedelser/saksbehandling og oppfølging knyttet til arbeidet i de 

regionale organ. I tillegg er sekretariatet saksbehandler ifm søknader til (inter)kommunalt 

næringsfond for kommunene i Numedal. Det utarbeides en årlig resultat- og forventningsavtale 

mellom kommunene v/rådmennene og sekretariatsleder – med tilhørende avtale mht evaluering. 

SATSINGSOMRÅDE 1: ATTRAKTIVITETSBYGGING OG NÆRINGS OG SAMFUNNSUTVIKLING 

Regionrådet og Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen samles om felles interesse- og 

satsingsområder som kan bidra til vekst i næringsaktivitet og innbyggertall i Kongsbergregionen. Det 

ligger også til attraktivitetsbyggingen å vise den kvaliteten våre kommuner kan gi i sine tjenester til 

befolkningen. Synliggjøre vår tjenesteutvikling og det eksisterende nivået skal skape bolyst for den 

enkelte og bidra i det store bildet av våre kommuner som vertskapskommune. 

NÆRINGSUTVIKLING: 

Kongsbergregionen vil arbeide for at rammevilkår knyttet til næringslivets behov ivaretas gjennom 

politisk arbeid og kommunenes vertskapsrolle. Kongsbergregionens skal også posisjonere vår industri, 

våre næringsprosjekter og kommunenes vertskap for nye virksomheter. Videre fokusere på 

leverandørutvikling og rekrutterings- og kompetansebehov. Aktuelt er også representasjon og 

påvirkningsarbeid ifht andre regionale aktørers arbeid med regionale strategier, planer og tiltak (feks 

fylkeskommunene). 

Målsettingen er regional vekst i lokomotivene, vekst ut og hjemme, samt økt nyetablering, samarbeid 

og internasjonalisering i næringslivet. Digitaliseringen som nå skjer vil kunne gi betydelige endringer i 

tjenesteytende næringer som opplevelser, handel, transport med mer. I 2019 er det aktuelt å sette 

dette på dagsorden i Kongsbergregionen blant annet gjennom Næringssamarbeidet. 

SATSINGSOMRÅDE 2: KOMMUNIKASJON / INFRASTRUKTUR /SAMFERDSEL 

 

God infrastruktur er avgjørende for økt næringsaktivitet, turisme og bolyst. Dette gjelder alle deler av 

infrastrukturkjeden fra vei, gang- og sykkelvei, buss, tog og fly. Gjennom å sette saker på dagsorden, 

representasjon, tilstedeværelse, politiske vedtak/uttalelser, informasjonsarbeid - og annen koordinert 

innsats – oppnå posisjon og bevilgning til nødvendige tiltak.  

Det skjer nå en digitalisering av transport. Dette gir muligheter og utfordringer for kommunene i 

Kongsbergregionen. Både i forhold til å sikre fremtidig lokal sysselsetting og verdiskaping 

(transportbransjen har i dag verdifulle arbeidsplasser i kommunene våre), utvikling av nye lokale 

tjenester som muliggjøres med ny teknologi, og bygge kunnskap om hva den nye digitale 

transportinfrastrukturen betyr for kommunen som vegeier og vegmyndighet.  

 

147



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

 Handlingsplan 2019 

 Kongsbergregionen 

 

Side 5 av 6 

 

UTVIKLING AV VEG OG BANE - UTVIKLING AV KOLLEKTIVTILBUDET: 

 
MÅL: 

• Infrastruktur med god kvalitet for sikker og effektiv transport for brukerne 
• Helhetlig tilbud og økt bruk av kollektivtilbud innad og til/fra regionen 

Spesiell regional oppmerksomhet knyttet til følgende prioriterte saker: 
• E134: Gjennomføring av vedtatte og finansierte tiltak – Kongsberg og Århus/Gvammen 
• E134: Posisjonere strekningen Saggrenda/Gvammen i fht kommende rullering av NTP 
• E134: Sikre politisk støtte for strekningen som hovedtrasé øst/vest 
• Notodden Flyplass 
• Sikre støtte til av Kongsbergbanen,  posisjonere strekningen i fht kommende rullering av NTP 
• Strategier og handlingsprogram for fylkesveger – særlig fokus knyttet til fv 40 og fv 37 
• Bratsbergbanen: Fortsatt drift og videre utvikling av tilbud. Nødvendig elektrifisering 
• Kollektivtransport i distriktene 

I tillegg skal regionen ha oppmerksomhet knyttet til regionale (fylkesnivå) strategier, planer og 

handlingsprogram. Både ved igangsatte prosesser, evt rulleringer, og oppfølging av vedtatte 

handlingsprogram. Regionens posisjon søkes også ivaretatt i eksterne samarbeidsfora som f.eks 

Osloregionen.  

 

UTVIKLING AV FIBER /  BREDBÅNDSTILBUDET: 

Kongsbergregionen har vært – og er i posisjon til fortsatt å være – en pådriver i arbeid knyttet til 

dette. Både lokalt, regional, interregionalt og nasjonalt. Regional bredbåndstrategi setter prioritering 

og retning for dette arbeidet. 

 

SATSINGSOMRÅDE 3: KUNNSKAPSUTVIKLING 

Kongsbergregionen skal være en aktiv bidragsyter i kommunenes interne kompetanseutvikling, 

samt en aktiv partner i nasjonale forskningsprogrammer knyttet til våre prosjekter og 

programmer. 

Gjennom etableringen av KS læring bidrar Kongsbergregionens sekretariat aktivt i etableringen av 

en e- læringsplattform for ansatte i kommuneorganisasjonene. 

Kongsbergregionens sekretariat vil også koordinere utvikling av kompetansetiltak i dialog med 

den enkelte kommune og gjennomføring av felle kurs og kompetanseprogrammer for ledere og 

ansatte. 

 

SATSINGSOMRÅDE 4: TJENESTEUTVIKLING 

Satsningsområdet tjenesteutvikling er især knyttet til offentlige og kommunale tjenester. Kommunene 

kan gjennom Kongsbergregionsamarbeidet utløse en tjenesteutvikling på ytterligere flere felter enn 

hva som hittil er igangsatt. 
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 Handlingsplan 2019 

 Kongsbergregionen 

 

Side 6 av 6 

 

KOMPETANSE OG KVALITET 

Innsatsområdenes tiltak er med utgangspunkt i den aktivitet som forankres i rådmannsutvalget og 

regionale nettverk. Eks på slike nettverk er: barnevernlederforum, oppvekstnettverk, helse- og 

omsorgsnettverk, nettverk for ikt-veiledere i skole, nettverk knyttet til felles pleie og 

omsorgssystem/skole og barnehageadministrative system, tilsyn i barnehager, profilnettverk, 

arkivnettverk mv. I tillegg kommer tiltak i regi av det regionale samarbeidstiltaket SuksIT 

(digitalisering) – innkjøpssamarbeidet og samarbeidet rundt regional LMS løsning. Flere tiltak er til 

oppfølging, blant annet samarbeider flere nettverk om ulike kompetansetiltak mv. Noen aktuelle 

pågående prosjekter som følges opp videre er prosjekt «Kompetanseregionen» og prosjekt 

«Velferdsteknologi». 

Det vises også til dokumentet «Tiltaksplan for digitalisering 2019» for en samlet oversikt over 

kommunenes felles digitaliseringstiltak i 2019. 

 MÅL: 

 Ny og fremtidsrettet kompetanse som fremmer arbeidet med tjenesteutvikling 

 Tjenester med gjennomgående høy kvalitet fra kommunene i regionen  
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Tiltaksplan digitalisering 2019  
 

Kommunene i Kongsbergregionen etablerte våren 2015 en felles strategi for sitt digitaliseringssamarbeid 

for perioden 2015 – 2018.  SuksIT som er kommunenes felles digitaliseringsorgan har utarbeidet 

tiltaksplaner for hvert år i perioden og har også hatt ansvar for at tiltakene har blitt gjennomført.  

 

I utgangspunktet skulle arbeidet med tiltaksplan for 2019 starte etter at ny digitaliseringsstrategi for 2019 

– 2023 var etablert. Arbeidet med strategien har imidlertid blitt utsatt pga utsettelse av arbeidet med ny 

strategi for Kongsbergregionssamarbeidet.  

 

SuksIT legger derfor fram tiltaksplan for 2019 etter samme layout og med samme satsningsområder som 

tidligere år.  Dette inkluderer også budsjett pr. satningsområde, men også synliggjøring av vedtatt budsjett 

for de 2 foregående år slik det har blitt gjort tidligere.   

 

Rådmannsutvalget besluttet 28.08.18 å styrke den faste bemanningen av SuksIT med 2 årsverk – i tillegg til 

stillingen som koordinator. Økningen i lønnskostnader som en følge av dette finansieres av tiltakene i årlige 

tiltaksplaner fra og med 2019. 

 

Hovedsatsningene i 2019 vil være å planlegge og etablere digitale løsninger som forenkler og forbedrer 

kommunikasjonen med innbyggere, og se nærmere på /eventuelt etablere løsninger som kan automatisere 

og effektivisere kommunal tjenesteproduksjon. 

 

 

 

SuksIT 14.09.18 

 

Britt Inger Kolset 

Koordinator SuksIT 

Kongsbergregionen 
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1. Digital dialog  
For å lykkes med god digital forvaltning skal kommunene etablere digitale selvbetjeningsløsninger som er 

forståelige og enkle å ta i bruk. Kommunene skal tilby digitale kanaler tilrettelagt for dialog med innbyggere 

og næringsliv og ha et bevisst forhold til hvilke digitale kanaler som brukes til hvilke formål. Det er sjelden 

bare en løsning ved valg av digitale kanaler, ofte utfyller de hverandre.  

Tiltak 2019: 

 Utnytte teknologien knyttet til innføring av chat-roboter, utvikle nye konsepter for kommunale 
nettsider (portaler) og innhold til portalene. Tilrettelegge for og skifte ut eller modifisere 
portalløsning, for de kommuner som har behov for dette  

 Etablere moderne plattform for felles telefoniløsning (til erstatning for eksisterende felles 
plattform som er utdatert) 

 Implementere nye digitale tjenester (også automatiserte) for innbyggere og næringsliv 
 

 

Budsjett 2019: 

1 Digital dialog – Hovedprosjekt  Budsjett 2017 Budsjett 2018  Budsjett 2019  

Prosjektledelse og prosesskostnader 200 000 200 000               350 000  

Kjøpte tjenester 100 000 100 000               100 000  

Integrasjon telefoni, teknisk del 150 000 200 000               100 000  

Tilrettelegging for digitale tjenester og samhandling  700 000 1 200 000            3 500 000  

Uforutsette kostnader 100 000 100 000   

Sum budsjett 1 250 000 1 800 000        4 050 000  

 

 

2.    Strategisk ledelse og IKT  

IKT er et verktøy for å jobbe mer effektivt og understøtte de tjenestene kommunene leverer. Det betyr at 

IKT-investeringer og bruk blir en sentral del av de strategiske beslutningene som tas. Gevinster kan både 

være kvalitative og kvantitative. Ledelsen bør derfor også avgjøre hvordan de ønskede gevinstene skal 

håndteres.  

Tiltak 2019:  
Se neste satsningsområde 3. Digital kompetanse 

 

3.    Digital kompetanse 
Kompetanse er viktig for utvikling av moderne digital forvaltning. Bruk av IKT krever ny kompetanse på alle 

nivå i kommunene. Politisk og administrativ ledelse trenger kompetanse for å kunne ta gode strategiske 

valg. De ansattes kompetanse i bruk av IKT er avgjørende for utvikling av en moderne digital forvaltning.  
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Kommunene skal være krevende kunder i sine anskaffelser og har dermed også behov for god 

bestillerkompetanse.  

Tiltak 2019: 

 Planlegge og gjennomføre digitaliseringskonferansen 2019 

 Gjennomføre tiltak for å øke kompetanse om digitalisering for ledere 

 Utvikle elæringsmoduler for ansatte 

 

Budsjett 2019: 

3 Digital kompetanse - Hovedprosjekt  Budsjett 2017 Budsjett 2018  Budsjett 2019  

Prosjektledelse og prosesskostnader 50 000 250 000                              -    

Kjøpte tjenester 100 000 50 000                     50 000  

Regional digitaliseringskonferanse for alle ledere i kommunene 150 000 150 000                   170 000  

Implementere KS læring for alle ansatte 100 000 0   

Kurs i stratetegisk kompetanseledelse 70 000 0   

Etablering av regional ressursside (kompetanseportalen) 50 000 0   

Øke lederes kompetanse om digitalisering   100 000                   100 000  

Sum 520 000 550 000              320 000  

 

 

4.    Arkiv og dokumenthåndtering 
Behovet for å dokumentere hva kommunene faktisk har gjort er gjennomgående for alle sektorer og 

tjenesteområder uavhengig av type system eller teknologi.  For at innsynsretten for parter og publikum 

skal oppfylles, må arkivene være innrettet slik at dokumentene alltid er sikret som informasjonskilder. 

Digitale arkiv er både en forutsetning for og et resultat av en elektronisk kommunikasjon og 

saksbehandling.  

 

Tiltak 2019: 

 Gjennomføre implementering av ny løsning i 6 kommuner 

 Realisere gevinster ifb med ny løsning 

 Utrede og eventuelt etablere felles arkivfunksjon 

 

 

4 Arkiv og dokumenthåndtering Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Overført fra 2017 -1 200 000

Kompensasjon -2 000 000

Investering – anskaffelse lisenser, konvertering  og opplæring 1 500 000 500 000

Prosjektledelse, prosjektarbeid, (inkl. utredning av ev. arkivsamarbeid) 1 000 000 770 000 2 000 000           

Frikjøp lokale ressurser 1 700 000 1 820 000 200 000              

Ekstra prosjektressurser (test + teknisk (K-IKT)) 875 000 500 000              

Tilleggsinvesteringer ifm gevinstrealisering (Evry komponenter, integrasjoner etc) 535 000 500 000              

Noark-5 – sikker sone årlig vedlikehold 700 000 0 -                       

Etablering av flere integrasjoner til Elements? 1 000 000           

Uforutsette kostnader 300 000              

Sum 4 900 000 1 300 000 4 500 000       
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5. Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet  
Teknologi med økt kompleksitet stiller høye krav til informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Økende 

digitalisering av informasjonsbehandling og et trusselbilde i rask utvikling fordrer at kommunene ivaretar 

nødvendig grad av sikkerhet. Personopplysninger skal vernes på en slik måte at de ikke kommer i feil 

hender eller utilsiktet endres, og sensitive personopplysninger skal skjermes spesielt. God 

informasjonssikkerhet og god internkontroll bidrar til å sikre at kommunene behandler personopplysninger 

lovlig, sikkert og forsvarlig.  

Tiltak 2019: 

Kommunene har etablert felles personvernombud fra 01.09.18. Viktige oppgaver for ombudet blir å 

planlegge og etablere tiltak som sikrer godt personvern og god informasjonssikkerhet. Stillingen som felles 

personvernombud er etablert som et fast stilling og inngår i Kongsbergregionens driftsbudsjett.   

 

6. Arkitektur og standardisering  
For at innbyggere og næringsliv skal oppleve de digitale tjenestene som gode, må de interne systemene 

kommunisere seg i mellom, og utveksle informasjon på tvers av forvaltningsnivå. For å få dette til, må det 

utvikles en IKT-arkitektur som beskriver sammenhengen mellom de strategiske målene og de teknologiske 

behovene.  Bruk av standarder og gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter er viktige 

elementer i en slik IKT-arkitektur. 

Tiltak 2019: 

 Gjenbruke nasjonale digitale løsninger som kan gi gevinst 

 Tilrettelegge for automatisering av arbeidsprosesser 

 Etablere virksomhetsarkitektur for tekniske tjenester 

 Videreutvikle løsningen «Orden i eget hus – i praksis» slik at den ivaretar kravene i GDPR 

 Bistand til oppfølging av regional bredbåndstrategi herunder kartlegging, samordning av tiltak, 

utarbeiding av felles retningslinjer og utforming av søknader om statlig støtte til utbyggingstiltak. 

 

Budsjett 2019: 

 

 

 

6 Arkitektur og standardisering Budsjett 2017 Forslag 2018 Budsjett 2019

Prosjektledelse og prosesskostnader 50 000 50 000 50 000                

Kjøpte tjenester (gjenbruk av nasjonale løsninger og robotisering - teknisk tilrettelegging)250 000 250 000 750 000              

Modernisering av folkeregisteret - lokale tilpasninger i fagsystemer / investeringer 50 000 400 000              

Prosjektressurs - koordinere implementering av modernisert folkeregister 400 000              

Automatisering og kontroll av tilgangsstyring i fagsystemer (IDM fase 2) 100 000 300 000              

Virksomhetsarkitektur - kartlegge prosessforbedringer - teknisk infrastruktur 500 000 300 000              

Videreutvikling av løsningen  "Orden i eget hus" (videreutvikling i 2019?) 200 000 200 000              

Diverse og uforutsette kostnader 100 000              

Kjøpte tjenester til oppfølging av regional bredbåndstrategi 500 000              

Sum 300 000 1 150 000 3 000 000       

153



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

Tiltaksplan digitalisering 2019 

5 

 

 

 

7. Helse og velferd  
Kommunene har ansvar for at innbyggerne får gode helse- og omsorgstjenester. En helhetlig satsning på 

IKT vurderes av mange som det mest virkningsfulle tiltaket for styrket kvalitet og effektivitet i helse- og 

omsorgssektoren. Det overordnede målet for digitialisering av disse tjenestene er å understøtte målet om 

et helhetlig pasientforløp 

Det er derfor behov for verktøy og systemer som understøtter informasjon og kommunikasjon mellom 

kommuner og eksterne parter. Velferdsteknologi bidrar til en sikrere og bedre hverdag for brukere og 

helse- og omsorgspersonell.  

Tiltak 2019: 

 Etablere løsning for digitalisering av søknadsbehandlingsprosesser i sosialtjenestene (DIGISOS) 

 

Budsjett 2019: 

 

 

 

8. Oppvekst og utdanning  

Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i skolen og skal være integrert i alle fag. 

Digitale læremidler er digitale ressurser utviklet for læringsformål. Bruk av IKT i skolen omhandler også 

digitale verktøy/ressurser som ikke nødvendigvis er utviklet til læringsformål. Skoleeiere bør ha planer for 

planer for innkjøp og forvaltning av digitale læremidler samt planer for kompetanseutvikling av lærere. 

Skoleeiere må også tilrettelegge for digital vurdering og egenstyrt læring.   

Tiltak 2019: 

 Øke felles stillingsressurs til brukerstøtte/opplæring ifb med implementering av nye digitale 

løsninger i skolene høsten 2018 (fra 10 % til 30 % stillling) 

Budsjett 2019:  
 

 

7 Helse og Velferd Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Program Velferdsteknologi 2015 – 2018 2 830 300 2 500 000 -                       

Digital saksbehandling i Helse- og omsorg (eArkiv og digital utsendelse) 300 000

Implementering av DigiSOS Digitalisering av søknadsprosessen vedr. økonomisk sosialhjelp 800 000              

Sum 2 830 300 2 800 000 800 000          

8 Oppvekst og utdanning Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Anskaffe og ta i bruk nye felles digitale løsninger i skoler og barnehager 1 000 000 1 000 000

Kjøpte tjenester ifb med implementering 1 000 000 1 000 000

Anskaffe og etablere felles digitale løsninger for PP-tjenestene 600 000 300 000

Prosjektledelse og prosesskostnader ifb med implementering av nye felles løsninger 1 000 000 1 000 000

System-support nye felles digitale løsninger - felles opplærings- koordineringsressurs 200 000              

Sum 3 600 000 3 300 000 200 000
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9. Plan, bygg og geodata 
Innbyggere og næringsliv forventer at kommunene legger til rette for en utvikling som sikrer en 

optimalisert arealbruk og bebyggelse. Kommuner har ansvar for at plan- og byggesaksprosesser bygger på 

grundige analyser, at saksbehandlingen er åpen og at det er tilrettelagt for innsyn og medvirkning i 

prosessene. Kommunene bør utnytte de mulighetene som ligger i digitale planregistre.  

Tiltak 2019: 
 

 Implementere eByggesak i de 6 resterende kommuner 

 Jobbe videre med grunndata koordinert med prosjektet «Orden i eget hus – i praksis» 

 Forberede og planlegge prosess for digitalisering av kommunale planprosesser 

 

Budsjett 2019: 

 
 

 

 

10. Digital administrasjon 
 

Tiltak 2019:  
 Etablere midlertidig ressurs som regional eHandel-koordinator for å bistå kommunene i utrulling av 

eHandel i stor skala 

 Planlegge utrulling av Office-365 for alle ansatte i regionen – f.eks. etablere felles 
kjøreregler/rutiner, tilrettelegge opplæring mm. 

Budsjett 2020: 
 

 

9 Plan, bygg og Geodata – Hovedprosjekt Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Prosjektledelse og prosesskostnader 300 000 300 000 300 000              

Kjøpte tjenester 100 000 100 000

Tilrettelegging for fulldigitale byggesaksprosesser, frikjøp 200 000

Tilrettelegging for fulldigitale byggesaksprosesser, andre kostnader 200 000

Tilrettelegging for digitaleplanprosesser, frikjøp 200 000 200 000              

Tilrettelegge for digitale planprosesser, andre kostnader 300 000 300 000              

Diverse og uforutsette kostnader 100 000 100 000 100 000              

Sum 900 000 1 000 000 900 000          

10 Digital administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Koordinatorressurs eHandel 500 000 500 000 800 000              

Avtaleforvaltningssystem 500 000 500 000 -                       

Verktøy for analyse (økonomi) Numedalskommunene har denne 150 000 0

Verktøy for oppfølging av økonomiplanarbeidet ingen av kommyn 450 000 0 -                       

Prosjektstyringsverktøy / dokumentdeling -  kartlegge behov og muligheter 100 000 100 000              

Deltakelse i KS finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter 1 100 000 -                       

Sum 1 600 000 2 200 000 900 000          
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Samlet budsjett 2019 for alle satsningsområdene 
  
Oversikten nedenfor viser en sammenstilling av budsjett for alle 10 satsningsområder. 

 

  

Tiltakene foreslås finansiert slik: 

  

 

Kommunale bidrag – 2017 – 2019: 

  
 

Det er viktig å merke seg at summen av kommunale bidrag i 2019 vil være vesentlig lavere enn tidligere år. 

Dette skyldes i hovedsak at mange tiltak i 2019 finansieres av ubrukte midler i 2017/18. For årene 2020 – 

2023 vil ny regional digitaliseringsstrategi legges til grunn for årlig satsning. Det vil derfor ikke være mulig 

nå å budsjettere for flere år enn 2019.  

Basert på tidligere års satsninger og ambisjonene i ny digitaliseringsstrategi, vil man derimot kunne anta at 

kommunenes totale andel av årlige kostnader i perioden 2020 – 2023 vil ligge på ca kr. 10 mill. 

Sum budsjett pr. satsningsområde pr. år 2017 2018 Budsjett 2019

1 Digital dialog 1 250 000 1 800 000 4 050 000           

2 Strategisk ledelse og IKT

3 Kompetanse 520 000 550 000 320 000              

4 Arkiv og dokumenthåndtering 4 900 000 1 300 000 4 500 000           

5 Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet 900 000 -                       

6 Arkitektur og standardisering 300 000 1 150 000 3 000 000           

7 Helse og Velferd 2 830 300 2 800 000 800 000              

8 Oppvekst og utdanning 3 600 000 3 300 000 200 000              

9 Plan, bygg og Geodata 900 000 1 000 000 900 000              

10 Digital administrasjon 1 600 000 2 200 000 900 000              

Sum 15 900 300 15 000 000 14 670 000     

Finansiering av digitaliseringstiltakene 2017 2018 Budsjett 2019

Kommunale bidrag 11 470 000      9 500 000          4 070 000       

Annen finansiering 4 430 300        5 500 000          10 600 000         

Sum 15 900 300      15 000 000       14 670 000     

15900 300 
15 000 000 14 670 000

11470 000 

9500 000 

4070 000 

2017 2018 2019

Kommunale bidrag 2017 -
2019

Budsjett Kommunale bidrag
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“CB/199% (
Innsendt 28 02 20181416

' * Refnr: OMQJDW

Tinn kommune
Torget 1

Postboks 14

3661 Rjukan

Telefon 35 08 26 00

Telefaks 35 08 26 65

E-post: post@tinn.kommune.no

Hjemmesrde: http://www.tinn.kommune.no

Søknad om midler til  kulturformål

Opplysninger om søker
Søknaden gjelder (navn på prosjekt/tiltak/arrangement/aktivitet)

Søknad om tilskudd til skibuss fra Atrå til Bakkhusjordet

Søker er:

121 Privatperson

El Forening/Iag/organisasjon/foretak uten org.nr.

r  121 Forening/Iag/organisasjon/foretak med  org.nr.

 

  

 

Org.nr. Forening/organisasjon

987617047 TINN IDRETTSLAG

Adresse . Postnr. Poststed  - ,.,__

3656 Atrå

Fornavn og ev. mellomnavn Etternavn

Kjetil Øigarden

Mobilnr. E-postadresse —_

90598477 ko@atilaa-as.no

Bankkonto (11  sifl‘er)

2620 21 36655

Søknad om tilskudd
Søknad om tilskudd:

El Kultur- og idrettsarrangementer

El Særskilt kulturtiltak/prosjekt/aktivitet

! [1 Mindre kuItuniltak/prosjekUaktivitet 1

E  El Løypekjøring

Bl Driftstilskudd

Driftstilskudd

IZI Lag og foreninger

El  Samfunnshus/grendehus

Driftstilskudd lag og foreninger

Beskrivelse av søker, type aktivitet og hva det søkes midler til

Tinn IL har i flere år administrert, og delvis bekostet gratis skibuss for barn og unge i vintersesongen.

Bussen går tur/retur fra Atrå til Bakkhus i Tessungdalen hver onsdag fra mediojanuar og så lenge sesongen tillater

det.

' . .
Budsiett for skibuss er som følger:

Kostnad Tinn Billag for kjøring, 14 tur/retur 50000,-

Sponsorinntekter næringslivet 15000,-

Tinn IL tilskudd 15000,-

Tilskudd Tinn Kommune 20000,-

0826_701770,  Sem  &  Stenersen Prokom AS Side  1  av  2
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Søknad  om midler til  kulturformål

For vintersesongen 2019 søkes det derfor om tilskudd på 20 000 kr.

Rapport fra forrige år  4 '

Dette er et populært tilbud som blir benyttet av mange barn og unge.

Skisesongen 2017 var en veldig snøfattig vinter som gjorde at det dessverre ikke ble like mange turer da de ikke

klarte å holde anlegget oppe pga snømangel.

Legger ved regnskapet fra 2016 da vi ikke har 2017 regnskapet klart eller godkjent.

Har skrevet inn budsjertet/kostnadsoversikt/finansieringsplan for ski bussen over så da kommer det ikke noe vedlegg

under med dette. Hvis dere likevel skulle trenge dette er det bare å ta kontakt.

Antall medlemmer per 1.1. dette år:

1 Barn/ Ungdom  O- 17 år Voksen 18  + l

1 165 140 *!

Medlemskontigent: *" i * —

Barn/ungdom Voksen * i

100 l75

(  Søknadssum

20 000

'! Obligatoriske vedlegg:

-  Godkjent regnskap fra forrige ar

-  Spesifisert budsjett/kostnadsoversikt/finansiering

-  Dersom laget/foreningen har Årsmelding, skal denne legges ved

Type vedlegg Last opp vedlegg Ettersendes

,. Årsmelding ; ÅRSMELDING for El per post
. l .

r‘ i 2016.docx — ‘
1‘ Type vedlegg Last  opp vedlegg 'Enersendes ;

Regnskap regnskap 2016.pdf El per post

0826—701770, Sem  &  Stenersen Prokom AS Side 2 av 2
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Sandefjord 6. sept. 2018 

 
 
 
Til ordfører og rådmann 
Tinn kommune 
 

 

 

Søknad om driftstilskudd til Matsentralen Vestfold og Telemark 

De fire ideelle organisasjonene Kirkens Bymisjon, Evangeliesenteret, Kristen besøkstjeneste (Stokke) 
og Frelsesarmeen etablerte 24. april 2018 foreningen Matsentralen Vestfold og Telemark, hvor 
formålet er å bekjempe matsvinn fra matindustrien, og å hjelpe vanskeligstilte personer. Vi inviterer 
til et offentlig – privat spleiselag, og gjør denne henvendelsen til alle kommuner i Vestfold og 
Telemark.  

For 2 kroner vil Matsentralen kunne omfordele mat tilsvarende ett måltid. For hver kilo omfordelt 
mat sparer vi miljøet for cirka 3 kg CO2-utslipp. En støtte på 100 kroner betyr at mat til en verdi av 
1000 kroner kommer til noen som ikke har råd til å bruke dette beløpet på mat. Vi søker alle 
kommunene i Vestfold og Telemark om ett måltid for hver innbygger i kommunen. Det vil 2 kroner 
ganger innbyggertallet.  

Historikk 
Den første Matsentralen i Norge ble etablert i Oslo i 2013, og har nå også fått lokalisering i Rogaland, 
Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø før vi nå etablerer virksomheten her i Vestfold og Telemark. Vi 
trenger som de øvrige Matsentralene støtte fra matindustrien og ulike stiftelser og fond for å reise 
kapitalen som er nødvendig både til investeringer ved oppstart og til drift. Vi har også gjort en 
henvendelse til fylkesordførerne med spørsmål om midler til oppstart. 
 
Matindustrien 
Parallelt med henvendelsene til kommunene har vi dialog med produsenter og grossister i 
matindustrien. Med en Matsentral for regionen vil det bli enklere å motta større partier fra 
matindustrien, og kvalitetssikringen og distribusjonen ut i befolkningen vil bli langt bedre. Vi vet at 
bredden av lag, foreninger og organisasjoner som allerede arbeider for å hjelpe vanskeligstilte i våre 
to fylker er stor, og vi regner med at tiltakene er flere enn de vi har oversikt over nå. De eneste krav 
vi vil stille til tiltakene som deler ut, er at kvalitetssikring og håndtering er i henhold til krav fra 
Mattilsynet og matindustrien. Utredningsarbeidet som er gjort ligger ved denne søknaden. 
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Lokalisering 
Det er inngått en leieavtale for et lager på 400 m2 på Hegdal industriområde i Larvik, og her vil det 
bygges frys- og kjølerom, i tillegg til at det må være tørrvarelager. Matsentralen vil tilknytte seg både 
frivillige og personer som sliter i forhold til det ordinære arbeidslivet, og ha denne sosiale 
dimensjonen i tillegg til fordeling av mat til de som i dag har matutdeling som en oppgave. 

Økonomi 
Vi har et budsjett på 2 millioner kroner som helårs driftsbudsjett. I tillegg har vi et 
investeringsbudsjett til kjøl/ frys, lastebil, truck/ snegle og annet utstyr på 1 million kroner. Vi har så 
langt mottatt 1,8 millioner kroner fra Kavlifondet til oppstarts- og driftsmidler i tre år. 
 
Vi håper på en positiv behandling av denne søknaden, og at det er mulig å imøtekomme 
henvendelsen med 2 kroner pr innbygger i deres kommune. Om det er ønskelig med en nærmere 
presentasjon for politisk ledelse og/ eller administrasjon, så ta gjerne kontakt. 

 

Vennlig hilsen 

Thorgeir Nybo 
Daglig leder 
Matsentralen Vestfold og Telemark 
93 40 26 42 
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Matsentralen Vestfold og Telemark

Beskrivelse av muligheter for 
etablering av 

Matsentralen Vestfold og 
Telemark

Styringsgruppen
15. mai 2018

Foto: Frelsesarmeen
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Forord 

Det finnes matsentraler i 36 land. Norges første matsentral startet opp i Oslo i september 2013 
og hadde sitt første hele driftsår i 2014. Matsentralen Oslo sørger for at rundt 100 veldedige 
virksomheter og dermed titusenvis av vanskeligstilte får mat som ellers ville kastes. I 2017 
omfordelte de mat tilsvarende 2,4 millioner måltider. 

Matsentralen Oslo er eiet av fem ideelle organisasjoner. 
Noen av de samme organisasjonene har etablert en 
matsentral i Bergen. 

Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper 
matsvinn og hjelper vanskeligstilte. Over 500.000 
mennesker i Norge lever under EUs fattigdomsgrense, samtidig er det et stort miljøproblem at 
355 000 tonn mat kastes nasjonalt. Matsentralen er en unik løsning på disse to 
samfunnsproblemene. 

Kristen Besøkstjeneste og Frelsesarméen Larvik har begge, uavhengig av hverandre, hatt tanker 
om etablering av en matsentral i regionen.   

En styringsgruppe ble nedsatt i februar 2018 og utvidet med en representant i mars 2018. Det 
geografiske nedslagsfeltet er siden utvidet til å omfatte Telemark og Vestfold. 

Denne sluttrapporten tar utgangspunkt i forarbeidet til Matsentralen Stavanger, og dette var til 
stor hjelp i forarbeidet i Telemark/Vestfold.  Men kartlegging og grunnarbeid er tilpasset 
forholdene i vår region. 

Vi vil takke Matsentralen Oslo ved Cristiano Aubert samt Matsentralen Norge ved Paula 
Capodistrias som har bidratt med mye god informasjon, grunnlagsmateriale og nyttige råd i 
forprosjektet.  
 

 
Stokke, 15. mai 2018 

 
Styringsgruppen 

 
 

Bjørn Edvart Andersen Odd Arvid Stykket Anne Christine Mjaugeto 
Frelsesarmeen Evangeliesenteret Kirkens Bymisjon 
   
Jan Martin Øvland Torgeir Nybo 
Kristen Besøkstjeneste Frelsesarmeen 
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Sammendrag 

Initiativet til Norges første matsentral kom fra dagligvarebransjen, og høsten 2013 ble 
Matsentralen Oslo stiftet av Blåkors, Pinsevennenes Evangeliesenter, Frelsesarmeen, Kirkens 
Bymisjon og IOGT Norge. Den er finansiert gjennom støtte fra matvareindustrien (finansierer 50 
% av kostnadene til matsentralen), legater, stiftelser og gaver fra næringslivet. I tillegg betaler 
mottakerorganisasjonene en årlig medlemsavgift. Fra og med 2017 får Matsentralen Oslo også 
tilskudd fra staten og Oslo kommune. 

NorgesGruppen uttalte 2. desember 2016 at tiden nå var inne til å etablere flere regionale mottak. 
Norge er et langstrakt land, og det er behov for gode løsninger flere steder enn i Oslo. En 
profesjonell mottakskapasitet for overskuddsmat er ikke tilstrekkelig utviklet med én matsentral. 
Gjennom et offentlig-privat samarbeid hevder NorgesGruppen at det bør etableres matsentraler 
i de fem største regionene i Norge.  

Styringsgruppen i vår region har hatt som oppgave å utrede muligheten for å etablere en 
matsentral for å ta imot fullverdig mat av god og forskriftsmessig kvalitet som av praktiske årsaker 
ikke kan omsettes i vanlige kanaler, og distribuere disse varene til vanskeligstilte. 

Styringsgruppen har kartlagt at dagens volum på mat til utdeling og servering gjennom de ulike 
organisasjonene ligger på ca. 375 tonn pr. år. Organisasjonene har i dag ulike ordninger og avtaler. 
Tilfanget av mat er variabel og varierende gjennom året og mellom organisasjonene. En 
matsentral vil kunne øke det totale tilfanget av overskuddsmat til organisasjonene og gjøre det 
enklere for de veldedige organisasjonene å få tilgang på tilstrekkelig og variert tilbud av matvarer 
til servering og utdeling blant vanskeligstilte. 

Styringsgruppen har ikke identifisert vesentlige barrierer for etableringen, verken med hensyn til 
regelverk eller logistikk. Tanken er å i størst mulig grad bygge på systemer og rutiner fra andre 
avdelinger. 

Styringsgruppen er i dialog med Dag Klettum i Søndre Eiendom AS om lokaler i Hegdalveien 84 i 
Larvik. Det er også kontakt med John Heggelund i Shop Management AS om leie av godt egnede 
lokaler på Borgeskogen Industriområde i Sandefjord kommune. I begge lokalene må det eventuelt 
investeres i fryse og kjøle. 

Logistikkbehovet for en matsentral kan delvis dekkes ved å benytte seg av ledig kapasitet på 
returtransportene fra butikk, ledig kapasitet på øvrige transportmidler i tillegg til at det vil være 
behov for en egen distribusjonsbil.  

Landsdekkende leverandører/støttespillere ønsker å forholde seg til en enkelt aktør innen 
redistribusjon av overskuddsmat. Matsentralen Norge vil være paraplyorganisasjonen for 
Matsentralen Vestfold og Telemark og skal være formidler av systemer og avtaler med nasjonale 
aktører, i tillegg til de avtalene vi kan få lokalt.  

 

164



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

4  

15. mai 2018

 

Styringsgruppen har kartlagt investeringsbehov for en matsentral på rundt 1 000 000 kroner. 
Driftsbudsjettet viser årlige kostnader, før avskrivninger, på rundt 1,2 millioner kroner.  

Enhver matsentral er avhengig av ekstern finansiering fra støttespillere i næringsliv og det 
offentlige. Før Matsentralen TeleVest kan etableres må det foreligge tilsagn om nødvendig 
finansiering til investering og drift. 

Erfaringer fra Oslo viser at det er mulig å få støtte fra dagligvarekjedene, leverandører, legater, 
stiftelser og gaver fra næringslivet. I tillegg vil organisasjonene som henter mat fra matsentralen 
betale en årlig medlemsavgift. 

De fire ideelle organisasjonene som har deltatt i utredningsarbeidet, ønsker å etablere 
Matsentralen Vestfold og Telemark. Foreningen vil være medlem av Matsentralen Norge (en 
paraplyorganisasjon for matsentralene i Norge). Vedtekter er utarbeidet og foreningen 
Matsentralen Vestfold og Telemark ble formelt stiftet i 24. april 2018. 

Styringsgruppen 

Matsentralen Norge og Kristen Besøkstjeneste inviterte aktørene innen arbeid blant 
vanskeligstilte i Telemark/Vestfold-regionen til et møte 13. februar 2018 hvor behov og 
muligheter for en etablering av en matsentral ble drøftet. Møtet konkluderte med at man ville 
arbeide videre med dette, og en styringsgruppe med følgende sammensetning ble etablert. I 
tillegg ble det i arbeidsmøte i styringsgruppen den 14. mars 2018, vedtatt et 5. medlem i 
styringsgruppen: 

1. Bjørn Edvart Andersen, fra Frelsesarmeen Larvik,  
2. Odd Arvid Stykket fra stiftelsen Evangeliesenteret  
3. Jan Martin Øvland fra Kristen Besøkstjeneste  
4. Anne Christin Holst Mjaugeto fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Vestfold  
5. Torgeir Nybo, fra Frelsesarmeen 
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Mandat 

På det samme møtet ble følgende mandat for styringsgruppen vedtatt: 

Styringsgruppen skal utrede muligheten for å etablere en matsentral i Telemark/Vestfold og 
legge fram konklusjoner. Dette skal skje gjennom å: 

1. Utrede grunnlaget for en matsentral. 
 

2. Vurdere og beskrive konsept for en matsentral, i samarbeid mellom 
ideelle/frivillige organisasjoner. 

3. Utarbeide investeringsbudsjett, driftsbudsjett og finansieringsplan 

4. Lage forslag til stiftelsesdokument og vedtekter  
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Styrende prinsipper 

Trygt Systemet skal sikre at all mat er trygg. 

Kvalitet All mat som serveres eller deles ut, skal være av god og forskriftsmessig 
kvalitet. 

Behovsstyrt De ideelle organisasjonenes behov for mat skal være styrende for oppbygging 
og drift av systemet. 

Nytteverdi Matsentralen skal medføre samfunnsøkonomiske besparelser. 

Inkluderende Matsentralen skal være en løsning som alle aktørene kan samarbeide om: 
ideelle organisasjoner, produsenter, grossister og dagligvarekjeder. 

Fakta om matsvinn 

Totalt matsvinn i Norge   

Samlet (matindustri, grossist, dagligvarehandel og husholdning) kastes det mat tilsvarende 355 
000 tonn, eller 68,7 kg per innbygger (2016). Matsvinnet tilsvarer et økonomisk tap på mer enn 
20 milliarder kr per år. Klimagassutslippene forbundet med matsvinnet tilsvarer 978 000 tonn 
CO2-ekvivialenter, eller ca. ¼ av utslippene fra personbiltransporten i Norge. I Norge har det vært 
en åpen diskusjon rundt utfordringen ved de store mengdene mat som kastes. Det har også vært 
diskutert lovforslag mot å kaste mat.  

 

Matsvinn i norske husholdninger  

En gjennomsnittsperson kaster 42,1 kg mat per år (2016). En gjennomsnittshusholdning kaster 
mat for 5 800 kr hvert år. Matsvinnet fra husholdningene utgjør 13 % av forbruket – hvilket betyr 
at hver åttende handlepose havner i søpla. Dette er både et etisk og moralsk dilemma i en verden 
med en milliard sultende og et stadig mer synlig problem med utslipp av klimagasser. Mat som 
ikke blir spist, blir snarere et dobbelt klimaproblem. Det skapes klimagasser både i produksjonen 
av maten og når den går i forråtnelse.  

De ideelle organisasjonene i Norge ville i større grad kunne nyttiggjøre seg overskuddsmaten i sitt 
arbeid rettet mot fattige og vanskeligstilte personer, dersom det fantes regionale matsentraler. 
Matsentralen Oslo samler i dag inn mat fra produsenter og grossister som igjen blir distribuert 
over store deler av Østlandet (70 % distribueres i Oslo). 

Det finnes i dag matsentraler i 36 land. Disse matsentralene sørger for innsamling, sortering og 
forskriftsmessig lagring av mat og dagligvareprodukter fra restauranter, dagligvarebutikker, 
grossistlagre og produsenter. Matsentralene i disse landene sørger også for distribusjon av 
matvarer til organisasjoner som deler ut eller serverer mat til fattige og vanskeligstilte. 
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Organisering av Matsentralen Vestfold og Telemark 

Erfaringer fra Oslo og fra andre land, tilsier at det må være lokalt eierskapet til en matsentral. 
Matsentralen bør styres av ideelle organisasjoner. Matsentralen i Oslo er organisert som en 
forening med fem medlemmer, alle ideelle organisasjoner. Styringsgruppen har ikke vurdert 
andre organisasjonsformer (stiftelse, aksjeselskap m.v.) da man ønsker å legge seg tett opptil 
modellen i Oslo og en kommende nasjonal struktur under paraplyen Matsentralen Norge. 
Foreningen ledes av et styre på minst fem og høyst sju medlemmer, i tillegg til to 
varamedlemmer. Ett av styremedlemmene utpekes av Matsentralen Oslo. Ett medlem skal 
velges eksternt. Styremedlemmer tjenestegjør i to år.  

 

Styringsgruppen har kommet frem til at det vil være behov for lønnede ansatte tilsvarende 1 
årsverk. Dette er basert på at matsentralen holder åpent tre dager i uken og at daglig leder i 
tillegg har en dag forbeholdt administrasjon. Matsentralen vil også basere sin virksomhet på 
frivillige og muligens også noen på arbeidstrening. 

 

Relevant regelverk for Matsentralen 

En matsentral som henter mat fra grossister og detaljhandel, vil være å regne som en 
næringsmiddelvirksomhet. Dette vil normalt også gjelde for serveringssteder/kafeer som 
matsentralen leverer varer til. At produkter gis bort, medfører ikke at de ikke vil omfattes av 
næringsmiddelregelverket. 

Matsentralen med underliggende enheter/serveringssteder må ses på som én virksomhet med 

✓ en driftsansvarlig 

✓ ett styringssystem 

✓ enhetlig rutine for innfrysing, merking, distribusjon og omsetning 

✓ ingen ”åpen” omsetning 

✓ synlig logistikk og sporbarhet på varer 
 

Matsentralen vil bli ansett som den endelige sluttbrukeren av donert mat, med ansvar for å 
håndtere varene til brukerstedet, ansvar for felles styringsrutiner og ansvar for at maten ikke 
omsettes videre. Matsentralen og tilhørende kjøkken vil derfor ha meldeplikt til Mattilsynet, 
være omfattet av næringsmiddelregelverkets krav til distribusjon og hygiene og må ha tydelig 
definerte driftsansvarlige for de ulike aktivitetene.  

All mat som omsettes, skal være trygg. Rettmessig ”eier” av varene, i dette tilfellet 
matsentralen, kan imidlertid for eget bruk disponere over varene (kuldekonservering, 
varmebehandling, ompakking etc.). Ettersom matsentralen med tilhørende enheter vil være en 
enhet bestående av flere ledd er det viktig å kunne identifisere mat som har skiftet ”status”, når  
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den ble fryst inn og ansvarlige aktører i distribusjonen. Endret status fra kjølt til fryst, inklusiv 
tidspunkt for endring av status, må derfor angis på produktets originale emballasje. 

Varene kan omsettes til matsentralen innenfor fastsatt holdbarhetstid, hvor matsentralen fryser 
dem inn. Grossist eller detaljist kan også fryse inn varene på vegne av matsentralen når varene 
endelig og utvetydig er besluttet omsatt til matsentralen. 

En matsentral må ha forskriftsmessig transport fra avhenting til sluttbruker. Kuldekonserverte 
kjøttvarer må transporteres i ubrutt frysekjede fra nedfrysingssted til serveringssted. Andre 
kjøle- og frysevarer skal transporteres og lagres i ubrutt kjøle- og frysekjede. Dersom 
distribusjon skjer uten kulde, må matsentralen i samråd med Mattilsynet, sine leverandører og 
sine samarbeidspartnere være enig om betingelsene (i Oslo praktiseres 1 time transport uten 
kulde). 

 

Rapportert matbehov  

Som hovedregel skal Matsentralen Vestfold og Telemark 
følge de samme retningslinjer som Matsentralen Oslo 

De ideelle organisasjonenes behov for mat skal være 
styrende for oppbyggingen og driften av en matsentral. For 

å estimere hvilke behov som finnes, er det viktig å definere hva som faller innenfor begrepet 
humanitære formål og hva som faller utenfor. 

Styringsgruppen har i sin kartlegging tatt utgangspunkt i aktivitetene som ideelle organisasjoner 
i området har bygget opp per i dag og har i tillegg vurdert i hvilken grad disse kan utvides 
dersom tilgangen til mat økes og gjøres mer stabil. Når matsentralen er i drift forventer 
styringsgruppen at også andre organisasjoner i tillegg til organisasjonene som er nevnt i denne 
rapporten, vil ønske å hente ut overskuddsmat fra matsentralen.  

Utdeling og servering av mat er en viktig del av tilbudet de ideelle organisasjonene gir til 
vanskelighetsstilte personer i regionen. 

Som ledd i forprosjektet er organisasjoner og frivillighetssentraler i Telemark og Vestfold 
kontaktet for å kartlegge aktuelle brukerorganisasjoner. Responsen har vært god. De fleste 
organisasjonene var representert på det første informasjonsmøte som ble holdt i lokalene til 
Kristen Besøkstjeneste på nyåret 2018. 

En matsentral med lager- og logistikkløsninger vil være et virkemiddel for å bidra til å redusere 
de ideelle/frivillige organisasjonenes eksisterende utfordringer på følgende områder. 
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Lager og lagerstyring 

Organisasjonene har begrenset lagerkapasitet, særlig gjelder dette kjøl og frys. Derfor må man 
tidvis si nei til å ta imot overskuddsmat. Matsentralen i Oslo samarbeider med Visma om å 
utvikle et lagerstyringssystem. Dette vil bli gjort gratis tilgjengelig for øvrige matsentraler i 
Norge. 

Logistikk 

Innhenting av matvarer fra butikk vil være basert på egne/frivillige sjåfører og på egne/innlånte 
transportmidler. Noen av organisasjonene har ikke egne varebiler og har behov for å få levert 
varer. 

Forutsigbarhet 

For å kunne forberede måltider og utdeling har de ideelle/frivillige organisasjonene behov for å 
vite hvilke matvarer som de vil ha tilgjengelig. 

 

Økonomi 

Som grunnprinsipp bør ikke etableringen av en matsentral generere ekstrakostnader for de 
ideelle/frivillige organisasjonene. All overskuddsmat fra leverandører bør derfor være gratis for 
matsentralen og maten bør også distribueres gratis til de ideelle/frivillige organisasjonene.  

Alle kostnader relatert til innsamling av mat, fram til et gitt punkt, bør bæres av matverdikjeden. 
Alle kostnader relatert til transport, sortering, kontroll, administrasjon, formidling og transport ut 
til de ideelle/frivillige organisasjonene skal bæres av matsentralen. 

Uttak Avgift 

Under 2 tonn Kr 2 500 

Fra 2 til 10 tonn Kr 3 500 

Fra 10 til 50 tonn Kr 5 000 

Over 50 tonn Kr 7 500 
 

Organisasjonene som henter mat/produkter fra Matsentralen Oslo belastes med en årlig avgift 
basert på årlige uttak som vist i tabellen over. Vi tenker å legge seg på samme avgiftsnivå. 
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Investeringsbudsjett 
Kartleggingen viser at vi kan leie lager rimelig. Det er behov for etablering av kjøl og frys med 
mobile enheter. Det er satt opp følgende veiledende investeringsbudsjett 

Varebil med lift < 3,5 tonn Kr 350 000 (brukt bil pris uten kjøl) 

Gaffeltruck brukt Kr 80 000 

Inventar, kontorutstyr, pc etc Kr 70 000 

Kjøl-og fryse Kr 500 000 

Total    kr. 1 000 000     

 

Driftsbudsjett 
Styringsgruppen legger til grunn følgende budsjettforutsetninger: 

➢ Rimelige lokaler iht forslag nevnt over. En ansatt med 1 årsverk, i tillegg til frivillige. 
➢ Åpningstid 3 dager pr uke. 
➢ Avskrivningstid: bil og pallejekk 5 år, pc/inventar/diverse 5 år, frys og kjøl 10 år 
➢ Ikke budsjettert med destruksjonskostnader (IVAR) 

 

Tabell: Driftsbudsjett for 12 måneders drift 

Lønn inkl sosiale kostnader Kr 500 000 
Administrative kostnader Kr 100 000 
Lagerleie m/ felleskostn. Kr 370 000 
Strøm Kr 60 000 
Andre driftskostnader Kr 170 000 
Avskrivinger (Kr 150 000) 
  
Sum driftskostnader kr 1 200 000 
Sum driftskostn. inkl avskr (kr. 1 350 000) 

 
Vi ser for oss at foreningen vil kjøpe tjenester til regnskap og it. 

 

Finansieringskilder 
Matsentralen i Oslo finansieres gjennom støtte fra det private og det offentlige. Dette inkluderer 
støtte fra: 

● Bedrifter 
● Stiftelser, legater, fond 
● Det offentlige (kommune og stat)  
● Privatpersoner 
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Erfaringen fra Oslo og andre land tilsier at det er av avgjørende viktighet at en matsentral er et 
samarbeidsprosjekt mellom privat, offentlig og ideell sektor. Et størst mulig samarbeid om 
finansieringen av matsentralen vil derfor være å anbefale. Eksempelvis budsjetterer 
Matsentralen Oslo med 2 millioner kroner i tilskudd fra matindustrien. For 2017 kommer det 
også statlige og kommunale tilskudd til denne matsentralen. 

 
Kommunalt engasjement  

Styringsgruppen vil nå gjennomføre møter og sende søknader til ulike fond og stiftelser samt ha 
dialog med kommunene. Fremover (se fremdriftsplan under) vil det også gjennomføres møter 
med matindustrien sentral og regionalt for å avklare viljen til et privat-offentlig-ideelt samarbeid 
om finansiering av regionale matsentraler. 

 

Fremdriftsplan 
Styringsgruppen arbeider etter følgende fremdriftsplan 

Aktiviteter Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 2018 
Formell stiftelse Matsentralen 
Vestfold og Telemark 

X        

Møter med kommuner, IVAR, 
matvareindustrien 

  X      

Søknader om støtte fra stiftelser 
og fond 

  X      

Inngå avtaler med 
matvarekjedene 

   X     

Rekruttere daglig leder      X   
Inngå leieavtale av lager      X   
Oppstart og innkjøring       X  
Ordinær drift        X 

 
I møter og avtaleinngåelser med sentralleddene til matvarekjedene vil Matsentralen Oslo bistå. 

Selv om foreningen formelt stiftes i april er rekruttering av daglig leder og inngåelse av bindende 
avtaler avhengig av at det finansielle grunnlaget kommer på plass. 
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VEDTEKTER FOR FORENINGEN  

«MATSENTRALEN VESTFOLD OG TELEMARK» 

 

§ 1    Foreningens navn 

Foreningens navn er: Matsentralen Vestfold og Telemark 

 

§ 2 Formål  

Foreningens formål er å motta overskuddsmat og –varer fra produsenter, matvarekjeder og 
serveringssteder. Maten videreformidles deretter til ideelle organisasjoner som driver servering og 
utdeling av mat til vanskeligstilte personer. 

 

§ 3    Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld. Ingen av foreningens medlemmer eller andre tredjeparter har ansvar for foreningens gjeld med 
mindre annet er særskilt avtalt med foreningens kreditorer. 

 

§ 4    Medlemmer 

Medlemmene er ideelle og frivillige organisasjoner som driver ikke-kommersiell servering og/eller 
utdeling av mat til vanskeligstilte. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag 
medlemskontingent er betalt.  

 

§ 5    Stemmerett og valgbarhet 

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.  

 

§ 6    Medlemskontingent 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.  

 

§ 7    Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv. 
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§ 8    Årsmøte 

Årsmøtet, som skal holdes innen 1.mai hvert år, er foreningens høyeste myndighet. 

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må 
være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være 
til stede. 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn 
én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt. Matsentralen Norge har møte og stemmerett. 

Møteleder velges av årsmøtet.  

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før 
årsmøtet.  

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.  

 

§ 9    Stemmegivning på årsmøtet 

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av 
de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

Personvalg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres 
opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det 
antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som 
er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal 
velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, 
skal den velges som har fått flest stemmer.  

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 
av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig 
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten 
av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne 
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres 
valget ved loddtrekning. 

 

§ 10    Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 
1. Behandle årsmelding 
2. Behandle regnskap i revidert stand 
3. Behandle innkomne forslag 
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4. Fastsette medlemskontingent 
5. Informeres om budsjett 
6. Godkjenne nye medlemmer 
7. Velge: 

a. Leder og nestleder 
b. Styremedlem(mer) og varamedlem(mer) 
c. Revisor  

 

§ 11    Ekstraordinære årsmøter 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede 
medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 
dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 12    Styret 

Foreningen ledes av et styre på minst fem og høyst sju medlemmer, i tillegg til to varamedlemmer. Ett 
av styremedlemmene utpekes av Matsentralen Oslo. Ett medlem skal velges eksternt. Styremedlemmer 
tjenestegjør i to år. Den første gangen velges to av medlemmene for ett år og resten av medlemmene 
for to år. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

Styret skal: 
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
2. Ansette og utarbeide instruks for daglig leder  
3. Oppnevne etter behov utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 
4. Vedta budsjett. 
5. Styret innstiller til opptak av nye medlemmer på årsmøtet 
6. Føre nødvendig kontroll med foreningens virksomhet og økonomi i henhold til de til enhver tid 

gjeldende instrukser og bestemmelser. 
7. Representere foreningen utad sammen med daglig leder. 

Styret skal holde møte når styrelederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de 
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 

Foreningen tegnes av styreleder og et styremedlem i fellesskap. 

 

§ 13    Daglig leder 

Det vises til § 12 pkt. 2. Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett på styremøtene og er styrets 
sekretær. 
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§ 14    Vedtektsendring 

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på 
sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 15    Eksklusjon 

Medlemsorganisasjoner som ikke følger retningslinjene fastsatt av styret eller unnlater å betale 
kontingent kan etter beslutning i styret miste sitt medlemskap. Vedtak om eksklusjon kan bare fattes 
med 2/3 flertall blant de møtende styremedlemmene. Den som foreslås ekskludert, kan innenfor en 
tidsfrist på 14 dager anke styrets vedtak inn for årsmøtet. 

Ved anke over styrets vedtak anses medlemmet som suspendert inntil årsmøtet har vurdert saken og 
fattet sin beslutning. Det ekskluderte medlemmet kan ikke opptas som nytt medlem før 
eksklusjonsvedtaket er opphevet med 2/3 flertall blant de møtende i styret. 

 

§ 16    Oppløsning, sammenslutning og deling 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må 
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det 
ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.  

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for 
å fremme. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.  

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.  

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i 
samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en 
plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling 
skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer. 

 

§ 17    Uttreden 

Medlemsorganisasjoner kan si opp sitt medlemskap i foreningen med seks (6) måneders varsel. 
Oppsigelsestiden løper fra den første i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt.  Varsel om oppsigelse 
skal være skriftlig og sendes til foreningens styre. Uttreden av foreningen gir ikke rett til å få 
tilbakebetalt innbetalt kontingent. 
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Figur 1: Besøksstatistikk NIA 2014-2017

2014 2015 2016 2017
Sted Besøkende Besøkende Besøkende Besøkende Økning

Vemork 24 583             47 823             47 411             51 669             9,0 %

Rjukanbanen - Mæl 3 653                6 634                13 545             13 913             2,7 %

M/S Storegut -                    903                   1 073                1 753                63,4 %

Tog Rjukan - Mæl -                    3 561                3 714                4,3 %

Tinn museum 2 342                2 370                2 800                2 833                1,2 %

Heddal bygdetun 7 706                10 192             10 412             13 067             25,5 %

Telemarksgalleriet/Lysbuen 9 900                9 400                11 918             11 937             0,2 %

Sum 48 184             77 322             86 086             93 419             8,5 %
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Ny trapp Inngang til 1.etg.
via trapp

Ny heis
plassering i sjakt

opprinnelig vareheis.

Glassdeler i gulv
sikt på opprinnelig betonggulv

1.etasje

Trapp fra kjeller 
til trapperom

Teknisk rom
cirka 53 m2

(under terrenget) 

Kledning i Cortenstål
for å synliggjøre opprinnelig
plassering søyler.Ny konstruktiv søyle
plassert i midten

Fasadekledning fra 
1.etasje til taket.

Ny glassfasade.

Nye konstruktive søyler 
bak ny glassfasade.

Eksisterende vegg kjeller.

Eksisterende trapp fra 
1.etg. til kjeller.

Ny trapp til hovedinngang (asfaltnivå).

Forsamlingsrom
cirka 65 m2

Nye konstruktive bjelker som 
bærer nytt etasjegulv.
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DNP p:\222\51958001  jakten på tungsvannet utgraving\08 rapporter\02 notater\kostnadsoverslag museumsbygg, samlet.docx

NOTAT

Vemork Rjukan, Tungtvannskjelleren
Kostnadsoverslag for museumsbygg
Samlet oppsett:

Felleskostnader    (18% av bygg) kr.   3 500 000,-

Bygningsmessige arbeider kr. 19 400 000,-
inkl. grunnarbeider og utomhus

VVS anlegg kr.    3 550 000,-

Elektro kr.    3 450 000,-
inkl. heis og løfteplattform ______________

Entreprisekostnad kr. 29 900 000,-

Generelle kostnader 13% kr.   3 900 000,-

Byggekostnader kr. 33 800 000,-

Usikkerhet ca. 15% kr.   5 000 000,-

Prosjektkostnad,   ekskl. mva kr. 38 800 000,-

Seljord 19.02.2018

Sweco Norge AS

Nils Petter Due
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BUDSJETT 2019

Rådmannens beslutningsgrunnlag
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Prosessen
• Orientering til kommunestyret og 

utvalgsmedlemmer i dag
• Formannskapet som økonomiplanutvalg 

behandler budsjettet 8. og 22. november.
• Partiene bør ha møter underveis.
• Høringsperiode 24/11 – 9/12. 
• Info til eldreråd og RFF i høringsperioden. 
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Kommuneloven
• Kommunestyret er pliktig til å vedta budsjett for 

neste år innen dette årets utgang.
• Formannskapet skal innstille.
• Innstilling skal være kjent i minst 14 dager før 

kommunestyrets vedtak.
• Årsbudsjettet er en bindende plan for bruken av 

kommunens midler. 
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Krav til budsjettet
• Realistisk
• Forventede inntekter og utgifter
• Satt opp på oversiktlig måte
• Premisser, mål og prioriteringer skal 

komme tydelig fram
• Driftsdel og investeringsdel
• Tilstrekkelig driftsresultat (Renter, avdrag 

og nødvendige avsetninger)
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• Budsjettet skal omfatte hele den 
kommunale virksomheten

• Dersom det oppstår endringer i inntekter 
eller utgifter i budsjettåret skal rådmannen 
informere kommunestyret

• Kommunestyret må da foreta nødvendige 
endringer
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Forutsetninger

• Økonomiplan 2019-2022
• Folketallsutviklingen
• Statsbudsjettet 2019
• Kraftinntekter
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Handlingsreglene
• Netto driftsresultat på 3-5%
• Lånefinansiering av investeringer på 40%
• Netto finansutgifter 2-3%
• Likviditetsgrad 2 over 1
• Bruk av kraftinntekter i drift maks 146 mill. 
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Økonomiplanen
• Innstrammingsbehov på 6,5 millioner
• Økning:

– Sommervedlikehold
– Markedsbidrag VisitRjukan
– Brøyting Småroi
– Vedlikehold kommunale bygg
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Reduksjoner:
• Differensierte kutt i enhetene
• Innstramming skole
• Reduksjon tilskudd Rjukanbadet
• Redusere eksterne tilskudd
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Økte inntekter
• Reell økning av brukerbetalinger og 

avgifter
• Bruk av integreringstilskudd i enhetene
• Økte konsesjonskraftinntekter
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Folketallsutvikling
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Fødte og døde
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Drømmesituasjonen….
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Inn- og utflytting
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Statsbudsjettet
• Vekst i frie inntekter 2,9 %
• Tinn kommune: 1,9 %
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Regjeringens satsingsområder:
• Opptrappingsplan rus
• Tidlig innsats i skolen
• Opptrapping innen habilitering og 

rehabilitering
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• Betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter innen rus og psykiatri

• Økt innslagspunkt for ressurskrevende 
brukere

• Gratis kjernetid for 2-åringer i barnehage
• Begrensninger i eiendomsskatten
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Kommunereformen fortsetter:
• Ingen tvang
• Økonomiske gulerøtter videreføres:

– Engangstilskudd minimum 25 mill.
– Inndelingstilskuddet uendret i 15 år
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Konsekvenser for Tinn
Distriktstilskudd Sør-Norge
• Kompensere for reelle distriktsutfordringer

– Geografi, demografi, arbeidsmarked og 
inntektsforhold

– Distriktsindeks på 24
• 7,8 millioner til Tinn
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Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning
– 24 kriterier for å vurdere utgiftsbehovet
– Kommunene skal kompenseres/trekkes fullt ut 

for avvik fra snittet
– Tinn er 6,52% dyrere å drive enn 

gjennomsnittet
• 143 millioner i innbyggertilskudd
• 19,7 millioner i utgiftsutjevning
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Korreksjon for elever i statlige/private skoler
– Kommunen har ikke utgifter til elever i 

statlige/private skoler.
– Tinn kommune trekkes 1,6 millioner

Saker med særskilt fordeling
– Helsestasjon/skolehelsetjeneste 856.000
– Frivilligsentral 414.000
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Inntektsgarantiordningen (INGAR)
– Skal skjerme mot plutselig svikt i 

rammetilskudd fra et år til det neste.
– Ingen skal ha mindre vekst enn 400 kroner 

under snittet per innbygger
– Tinn: 3056 kr/innb. under snittet

• 15 millioner fra INGAR til Tinn
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Inntektsutjevning
– Kommuner med lavere skatteinntekter enn 

snittet blir kompensert 60%
– Kommuner med høyere skatteinntekter enn 

snittet blir trukket 60%
• Tinn blir trukket 14,2 millioner
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Samlet rammetilskudd

• 171 millioner
• Anslag
• Dårligere befolkningsutvikling enn 

landsgjennomsnittet fører til lavere tilskudd
• Skatteutjevningen skjer fortløpende
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Kraftinntekter
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Andre inntekter
• Skatt på inntekt og formue + 1,1mill
• Integreringstilskudd - 12,4 mill

– Usikkerhet 
– Lagt til grunn at vi ikke får anmodning om 

bosetting i 2019
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Utgifter
• Lønn inkl. sos.utg. +14 mill
• Pensjon +1,7 mill
• Netto renteutgifter +0,6 mill
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Basisendringer
• Det er gjort store reduksjoner i basis som 

ikke blir synliggjort.
• Går ikke ut over brukerne, men har 

betydning for ansatte
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Videreføre dagens drift
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Investeringer
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Formål Tidligere 2019

Egenkapitalinnskudd KLP Årlig bevilgning 2 000

IKT skoler Årlig bevilgning 400

Kongsbergregionen SuksIT Årlig bevilgning (600) 311

Atrå ungdomsskole 26 300 25 000

Rassikring Årlig bevilgning 600

Trafikksikring Årlig bevilgning 0

Renseanlegg og vannverk med nettiltak 10 000

Teknisk anlegg og maskiner Årlig bevilgning 2 000

Mandheimen 21 700 0

Samlokalisering Eldres hus 12 800 0

Rjukan sentrum 0 3 000

Regional infrastruktur IKT 0 1 086

Mørk fiber 0 1 000

Bytte av gamle PC’er 0 1 000249
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MÅL
Budsjettdokumentet angir konkrete mål for:
• økonomisk utvikling
• tjenesteutvikling
• organisasjonsutvikling
• samfunnsutvikling
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Målene presenteres slik:
Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For svakt

Netto driftsresultat (%) 4,3 3,0 1,75-2,9 <1,75

Lånefinansiering av 
investeringer (%)

63 40 41-62 >63

Netto finansutgifter i % 
av driftsinntektene

1,1 1,5 1,6-3,0 >3,0

Likviditetsgrad 2   >1   <1

Kostnadsnivået ift 
gjennomsnitt i KOSTRA
-gruppe 12 (% over 
snittet)

18 <16 17-18 >18

Effektivitetsindeks 65 >70 65-69 <65
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AKTIVITETER
• Budsjettdokumentet angir konkrete 

aktiviteter som er planlagt gjennomført 
eller igangsatt i 2019
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Tiltakskatalog
• Inneholder 73 tiltak
• Rådmannen foreslår 39 tiltak
• Gir mulighet til politiske prioriteringer

• Formannskapet vil få presentert digital 
løsning for bruk av tiltakskatalogen. 
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Tiltakene presenteres slik
ID Navn Type
     
  2019 2020 2021 2022

Utgift        
Inntekt        
Netto        
 
Beskrivelse:  

Konsekvens:   

Gevinst:

Risiko:

Drøfting:

255



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

Medlemskap/samarbeid:
• Kraftssamarbeid
• Osloregionens Europakontor
• Utmarkskommunens sammenslutning
• Norges nasjonalparkkommuner
• Norsk Bane
• Haukelivegen AS
• Vennskapskommune
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Tilskudd
• Rjukanbanen
• Verdensarvsenter
• Tungtvannsmuseum
• Fjellbussen, skibussen, Kalhovdruta
• Småroi Hyttelag
• Rjukan idrett
• Markedsbidrag VisitRjukan
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• Notodden lufthavn
• Rjukan og Tinn Røde Kors Hjelpekorps
• Telemark og Vestfold matsentral 
• Løypemaskin Blefjell IL
• Løypemaskin lysløypas venner
• Kutte partistøtte
• Redusert kulturtilskudd
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Reiselivsstrategi 
• Prosjektleder reiselivsstrategi
• 13 øvrige tiltak

– Kan vurderes på nytt når det foreligger 
nærmere beskrivelse og kostnadsoverslag. 

– Finansieringsmuligheter fra kraftfond, 
næringsfond og omstillingsmidler + ekstern 
finansiering
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Strategisk ledelse og økonomistyring
• Redusere konsulentstilling
• Gjenopprette kommunalsjef samfunn
• Controller
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Forvaltning/drift/vedlikehold
• Redusert renhold
• Redusert vedlikehold
• Redusert asfaltering
• Asfaltering Skirvedalsveien
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Gebyr og betalingssatser
• Barnehage : makspris – kost uendret
• SFO : +1,8% - kost +4,4%
• Kino: +5,3% voksne
• Kulturskole: +3,0-3,8%
• Plan- og byggesaker: +20% - bolig uendret
• Matrikkel/eierseksjonering: +4,6%
• Plott: +40%
• Renovasjon og feiing: Uendret
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• Slamtømming: +10%
• Vann: +/- 5%
• Avløp: +/-16%
• Levering avfallsmottak: Uendret
• Tekniske tjenester: +1,8%
• Hjemmebaserte tjenester: +2,5%
• Matpriser: +8%
• Leie trygghetsalarm: +67%
• Rehabilitering/korttidsopphold: +3,2%
• Husleie: Makspris økt med 500,-263
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Flyktninger
• Reduksjon voksenopplæringen
• Endret tilbud for enslige mindreårige
• Ikke midler til styrking av skole og 

barnehage neste skoleår. 
• Fondsfinansiering 7,9 mill.
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Tjenestetilbudet
• Nedlegge Rjukan kino
• Nedlegge Arbeidssenteret
• Nedlegge dagsenter psykiatri
• Nedlegge dagtilbud for eldre
• Nedlegge Studiesenteret
• Kapasitetsøkning tildelingskontoret
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• Nedlegge Miland skole
• Nedlegge Hovin skole
• Nedlegge dagaktviteten ved Solvang
• Nedlegge Hovin legekontor
• Stillingsreduksjon kulturskolen
• Bemanningstilpasning barnehage 
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Strukturendring skole:
• Utgangspunkt i utredning, høring og 

vedtatt skole- og oppvekstplan i 2016.
• Framskynder vedtatt ØP med ett år
• Egne saker om nedlegging 
• Egne saker om kretsgrenser – 2 mnd 

høring
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Diverse
• Unnta barnetrygd fra grunnlaget for 

sosialhjelp
• Økt ramme til kirkelig fellesråd
• Reduksjon media/markedsføring
• Reduksjon politisk
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Eiendomsskatt
• Egne saker tidligere i år om ulike alternativ
• Regjeringen foreslår nye begrensninger
• Ikke gjennomførbart i 2019 pga. taksering
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Budsjett 2019 vs handlingsreglene
Handlingsregel Mål Budsjett 2019
Netto driftsresultat 3-5% 2,22%
Lånefinansiering 30-40% 38%
Finansutgifter Maks 2-3% 1,95%
Likvidtetsgrad 2 Minst 1 Over 1
Bruk av kraftinntekter i 
drift

Maks 146 mill. 157,5 mill.
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Oppsummering
• Har ikke klart å finne en løsning som 

ivaretar politiske føringer
• Realistiske inntekter og utgifter
• Mangel på omsorgsboliger skaper 

utfordringer
• Dramatiske konsekvenser for 

tjenestetilbudet
• Rom for politisk omprioritering
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Videre prosess
• Formannskapet som økonomiutvalg 

behandler budsjettet i møter 8. og 22. 
november. 

• Innstilling vedtas 22. november. 
• Utlegging til alminnelig ettersyn fram til 9. 

desember.
• Kommunestyret vedtar 13. desember
• Administrasjonen er til disposisjon
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TINN KOMMUNE Arkiv:     131 
Saksnr.:   2017/1787-21 
Saksbeh.: Dagfinn Jaren 
Dato:       30.10.2018  

 
 
 

SAKSFRAMLEGG 

Rullering av regional plan for Hardangervidda - Intern drøfting og høyring 
av planutkast 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Tinn formannskap 42/18 08.11.2018 

 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen ber formannskapet om å gje uttale til planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
Innleiing: 
Hardangerviddarådet, som er styringsgruppe for rullering av regional plan for Hardangervidda, 
har sendt eit førebels planutkast med plankart, retningsliner og andre grunnlagsdokument ut til 
deltakarinstansane for å få planprosessen forankra i dei ulike organisasjonar og få drøfta 
spørsmål som vedkjem eige ansvarsområde i ein heilskapleg samanheng. 
 
Frist for merknadar er 20. november 2018. 
 
Fakta: 
Ordførar er Tinn kommunes representant i Hardangerviddarådet og såleis også i styringsgruppa 
for planarbeidet.  Kommunen har også vore representert i administrativ arbeidsgruppe med 
miljøvernrådgjevar og jordbrukssjef. 
 
Grunnlaget for høyringa er: 

1. Plankart 
  - Notat om revidert plankart 
  - Notat frå Norsk Villreinsenter Sør om GPS-posisjonar utanfor nasjonalt 
    villreinområde som grunnlag for utviding av nasjonalt villreinområde? 

2. Reviderte retningsliner, datert 22.10.2018 
  - Det visast spesielt til § 2.4, §2.9 og §3.1 der det er 2 alternative forslag 
  - Det visast til vedlagt utgreiing frå Statens Vegvesen om vinteropen veg 
    over Imingfjell. 
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3. Skisse til handlingsprogram 2019-2035 – Notat EK 11.10.2018 
  -Oppfølging av prioriterte fokusområde på Hardangervidda, sjå NVS 
    NOTAT 6/2018. 
  - Andre prosjekt i handlingsprogrammet, sjå notatet. 
 
 
Plankart 
Det reviderte plankartet er utforma opp mot den nasjonale standarden med tegnereglar for 
regionale planar.  Hensynssoner skal ikkje lenger brukast på regionale plankart. Viktig 
villreintrekk er no vist på kartet med pil, ikkje flatedekkjande hensynssone. 
 
I Tinn er det gjort mindre korrigeringar av utbyggingsområdet i Luredalen som er utvida i 
samsvar med gjeldande kommunedelplan. 
 
Norsk villreinsenter sør (NVS) har utarbeidd eit notat med oversikt over område som GPS-
merka villreinsimler har bruka i tidsrommet etter at leveområdekartlegginga vart gjennomført i 
2009 og etter vedteken regionalplan i 2011.  På grunnlag av analyse av observasjonar der det 
vart funne GPS-posisjonar i område utanfor dagens grense til nasjonalt villreinområde, er det 
plukka ut 13 område som er bruka av villreinen i ulik grad, i fleire periodar over fleire år 
og/eller i samband med kalving.  Spørsmålet er om det ut frå konkrete tilrådde kriterier  er 
aktuelt å prioritere mellom desse 13 områda med tanke på eventuelle utvidingar av nasjonalt 
villreinområde.  I Tinn er det peika på 3 slike aktuelle område; Hjerdalen, Gjerdalen og 
Nysetdalen.  Administrativ arbeidsgruppe i regionalplanarbeidet har ikkje tilrådd å utvide grensa 
for nasjonalt villreinområde med bakgrunn i notatet frå NVS.  
 
Reviderte  retningsliner 
Retningslinene er oppdaterte i samsvar med styringsgruppas drøftingar i møte den 17.10.2018. 
 
I denne interne høyringsrunden settast det fokus på tre paragrafar i retningslinene der det er to 
alternative tekstforslag. Dette gjeld: 

 § 2.4  om FV755/FV124 ( Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal).  Her er alternativ B i 
samsvar med siste vedtak i Tinn kommunestyre, sak 98/16. 

 § 2.9 om gjerder i utmark 
 § 3.1 om rammer for turisthytter i nasjonalt villreinområde. 

 
Skisse til handlingsprogram 
Styringsgruppa vedtok å sende skisse til handlingsprogram til intern høyring hjå alle aktørar 
knytt til styringsgruppa/Hardangerviddarådet.  
 
I notatet om handlingsprogrammet er det synleggjort aktuelle prosjekt som det er aktuelt å følgje 
opp i planperioden framover.  Temaet fokusområde på Hardangervidda er eit av prosjekta og er 
utgreidd i eit notat frå NVS. I mange andre villreinområde er «fokusområder» i ferd med å bli 
eit viktig verktøy for å avklare omsynet til villrein i område der det og er andre viktige interesser 
å ta vare på. 
 
Vidare medverknad frå kommunen 
Vidare saksgang er at etter denne avgrensa høyringa skal styringsgruppa sende planforslaget til 
fylkeskommunane som gjer vedtak om utsending på ei omfattande formell høyring, m.a. til 
kommunane. Planen blir til slutt vedteken av fylkestinga. 
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Vurdering: 
Rådmannen foreslår at formannskapet sjølv  vurderer planforslaget slik det no ser ut og 
eventuelt tar stilling til føretrekte alternativ der det i retningslinene er fremja alternative forslag. 
 
Vidare foreslår rådmannen at formannskapet gjer si vurdering av framlagte skisse til 
handlingsprogram og kanskje særleg om temaet fokusområde på Hardangervidda slik dette er 
utgreidd i notat frå Norsk Villreinsenter. 
 
Konklusjon: 
I denne interne høyringa er det lagt til rette for at formannskapet kan ta opp sentrale tema i 
planarbeidet og legge føringar for Tinn kommunes medverknad fram mot endeleg planforslag til 
formell høyring. 
 
 
 
Vedlegg: 
2 2018.10.17_Referat fra styringsgruppemøte - Hardangereviddarådet 
3 Hardangervidda_plankart_A1_09.10.2018 
4 Hardangervidda_merknader til revidert plankart_11.10.2018 
5 NOTAT_gps_NVS 06.09.2018 
6 H5_Retningslinjer for Regional plan for Hardangervidda_22.10.2018 
7 2018 10 09 Utredning om vinteråpen veg over Imingfjell 
8 H3-Notat om handlingsprogram_Revidert 22.10.2018 
9 Melding om vedtak.  Vinteropen veg Tinn - Uvdal over Imingfjell. 

Forespørsel om ny behandliing av saka. 
 
 
Journalposter i saken: 
1 I 27.04.2017 Beramme dato for styringsgruppa 

for Hardangerviddaplanen 
BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 
UTVIKLINGSAVDELINGEN 

2 I 08.05.2017 Møte i styringsgruppa for 
Hardangerviddaplanen 29. juni 
2017 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 
UTVIKLINGSAVDELINGEN 

3 I 22.06.2017 Møteinnkalling - Regional plan for 
Hardangervidda - 29. juni 2017 

Buskerud Fylkeskommune, 
Utviklingsavdelingen 

4 I 30.06.2017 Revidert planprogram 
Hardangervidda 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

6 I 28.06.2017 Oversendelse av NINA Rapport 
1362 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

7 I 05.07.2017 Styringsgruppas forslag 29.06.2017 
til planprogram Hardangervidda 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

8 I 30.08.2017 Rullering av Regional plan for 
Hardangervidda - høring av 
planprogram 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 
UTVIKLINGSAVDELINGEN 

9 S 28.09.2017 Uttale til planprogram for rullering 
av Regional plan for 
Hardangervidda 2019 - 2035 

 

10 U 18.10.2017 Melding om vedtak - Uttale til 
planprogram for rullering av 
Regional plan for Hardangervidda 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 
UTVIKLINGSAVDELINGEN 
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2019 - 2035 m.fl. 
11 I 13.11.2017 E-post: Innspill til rullering av 

Regional plan for Hardangervidda 
knyttet til Imingfjellvegen 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

12 I 26.02.2018 Vedtatt planprogram - rullering av 
regional plan for Hardangervidda 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

13 I 20.06.2018 Regional plan for Hardangervidda. 
Utkast til referat fra 
styringsgruppemøte 11. juni 2018 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

14 I 21.06.2018 Kommentar til - Regional plan for 
Hardangervidda. Utkast til referat 
fra styringsgruppemøte 11. juni 
2018 

NORE OG UVDAL KOMMUNE 
v/Eli Hovd Prestegården 

15 I 21.06.2018 Merknader til  Regional plan for 
Hardangervidda. Utkast til referat 
fra styringsgruppemøte 11. juni 
2018 

Grete Blørstad 

16 I 21.06.2018 Merknader til  Regional plan for 
Hardangervidda. Utkast til referat 
fra styringsgruppemøte 11. juni 
2018 

ROLLAG KOMMUNE v/Gunn-
Hege Laugen 

17 I 27.06.2018 Merknader til Regional plan for 
Hardangervidda. Utkast til referat 
fra styringsgruppemøte 11. juni 
2018 del 3 

Nore og Uvdal kommune 

18 I 04.07.2018 Referat fra styringsgruppemøte 
11.6.18 - Regional plan for 
Hardangervidda 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

19 I 12.10.2018 Regional plan Hardangervidda. 
Innkalling til styringsgruppemøte 
onsdag 17. oktober 2018 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

20 I 25.10.2018 Regional plan for Hardangervidda. 
Oppfølging av 
styringsgruppemøte/Hardangervidd
arådet 17. oktober 2018. 

BUSKERUD 
FYLKESKOMMUNE 

21 S 30.10.2018 Rullering av regional plan for 
Hardangervidda - Intern drøfting 
og høyring av planutkast 
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Fra: Ellen Korvald (ellen.korvald@bfk.no)
Sendt: 22.10.2018 17:14:15
Til: 'Haldis Prestmoen'; 'Øystein Høgetveit'; Nordby, Helge; Hol Kommune; Postmottak Rollag; Postmottak Nore og
Uvdal; Postmottak - Tinn; 'Vinje kommune'; postmottak@odda.kommune.no; postmottak@odda.kommune.no;
'Ullensvang kommune'; 'Eidfjord kommune'; 'Ulvik kommune'; 'Hordaland fylkeskommune'; 'Telemark
fylkeskommune'; fmhopostmottak@fylkesmannen.no; fmbupost@fylkesmannen.no; fmtepost@fylkesmannen.no;
'Aasland, Øistein'; Bakke, Hans; Bjørn Helge Bjørnsen; Dorthe Huitfeldt (dorthe.huitfeldt@vinje.kommune.no); Eva
Katrine Ritland Taule ; Fredrik Dale Rifling ('Fredrik.dale.refling@t-fk.no'); fmbugso@fylkesmannen.no; Geir Sørum
(geir.sorum@t-fk.no); Grete Blørstad; Gunnar Elnan (gunnar.elnan@eidfjord.kommune.no); Gunn-Hege R Laugen;
Hilde Reine; Ida Larsen Reinsviki; fmbubki@fylkesmannen.no; Kjell Mykkeltvedt; Knutsen, Even; Lars B. Præstiin ;
Lise-Berith Lian; Martine Hamnes; Oddmund Olesrud; Randi Karin Tveit; Rolf Bøen ; Rui, Elisabet; Snorre Waage;
Svein Erik Lund; Torkil Bratberg Dokk (Torkil.Bratberg.Dokk@hol.kommune.no); Anved Johan Tveit (anved-
johan.tveit@eidfjord.kommune.no); aslakl@eidfjord.net; Bjørn Sverre Sæberg Birkeland; Dag Lislien;
eivind.tokheim@haugnett.no; Eli Hovd Prestegården; Gustav Bahus; Iselin Haugo;
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no; Kvingedal, Kjell; Lars Bjaadal (labjaa@online.no);
linda.h.jondahl@odda.kommune.no; Lægreid Endre (Endre.Laegreid@norconsult.com); 'Petter Rukke'; Solfrid
Borge (sbor@ullensvang.herad.no); Solfrid Borge (solfrid.borge@ullensvang.herad.no); Steinar Berthelsen; Steinar
Berthelsen; Thorbjørnsen Hans Petter; Tuseth, Gunhild Dalaker; 'vidar.stang@t-fk.no'
Kopi: 

Emne: Regional plan for Hardangervidda. Oppfølging av styringsgruppemøte/Hardangerviddarådet 17. oktober
2018.
Vedlegg: 2018.10.17_Referat fra styringsgruppemøte -
Hardangereviddarådet.pdf;Hardangervidda_plankart_A1_09.10.2018.pdf;Hardangervidda_merknader til revidert
plankart_11.10.2018.pdf;NOTAT_gps_NVS 06.09.2018.pdf;H5_Retningslinjer for Regional plan for
Hardangervidda_22.10.2018.pdf;2018 10 09 Utredning om vinteråpen veg over Imingfjell.pdf;H3-Notat om
handlingsprogram_Revidert 22.10.2018.pdf
Hei
 
Referat
Vedlagt følger et kort referat fra møtet på Geilo 17.10.2018. Eventuelle merknader fra møtedeltakerne sendes
undertegnede innen 01.11. 2018
 
Intern høring
I tråd med styringsgruppas drøftinger oppfordrer vi med dette alle styringsgruppas medlemmer om å ta
planutkastet slik det nå foreligger til intern drøfting og høring. Frist for tilbakemeldinger er satt til 20. november.
Hvordan dette gjennomføres er opp til hver enkelt.
Som grunnlag for den interne høringen sender vi følgende plandokumenter:

Utkast til plankart, datert 09.10.2018. Som supplement til dette følger
Notat om revidert plankart (EK 11.10.2018) som fokuserer på endringene i forhold til gjeldende
plankart og spørsmål som bør drøftes.
Notat fra Norsk villreinsenter om GPS‐posisjoner utenfor villreinens leveområder. I intern høring ber
vi om at dere drøfter om grensen for nasjonalt villreinområde bør utvides som konsekvens av disse
registreringene.

Reviderte retningslinjer, datert 22.10.2018. Vi ber alle vurdere retningslinjene i sin helhet og særlig se på de
tre punktene (2.4, 2.9 og 3.1) der det er to alternative forslag. Som supplerende informasjon følger

Statens Vegvesens utredning om vinteråpen veg over Imingfjell.
Notat om Handlingsprogram for Regional plan Hardangervidda, revidert 22.10.2018. Som supplerende
informasjon følger

NVS notat 6/2018. Fokusområde Hardangervidda.
 
Av hensyn til fremdriften er fristen 20. november viktig, men ta likevel kontakt om denne fristen blir for kort.
Neste møte i styringsgruppa er berammet til 10. januar på Skinnarbu.
Neste møte i administrativ gruppe blir i desember, møtedag avtales i nær fremtid.
 

277



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

Ta kontakt med undertegnede om det er spørsmål.
 
Denne mailen sendes

Styringsgruppas medlemmer, samt varamedlemmer som møtte 17.10.2018
Medlemmer i administrativ gruppe
Postmottak for alle deltakende instanser

 
Med hilsen
 
Ellen Korvald
Fagenhet for plan, miljø og folkehelse
Buskerud fylkeskommune
 
Tlf. 32 80 87 28
Mob. 97 15 72 63
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Hardangerviddarådet (styringsgruppe for rullering av regional plan) 

Referat fra møte 17. oktober 2018 

 

Møtested: Dr. Holms Hotell, Geilo 

Møtetid: 17. oktober 2018 

Til stede fra Rådet:  
 

Petter Rukke, Hol kommune  
Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal kommune 
Halldis Prestmoen, Rollag kommune (vara for Dag Lislien) 
Bjørn Sverre Birkeland, Tinn kommune 
Øystein Høgetveit, Vinje kommune (vara for Jon Rikard Kleven) 
Eivind Tokheim, Odda kommune 
Solfrid Borge, Ullensvang herad  
Aslak Lægreid, Eidfjord kommune  
Helge Nordby, Fylkesmannen i Buskerud (vara for Gunhild Dalaker Tuseth) 
Hans Bakke, Fylkesmannen i Telemark 
Endre Lægreid, villreinnemnda  
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune  
Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune 

Forfall uten vara: Hans Petter Thorbjørnsen, Ulvik herad  
Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland  
Iselin Haugo, Buskerud fylkeskommune 
Vidar Stang, Telemark fylkeskommune 
Linda Haugland Jondahl, Hordaland fylkeskommune 
Gustav Bahus, Hordaland fylkeskommune 

Til stede fra 
administrativ 
gruppe: 

Kjell Mykkeltvedt, Hol kommune 
Grete Blørstad, Nore og Uvdal kommune 
Oddmund Olesrud, Tinn kommune 
Bjørn Bjørnsen, Tinn kommune 
Lars Præstin, Ulvik kommune 
Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud 
Øistein Aasland, Fylkesmannen i Hordaland 
Martine Hamnes, villreinnemnda 
Snorre Waage, Hordaland fylkeskommune 
Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune 

Møteleder: Lars Bjaadal, Telemark fylkeskommune 

Referent: Ellen Korvald, Buskerud fylkeskommune 

22.10.2018 

 

1. Revidert regionalt plankart 

Revidert plankart, datert 09.10.2018 ble gjennomgått med hensyn til endringer fra gjeldende 
regionale plankart. Endringene er foretatt med bakgrunn i notat om arealspørsmål datert 04.06.2018 
og tidligere drøftinger i styringsgruppemøtet 11.06.2018. 

Kartet, datert 09.10.2018, oversendes sammen med andre plandokumenter til intern høring hos alle 
aktører knyttet til styringsgruppa/Hardangerviddarådet. Følgende skal særlig vurderes: 

• Endringer og spørsmål som er beskrevet i notat om revidert plankart (datert EK 11.10.2018) 
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• Om interne høringsinstanser med bakgrunn i notat fra Norsk villreinsenter om GPS-posisjoner 

utenfor villreinens leveområde Hardangervidda vil anbefale utvidelser av nasjonalt 

villreinområde. I foreliggende reviderte kart er det ikke gjort endringer med bakgrunn i dette. 

 

2. Reviderte retningslinjer 

Utkast til reviderte retningslinjer datert 11.10.2018 ble gjennomgått og drøftet. Styringsgruppa 
besluttet noen få mindre endringer, pluss at det i tre paragrafer nå skal legges fram to alternative 
ordlyder. Dette gjelder 

• §2.4 om Fv755/Fv124 (Tessungdalen-Imingfjell-Uvdal).  

• §2.9 om gjerder i utmark 

• §3.1 om rammer for turisthytter i nasjonalt villreinområde 

Reviderte retningslinjer (oppdatert etter møtet 17.10.2018) oversendes sammen med Statsens 
Vegvesens Utredning om vinteråpen veg om Imingfjell (oktober 2018) til intern høring hos alle 
aktører knyttet til styringsgruppa/Hardangerviddarådet. 

 

3. Skisse til handlingsprogram 

Styringsgruppa vedtok å sende skisse til handlingsprogram til intern høring hos alle aktører knyttet til 
styringsgruppa/Hardangerviddarådet. Det skal bes om synspunkter på det som er skissert og om det 
er annet aktørene mener bør inn i handlingsprogrammet. 

Sammen med notat om handlingsprogram sendes også NVS notat 6/2018 Fokusområder 
Hardangervidda. 

Før utsending vil notatet datert 11.10.2018 bli oppdatert med kommentarer om fokusområde 
Stegaros. 

 

4. Videre framdrift 

Interne høringsdokumenter sendes ut så snart som mulig. De vil gå til styringsgruppas medlemmer, 
til administrativ gruppe og til postmottak hos de enkelte instanser.  

Styringsgruppas medlemmer vurderer selv på hvilken måte de vil gjennomføre den interne høringen. 
Hovedpoenget er å få planprosessen forankret i de ulike organisasjoner og å få drøftet spørsmål som 
berører eget ansvarsområde i en helhetlig sammenheng.  

Frist for merknader ble satt til 20. november 2018. 

Parallelt med denne interne høringen vil det bli gjennomført en konsekvensutredning med ekstern 
bistand og det vil bli jobbet med planbeskrivelse/planrapport. 

Det legges opp til administrativt møte i desember.  

Neste møte i styringsgruppa ble berammet til 10. januar 2019 på Skinnarbu. 

 

5. Eventuelt 

Ingen saker. 
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Regional plan for Hardangervidda 2019-2035. 

Notat om revidert plankart datert 09.10.2018, som grunnlag for 

drøfting i styringsgruppa 17.10.2018. 
 

Dette kartet er en revidert versjon av 2011-kartet. Endringene baserer seg på drøftingene i 

styringsgruppa 11.06.2018.  

For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at administrativ gruppe kun har sett en foreløpig versjon av 

kartet i møte 19.09.2018, og derfor ikke hatt anledning til grundig drøfting og utsjekk. 

 

Merknader og spørsmål til drøfting i styringsgruppemøtet 17.10.2018.  

Kartografi 

Kartets utforming følger nå, så langt mulig, opp den nasjonale standarden med tegneregler for 

regionale planer. Det innebærer følgende: 

• Arealsonene har stripestruktur som gjør det mindre lesbart enn flatedekkende farger. 

Hensikten er å skille regionale plankart fra det kommuneplankartene. 

• Fargenyansene er basert på standard SOSI-koder. Vi har forsøkt å velge koder som gjør det 

mulig å skille de ulike sonene fra hverandre. Dette må vurderes noe mer. Fargen i sonen 

«fjell- og fjordbygd» er for lik «nasjonalt villreinområde».  

• Hensynssoner skal ikke brukes på regionale plankart. 

• Viktige villreintrekk er nå vist med pil, ikke flatedekkende hensynssone. 

Innholdsmessige endringer 

Sonene for henholdsvis reiseliv og fritidsbebyggelse er slått sammen til «Utbyggingsområder». 

Hensynssone friluftsliv (tidligere brukt i Odda og Vinje) er tatt ut. 

Av innholdsmessige endringer er noe korrigeringer og oppretting av «feil», annet er mer prinsipielt 

og gjenstand for drøfting. Vi må i prosessen videre sjekke nærmere at korrigeringene (mht. hvor 

streken er trukket) er blitt riktige.  

Endringer som bør drøftes særlig nøye i styringsgruppa, er nedenfor vist med gult. 

Hol: 

• I Rennedalen er et mindre areal omdefinert fra «fjell og annen utmark» til «stølsdal»  

• I Nysetdalen er et mindre areal omdefinert fra «fjell og annen utmark» til «stølsdal» 

• Ved Dagali skisenter er grensene korrigert slik at eksisterende hytteområder går ut av 

«nasjonalt villreinområde» og inn i «utbyggingsområde» 

Rollag 

• Planområdet ved Vegglifjell er utvidet slik at viktige utbyggingsområder synliggjøres på 

plankartet. Dette forslaget til utvidelse må drøftes mer lokalt, jfr. Rollags ordfører i møtet 

11.06.2018.  

282



28/18 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 - 18/12641-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2019 : Tinn kommune Budsjett 2019 - Rådmannens beslutningsgrunnlag

• Villreinkorridoren på Vegglifjell er vist med pil. 

Tinn 

• Utbyggingsområdet i Luredalen er utvidet noe i samsvar med vedtatt kommuneplan. 

Odda 

• I Valldalen er dalbunnen på vestsiden og i nordenden av vannet omdefinert til «stølsdal». 

Avgrensningen langs vannets vestside følger villreinsenterets leveområdekart (knapt 800 

moh.). Innerst i dalen er de gamle stølsområdene tatt inn i stølsdalsonen. Den nye grensen 

bør drøftes. 

Ullensvang 

• I Ullensvang er områdene ved Heng omdefinert fra nasjonalt villreinområde til «fjell og 

annen utmark». Den nye grensen bør drøftes. 

 

Andre kommentarer: 

 

I Eidfjord er Sysendalen som i 2011-planen. Dette må endres dersom Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet gir Eidfjord medhold i pågående innsigelsessak. 

 

Administrativ gruppe har drøftet om nasjonalt villreinområde noen steder burde foreslås utvides 

med bakgrunn i ny kunnskap om endret arealbruk siden Villreinsenterets kartlegging i 2009. Se 

vedlagte NVS notat om dette. Administrativ gruppe konkluderte i sitt møte 19.09.2018 med at 

nåværende grenser bør videreføres. 

 

 

EK 11.10.2018 
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NOTAT: GPS-posisjoner utenfor villreinens leveområde Hardangervidda 

Norsk villreinsenter Sør (NVS Sør) har i samband med rullering av regional plan for Hardangervidda 

laget en oversikt over områder GPS-merkede dyr har brukt i etterkant av leveområdekartlegging 

(2009) og opprinnelige vedtak om regional plan (2011). 

 

I forbindelse med leveområdekartleggingen ble det definert et objektivt kriteriesett for fastsettelse 

av ytre avgrensning for leveområdet. Et av disse kriteriene var stedfestede observasjoner (deriblant 

GPS-posisjoner) av villrein. 

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne gjennomgangen er et Skype-møte 26.04.2018 mellom Ellen Korvald (Buskerud 

fylkeskommune), Even Knutsen (Fylkesmannen i Buskerud) og Anders Mossing (NVS Sør). I dette 

møtet hadde vi en gjennomgang av foreslåtte arealendringer i forbindelse med rulleringsarbeidet. 

Disse arealendringene handler i hovedsak om justering av nasjonalt villreinområde i ytterkantene, 

dvs. omdefinering av nasjonalt villreinområde til andre plansoner. Anders Mossing trakk opp en 

prinsipiell diskusjon om man i arbeidet kunne vurdere det motsatte. Altså en utvidelse av nasjonalt 

villreinområde i områder reinen har vært (og som har vist seg viktigere enn tidligere antatt) etter 

forrige leveområdekartlegging og vedtak om regional plan. Temaet hadde da ikke vært diskutert, 

men det ble bl.a. orientert om dette i styringsgruppemøtet den 11.06.2018. 

 

Metodikk 

NVS Sør fikk oversendt en samlefil fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) med alle GPS-

posisjoner (3t intervall) fra 20.01.2001 til 25.04.2018. Fra denne fila ble det gjort en 

seleksjonsanalyse slik at man fikk tatt ut alle posisjoner utenfor det definerte leveområdet. Gjennom 

denne analysen ble det funnet 1112 posisjoner i 38 separate delområder (se fig. 1). Disse 

delområdene ble skjermdigitalisert manuelt for visualisering og arealberegninger. Slik 

skjermdigitalisering er skjønnsmessig og tar hensyn til topografi/landskap i tillegg til posisjonene. Det 

ble utarbeidet en tabell for de ulike delområdene, som viser deres avgrensning og størrelse, hvilken 

plansone de ligger i og antall posisjoner og tidperiode/-r. Se vedlegg 1. 

 
Fig. 1: Oversiktskart over de 38 delområdene. 
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Resultater 

Resultatene fremgår av tabellen i vedlegg 1, men noen generelle kommentarer/vurderinger kommer 

her; 

Noen av disse delområdene er forholdsvis små og/eller inneholder få posisjoner i en begrenset 

tidsperioden (eks. nr. 29 og 31 i fig. 2). Disse fremgår i kursiv i tabellen i vedlegg 1. Andre er større og 

er brukt av villrein i flere perioder over flere år (eks. nr. 30 i fig. 2). Disse fremgår i uthevet skrift i 

tabellen i vedlegg 1. En stor andel av delområdene/posisjonene er benyttet av GPS-merkede simler i 

mai og juni (kalvingsperioden). Det ble identifisert noen posisjoner fra 2007-2008 utenfor 

leveområdets avgrensning fra 2009. Som tidligere nevnt var et av kriteriene stedfestede 

observasjoner av rein, og disse skulle vært med. Årsaken er ikke helt kjent, men antakelig skyldes det 

at man i kartleggingsarbeidet den gang hadde tilgang til datasett med en posisjon per simle hvert 

døgn og ikke hver 3. time. 

 

 
Fig. 2: Figuren viser Skindalen med Skinvatnet. To av områdene (29 og 31) er til dels små med få posisjoner over en 

begrenset tidsperiode. Et av områdene (30) er relativt stort og brukt til dels mye i ulike tidsperioder/år. 

 

Anbefalinger 

I en ev. prioritering av områder, vil de store områdene med posisjoner i flere tidsperioder/år og/eller 

områder brukt av GPS-merkede simler i mai og juni (kalvingsperioden), være å anbefale. Vi har laget 

en detaljert gjennomgang av en rekke områder basert på følgende kriterier: 

- Områdets størrelse 

- Antall posisjoner 

- Posisjoner fra flere ulike år 

- Posisjoner i forbindelse med kalving (mai, juni) 

 

Områdene (i ikke-prioritert rekkefølge): 
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3. Napalibekken-Midtlitjønn 

Området er brukt av fire ulike GPS-merkede simler i perioden 18. mai til 3. juni (kalvingsperioden) i 

tre separate år (2011, 2014 og 2017). Området fremstår som regelmessig brukte vårbeiter, samt 

ytterkanter av mindre brukte kalvingsområder. 

 
 

4. Haddetjønn-Grønli 

Området er brukt av en GPS-merket simle sammenhengende i perioden 3. juni til 11. juni 

(kalvingsperioden, eller like i etterkant) i 2017. Området fremstår som regelmessig brukte vårbeiter, 

samt ytterkanter av mindre brukte kalvingsområder. 
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6. Hjerdalen 

Området er brukt av tre ulike GPS-merkede simler i perioden 17. mai til 29. mai (kalvingsperioden) i 

tre separate år (2007, 2014 og 2017). Området fremstår som regelmessig brukte vårbeiter, samt 

ytterkanter av mindre brukte kalvingsområder. 

 
 

11. Nysetdalen 

Området er brukt av en GPS-merket simle sammenhengende i perioden 26. mai til 6. juni 

(kalvingsperioden og/eller like i etterkant) i 2017. Området fremstår som reservebeite i etterkant av 

kalvingsperioden. 
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15. Gjerdalen 

Området er brukt av to ulike GPS-merkede simler to separate datoer (hhv. 4. november 2011 og 28. 

april 2017). Området slik det fremstår i kartskissa er betraktelig større enn arealet faktisk brukt av 

GPS-merket rein. Avgrensningen er gjort med bakgrunn i at dyr har krysset gjennom dalføret mellom 

Jønnebu og Storhovde. Området fremstår som relativt lite brukt av rein, men ytterst del av dalføret 

kan være en trekkpassasje. Lokal erfaringskunnskap om reinens bruk (dyr uten GPS-halsbånd) vil 

kunne si noe om bruksfrekvens og viktighet av dalføret. 

 
 

24. Urdbøglupen-Reinekvommi 

Området er brukt av syv ulike GPS-merkede simler i perioden 11. mai til 9. juni (kalvingsperioden) i 

tre separate år (2011, 2014 og 2015). Området fremstår som ytterkant av de regelmessig brukte 

kalvingsområdene. 
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25. Haugedokki-Vådalen 

Området er brukt av 17 ulike GPS-merkede simler hovedsakelig i perioden 18. mai til 2. juni 

(kalvingsperioden) i fem separate år (2011, 2014, 2015, 2016 og 2017). Disse bremmene/liene 

fremstår som ytterkant av de regelmessig brukte kalvingsområdene og viktige reservebeiter på 

vårparten, spesielt etter snørike vintre. 

 
 

26. Bitdalsdammen-Mogan 

Området er brukt av 11 ulike GPS-merkede simler i perioden 17. mai til 7. juni (kalvingsperioden) i to 

separate år (2008 og 2009). Området fremstår som ytterkant av de regelmessig brukte 

kalvingsområdene. 
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28. Skindalen, vestre og austre 

Området er brukt av 23 ulike GPS-merkede simler i perioden 7. mai til 24. juni (kalvingsperioden og 

rett i etterkant) i syv separate år (2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2017). Området fremstår 

som en del av de regelmessig brukte kalvingsområdene. 

 
 

30. Kovesand 

Området er brukt av syv ulike GPS-merkede simler i to separate datoer (hhv. 12. mai 2012 og 20. mai 

2017, dvs. i kalvingsperioden). Området fremstår som ytterkant av de regelmessig brukte 

kalvingsområdene. 
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32. Løytoddstaulen-Svartenut 

Området er brukt av 28 GPS-merkede simler gjennom flere perioder av året, både i kalvingsperioden, 

høsten og tidlig vinter, i syv separate år (2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2017). Mye av 

bruken er perioden 9. mai til 10. juni (kalvingsperioden), men også regelmessig bruk fra tidlig august 

til slutten av desember. Området fremstår som viktige reserveområder gjennom hele 

barmarkssesongen, og kanskje spesielt i kalvingsperioden. 

 
 

33. Bekkestøl-Plassefoss 

Området er brukt av 13 ulike GPS-merkede simler hovedsakelig i perioden 15. mai til 6. juni 

(kalvingsperioden) i to separate år (2012 og 2013). Området fremstår som en del av de regelmessig 

brukte kalvingsområdene. 
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34. Argehovd-Hellegjuv 

Området er brukt av 11 ulike GPS-merkede simler hovedsakelig i perioden 8. mai til 18. juni 

(kalvingsperioden) i fem separate år (2007, 2010, 2012, 2016 og 2017). Området som helhet fremstår 

som en del av de regelmessig brukte kalvingsområdene. Ytterste deler kanskje mer som ytterkanter 

av slike. 
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Retningslinjer for Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.  
UTKAST revidert etter styringsgruppemøte 17.10.2018. Til intern høring med frist 20.11.2018. 
Sist revidert 22.10.2018 

 

1 

 

Retningslinjer for Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035 
 
Retningslinjene er oppdatert i samsvar med styringsgruppas drøftinger 17.10.2018. Tre steder er det to 
alternative tekstforslag, begge alternativer markert med gul skravur. Styringsgruppa har ikke tatt stilling 
til hvilke alternativ de anbefaler. Alternative forslag er knyttet til:  

• §2.4 om Fv755/Fv124 (Tessungdalen-Imingfjell-Uvdal).  

• §2.9 om gjerder i utmark 

• §3.1 om rammer for turisthytter i nasjonalt villreinområde 

 

 

Retningslinjer 
Retningslinjene er markert med grå skravur. Øvrig tekst er orienterende. 

1. Generelt 

1.1 Formål med planen 

Hovedformålet med Regional plan for Hardangervidda er å komme fram til en langsiktig og helhetlig 
strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens 
leveområder.  
Særlig sentralt vil det være 

• å sikre villreinen tilstrekkelige leve områder og langsiktig gode livsvilkår  

• å sikre lokalsamfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og bygdeutvikling 

• å legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv. 

 

1.2 Arealsoner 

Planområdet er på plankartet delt inn i følgende arealsoner: 

• Nasjonalt villreinområde  

• Fjell og annen utmark  

• Stølsdaler  

• Fjell- og fjordbygder  

• Utbyggingsområder  
Kartet viser dessuten: 

• Områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven  

• Viktige villreintrekk. 

 

1.3 Virkning av planen 

Det regionale plankartet og retningslinjene er retningsgivende. Planen skal legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i området. 

Tidligere godkjente og gjeldende reguleringsplaner gjelder fortsatt. Vedtatte kommune(del)planer 
gjelder inntil neste kommuneplanrevisjon. 

Nasjonalparken og andre vernede områder har egne forskrifter og bestemmelser i henhold til 
naturmangfoldloven som gjelder foran den regionale planen. 
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Retningslinjer for Regional plan for Hardangervidda 2019-2035.  
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Rettslig bindende arealbruk blir fastlagt i kommunal arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.  

Alle aktører med aktiviteter og virksomhet på Hardangervidda forventes å forholde seg til regional plan. 
 

1.4 Videre planlegging og saksbehandling 

Den regionale planen er en overordnet og grovmasket plan, som ikke fanger opp alle lokale forhold. 
Arealsonene er i stor grad flerfunksjonelle soner tilpasset regionalt plannivå. Det vil derfor være 
nødvendig å tilpasse plangrenser, bestemmelser, retningslinjer og arealkategorier i henhold til ”Nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” ved utarbeiding av kommunale planer.  

Regional plan skal legges til grunn ved rullering av kommuneplanene. Den regionale planens grenser skal 
implementeres med lokalt skjønn som ivaretar planens intensjoner. Implementering kan medføre 
forsiktige innskrenkninger og utvidelser av sonene dersom konsekvensvurdering og vurdering etter 
naturmangfoldloven §§8-12 tilsier at villrein og annet naturmangfold ikke blir nevneverdig berørt.  

Føringene i Regional plan for Hardangervidda skal vektlegges i vurdering av dispensasjonssøknader etter 
plan- og bygningsloven og andre relevante lover. 

Villreinnemnda skal høres ved behandling av arealplaner, sti- og løypeplaner, dispensasjonssaker, 
vassdragskonsesjoner, vindkraftanlegg, linjeføring og andre tiltak som kan få betydning for villreinens 
livsvilkår. I slike saker skal det foreligge en nærmere redegjørelse av virkningene for villreinen, jfr. 
naturmangfoldloven §§8-12.  

All videre planlegging i området skal skje med gode kommunikasjonsrutiner og samråd mellom alle 
brukerinteresser. 
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2. Felles retningslinjer for planområdet 

2.1  Generelt 

§2 gir rammer for videre planlegging og virksomhet i planområdet. Det er særlig fokus på  

• Utmarksnæringer, jf. 2.3 

• Veier, jf. 2.4 

• Ferdsel, jf. 2.5 
Dessuten utdypes følgende øvrige hensyn  

• byggeskikk og estetikk, jf. 2.2 

• vassdrag og energi, jf. 2.6 

• naturmangfold, jf. 2.7 

• kulturminner, jf. 2.8 

• gjerder, jf. 2.9 

Forholdet til villrein er i hovedtrekk avklart i den regionale planprosessen. Interessekonflikter i forhold til 
landbruk, naturvern, kulturminnevern, naturmangfold, friluftsliv og landskap avklares ved bruk av plan- 
og bygningsloven og andre relevante lover. 

 

2.2 Byggeskikk og estetikk 

Følgende prinsipper skal vektlegges i all utbygging:  

• god landskaps- og terrengtilpassing  

• tetthet, form, størrelser og byggehøyder harmonisert med stedets tradisjoner og eksisterende 
bebyggelse i området. 

 

2.3 Utmarksnæringer 

Tradisjonelle landbruksnæringer (som støling, beitebruk, egen jakt og fiske, og foredling av fisk) kan 
bygge, rehabilitere og videreutvikle nødvendige driftshusvære og støler for å utnytte utmarksressursene 
på eiendommen uten annen planavklaring enn LNF-formålet med tilhørende bestemmelser i 
kommuneplanen, jf. pbl §11-7, 5a og pbl 11-11 nr. 1 og 2. 

Andre utmarksnæringer (som f.eks. opplevelsesnæringer og utleie av jakt- og fiskerettigheter) avklarer 
utbyggingsspørsmål på en av følgende måter: 

• planavklaring gjennom kommuneplanen som kan avgrense aktuelle LNF-arealer med spredt 
næringsbebyggelse, jf. pbl §11-7, 5b og pbl 11-11 nr.2. 

• planavklaring gjennom reguleringsplan (pbl §12) 

• dispensasjoner (etter pbl §19-2), jf. planveilederen «Garden som ressurs» 

I plan- og byggesaksbehandlingen kan det ikke setters vilkår med restriksjoner for bruk av bygg i deler av 
året.  

Lokalisering av bygg for andre utmarksnæringer må avklares gjennom lokale planprosesser.  

Ved lokalisering i det nasjonale villreinområdet skal villreinens behov tillegges stor vekt.  

Bygningene kan ikke skilles fra hovedbruket, jfr. plan- og bygningsloven og jordloven.  

Alle byggetiltak forutsettes å skje som del av dokumenterbar utmarksnæring. 
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2.4 Veier – bygging og drift 

Bygging 

Nye veier og opprustning av eksisterende veier, som øker mulighetene for bilkjøring og ferdsel i 
nasjonalt villreinområde, tillates ikke. Eventuelle unntak fra hovedregel skal bygge på en 
konsekvensutredning av hensyn til villrein og annet naturmangfold og det skal utarbeides en 
reguleringsplan for veiprosjektet der rammer for bruk og avbøtende tiltak fastsettes.  

Opprusting av eksisterende veier og sleper i nasjonalt villreinområde skal bare skje dersom målet er å 
hindre unødig terrengslitasje. Vedlikehold og reparasjon av skader kan gjennomføres med formål å 
forbedre vei/slepe til tidligere standard. 

Vinteråpne og vinterstengte veier  

Eksisterende veier som er anlagt innenfor nasjonalt villreinområde skal ikke åpnes for trafikk før 1. juni. 
Følgende veier er unntatt fra dette og er helt eller delvis vinteråpne: 

• E134 (Haukelifjell) 

• Rv 7 (Haugastøl-Sysendalen) 

• Fv 755/Fv 124 (Tessungdalen-Imingfjell-Uvdal 

E134 (Haukelivegen):  
Vinteråpen vei uten begrensinger av hensyn til villrein.  

Arbeidet med planlegging og utbygging av tunneler for å bedre framkommelighet for trafikanter 
og å styrke villreinens frie trekkveier mellom Hardangervidda og Setesdalsheiene bør styrkes.  

Rv 7 (Haugastøl-Sysendalen): 
Vinteråpen vei som etter avtale mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen på kort varsel 
kan stenges pga. villrein. Avtalen regulerer de til enhver tid gjeldende prinsipper for stenging og 
åpning av veien.  

Arbeidet med planlegging og bygging av miljøtunneler og høyfjellsprofiler på strategiske steder 
på traséen skal videreføres. 

Fv755/Fv 124 (Tessungdalen-Imingfjell-Uvdal): 

Alternativ A etter anbefaling fra administrativ gruppe: 
Vinterstengt i perioden 30. november til 1. april eller til påske når denne faller i mars.  

Dersom det er villreinflokker på Lufsjåtangen eller flokker like vest for veien, kan veien stenges 
og/eller åpning kan utsettes.  

Fylkeskommunene som veieiere fatter beslutninger om å stenge eller utsette veiåpning etter 
faglig anbefaling fra Fylkesmannen.  

Alternativ B lagt fram som alternativt forslag, men ikke votert over, i styringsgruppa: 

Det åpnes for et 4-årig prøveprosjekt med vinteråpen veg for fv 124 Tessungdalen-Imingfjell-
Uvdal fra og med 2019/2020. 

Følgende retningslinjer legges til grunn: 

1. Vegen er åpen om vinteren på dagtid mellom kl 07.00 og 22.00. 

2. Det skal være stopp- og parkeringsforbud fra brøytingens oppstart til første fredag før 
palmesøndag langs hele strekningen mellom bom v/Småroi i Tinn og bom v/Sønstevann 
i Nore og Uvdal.  

3. Ved brøyting, utbedringer og opparbeidelse av snuplasser for brøytebil og andre 
nødvendige tiltak langs vegen, skal det legges vesentlig vekt på villreinhensyn. 
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4. Vegen stenges på kort varsel dersom det er signaler om at villreinen beveger seg inn 
mot området og på trekk ut mot Luftsjåtangen. Nødvendig informasjon og skilting må 
opprettes ved start på vegen i Austbygde og ved Bjerkeflåta i Uvdal.  

5. På strekningene utenfor bom kan eksisterende veger og parkeringsplasser 
opprettholdes med de samme bruksmuligheter som i dag, forutsatt at dette ikke er i 
strid med villreinens arealbruk.  

6. Dersom erfaringene etter prøveperioden tilsier at strekningen skal være en helårsveg, 
må det vurderes å videreføre stopp- og parkeringsforbud i vinterhalvåret via en 
langsiktig hjemmel basert på hensynet til villreinen 

---------- 

Følgende veier utenfor nasjonalt villreinområde skal være stengt for allmenn ferdsel fram til 1. juni 
dersom ikke annet er presisert: 

• Kråmvikvegen i Vinje kommune 

• Songavegen i Vinje kommune 

• Bordalsvegen i Vinje kommune  

• Valldalsvegen i Odda kommune   

• Bruseterveien i Nore og Uvdal – følger samme regler som Imingfjellveien (Fv755/Fv 124)  

• Tinnhølveien i Eidfjord - stengt fram til 1. juli 

• Kalhovdveien i Tinn 

• Hjerdalsveien i Tinn 

Annet 

• Veg fra Ystanes ved Kinsarvik til Heng i Ullensvang herad tillates utbedret 

• Ny veg- og skitunnel mellom Rollag og Tinn kommuner ved Killingskaret kan etableres, bl.a. for å 
gi sikker vintervei mellom Tinn og Numedal 

 

2.5 Ferdsel 

Med ferdsel menes allmenn ferdsel etter friluftsloven, motorisert ferdsel i utmark etter lov om 
motorferdsel og Forsvarets ferdsel. God styring av ferdsel er et viktig virkemiddel for å ivareta villreinens 
behov. 

2.5.1. Friluftsliv 

Almen ferdsel i utmark reguleres hovedsakelig gjennom friluftsloven.  

For stor ferdsel kan ha negativ virkning i form av terrengslitasje og forstyrrelser for villrein og annet 
naturmangfold. Ferdselsstyring er et viktig virkemiddel for å redusere negative effekter. Merking og 
tilrettelegging av stier og skiløyper utenfor sårbare områder, samt løpende informasjon og dialog om 
viktige hensyn, er viktige bidrag. 

Ferdsel innenfor planområdet skal styres gjennom følgende føringer: 

Stier og løyper 

Kommunene skal utarbeide sti- og løypeplaner innenfor planområdet etter Miljødirektoratets veileder 
(kommer på nyåret 2019). Rutiner for drift av stier og løyper med fokus på å ivareta villrein og andre 
naturverdier skal fastsettes der. Eventuell omlegging, nedlegging og nyetablering av stier og løyper skal 
avklares i sti- og løypeplan. 

Vilkår og mulighet for å styre løypekjøring bør fastsettes i lokal forskrift for motorisert ferdsel i utmark. 
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All tilrettelegging for friluftsliv i fjellet, som merking, skilting, og stikking av stier og skiløyper og bygging 
av bruer og klopper, skal være i tråd med Miljødirektoratets håndbok  ”Naturvennlig tilrettelegging for 
friluftsliv” (DN 1993, revideres 2019) og ”Merkehåndboka” (DNT m.fl. revideres 2019).  

Etablering av nye sti- og løypetraseer i nasjonalt villreinområde bør unngås, og skal eventuelt bare skje 
gjennom omlegging av gamle traseer for å ivareta naturverdiene for villrein og annet naturmangfold. 
Eventuelle nye traseer skal lokaliseres med hensyn til villreinens funksjonsområder og øvrige sårbare 
arter.  

Etablerte stier, sleper og løyper (merket og driftet av kommuner, DNT eller andre) som er i konflikt med 
villrein og annet naturmangfold, skal vurderes lagt om til mindre konfliktfylte traseer. Berørt kommune 
og fylkeskommune tar initiativ til prosesser med berørte parter for å finne gode løsninger. 

Overordnet sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde 

Det skal utarbeides en samlet sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde og naturlig tilgrensende 
områder, som utgangspunkt for kommunenes sti- og løypeplaner. Denne planen bør også vurdere hvor 
aktiviteter som kiting, hundekjøring og lignende kan foregå.  

Arbeidet må koordineres med besøksstrategien for verneområdene. 

Andre aktiviteter 

Kiting, hundekjøring, sykling og andre ”nyere” ferdselsformer i fjellet kan utøves i områder der 
aktiviteten ikke medfører konflikt med villrein og annet naturmangfold.  

Organiserte sommer- og vinterarrangementer skal kanaliseres til områder uten konflikt med villrein. 

Begrensninger i ferdsel 

Kommunene kan innføre ferdselsbegrensninger i avgrensede områder og perioder når det er særlig 
gode grunner for dette (jf. plan- og bygningsloven §§11-8 og 11-11 nr.6 og friluftslovens §15). Staten kan 
regulere ferdsel etter naturmangfoldlovens §§ 22 (ferdselsregulering i utmark) og 38 (biotopvern). 
Eventuell bruk av disse hjemlene krever grundige og helhetlige vurderinger og avveiinger av negative 
effekter og alternative løsninger i brede prosesser med berørte parter. 

Behovet for slike tiltak knyttet ulike ferdselsformer skal vurderes nærmere i videre oppfølging av 
fokusområder (jf. §3.1) og i arbeid med overordnet sti- og løypeplan (jf §3.1 og handlingsprogrammet). 

Varslingsrutiner 

• Kommunene skal utarbeide varslingsrutiner for opphør av løypekjøring og stikking av løyper når 
det er villrein i området. 

• Arrangementsansvarlige plikter å henvende seg til kommunene for å innhente kunnskap om 
deres arrangement er i konflikt med villreinen. 

• Arrangement og/eller andre organiserte aktiviteter (f.eks. øvelser i regi frivillige organisasjoner) i 
mulig konflikt med villrein skal avklares med de berørte kommunene og Villreinnemnda for 
Hardangerviddaområdet. 

 

2.5.2  Motorisert ferdsel i utmark 

Etter gjeldende lovverk skal motorisert ferdsel i utmark begrenses til nødvendig nyttekjøring. 

Kommunene bør utarbeide lokal forskrift etter lov om motorisert ferdsel i utmark for der å fastsette 
rammer for disse aktivitetene. Dette bør knyttes opp til kommuneplanens arealdel og sti- og 
løypeplaner.  
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For å redusere de negative effektene av motorisert ferdsel i utmark skal kommunene  

• Vurdere når og hvor de gir tillatelser i forhold til villreinens arealbruk, annet sårbart 
naturmangfold og friluftsliv.  

• Gi føringer som sikrer at øvelser og annen motorisert aktivitet så langt mulig legges utenfor 
nasjonalt villreinområde og til tider med minst mulig konflikt. Informasjon om villreinens 
arealbruk på aktuelt tidspunkt skal innhentes. 

• Landing med luftfartøy skal begrenses til nyttetransport og antall landingsplasser begrenses. 
Lokalisering skal vurderes ut fra hensyn til villrein, andre naturverdier og friluftsliv. 

 

2.5.2 Forsvarets ferdsel 

Forsvaret har etter lov om motorferdsel i utmark tillatelse til ferdsel i utmarka knyttet til øvelser, 
forflytninger og transport. Forsvaret skal etter samme lovs §8 vise aktsomhet og unngå skader og 
ulempe for naturmiljø og mennesker.  

Det skal ikke gjennomføres militær øvingsaktivitet som er i konflikt med villreinens bruk av 
leveområdene. Spesielt gjelder dette i perioder vinterstid for å unngå forstyrring av trekk og beiting, og i 
kalvingstiden.  

Forsvaret skal avklare øvelser innenfor det nasjonale villreinområdet med de berørte kommunene, 
Statens naturoppsyn og Villreinnemnda for Hardangerviddområdet. 

 

2.6 Vassdragsforvaltning og energiproduksjon 

Vassdragsforvaltning 

Forvaltning av varig verna vassdrag skal koordineres med den øvrige forvaltningen av arealer i området. 
Planer for differensiert forvaltning av disse områdene bør søkes integrert i øvrige verne- og 
planbestemmelser og bør inngå som en del av kommuneplanenes bestemmelser. Kommunene bør 
gjennom kommuneplanleggingen også sikre verneverdier knyttet til øvrige vassdrag og ta opp behov for 
estetisk og landskapsmessig forbedring av utbygde vassdrag. 

Energiproduksjon – vassdrag og vind 

I regulerte vassdrag skal regulanter og kommuner i fellesskap søke å restaurere landskapsskader og så 
langt mulig reetablere trekkveger for villrein. 

Ny kraftutbygging, utvidelse av eksisterende kraftanlegg, nye kraftlinjer og vindkraftanlegg for mer enn 
egen bruk skal ikke skje i nasjonale villreinområder. Eventuelle unntak forutsetter at det ikke gir 
negative konsekvenser for villrein og andre naturverdier, og en samlet positiv miljøgevinst knyttet til 
villrein, landskap og andre miljø- og verneinteresser. 

Konsekvenser for villrein i hele villreinområdet skal utredes i henhold til nyeste kunnskap både ved 
eventuelle nye tiltak og ved vilkårsrevisjoner. Vilkårsrevisjoner må sees i sammenheng med hele 
villreinområdet og tilgrensende villreinområder. 
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2.7. Naturmangfold 

I all videre planlegging skal naturmangfold, i henhold til de rammer naturmangfoldloven §§ 8-12 setter, 
ivaretas.  

Som ledd i dette står følgende sentralt: 

• framskaffe kunnskap og avveie hensyn til annet naturmangfold 

• unngå nye bygg i 100 metersonen langs vann og vassdrag 

• sikre store nok og gjennomgående grønne strukturer innenfor utbyggingssoner av hensyn til 
landskap, friluftsliv og vilt. 

For planer og tiltak som kan påvirke villreinens leveområder, skal virkningene for villrein utredes 
særskilt. 

 

2.8. Kulturminner 

Ved videre planlegging i planområdet skal det tas tilstrekkelig hensyn til fredede og verneverdige 
kulturminner og kulturmiljøer, jf. kulturminneloven og plan- og bygningsloven. 

 

2.9. Gjerder i utmark  

Alternativ A etter anbefaling fra administrativ gruppe:  

Sauegjerder kan etter nærmere vurdering oppføres når det ikke er til hinder for villrein og annet 
vilt. Gjerder som er til hinder for villreintrekk, tillates ikke. Ved eventuelle unntak, som å 
begrense trekk pga. fare for sykdom og smittespredning, må det settes vilkår om tidsbegrenset 
bruk. 

Alternativ B er gjeldende plans formulering. Foreslått som alternativ i styringsgruppemøte, men ikke 
votert over: 

Gjerder i utmark som kan være til hinder for villreinens ferdsel, tillates ikke.  

----------- 
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3. Særskilte retningslinjer for ulike arealsoner. 

§3 supplerer de felles retningslinjene (§§1 og 2) med særskilte retningslinjer for hver sone. 

 

3.1 Nasjonalt villreinområde 

Viktige leveområder for villrein der annen aktivitet tilpasses villreinens behov. 

Alternativ A etter anbefaling fra administrativ gruppe:  

Turisthytter:  

• Det skal ikke etableres nye turisthytter eller andre nye overnattingstilbud i nasjonalt 
villreinområde.  

• Etablerte turisthytter kan moderniseres, men antall sengeplasser skal ikke økes. Nærmere 
rammer avklares i kommunene. 

• Av hensyn til villrein kan en i særskilte tilfelle, i dialog med eier, vurdere periodevis stenging 
av hytter som inngår i tur- og løypenettet. 

Alternativ B er gjeldende plans formulering. Foreslått som alternativ i styringsgruppemøte, men ikke 
votert over: 

Etablerte turisthytter kan moderniseres og forsiktig utvides når dette er nødvendig for videre 
drift. Nærmere rammer for dette må avklares i kommunenes videre planlegging.  

------------ 

Fritidsbygg: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det kan gis tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på 
eksisterende bygg, samt rivning av gamle for oppføring av nye med same størrelse.  

Ferdsel: Se §2.5.1 

Fokusområder som skal følges særlig nøye opp i planperioden er:  

• Imingfjell-Sønstevatn-Småroi  

• Haukeliseter - Hellevassbu – Litlos, sees i sammenheng med E134 

• Tinnhølen, sees i sammenheng med Rv7 

• Trolltunga  

• Rallarvegen  

• Stegaros 

Handlingsprogrammet avklarer rammer.  
 

Utmarksnæringer: Se §2.3. 

 

3.2 Fjell og annen utmark 

Fritidsbygg: Det tillates ikke nye fritidsbygg. Det kan gis tillatelse til ombygg og mindre tilbygg på 
eksiterende bygg, samt rivning av gamle for oppføring av nye med liknende størrelse. Rammene 
fastsettes endelig i kommuneplanene. 

Utmarksnæringer: se §2.3 
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3.3  Stølsdaler  

Fritidsbygg: Kommunene kan i videre kommuneplanlegging åpne for begrenset fritidsbebyggelse, spredt 
eller i små byggeområder, fortrinnsvis i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende bebyggelse. 
Dette skal skje innenfor følgende rammer:  

• Ny bebyggelse skal legges utenfor stølsvoller. 

• Lokalisering og antall skal fastsettes i kommuneplanene, og gis rammer slik at landskapsbildet 
opprettholdes og villreinhensyn ivaretas.  

Særskilt om stølsbygg i Eidfjord: Realisering av nærmere definerte stølsretter skal skje i medhold av 
godkjent kommuneplan. Byggene skal kunne nyttes til både nærings- og fritidsformål. Kulturminner og 
kulturlandskap i området forutsettes ivaretatt. Byggene skal ikke deles fra hovedbruket. 

Byggeskikk og estetikk: Byggeskikk og stedstilpasning er særlig viktig i stølsdaler. Se §2.2 

Utmarksnæringer: se §2.3. 

 

3.4 Fjell og fjordbygder 

Fast bosetting og andre næringsbygg: Rammer for omfang og utbredelse avklares i kommuneplan.  

Fritidsbygg: Kommunene kan i videre kommuneplanlegging åpne for begrenset fritidsbebyggelse, spredt 
eller i små byggeområder, fortrinnsvis i tilknytning til eller som fortetting av eksisterende bebyggelse. 
Lokalisering og antall skal fastsettes i kommuneplanene, og gis rammer slik at landskapsbildet 
opprettholdes og villreinhensyn ivaretas.  

Veier og ferdsel: Rammer for dette skal fastsettes i videre kommunal planlegging. 

Utmarksnæringer: se §2.3 

 

3.5 Utbyggingsområder for fritidsformål 

Områdene kan videreutvikles, bebygges og fortettes med fritidsbygg og reiselivsanlegg i henhold til 
vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner. Ved revidering av kommuneplaner og reguleringsplaner 
i denne sonen forutsettes det at arealer innenfor villreinens leveområder (jf. NVS rapport 7, 2010) 
opprettholdes som grønn struktur. 

Ved videre planlegging i slike områder skal kommunene følge opp de felles retningslinjene i §2. 
Fortetting og videre utvikling i etablerte områder bør prioriteres før det åpnes for utbygging i nye 
områder.  

Store og gjennomgående grøntstrukturer skal prioriteres innenfor utbyggingssonen.  

Utvikling av reiselivsanlegg skal skje på allerede etablerte destinasjoner. 

Omfang, lokalisering og andre viktige planavklaringer må skje i kommunes videre planlegging 
(kommuneplan, områdeplaner og/eller reguleringsplaner). Det skal ikke etableres ny bebyggelse 
beregnet på overnatting over tregrensa eller i det høyestliggende skogbeltet. Nødvendige installasjoner 
for alpinanlegg kan etableres innenfor sonen over tregrensen. 

Forpliktende kommunal sti- og løypeplan som kanaliserer økt ferdsel utenfor viktige villreinområder, 
skal foreligge før nye utbyggingsplaner innenfor planområdet blir realisert, jf. §2.5.1. Det forutsettes at 
kommunene gjennomfører dette prinsippet ved hjelp av rekkefølgekrav ved rullering av 
kommuneplanene. 
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11 

 

4. Særlige hensyn 

4.1  Naturvern 

Områder vernet etter naturvernloven/naturmangfoldloven er på plankartet vist med egen skravur. 
Vernebestemmelsene og forvaltningsplanene styrer arealbruken. 

 

4.2  Villreintrekk 

Ved planlegging og tilrettelegging av fysiske tiltak (knyttet til vei, gjerder o.l) skal det tas særlige hensyn 
til villreinens trekkveier. 
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1 Bakgrunn og mandat 

Det skal vurderes om vegen over Imingfjell skal være åpen om vinteren. Dette skal gjøres i 
forbindelse med at regional plan for Hardangervidda skal rulleres. Bestillingen fra Buskerud 
fylkeskommune er at det skal leveres et notat som inneholder resultat fra trafikktellinger 
før- og etter vinterstenging, driftskostnader for vegen under dagens åpningsregime og 
årlige driftskostnader for vinteråpen veg, se vedlegg. Vinterstengningen i dag gjelder fra 
30.november til påske. I første omgang kan det være aktuelt som en prøveordning over noen 
år. 

2 Innledning 

For å gi et bredere analyse av utfordringene med vinteråpen veg over Imingfjell er det valgt å 
benytte noe metodikk fra konseptvalgutredninger (KVU). Det er hovedsakelig 
situasjonsbeskrivelsen og behovsanalysen, dvs. en light-versjon. Det skal ikke være en KVU, 
da det krever langt mer tid og ressurser.  

Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen Buskerud, plan og forvaltning og 
driftsseksjonen. Arbeidsgruppen har vært: Anita Jordet, Ewa Gadek, Kjetil Andre Bø og Anne-
Mette Bjertnæs. Kvalitetssikring er utført av Lasse Berge og Anders O. Hagerup. 
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3 Situasjonsbeskrivelse 

3.1 Om geografi 

Imingfjell ligger mellom Numedal og Tessungdalen nord for Tinnsjøen.  Imingfjell ligger i 
ytterkanten av Hardangervidda. Øst for fv. 40 kalles område for Østvidda. Fv. 124 tar av fv. 
40 ved Børkjeflåta i Nore og Uvdal kommune og kommer ned i Tessungdalen som munner ut 
i Austbygd i Tinn kommune ved fv. 364. Høgfjellstrekningen er 12 km, 8 km i Buskerud og 4 
km i Telemark. Vegen endrer identifikasjon fra fv. 124 til fv. 755. ved fylkesgrensa.  Vegen 
er vinterstengt mellom Sønstevatn på Imingfjell og  Steinset i Småroe. 

 

Figur 1 Oversiktskart med markering av fv. 124 og fv. 755. Vinterstengt med rødt. Kilde Statens 
vegvesen. 
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Figur 2 Kart over Imingfjell med vinterstengt veg. Kilde Statens vegvesen. 

 

Vegen har bratte stigninger opp fra fv. 40 ved Børkjeflåta i Numedal og opp fra fjellet til 
Tessungdalen.  
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Trafikksikkerhet 

Det er ikke registrert ulykker i opp- og nedkjøringen til fjellet de siste 10 år. Det har vært 
ulykker på fv. 755 i Tessungdalen. En dødsulykke i Tessungdalen og de øvrige har vært 
ulykker med lettere skadde. 

 

Figur 3 Trafikkulykker de siste 10 år. Kilde Statens vegvesen. 

 

3.2 Om miljø  

Fv. 124 ligger ikke i Hardangervidda nasjonalpark, men er i ytterkant av Hardangervidda ned 
mot Uvdal og Tinnsjøen. Villreinstammen på Hardangervidda er Europas største 
villreinstamme. Villreinen bruker hele Hardangervidda. De østlige deler av vidda er 
vinterbeite for rein og de krysser fv.124 på veg til sommerbeite.  Vanligvis åpnes vegen til 
påske, men våren 2018 ble åpning utsatt pga at det villreinen oppholdt seg på Østvidda. 
Vegen ble åpnet i påskeuken 2018. 
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Figur 4 Kart over Hardangervidda nasjonalpark og vegen over Imingfjell. Kilde Statens vegvesen 

 

 

 

3.3 Om næringsliv og befolkning  

Befolkningen er pr. første kvartal 2018 i Buskerud 282 178 innbyggere og i Telemark 
173 386 innbyggere. Befolkningsframskrivninger i berørte kommuner er som vist nedenfor. 

 

Kommune 2018 2040 endring 
Nore og Uvdal  2482 2427 -4,7 % 
Tinn  5817 6073 2,2 % 
Hele landet 5 213 985 6 331 400 21,4 % 

Figur 5 Statistisk sentralbyrå (SSB) sin befolkningsframskriving 2016 - 2040 hovedalternativer 
(MMMM). 

Næringslivet i begge kommuner er sammensatt sekundærnæringer, handel og hotell. 
Sekundærnæringer er bearbeide råvarer fra jord- eller skogbruk samt bergverk, 
vareproduserende industri, vann og kraftverk. 
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Figur 6 Antall sysselsatte i Tinn og Nore og Uvdal pr. 2, SBB 2018. 

 

Buskerud fylkeskommune har gitt ut en rapport med næringsindikatorer som analyserer 
næringslivet1. Verksindustrien er den bransjen som har høyest verdiskapning i Buskerud, 
fulgt av bygg og anlegg, agentur og engros. Arbeidsplassutviklingen i Kongsberg/Numedal 
er den tredje største utviklingen i fylke etter Drammensregionen og Vestviken. Buskerud har 
det tredje største eksterne arbeidsmarkedsintegrasjon (dvs. arbeid eksternt – utenfor fylke) i 
2015, etter Akershus og Oslo. Buskerud er nest største «hyttefylke» i Norge. 

 

Figur 7 Verdiskapning i regnskapspliktige bedrifter i Buskerud og regionene i Buskerud i mrd kr, 
unntatt finans, eiendom og utleie i 2015. Total verdiskapning 52,5mrd.  

                                                
1 Utført av Telemarksforskning 2016. 
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Det har ikke vært mulig å finne noe lignende informasjon for Telemark. 

 

 

3.4 Om samferdsel  

Reisestrekninger  

I dag er det en omveg for reisende fra Rjukan til Numedal på vinterstid. Reiseavstanden 
Rjukan – Geilo er brukt for å vise tidsforskjellen mellom å benytte vegen over Imingfjell eller 
ikke. Den samme reiseforskjell vil gjelde for reisende Rjukan – Rødberg. Forskjellen i reisetid 
er en besparelse på ca. 2 timer ved å kjøre over Imingfjell. Dette er tid beregnet på Google 
map på tørr sommerveg. Tiden er teoretisk ved at det er fartsgrensen og strekning som blir 
beregnes. Det er ikke tatt hensyn til at trafikken ikke kan holde fartsgrensen hele tiden 
gjennom alle kurver og stigninger. Det vil si at den reelle tiden for kjøring vil bli lenger. 
 

 

Figur 8 Reisetid Rjukan - Geilo over Imingfjell  Figur 9 Reisetid Rjukan - Geilo via Numedal 

Fv. 40 gjennom Numedal er mindre egnet vinterstid for tungtrafikk. Nord for Børkjeflåta er 
det tre høydeoverganger som skal passeres. Det er: Rennesgvammen – Dagali, Dagali – 
Skurdalen og Skurdalen - Geilo. Dette er seks opp- og nedkjøringer som er utfordrende mht. 
stigning og kurvatur. Tungtrafikken benytter heller rv. 7 Hallingdal på vinterstid da det er 
færre stigninger. 

Det har vært økning i trafikken, spesielt tungtrafikken, i Numedal til Geilo etter at bilene ble 
utstyrt med GPS. Dette skjer mange steder og all type transport benytter GPS som viser 
korteste veg. Det kan være veger som ikke er egnet for tungtransport.  
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Med litt lengre reiseruter f. eks. Geilo-Skien/Porsgrunn er det minimale forskjell i kjøretid 
ved å benytte Imingfjell. For lange reiser f.eks. Larvik og videre østover – anbefaler Google 
maps reiseveg via Fv. 40, Kongsberg, eller Fv. 35 Åmot, Noresund til Rv. 7. Fra vestlandet 
viser  Google maps at det er raskest veg ved å benytte Rv. 7 til østlandet. Ved reiser 
Skien/Grenland til Bergen benyttes E134 over Haukeligfjell, se fig. 11. Ut fra ovennevnte kan 
man konkludere at Fv. 124 er ikke en veldig viktig nasjonal eller regional lenke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Reisetid Skien - Geilo over Imingfjell med alternativer. Kilde Google maps. 
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Figur 11 Reisetid Skien - Bergen via E134 Haukelifjell med alternativer. KIlde Google maps. 

 

 

Vegen 

Vegen opp fra Uvdal til Imingfjell er bratt og svingete. Det har stigninger på 7 - 9 %. 
Svingene er på radius 20, 30 og 40 meter.  Kurvaturen på vegen ned til Tessungdalen er på 
radius 12, 14 og 19. Stigningen er brattere og er på 8-11 %. Vegen er på omlag 5 meter 
bred. Vegen er ikke bred nok for oppmerking med midtlinje. Da må det være minimum 6 
meter og ha tilfredsstillende siktforhold. Minimum siktlengde for oppmerking av 
kjørefeltlinje er 280 meter. Vegstandarden er dårligere på Telemarkssiden. 

Vegen ligger på store deler av strekningen åpen og fritt og gir meget god reiseopplevelse 
med godt utsyn. På Buskerud siden ble vegen rehabilitert på 1980-tallet og ligger høyere i 
terrenget enn på Telemarksiden. 
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4 Behovsvurdering 

4.1 Innledning om behov  

Behovsanalysen tar utgangspunkt i situasjonsanalysen og de viktigste behovene for 
vegsystemet i området, og er inndelt i fire grupper: 

- Nasjonale og regionale behov 
- Lokale myndigheters behov 
- Interessegruppers behov 
- Etterspørselsbaserte behov 

 

Innhenting av data for dette er hentet fra planer som er på hjemmesidene til Buskerud og 
Telemark fylker, Tinn og Nore og Uvdal kommuner. For interessegruppe- og 
etterspørselsbaserte behov er det gjort en analyse basert på Statens vegvesen sin kjennskap 
til lokalt vegnett i begge fylker. For en mer utfyllende analyse må det lokale næringsliv, 
kommuner og fylke kontaktes.  

 

4.2 Nasjonale og regionale behov 

Vegen er ikke omtalt i nasjonal sammenheng. Nedenfor er det gitt et kort resyme av planer 
som omhandler samferdsel for de berørte kommuner og fylker. 

 

Buskerud fylke.  Fylkesvegstrategi 2014 – 2023, okt. 2012. 

I 2011 behandlet fylkestinget en sak om prøveordning med vinterbrøyting av fv. 124 
Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal med stengning når det er villrein i området. Fylkestinget 
tok ikke stilling til saken. Handlingsplan for Buskerud 2018 -2021 angir ingen omtale eller 
tiltak på fv. 124. 

 

Telemark fylke Regional plan for samordna areal - og transport for 2015 – 25. 

Et av satsingsområdene er bedre veger for næringslivet. Omtaler ikke Imingfjell spesielt.  

 

Telemark og Vestfold. Plan for intermodal godstransport 2015. 

Plan med handlingsplan for intermodale havner2. Planen angir mål og strategier for 
intermodale havner for logistikkrelaterte bedrifter som er i vekst og kan skape 

                                                
2 Transport i en kjede med minst to transportmidler. 
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ringvirkninger. Planen omfatter alle havnene i Telemark og Vestfold med Larvik og Grenland 
som de største. De er også store i Norgessammenheng. Havnene kan avlaste østsiden av 
Oslofjorden. Rapporten peker på at Bratsbergbanen3 har ledig kapasitet som bør utnyttes.  

 

Buskerud. Regionalplan for verdiskapning og næringsutvikling 2015 – 2020 

Buskerud skal legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling og være et 
foregangsfylke innen verdiskapning og næringsutvikling. Det er satt mål som ikke er 
nærings- eller bransjespesifikke men er relevante for store deler av næringslivet. 
Hovedmålet er økt verdiskapning og produktivitet. Delmålene er vertskapsattraktivitet, 
kompetanse, klynger og nettverk, entreprenørskap, FoU og innovasjon og samferdsel. 
Handlingsplanen 2017 – 2018 inneholder tiltak spesifisert på hvert delmål. Handlingsplanen 
følges opp av verdiskapningsteam for delmål. Samferdsel følges opp av NHO. 

Buskerud fylkeskommune holder på med et prosjekt i som skal belyse vekstmulighetene i 
Buskerud. Rapporten skal leveres i primo august 2018. 

 

Telemark.  Regional plan for nyskaping og næringsutvikling. 2011 - 2023. 

Hovedmål er å stimulere til økt verdiskapning og høyere antall arbeidsplasser i private 
næringsliv i Telemark. Målet er bygget opp med satsingsområder: regional kunnskapskultur, 
innovasjon og samhandlingsarenaer, attraksjonskraft, næringsvennlig offentlig sektor og 
miljøteknologi og fornybar energi. 

En regional utviklingsstrategi for nyskaping og næringsutvikling må sees i sammenheng med 
veg og bane. Raskere utbygging av infrastrukturen er avgjørelse for Telemark. Strategiske 
ferdselsårer som trengs å styrkes er: E18, E134, Rv 36, Fv 37, Rv 41 og Eidangerparsellen. 

 

Telemark. Regional plan for reiseliv og opplevelser vedtatt 2011 

Målet med planen er å øke aktiviteten i næringen og øke Telemark andel av et voksende 
marked. For å bygge oppunder hovedmålet er det utpekt fem satsingsområder: organisering, 
kvalitet, kompetanse og innovasjon, områdeutvikling og profilering og markedsføring. 

Rapporten viser en fordeling på overnatting for regionene månedsvis. Oversikten viser at 
flest overnatting hele året med hovedvekt på sommeren. 

  

 

                                                
3 Bratsbergbanen er etter navnet på jernbanestrekningen Eidanger – Nordagutu. NSB 
trafikkerer Nordagutu – Porsgrunn. 
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Kongsbergregionen 

Kongsbergregionen er et samarbeids- og interesseorgan for 7 samarbeidene kommuner. Tre 
av kommunene ligger i Telemark og fire kommuner i Buskerud. Det er: Tinn, Hjartdal, 
Notodden, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg.  

Målet er å skape liv og nye muligheter for mennesker og næringsliv. Gjennom historien viser 
de til at de har skapt verdier med ressurser de har hatt til rådighet, eller utviklet nye når 
omstilling har vært påkrevd. 

Regionrådet utgir samferdselsuttalelser til pågående planer: Kongsbergregionen voksende 
globale næringsliv er god grunn for at Norge bør investere i god infrastruktur i vår region. I 
Kongsberg omsettes det for 45 milliarder årlig, hvorav 85 % går ut på det globale markedet. 

 

4.3 Lokale myndigheters behov 

Nore og Uvdal kommuneplan - samfunnsdel 2010 – 2024. 

Satsingsområdene er folkehelse og bolyst samt næringsutvikling og arbeidsplasser. 

Hovedmålet for næring er at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, forvalter og 
pådriver for næringsutvikling, etablering av nye virksomheter og sikring av eksisterende 
arbeidsplasser i privat næringsliv. Under tiltak for dette er heving av vegstandard og arbeide 
for helårsveg over Imingfjell. 

 

Tinn kommuneplan – samfunnsdel.   2010 – 2024. 

Tinn kommune har tatt Sam Eydes ord til sin visjon: «Opp og ut – framover og alltid videre». 
Reiseliv er en viktig del av reiselivskommunen Rjukan. Kommuneplanen har seks hovedmål 
hvorav utvikling av infrastruktur og samferdsel er ett av de. 

Tinn kommune har ikke beskrevet vinteråpen veg i sin kommuneplan, men vi vet at 
kommunen jobber for dette. 

 

Oppsummering av regionale og lokale behov. 

Begge fylker, berørte kommuner og Kongsbergregionen har fokus på samferdsel og effektiv 
transport og vegen over Imingfjell er en del av det. 
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4.4 Interessegruppers behov 

Interessegruppe Behov 
Reiselivsnæring Hotell, serveringssteder, 
kommersielle turistattraksjon  

Behov for reise Tinn – Numedal, Rjukan – 
Geilo -Gol 

Håndverkere og handel Reise Tinn kommune – Numedal - Geilo 
Næringsliv i Rjukan og Geilo Frakt av produkter fra Rjukan til Geilo/Gol.  
Lokale og regionale reisende. 
 

Raskere transport mellom dalførene 

Framtidig pendlere.  Større bo- og arbeidsområde 
Skoleungdom Kunne benytte videregående skoler i 

hverandres fylker med dagpendling. 
Reisende og varetransport når E134 eller 
rv.7 blir stengt 

Når en fjellovergang blir stengt er fv.124 
raskeste veg til åpen fjellovergang 
rv.7/E134 for de som allerede er ved 
stengningen. 

 

Oppsummering av interessegruppers behov 

• Næringslivet som også omfatter reiseliv har behov for raskere transport mellom 
Rjukan/Tinn og Numedal. 

• Området Rjukan og øvre del av Numedal kan bli et bo- og arbeidsmarkedsområde. 
Det kan være mulig å dagpendle til hverandres videregående skoler.  

 

 

4.5 Etterspørselsbaserte behov 

Behov for bedre framkommelighet 

Stigningene opp fra Børjeflåta og fra Tessungdalen til fjellplatået er bratt, smalt og svingete.  
Spesielt kan det bli utfordrende for fullastet vogntog. Transport og reisende med kun 
kjennskap til vegen fra GPS-vegviser vil benytte denne vegen. Vegen over Imingfjell vil 
dermed bli benyttet av ikke kjente som kan skape problemer for seg selv og andre. Det kan 
være fare for at store kjøretøy kan skli av vegen i møtesituasjoner. Opp- og nedstigningene 
er flaskehalser som bør utbedres.  

Vegen holder ikke standard etter Statens vegvesen håndbok N100, Veg- og gateutforming til 
hovedveg med fartsgrenser 60 km/t. Stigning skal maksimum være 6 %, bredden 7,5 meter 
for ÅDT under 4000 og kurvatur ha radius på 125. For at fv. 124 og fv. 755 skal få en 
tilfredstillende standard må vegen gjennomgå en betydelig utbedring og legges i ny trase på 
store deler av opp og nedkjøringen til fjellet. Oppå fjellet bør vegen utvides i bredden. 
Vegstandarden er bedre på Buskerud siden. 
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Oppsummering av etterspørselsbaserte behov 

• Næringslivet som også omfatter reiseliv har behov for raskere transport mellom 
Rjukan/Tinn og Numedal. 

• Området Rjukan og øvre del av Numedal kan bli et bo- og arbeidsmarkedsområde. 
Det kan være mulig å dagpendle til hverandres videregående skoler.  
 

4.6 Oppsummering behov 

Behovsanalysen viser at det kan være behov for at området Øst Telemark og nordre del av 
Numedal/Buskerud får raskere transport for næring- og reiseliv. Det kan være behov for et 
større bo- og arbeidsmarkedsområde og benytte hverandres videregående skoler.  

En vinteråpen veg kan danne et nytt behov som er å utbedre flaskehalsene som er 
opp/nedkjøring fra Imingfjell samt noe mer vedlikehold på vegen over fjellet. 
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5 Trafikkanalyse  

Dagens situasjon er kartlagt ved hjalp av trafikktellinger uke 17-23, dvs. mai/juni 2018 i 
tillegg til innhenting av relevant informasjon fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB) og tellinger 
utført på Telemarksside i 2016 og 2017.  

I følge NVDB er ÅDT for Fv. 124 for 2017 115 kjøretøy/døgn, med 5 % andel lange kjøretøy 
på over 5,6 meter. På Telemarkssiden (Fv. 755) øker ÅDT til 350 kjøretøy/døgn og 6 % andel 
lange kjøretøy. I Tessungdalen lengst syd mot Austbygde er trafikken opp mot 600 
kjøretøy/døgn og 10 % andel lange kjøretøy. 

I 2016, 2017 og 2018 var det foretatt periodiske trafikkregistreringer. Oversiktskartet nede 
viser hvor telepunkter var satt opp: 

 

Figur 12 Tellepunkter for trafikk. 
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Tessungdalen er et nivå 2 pkt. som blir telt på hvert 4 år, 4 ganger i året. Der har vi 
lengdeklassifisering.  Imingfjell er et nivå 3 punkt som ble telt sep./okt. 2016 på 
Telemarkside og mai/juni 2018 på Buskerud siden. 

 

Resultater fra tellinger: 

År Lengdekl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

2017 Alle 347 340 360 386 436 379 405 

2017 Større eller lik 5,6m 25 26 26 26 28 24 25 

Tabell 1 Tessungdalen fv. 755 - trafikkmengder – ukedagsverdier. 

 

       

År Lengdekl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

2016 Alle 112 100 104 119 149 134 187 

Tabell 2 Imingfjell fv. 755 – trafikkmengder – ukedagsverdier. 

 

 

Mai/juni 
2018 

Døgntrafikk 

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Uke 17         100 85 128 

Uke 18 66 72 46 61 66 89 114 

Uke 19 73 70 115 166 129 164 196 

Uke 21     85 108 166 199 249 

Uke 22 124 120 155 109 177 199 319 

Uke 23 150             

Tabell 3 Trafikkmengde Imingfjell fv. 124. 2018 
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Tellepunkt Veg Sted År Måned ÅDT 

800217 FV755 Tessungdalen 2016 mars, deler av nov/des 329 

800217 FV755 Tessungdalen 2017 
mars, april, deler av mai, juni, juli, 
sept 380 

800426 FV755 Imingfjell 2016 sep/okt 129 

Tabell 4 Trafikktellinger fv. 755 2016 og 2017. 

 

Mai/juni 2018 tellinger viser at over fjellet er det mer helgetrafikk (fredag-søndag) enn 
hverdagstrafikk, dvs. i registreringsperiode var det ca. 20 biler i største time mandag-
tirsdag, i største time i helgen (fredag-søndag) er det registrert over 30 biler.  

Statens vegvesen Håndbok V713 Trafikkberegninger årsvariasjonskurver for 7 typiske 
veger/gater. Fv. 124 ligner mest på M7 – «turistrute over høyfjellet: topptrafikk i 
sommerferien, døgntrafikken fredag er betydelig større og søndag er litt større enn på 
virkedager». Basert på dette og tellinger uke 22 i 2018 får man årsdøgntrafikk ÅDT=147 
kjt/døgn og helgedøgntrafikk HDT=163 kjt/døgn. 

 

Figur 13 Fordeling av trafikk på turistrute over året. Kilde Statens vegvesen. 
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Prognoser 

Veksten i trafikken er knyttet til flere samfunnsmessige og økonomiske faktorer. Det er 
knyttet usikkerheter til alle disse faktorene, og det vil si at prognoser for vekst av trafikken 
vil få minst like store usikkerheter. 

I trafikkvurderingene skal man ta hensyn til store utbyggingsprosjekt i området samt 
generell trafikkvekst. Generell trafikkvekst – gitt økning i befolkning, arbeidsplasser og 
inntekter i omkringliggende kommuner.  

Det er ikke forventet stor befolkningsvekst i nabokommuner i 2030/2040 ifølge SSB se. 3.3.  

Enkel framskriving av trafikkvolum bygger på at trafikkutviklingen framover vil følge et kjent 
eller antatt mønster. Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med de andre transportetatene 
prognoser for utvikling i person- godstransport til bruk i arbeid med forslag til Nasjonal 
transportplan 2018-2027. Grunnprognosene beskriver den fremtidige utviklingen i 
etterspørselen etter transport fordelt på ulike transportformer for landet. Grunnprognosene 
må brukes med forsiktighet da de kun gir uttrykk for hvordan transportsektoren vil utvikle 
seg under visse forutsetninger. Usikkerheten øker proporsjonalt med prognoseperiodens 
lengde. Inntektsutvikling og befolkningsutvikling er de viktigste forklaringsvariabler til 
transportutviklingen. Store endringer i de sentrale variable gjør at grunnprognosene i 
forbindelse med Norsk transportplan (NTP)4 er mer upålitelige.  

 

Fylke 2015-18 2018-22 2022-28 2028-40 2040-50 2050-62 

Buskerud 2,21 1,86 1,57 1,08 0,81 0,66 

Figur 14 Grunnprognose for Buskerud. Kilde Statens vegvesen. 

 

Grunnprognosen i personbiltrafikken er på ca. 41 % frem til 2040, og 51 % fram til 2050, 
regnet fra 2015. For tungtransportene er veksten anslått å være høyere.  

Beregnet trafikkmengde i 2040 for Fv. 124 med forutsatt gjennomsnitt trafikkvekst 1,1 % blir 
da ÅDT= 187 kjt/døgn. Ut fra ovennevnte tall ser det ut at Fv. 124/Fv.755 har lav 
trafikkmengde. Vegen er i dag mest brukt om sommeren, da merker man økning i 
turisttrafikk, særlig helgetrafikk.  

 

 

 

 

                                                
4 www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/planlegging/Grunnlagsdata/Grunnprognoser 
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6 Vinterdrift 

Det foreslås at vegen driftes som en vanlig vinterveg, dvs en syklus for brøyting på 3 timer 
og strøing på 4 timer. Vegen bør stenges når vind og siktforhold ikke gjør det forsvarlig for 
trafikantene å kjøre over fjellet. Vurdering av behov for stengning gjøres av entreprenør i 
samråd med vegtrafikksentralen (VTS). Det foreslås å ikke iverksatte kolonnekjøring. Da 
dette krever store ressurser. Varigheten av stengt periode vil være væravhengig og avgjøres 
av brøytemannskapet på stedet.  

Kostnader for vinteråpen veg vil beløpe seg på 3 – 4 mill. eks. mva. Standarden for 
fjellovergangen blir lik som for resten av fv. 124/fv. 755 med tanke på brøyting /fresing og 
strøing. Kostnadsspennet på 3 – 4 mill. kr skal vise at kostnader for å holde vegen opp om 
vinteren kan variere avhengig av værforhold. Dette er en pris hvor entreprenøren gir en 
fastpris. Alternativt kan det være en kontrakt med en fastpris for beredskap og 
brøyting/strøing på timer. Dette blir delt risiko og kan falle dyrere eller billigere ut avhengig 
av værforhold. Det må settes opp variable skilter for å varsle om stengt veg på Børkjeflåta og 
Tinn i Austbygd med en kostnad på 0,7 mill. kr 

Dagens årlig driftskostnader for fjellovergangen er på 1 mill. kr.  Det er kostnader for 
brøyting og strøing på fjellstrekningen okt.-des. og fra påsken til våren samt for åpning. 

Det vil mulig tilkomme økte kostnader på vedlikehold sommertid pga full frostnedtrengning 
og økt bruk av vegen.  

Det kan være en mulighet å stenge vegen ved observasjon av rein i området og at dette 
gjøres etter en felles vurdering med Statens naturoppsyn. Dette krever ekstra ressurser og 
gode rutiner på observasjon, varsling av trafikanter og tilrettelegging for kryssing av vegen 
med rein. Dette er ikke beregnet. 

På grunn av framkommelighetsproblemer i opp- og nedstigningene bør det vurderes å legge 
en lengdebegrensning på 12 meter på kjøretøyene. Da kan ikke vogntog kjøre over.  
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7 Drøfting og anbefaling 

Momenter er satt inn i en tabell i forhold til vinteråpen veg.  

Tema Fordel Ulempe Ikke rangert 

Trafikk Sparer over 2 
timer på 
transport mellom 
Rjukan og Uvdal 
(Geilo) på 
sommertid. 

Lav vegstandard på opp- og 
nedkjøringer 

Lav trafikk sommerstid 329 
ÅDT 147 kjt/døgn 
HDT 163 kjt/døgn i helg 

Trafikk- 
sikkerhet 

 Vanskeligheter med 
møtende trafikk for store 
kjøretøy. 

 

 Transport med ukjente 
førere (ledet hit av GPS) vil 
få problemer. Fare for 
ulykker. 

 

Drift Ikke skredutsatt Økt vedlikehold pga full 
frostgjennomtrengning og 
økt trafikk. 

Kostnader for vinteråpen 
veg: 
- første år 4 – 5 mill. kr 
inkl. variable skilter. 
- videre pr. år 3 – 4 mill. kr 
- ev. kolonnekjøring 3 – 4 
mill. kr. 
 

  Kostnader for vinterstengt 
veg er 1 mill. kr. pr. år.  

 Mulig etablering av 
vindskjerming 

 

Miljø Vinteråpen veg 
ligger utenfor 
nasjonalparken 

 Villrein må krysse 
vinteråpen veg. Kan stenge 
veg ved rein i området. 
Krever oppfølging. 

Veg-
standard 
 
 
 

 Utbedringer av 
flaskehalsene opp- og 
nedkjøringen til fjellet: 

- Ny veg 2 – 3 MRD 
(milliard) 

- Tunnel gjennom  
fjellplatået 3-4 MRD 

- Utbedringsstandard 
1 – 2 MRD  

 

 

Tabell 5 Fordel, ulemper og urangert i forhold til vinteråpen veg. Priser eks. mva. 
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Utredningen viser at det kan være behov for raskere transport mellom Tinn og Numedal. Det 
er usikkert hvor stort behovet er og om det er mulig å tenke seg at vegen blir brukt til 
dagpendling da omkjøringsvegen ved dårlig vær er på over 2 timer. På lange 
reisestrekninger som Skien – Bergen, vil ikke vegen over Imingfjell være den foretrukne 
reiseruten. For å belyse behovet ytterligere kan kontakt med de berørte fylker, kommuner og 
næringslivet gjøres.  

Det er beregnet en prognose for 2040 på 187 kjøretøy pr. døgn. Denne prognosen er basert 
på grunnprognosen for NTP. Men i denne sammenheng er ikke prognosen relevant da det er 
basert på framskriving av kun sommertrafikk. Vekst i trafikken er knyttet til framtidig behov, 
flere samfunnsmessige og økonomiske faktorer. Det er knyttet usikkerhet til disse faktorene 
og det vil si at prognosene for vekst av trafikken vil få minst like store usikkerheter.  

Det er mulig å holde vegen åpen om vinteren for en kostnad på 4 – 5 mill kr. eks. mva første 
år og 3 – 4 mill kr. eks. mva. hvert år framover. Kostnader for åpen veg under alle 
værforhold fordrer kolonnekjøring og det ansees som ikke aktuelt her. Det kan påløpe ekstra 
kostnader når vegen blir vinteråpent ved at det blir full frostnedtrengning og noe påfølgende 
skader som må repareres hver sommer. Dagens kostnader for fjellovergangen er 1 mill. kr 
for brøyting og strøing på fjellstrekningen okt.- des. og fra påsken til våren samt for åpning. 

De bratte og svingete opp- og nedkjøringene vil skape et problem for tungtrafikken med 
glatte veger, vanskelig å møtes og dermed blir det en fare for trafikksikkerheten. Problemer 
med framkommeligheten vil også føre til tidstap på reisestrekningen.  Opp- og 
nedkjøringene bør derfor på sikt legges om eller kraftig utbedres til høye kostnader. Det bør 
vurderes om det skal være en begrensning på kjøretøy over 12 meter på vinterstid.  

Oppsummering 

Det er mulig å holde Imingfjell åpen om vinteren under de fleste vinterforhold. Det vil bli en 
forholdsvis høy kostnad pr. kjøretøy pga. lav trafikkmengde. Hvis trafikkmengden øker kan 
det på sikt skape et behov for å utbedre vegen som kan være svært kostbart.  

Det er ikke mulig å tallfeste fremtidig trafikkmengde da det knytter seg store usikkerheter til 
dette. Prognosen som er beregnet er ikke relevant pga. at den er basert på framskrivinger av 
sommertrafikk. Behov for vinteråpen veg kan analyseres ytterligere i samarbeid med 
næringslivet, kommuner og fylkeskommuner. 

Det bør vurderes om det skal være en begrensning på kjøretøy over 12 meter på vinterstid 
(dvs. stengt for vogntog). 

Anbefaling 

Ut i fra forelagte utredning anbefaler ikke Statens vegvesen å holde vegen over Imingfjell 
åpen om vinteren. 
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Notat om 
Handlingsprogram for Regional plan Hardangervidda 2019-2035. 
EK 22.10.2018 

Notat gir en oppsummering av tidligere handlingsprogram og status mht. gjennomføring av dette 

og forslag til rammer for den reviderte planens handlingsprogram  

Notatet ble drøftet i administrativ gruppe 19.09.2018 i styringsgruppa 17.10.2018. 

 

Handlingsplan i regional plan vedtatt i 2011 

Regional plan for Hardangervidda ble vedtatt i 2011 med et kapitell 9 Handlingsplan. Følgende 

prosjekter ble skissert: 

• Etablere ”Hardangerviddarådet”  

• Rullere regional plan for Hardangervidda  

• Kommunal planoppfølging   

• Samferdsel over Hardangervidda   

• Fjellandbruket 

• Kommunale sti- og løypeplaner   

• Kommunale motorferdselsplaner  

• Utmarksnæringer i Landbruks-, natur og friluftsområder  

• Villreinens arealbruk  

• Lufsjåtangen   

• Friluftsliv som tar hensyn til villrein  

• Ferdsels virkning på villrein  

• Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser  

• Villrein som reiselivsattraksjon  

• Miljøsertifisering av reiselivet  

• Gondolbane ved Odda  

Handlingsprogram vedtatt 2013 

Handlingsplanen (kap. 9) ble senere konkretisert i Handlingsprogram 2013-2016. Prosjektlisten ble 

da noe forenklet ved at noen prosjekter ble slått sammen, annet ble henvist til berørt kommune.  

Handlingsprogrammet ble etter behandling i Hardangerviddarådet vedtatt i alle tre fylkesting våren 

2013. Seinere har Hardangerviddarådet hatt årlig oppdatering av dette, sist i 2016. I 2017 ble fokus 

satt på rullering av regional plan, og handlingsprogrammet ble ikke rullert. 

Tabellen nedenfor lister handlingsprogrammets prosjekter og status per i dag, høsten 2018: 

Prosjekt Status Utfyllende merknader 

1. Hardangerviddarådet  Hardangerviddarådet ble 
etablert i 2013 og har siden 
hatt årlige møter. 

Fungerer nå som styringsgruppe for 
rullering av regional plan. 
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2. Rullere Regional plan 
for Hardangervidda 

Pågår.  Oppstart 2017 med mål om 
gjennomføring i 2019. 

3. Kommunal 
planoppfølging 

Pågår Stor variasjon mellom kommunene 

4. Utmarksnæringer i 
LNF-områder 

Gjennomført med 
Østlandsforskning som 
konsulent 

Se sluttrapport Utmarksnæringer – 
begrep og bruk av LNFR-områder på 
Hardangervidda (ØF-rapport 
04/2015) 

5. Villreinens arealbruk Gjennomført av NINA og NVS Se nettside om kartfortellinger: 
http://villrein.maps.arcgis.com/apps
/MapJournal/index.html?appid=0fd3
4670f09e40b182a33c25d5fcfea6 

6. Lufsjåtangen Dialogseminar gjennomført i 
regi av NINA, 2017. 

Se NINAs sluttrapport, Lufsjåtangen 
og villrein. 

7. Kartlegging av 
fritidsbruk og 
opplevelser 

Pågår. Gjennomføres som et 
omfattende 
samarbeidsprosjekt. NINA 
utfører. 

Var planlagt som et begrenset 
prosjekt i egen regi, men ble endret 
til å inngå i et større samarbeid.  

8. Friluftsliv og villrein Ikke gjennomført Planlegges gjennomført 2018/2019 
med analyser basert på kunnskap fra 
prosjekt 5 og 7.  

9. Villrein som 
reiselivsattraksjon 

Forprosjekt gjennomført i regi 
av Mimir.  

Se Mimirs rapport Villrein som 
reiselivsattraksjon. 

Videreføres nå som ledd i 
«villreinfjellet som verdiskaper». 

10. Miljøsertifisering av 
reiselivet 

Ikke fulgt opp av regional plan.  Skjer i noen grad i regi av bedrifter, 
kommuner og fylkeskommuner. 

 

Før gjennomføring av de fleste prosjekter har det vært behov for å konkretisere noe mer mht. 

innhold, finansiering, tidsplan og ansvar enn det handlingsprogrammet gjør.  

Siden første handlingsprogram vedtatt i 2013, har rulleringen av dette hele tiden handlet om å følge 

opp første generasjon handlingsprogram. Som oversikten over viser, er noe «evige» prosesser (som 

implementering i kommunale planer), mye er gjennomført, mens annet pågår eller er i startfasen.  

 

Handlingsprogram for rullert plan 2019-2035 

Når nå de fleste prosjektene er gjennomført, og den regionale planen rulleres, er det tid for et 

fornyet handlingsprogram.  

Handlingsprogrammet er viktig for å oppfylle planens ambisjoner, og bør inngå som del av den 

rullerte planen. Planen vedtas av fylkeskommunene som planeiere.  

Handlingsprogrammet er ment å være overbyggende og inkluderer derfor oppfølgingstiltak utenfor 

Hardangerviddarådets og fylkeskommunenes ansvarsområder. En viktig side av dette er å samordne 

beslektede prosjekter og pågående prosesser for gjensidig forsterking. Eksempelvis bør statens 
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besøksstrategi for verneområdene, regional plan og verdiskapingsprosjektet (villreinfjellet som 

verdiskaper) sees i sammenheng.  

Oversikten nedenfor viser de mest aktuelle tiltakene i nytt handlingsprogram når rullert plan vedtas. 

De fleste tiltakene må utdypes og avklares mer før iverksetting, likedan må ansvar og finansiering 

drøftes nærmere.  

Hardangerviddarådet 

Videreføre dagens ordning (jfr. pkt 1, vedtatt 2013) med årlig møte i Hardangerviddarådet. 

Organiseres som før. 

Oppgaver: 

• Årlig gjennomgang og oppdatering av handlingsprogrammet 

• Følge opp prosjekter i handlingsprogrammet 

• Være arena for dialog om ulike aktuelle prosesser  

• Være arena for erfaringsutveksling 

• Være arena for felles kunnskapsoppbygging om villrein, CWD, fjellbasert næringsutvikling, 

utvikling innenfor friluftsliv osv. 

Tidsramme: løpende. 

Ansvar for oppfølging: fylkeskommunene 

Rullere regional plan 

Planen rulleres i 2019. Fylkeskommunene må i dialog med Hardangerviddarådet vurdere når tiden er 

moden for neste rullering. 

Ansvar for oppfølging: fylkeskommunene 

Kommunal planlegging og oppfølging  

• Implementere regional plan i kommuneplan (jf. retningslinjenes §1.4) 

• Sti- og løypeplaner (jf. retningslinjenes §2.5.1) 

• Motorferdsel (jf. retningslinjenes §2.5.2) 

Videreføre nåværende handlingsprogram (jfr. pkt 3, vedtatt 2013) med oppdatert ramme.  

Tidsramme: løpende. 

Ansvar for oppfølging: kommunene 

Ferdselskartlegging 

Være medspiller i NINAs pågående ferdselsprosjekt. Prosjektet er del av GPS-merkeprosjektet på 

Hardangervidda og Nordfjella. Mange aktører er med og finansierer.  

Regional plans opprinnelig planlagte prosjekt, Kartlegging av fritidsbruk og opplevelser, ble 

omdefinert til å inngå i det store fellesprosjektet. Regional plan har bidratt med betydelige summer i 

prosjektet. 
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Bidra til å utvide ferdselskartleggingen med registreringer av kommunenes egne innbyggeres bruk av 

fjellet. Dette er per 2018 ikke påbegynt og må finansieres før oppstart. 

Fullføres i løpet av 2019.  

Koordinerende ansvar: Norsk villreinsenter 

Villrein og ferdsel 

Dette prosjektet videreføres fra tidligere handlingsprogram. Det skal baseres på oppdatert kunnskap 

om villreinens arealbruk (NINA og NVS’ kartfortellinger) og ny kunnskap om ferdsel (fra NINAs 

ferdselskartlegging).  

Prosjektet gjennomføres ved å utvide «ferdselsprosjektet» med analyser basert på ovennevnte 

kunnskapsprosjekter. NINA er eneste fagmiljø med tilgang på disse dataene og med kompetanse på 

begge fagfelt.  

Finansiering: Regional plan har øremerket 350.000 fra tidligere handlingsprogram. Disse midlene 

overføres så snart prosjektets faglige rammer er endelig avklart, forutsatt at prosjektets rammer er i 

samsvar med regional plans intensjoner for dette prosjektet.  

Fullføres i løpet av 2019.  

Koordinerende ansvar: Norsk villreinsenter 

GPS-merkeprosjektet for Hardangervidda og Nordfjella 

GPS-merkeprosjektet gjennomfører i tillegg til ferdselskartleggingen følgende delprosjekter 

• Overvåking av Rv7  

• Kraft og anlegg i Nordfjella 

• Fokusområder og regionale planer 

• Oppfølging av merka dyr i felt og CWD: 

Gjennomføring av dette skjer i samarbeid mellom Norsk villreinsenter og NINA.  

Regional plan bør følge dette arbeidet tett og påse kobling mellom GPS-prosjektet og oppfølging av 

regional plan.  

Tidsramme: løpende 

Koordinerende ansvar: Norsk villreinsenter 

Fokusområder  

NVS har utarbeidet et faglig notat (NVS notat 6/2018) som viser viktige og ulike typer fokusområder 

på Hardangervidda. Utfordringene er særlig knyttet til samferdsel, friluftslivets ferdsel og 

jaktfredningssoner. Notatet gir god oversikt over problemstillinger og aktører knyttet til de enkelte 

områdene, og ikke minst grad av effekt for reinen. 

Notatet anbefaler også at fylkeskommunene og regional plan får ansvar for å se disse områdene i 

sammenheng og følge opp.  

Foreløpige vurderinger: 
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For å få presentert helheten bør notatets innhold (kart, tabell og Hardangerviddafigur) presenteres i 

regional plan planbeskrivelse/planrapport.  

Handlingsprogrammet må definere de fokusområdene som regional plan skal ta ansvar for å følge 

særskilt opp når planen er vedtatt. Hardangerviddarådet og fylkeskommunene har da ansvar, men 

det vil være helt avgjørende å sikre bred involvering av ulike aktører for å oppnå langsiktig gode 

løsninger.  

Med bakgrunn i NVS-notatet, utkast til besøksstrategi, gjeldende handlingsprogram og den økte 

kunnskapen vi nå har etter kartfortellinger og ferdselsprosjektet prioriteres følgende fokusområder: 

• Imingfjell-Sønstevatn-Småroi, fokus på villreinens adferd ved åpen vei og virkning av ferdsel 

• Haukeliseter - Hellevassbu – Litlos, fokus på villrein og ferdsel, trekkbarrierer og ferdselsstyring. 

Dette fokusområdet må også se på mulige tiltak som følge av veiutbedringer på E134.  

• Tinnhølen, med fokus på villrein, biltrafikk og ferdsel, i samspill med turistvegprosjektet på Rv7, 

besøksstrategien og annen planlegging av utbedringer av Rv7. 

• Trolltunga, følge med på utvikling. Foreslå løsninger mht. ferdselsstyring som sikrer at ferdsel fra 

Trolltunga kanaliseres utenfor viktige villreinområder. 

• Rallarvegen (samspill med Nordfjellaplanen, verdiskapingsprosjektet og besøksstrategien) 

• Stegaros og Graveide – problemstillingen her er forstyrrelser og barrierer for trekk mot øst på 

barmark pga. kraftutbygging og ferdsel 

Denne opplistingen er ikke endelig. Hvordan fokusområdene i praksis skal følges opp må vurderes 

nærmere.  

Finansiering: må avklares før oppstart. 

Tidsramme: langsiktig. 

Ansvar for oppfølging: Dette må drøftes nærmere. Men alle aktører knyttet til Hardangerviddarådet 

og Norsk villreinsenter vil måtte ha en rolle i dette.  

Overordnet sti- og løypeplan 

Det bør utarbeides en helhetlig sti- og løypeplan for nasjonalt villreinområde og naturlig tilgrensende 

områder, som utgangspunkt for kommunenes sti- og løypeplaner. Denne planen bør også vurdere 

hvor aktiviteter som kiting, hundekjøring og lignende kan skje og ikke bør skje.  

Målsetting å få grunnlag for å få lagt om stier og løyper som er i konflikt med villrein og samtidig 

ivareta reiselivets og friluftslivets behov.  

Planen skal vurdere om det enkelte steder i perioder bør legges begrensninger på ferdsel og bruk av 

overnattingssteder, samt vurdere hvilke virkemidler som eventuelt her bør brukes. Arbeidet må sees 

i tett sammenheng med fokusområdene og bygge på ovennevnte kunnskap om villrein, om ferdsel og 

om villrein og ferdsel. Videre må det skje med bred dialog og involvering av berørte parter. Prosjektet 

må også sees sammen med besøksstrategien og eventuelt hovedprosjekt knyttet til Villrein som 

verdiskaper. 

Finansiering: må avklares før oppstart. 

Tidsramme: gjennomføres i løpet av fireårsperioden 2019-2022. 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene i tett dialog med kommunene, Fylkesmannen og 

villreinnemnda (må drøftes nærmere) 
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Vassdrag og vilkårsrevisjoner 

Vilkårsrevisjoner gir en anledning til å vurdere avbøtende tiltak som kan bedre trekkmuligheter og 

villreinens tilgang til viktige beiter. Ved vilkårsrevisjoner er det viktig å se vassdragene i sammenheng.  

Vassdragsreguleringene i Mår/Gøyst, Stegaros og Graveide bør trolig av hensyn til villrein gjennomgå 

en ny vilkårsrevisjon.  

Prosjektet har til hensikt å vurdere viktigheten av dette for de enkelte vassdrag og sammenhenger 

mellom de, samt gi grunnlag for å fremme forslag om ny vilkårsrevisjon for de vassdragene dette er 

særlig viktig.  

Finansiering: må avklares før oppstart. 

Tidsramme: langsiktig 

Ansvar for oppfølging: Fylkeskommunene i tett dialog med kommunene, Fylkesmannen og 

villreinnemnda (må drøftes nærmere) 

Villreinfjellet som verdiskaper 

Dersom verdiskapingsprosjektet går over i hovedprosjekt fra 2019, følge dette tett, og påse samspill 

med regional plan (inklusiv handlingsprogrammet) og besøksstrategien. 

Tidsramme: fullføres i løpet av fireårsperioden 2019-2022. 

Ansvar for oppfølging: Buskerud fylkeskommunene i tett dialog med Hardangerviddarådet og 

Nordfjellarådet, kommunene, Fylkesmannen og villreinnemndene 

Besøksstrategi for verneområder 

Bør omtales i handlingsprogrammet. 

Tidsramme: fullføres i løpet av fireårsperioden 2019-2022. 

Ansvar for oppfølging: Fylkesmannen  
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TINN KOMMUNE 
Enhet for plan, landbruk og miljøvern

Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Hjemmeside: www.tinn.kommune.no Telefon: 35 08 26 00

E-post: postmottak@tinn.kommune.no Org.nr.: 00864963552 Telefaks: 35 08 26 05

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

MELDING OM VEDTAK

Deres ref:  Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:
«REF» 2015/3503-12 Dagfinn Jaren, tlf. .35 08 28 21 Q13 15.07.2016

Vinteropen veg Tinn - Uvdal over Imingfjell. Forespørsel om ny behandliing av saka.

Vi viser til vedlagt vedtak.

Med helsing

Dagfinn Jaren
enhetsleder

Brevet er signert og godkjent elektronisk og inneholder derfor ingen signatur.
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TINN KOMMUNE Arkiv:    Q13

Saksnr.:  2015/3503-10

Saksbeh.: Dagfinn Jaren

Dato:      03.06.2016 

SAKSFRAMLEGG

Vinteropen veg Tinn - Uvdal over Imingfjell. Forespørsel om ny behandling av 
saka.

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Tinn kommunestyre 98/16 22.06.2016

Saksprotokoll i Tinn kommunestyre - 22.06.2016 kl. 14:31

Behandling

Rådmann Rune Lødøen orienterte om de tidligere behandlinger av saken i kommunestyret, 
Fylkestinget i både Telemark og  Buskerud fylkeskommuner. 
På bakgrunn av oppfordringen fra leder i samferdselsutvalget i Telemark fylkeskommune 
fremmer rådmannen saken på nytt for kommunestyret. 

Votering
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 24 mot 1 stemme.

Vedtak

Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124 Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal 
med stenging på kort varsel når det er villrein i området.  Med gode varslingsrutiner også på 
Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen (jfr. vurdering gjort for Rv 7).
Prøveperioden settes til 4 år.  Dersom beiteområdene er sterkt nediset i kjerneområdene for 
villreinen, kan vegen stenges.

Tinn kommune vil fremheve betydningen av å ha en god helårs vegforbindelse mellom Tinn og 
Numedal. Dette er svært viktig for vår nærings- og reiselivssatsing.

Dersom stat eller fylke ikke tillater vinterbrøyting av Imingfjellvegen, eller helst ønsker en annen 
forbindelse pga. konflikt med nasjonale villreininteresser, må staten ta ansvar og realisere en 
annen vintervegforbindelse mellom Tinn og Numedal.  Et alternativ her er miljøtunnel gjennom 
Killingskaret, slik som omtalt i NINA Rapport 412 på s. 64.
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Rådmannens innstilling:

Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124 Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal 
med stenging på kort varsel når det er villrein i området.  Med gode varslingsrutiner også på 
Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen (jfr. vurdering gjort for Rv 7).
Prøveperioden settes til 4 år.  Dersom beiteområdene er sterkt nediset i kjerneområdene for 
villreinen, kan vegen stenges.

Tinn kommune vil fremheve betydningen av å ha en god helårs vegforbindelse mellom Tinn og 
Numedal. Dette er svært viktig for vår nærings- og reiselivssatsing.

Dersom stat eller fylke ikke tillater vinterbrøyting av Imingfjellvegen, eller helst ønsker en annen 
forbindelse pga. konflikt med nasjonale villreininteresser, må staten ta ansvar og realisere en 
annen vintervegforbindelse mellom Tinn og Numedal.  Et alternativ her er miljøtunnel gjennom 
Killingskaret, slik som omtalt i NINA Rapport 412 på s. 64.

Innleiing:

Ordføraren har etter oppmoding frå leiaren i samferdselutvalet i Telemark fylkeskommune Knut 
Duesund (KrF), bede om ei sak til politisk behandling der spørsmålet om å få til ei prøveordning 
med vinterbrøyting av Fv 124 Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal kan bli behandla på nytt.

Saka har også bakgrunn i motteken uttale frå Arnfinn Lien og Gaute Midtbøen frå Tessungdalen i 
februar d.å.  Slik dei ser det har ikkje denne saka fått korrekt behandling, og dei ber ordførar ta 
opp att dialogen om ein vinteropen veg med ordførar i Nore og Uvdal  samt fylkesordførarane i 
Telemark, Buskerud og Hordaland og få fremja saka på nytt.

Fakta:

Tidlegare behandling:
Spørsmålet om vinteropen Uvdalsveg var eit sentralt tema i behandlinga av Regional plan for 
Hardangervidda som blei behandla i kommunane og fylkestinga i Hordaland, Buskerud og 
Telemark i 2011 og endeleg vedteken av Miljøverndepartementet i 2012.  Siste vedtak frå Tinn 
kommunestyre om vegspørsmålet, sak 172/11 den 1.12.2011 lyder:

«Det åpnes for en prøveordning med vinterbrøyting av Fv 124 Tessungdalen – Imingfjell – Uvdal 
med stenging på kort varsel når det er villrein i området.  Med gode varslingsrutiner også på 
Imingfjell, bør dette være til å leve med for villreinen.
(Jfr. Vurdering gjort for Rv 7).
Prøveperioden settes til 4 år.  Dersom beiteområdene er sterkt nediset i kjerneområdene for 
villreinen, kan vegen stenges

Tinn kommune vil fremheve betydningen av å ha en god helårs vegforbindelse mellom Tinn og 
Numedal. Dette er svært viktig for vår nærings- og reiselivssatsing.
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Dersom stat eller fylke ikke tillater vinterbrøyting av Imingfjellvegen, eller helst ønsker en annen 
forbindelse pga. konflikt med nasjonale villreininteresser, må staten ta ansvar og realisere en 
annen vintervegforbindelse mellom Tinn og Numedal.  Et alternativ her er miljøtunnel gjennom 
Killingskaret, slik som omtalt i NINA Rapport 412 på s. 64.»

Fullstendig saksframstilling går fram av vedlegg 9.  

Behandling i dei tre fylkestinga resulterte i at Buskerud gjekk inn for prosjektet, mens Hordaland 
og Telemark gjekk mot. I endeleg vedteken regional plan blei såleis tidlegare føresegner om 
vinterstengt veg i hovudsak vidareført.

Vedteken regional plan med planrapport/retningsliner og plankart er tilgjengeleg på 
http://fylkesdelplan-hardangervidda.no
Her finn ein også mange andre fagutgreiingar som blei gjort i samband med planarbeidet.

Etter initiativ frå ordføraren i Nore og Uvdal kom saka opp til ny vurdering i dei tre 
fylkeskommunane 2015.  Tinn kommune v/rådmannen gav innspel til behandlinga etter 
forespørsel frå plansekretariatet v/Buskerud fylkeskommune.  I uttalen blei det vist til 
ovannemnde vedtak i kommunestyret i tillegg til administrative konsekvensvurderingar knytt til 
pårekneleg samfunnsnytte og miljøulemper av ein vinteropen veg som foreslått.  

Ved behandling av saka i fylkeskommunane hausten 2015 gjorde fylkesutvalet i Telemark slikt 
vedtak: 
1. Fylkesutvalet i Telemark avslår søknad om forsøksordning med vinteropen fylkesveg over 
Imingfjell av omsyn til villreinens behov. Spørsmålet ble grundig vurdert i Regional plan for 
Hardangervidda og ble ut frå ein helskapleg vurdering da avvist. En dispensasjon vil dessutan svekke 
den regionale planen som styringsverktøy.
2. Spørsmålet om vinterbrøyting kan om ønskelig tas opp ved rullering av Regional plan for 
Hardangervidda. Tidspunkt for rullering av den regionale planen avklarast i dei tre fylkas
planstrategiar.
3. Et eventuelt prøveprosjekt krev et positivt vedtak i alle tre fylkeskommunar fordi dette vil vere i 
strid med en felles vedteken regional plan.

Etter negativt vedtak i Telemark var det ikkje grunnlag for å realitetsbehandle spørsmålet i dei 
andre fylka.  Som det går fram av innleiinga er det likevel no eit politisk ønske om at saka kjem 
opp til ny behandling.

Status miljøtunnel/skitunnel på fjellovergangen Tinn – Veggli. 
Vi har kontakta Rollag kommune for oppdatert status i saka.  Etter gjennomført mulighetsstudie 
og forprosjekt har arbeidet med dette prosjektet ligge stille nokre år. Politisk hovudfokus frå 
Kongsbergergionens side innan samferdselsektoren har den siste tida vore E134.  
Skitunnelalternativet er no tona ned til fordel for ein rein vegtunnel.  Det er arbeid i gang med 
oppdatert prosjekteringsplan og kostnadskalkyle tilpassa nye EU-reglar for tunnelsikkerhet.  
Desse ventast klar i juli/august.  Vidare er det venta politisk arbeid for tunnelalternativet knytt til 
arbeidet med NTP til hausten.
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Vurdering:

Rådmannens oppgåve i denne saka er å legge til rette for ny politisk behandling av ei tidlegare 
utgreidd problemstilling, der ein også legg fram ny eller etterlyst eksisterande dokumentasjon.

Kommunestyret må på dette grunnlaget vurdere tidlegare vedteken uttale og eventuelt fremje 
denne eller annan uttale til saka for ny behandling i fylkeskommunale utval.

Konklusjon:

Tidlegare vedtak fremjast som rådmannens innstilling.

Vedlegg:
1 Gaute Midtbøen og Arnfinn Lien - Uttalelse vedrørende vinteråpen veg over Imingfjell
2 Utdrag fra regional plan for Hardangervidda
3 Møteref. 20.06.2014
4 Utdrag NINA-rapport vedr. villreinens reaksjon på sprengningsarbeid ved Sønstevatn
5 Uttalelse og kart
6 Vedrørende søknad om forsøksordning med vinteråpen fylkesveg over Imingfjell - ber om 

synspunkt fra Tinn
7 2015.06.26_Vedlegg_Brev fra Nore og Uvdal
8 Samfunnsmessig betydning av vinteråpen veg over Imingfjell - svar fra Tinn kommune
9 Utskrift av K-sak 172/11 fra møte 1.12.2011 i Tinn kommunestyre
10 Fylkesvei 124 over Imingfjell - Forsøksordning om vinteråpen fylkesvei - konsekvenser for 

villrein
11 Forsøksordning med vinteropen fylkesveg 124 over Imingfjell - næringsmessige 

konsekvensar i Tinn kommune
12 Forsøksordning med vinteråpen vei fylkesveg 124 over Imingfjell - konsekvenser for 

næringslivet i Tinn. Notat fra Rjukan næringsutvikling til rådmannen.
14 Melding om vedtak - Regional plan for Hardangervidda. Søknad om forsøksordning med 

vinteråpen fylkesveg over Imingfjell
14 Behandling i fylkesutvalet i Buskerud 25.11.2015
15 Vegglifjelltunnelen - status

Journalposter i saken:
1 I 09.07.2015 Vedrørende søknad om 

forsøksordning med vinteråpen 
fylkesveg over Imingfjell - ber om 
synspunkt fra Tinn

TELEMARK 
FYLKESKOMMUNE

2 X 10.11.2015 Fylkesvei 124 over Imingfjell -
Forsøksordning om vinteråpen 
fylkesvei - konsekvensar for 
villreinen

3 X 28.08.2015 Forsøksordning med vinteropen 
fylkesveg 124 over  Imingfjell -
næringsmessige konsekvensar i 
Tinn kommune

Rune Lødøen

4 U 10.11.2015 Samfunnsmessig betydning av Buskerud fylkeskommune
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vinteråpen veg over Imingfjell -
svar fra Tinn kommune

5 I 27.08.2015 Forsøksordning med vinteråpen vei 
fylkesveg 124 over Imingfjell -
konsekvenser for næringslivet i 
Tinn. Notat fra Rjukan 
næringsutvikling til rådmannen.

Rjukan Næringsutvikling AS

6 U 01.09.2015 Samfunnsmessig betydning av 
vinteråpen veg over Imingfjell -
svar fra Tinn kommune

Buskerud fylkeskommune

7 I 05.10.2015 Melding om vedtak - Regional plan 
for Hardangervidda. Søknad om 
forsøksordning med vinteråpen 
fylkesveg over Imingfjell

TELEMARK 
FYLKESKOMMUNE

8 I 08.12.2015 Vedtak fra fylkesutvalget i 
Buskerud  om forsøksordning med 
vinteråpen fylkesveg over 
Imingfjell

Buskerud Fylkeskommune

9 I 23.02.2016 Gaute Midtbøen og Arnfinn Lien -
Uttalelse vedrørende vinteråpen 
veg over Imingfjell

Gaute Midtbøen m.fl.

10 S 03.06.2016 Vinteropen veg Tinn - Uvdal over 
Imingfjell. Forespørsel om ny 
behandliing av saka.

11 I 13.06.2016 Vegglifjelltunnelen - status Dag Aasmund Bilstad
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Arkivsak-dok. 17/05636-20 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til orientering.  
 

Kontrollutvalget er fornøyd med de tiltakene som er skissert for å følge opp anbefalingene i rapporten og 

ønsker å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Tinn kontrollutvalg behandlet i sitt møte 24.04.2018 sak 12/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – 

Konsulentbruk i Tinn kommune. Saken ble behandlet i Tinn kommunestyre 14.05.2018 sak 32/18. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret tar rapporten «Konsulentbruk - Rutiner og praksis i tre investeringsprosjekt» til 

orientering og ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger om å:  

- Fullføre arbeidet med strategiske kompetanseplaner og legge til rette for mer systematiske 

vurderinger av behovet for å leie inn konsulenter  

- Sikre tydeligere sammenheng og felles begrepsbruk rundt prosjektstyring i interne reglement og 

prosedyrer  

- Sikre at det blir inngått kontrakter på konsulentoppdrag som gir grunnlag for god oppfølging av 

oppdragene.  

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget med en skriftlig tilbakemelding innen utgangen av 

oktober 2018 om hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. 

 

Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i vedtaket over følger kontrollutvalget med dette opp vedtaket fra kommunestyret og har  

bedt rådmann gjøre greie for hvordan rapporten har blitt fulgt opp.  

 

Rådmann har sendt skriftlig tilbakemelding på hvordan rapportens anbefalinger blir fulgt opp. Det vises 

til vedlagt tilbakemelding.  

 

I tillegg til den skriftlige tilbakemeldingen til kontrollutvalget vil rådmann Rune Engehult være tilstede 

for å besvare eventuelle spørsmål.  
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Vurdering fra sekretariatet: 
For å sikre læring i organisasjonen basert på forvaltningsrevisjoner, er det viktig at vedtatte  

forbedringstiltak følges opp. Oppfølgingen av saken er lagt til kontrollutvalget.  

 

Med bakgrunn i den skriftlige tilbakemeldingen frå rådmann anbefaler sekretariatet å ta saken til 

foreløpig orientering.  

 

Kontrollutvalget bør videre følge opp tiltakene som er skissert ferdige i februar/mars 2019 og bør derfor 

be om å få sendt over en bekreftelse fra rådmann når tiltakene er fullført. 

 

 

Vedlegg:  

- Tilbakemelding på kommunestyrevedtak 32/18 – Forvaltningsrevisjon om konsulentbruk. 
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Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 27.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte. 

 
Hjemmelen for dette finner man i Kommunelova: 
§ 77.Kontrollutvalget 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon).§ 78.Revisjon 5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 

 
Det er også beskrevet nærmere i Kontrollutvalgsforskriften: 
§ 6.Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller fylkeskommunale 
foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 
Det er også en egen forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner som gir føringer for 

arbeidet til revisor. 

 

Det er fast praksis at revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen i 

kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor frem planleggingen av revisjonsåret, og på 

våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil orientere om revisjonsarbeidet i Tinn kommune i møte.  
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Møte- og arbeidsplan 2019 - Tinn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2018 godkjennes.  
 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker.  

 

Møtedatoer 2019, Tirsdag klokka 10:00: 29.1.2019 – 30.4.2019 – 11.06.2019 – 4.9.2019 – 26.11.2019 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2019. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret.  

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle.  

 

Kontrollutvalget i Tinn kommune har i utgangspunktet fem møter i året, fordelt på tre møter på våren og 

to møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet.  

 

Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, framfor å utarbeide 

en samlet plan for virksomheten i valgperioden.  

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller forskrift 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.04.  

 

Sekretariatet legger frem følgende forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2019: 

 

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsmelding 2018 for Tinn kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  
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Tirsdag 30. april 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsregnskap for 2018 for Tinn kommune – kontrollutvalgets uttalelse 

 Årsregnskap for 2018 for Rjukanbadet KF – kontrollutvalgets uttalelse  

 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 11. juni 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 4. september 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 

 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering forvaltningsrevisjon  

 Innspill frå KU til analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023  

 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering kommunens eierskap  

 Innspill frå KU til analyse og plan for eierskapskontroll  

 Evaluering av kontrollutvalgets arbeidsform og saker    

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2019  

 Vurdering av revisors uavhengighet  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 26. november 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Møte- og arbeidsplan for 2020  

 Opplæring om og arbeid med analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023  

 Opplæring om og arbeid med analyse og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023  

 Orientering om budsjettet for Tinn kommune 2020  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man 

ønsker.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller  
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner, 

underveisrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekt bestilles fortløpende. 

Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som mulig.  

 

Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg  
Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp ila arbeidsåret.  

 

Kurs/konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljøet og kommunens innbyggere. Endra regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk 

er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 
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å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar 2019, på Gardermoen  

- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Høstkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 4-5. juni 2019, i Kristiansand 
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Arkivsak-dok. 18/00172-13 
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Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 27.11.2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar på Gardermoen 
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Tinn kontrollutvalg 27.11.2018 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 27.11.2018 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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