
Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (30.04.2019) 

Tinn kontrollutvalg 

Date: 2019-04-30T10:00:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

Forfall meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på e-post: ingebjorg.liland@temark.no, eller tlf.: 

47034560, snarest mulig.  

 

Innkalles:  

Rådmann Rune Engehult      kl. 10:00 

Sak 8/19 Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen    kl. 10:00 

Sak 9-10/19 Økonomisjef Kaja Thorjussen      kl. 10:00 

Sak 11/19 Personvernombud i Kongsbergregionen Jo Jøldal  ca.  kl. 11:30 

Sak 11/19 Rådgiver Hanne Graaberg      ca. kl. 11:30 

Sak 13/19 Telemark kommunerevisjon v/Anne Sæterdal   ca.  kl. 12:00 
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Arkivsak-dok. 19/00068-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 30.4.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 30.4.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 30.4.19 
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Arkivsak-dok. 19/00068-10 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 29.1.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 29.1.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Protokollen fra møtet 29.1.19 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møtet 29.1.19 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 29.01.2019 kl. 10:00 – 11:30 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00068 
  
Til stede:  Gunnar Odd Hagen 

Torild Kristiansen Bye 

Palma Marie Sebu 

Bent Frode Bystrøm 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Jenni Kvaran 

  
Forfall:  Kjetil Høstrup Djuve 
  
Andre: Rådmann Rune Engehult 

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland 

Kommunalsjef Gjertrud N. Lien  

Barnevernsleder Tonje Byholt 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00068-1 Godkjenning av innkalling 29.01.2019 3 

Møteprotokoll 

1/19 19/00068-2 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018 4 
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Saker til behandling 

1/19 19/00083-1 Referatsaker 29.01.2019 5 

2/19 16/12025-29 Orientering om effekten av omorganiseringen i barnevernet 6 

3/19 19/02207-1 
Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av 

planperioden 
7 

4/19 19/00285-1 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 8 

5/19 19/00075-1 Orientering fra revisor 29.01.2019 9 

6/19 19/00286-1 Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget i Tinn 10 

7/19 19/00096-1 Eventuelt i møte 29.01.2019 11 

    

 

 
Rjukan, 29.01.2019 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av innkalling 29.01.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen til møtet 29.01.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  

 

Møteinnkallingen til møtet 29.01.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 27.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 
Torild Kristiansen Bye stilte spørsmål ved om protokollene til kontrollutvalget kunne være mer 

utfyllende. 

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 27.11.2018 godkjennes. 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Referatsaker 29.01.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 
 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Leder orienterte utvalget om behandlingen av saken i formannskapet der det ble enstemmig vedtatt at 

«husleiesaken» skulle ankes til Høyesterett.  

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Orientering om effekten av omorganiseringen i barnevernet 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering.  

 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef Gjertrud N. Lien og barnevernsleder Tonje Byholt ga utvalget en orientering om det 

arbeidet som gjøres i barnevernet. Omorganiseringen oppleves som god og det arbeides tettere med 

administrasjonen.  

 

Ny reform på gang i barnevernet, de vet lite om hvordan ny organisering vil se ut, men tjenestens 

oppgaver blir større. Har et felles prosjekt med barnevernstjenestene i Hjartdal, Notodden, Vest-

Telemark og Midt-Telemark – hvordan møte utfordringer som kommer.  

 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Saken tas til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Vurderinger omkring Plan for selskapskontroll mot slutten av 

planperioden 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte prosjektene på plan for selskapskontroll. Ordfører hadde ordet i saken.  

  

Kontrollutvalget diskuterte mellom en selskapskontroll av Rjukan Næringsutvikling AS eller av Tinn 

Energi.  

 

Samordna forslag til vedtak: Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon 

IKS for selskapskontroll av Rjukan Næringsutvikling AS.   

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for selskapskontroll av 

Rjukan Næringsutvikling AS.   

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Utvalgssekretær kommenterte forvaltningsrevisors egenvurdering.  

 

Votering 

Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Orientering fra revisor 29.01.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor orienterte om den løpende revisjonen i kommunen. 

- Regnskapet til Tinn Vann og Avløp skal inn i kommunens balanse.  

- Møte med økonomi og helse angående ressurskrevende tjenester.  

- Moms kompensasjon for 5. termin 

- Attestasjonsoppgaver. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering.  

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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6/19 Årsmelding 2018 - Kontrollutvalget i Tinn 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Tinn kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

 

Møtebehandling 
Sekretariatet gikk gjennom årsmelding 2018 og svarte på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Tinn kontrollutvalg til orientering, og anser den for å gi en 

tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Eventuelt i møte 29.01.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 7/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Utvalgssekretær orienterte om at sekretariatet er i en sammenslåingsprosess med 

kontrollutvalgssekretariatet i Vestfold. 

  

Utvalgssekretær orienterte om Temarks vårkonferanse 26. april.  

 

Leder orienterte om programmet ved NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30-31. januar.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/04535-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar «Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjon for Tinn kommune» 

og «Årsrapport med årsregnskap fra Kemneren i Tinn for 2018» til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Tinn kommune fra skatteetaten. De ber om at kontrollrapporten 

distribueres til både kommunestyret og kontrollutvalget i Tinn kommune. 

 

Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av «instruks for skatteoppkrever» av 8. april 

2014. Skatteoppkreveren skal utarbeide en årsrapport som skal omtale alle ansvarsområder angitt 

i skatteoppkreverinstruksen, dvs. skatteoppkreverens virksomhet, skatteregnskapet, innfordring 

av krav og arbeidsgiverkontrollen. 

 

Skatteoppkreverfunksjonen i Tinn er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene 

Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hjartdal og Tinn. Tinn kommune ble med i dette 

samarbeidet fra 1.1.2018.  Vertskommune er Kongsberg. Skatteoppkreverfunksjonen består av 13 

årsverk, hvorav 4 årsverk disponeres til arbeidsgiverkontrollen  

 

Det ble i 2018 gjennomført 63 arbeidsgiverkontroller i Kongsbergregionen. Dette utgjør 3,4 % antall 

leverandører av LTO i kommunene. Resultatkravet for avholdte arbeidsgiverkontroller var for 2018 satt 

til 5% som utgjør 92 kontroller. Skatteoppkrever opplyser i årsmeldingen at arbeidsgiverkontrollen har 

behov for å styrke bemanningen med 1 stilling med tanke på Hjartdal og Tinn som kom med i 2018.  

 

Skatteetaten har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til 

gjeldende regelverk på følgende områder: 

 - Internkontroll  

- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet -  

- Skatte- og avgiftsinnkreving  

- Arbeidsgiverkontroll 
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Basert på de kontrollene som skattekontoret/skatteetaten har gjennomført, finner de at 

skatteoppkreverfunksjonen har utført sin virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk.  

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra kemneren i Tinn, samt kontrollrapport 2018 vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen for Tinn kommune legges frem for kontrollutvalget til orientering. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget har plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en 

tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra skatteetaten.  

 

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger anbefales kontrollutvalget å ta de framlagte rapporter til 

orientering. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Årsrapport med årsregnskap kemneren i Tinn 2018  
- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tinn kommune  
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
15.02.2019  

    
Anne Grete Simonsen 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  91696357 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5253327 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Tinn kommune 
Postboks 14 
3661 RJUKAN 
 
 
 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Tinn kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  
 utfører kontroll av skatteoppkreveren 

 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 
Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk  
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hjartdal og 
Tinn. I tillegg selges det tjenester på arbeidsgiverkontrollområdet til Notodden kommune. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
13 10 10 

 
Antall årsverk omfatter alle kommunene tilsluttet Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen, inkludert 0,8 
årsverk medgått til arbeidsgiverkontrollen for Notodden. 
 
Antall årsverk for 2017 og 2016 er uten kommunene Hjartdal og Tinn. 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Tinn kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 616 147 791 og utestående restanser2 på kr 13 131 578, herav berostilte krav på 
kr 17 177.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Tinn kommune.  
 

 Resultatkrav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 95,50 95,93 96,66 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,92 99,80 99,98 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,00 96,32 98,86 99,22 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,94 99,96 100,00 99,95 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,40 100,00 99,48 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,44 99,94 99,84 
 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapportering at manglende måloppnåelse vedrørende forskuddsskatt 
personlige skattytere 2017 stort sett gjelder noen få skattytere. Manglende måloppnåelse på 
arbeidsgiveravgift 2017 skyldes konkurser. 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i  
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 
2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region (i 
%) 

1831 92 63 3,4 5,1 4,8 
 
Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at manglende måloppnåelse på antall arbeidsgiverkontroller 
skyldes at det ikke har vært tilstrekkelig ressurser på arbeidsgiverkontrollområdet. 
 
Skatteoppkrever/kontrollmiljø har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med 
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet (Akrim). Arbeidsgiverkontrollen er svært viktig for 
arbeidet mot Akrim og svart økonomi. Tverretatlige samarbeid gir gode effekter i arbeidet mot Akrim, og 
dette har vært en arbeidsform som har vært prioritert også i 2018. Dette er et område som i dag ikke har 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 



8/19 Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende

 

Side 3 / 4 

 
 
 

direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 
 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området 
skatteregnskap avholdt 30. august 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 19. september 2018. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 28. september 2018.  
 
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede 
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte i 
Drammen 31. januar 2018 hvor det ble gitt mulighet for innspill. Det er gjennomført styringssamtale med 
skatteoppkrever 25. april 2018. Temaene i samtalen har vært resultatkravoppnåelse, faglig 
tilbakemeldinger på arbeidet med internkontroll, arbeidsgiverkontroll, innkreving og skatteregnskap, 
prioriterte områder i styringsbrevet, samlinger og kurs, samt informasjon fra skatteoppkrever om 
ressurssituasjon, kompetanse og endringer på kontoret. 
 
 
 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
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For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:  

 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 

 
 
 
Kopi til: 
Skatteoppkreveren for Tinn kommune    
Kontrollutvalget for Tinn kommune     
Rådmann/administrasjonssjef for Tinn kommune    
Riksrevisjonen    
    

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Arkivsak-dok. 19/04678-1 
Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Tinn kommune Rjukanbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2018 

 

Forslag frå sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap 2018 for Tinn kommune Rjukanbadet KF: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Tinn kommune Rjukanbadet KF sitt årsregnskap for 

regnskapsåret 2018, med beretning. Utvalget baserer sin behandling på Telemark kommunerevisjon IKS 

sitt arbeid og revisors beretning. 

 

Særregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 154 775 og et regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk på kr 0. 

 

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

for 2018 med årsberetning, godkjennes. 

 

Uttalelsen og revisors rapport sendes kommunestyret. 

 

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

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

årsregnskapet. 

 

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

revisjonsberetningen, vurderer følgende forhold: 

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

- om disposisjonene i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak 

- om regnskapsresultatet gir korrekt uttrykk for virksomheten i regnskapsåret 

 

Revisjonsberetningen er avlagt 11.04.19 og er en såkalt normalberetning. Det betyr at det ikke er 

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

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

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

kommune Rjukanbadet KF. 

 

Styret i Tinn kommune Rjukanbadet KF vedtok årsregnskapet for 2018 i styremøte 29.3.2019. 
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Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 154 775, og et regnskapsmessig 

merforbruk/mindreforbruk på kr 0. Det er foretatt investeringer i 2018, og det er derfor lagt frem 

investeringsregnskap. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Netto resultatgrad for foretaket er på -

1,25% ved utgangen av 2018. Dette er ikke innenfor nivået som staten v/Teknisk beregningsutvalg har 

satt for en sunn økonomi. (1,75%)  

 

Tinn kommune Rjukanbadet KF har ikke en tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.2018.  

 

Disposisjonsfondet er på kr 187 611 ved utgangen av 2018. Nivået på vedlikeholdsfondet er lavt og gjør 

at Rjukanbadet KF er dårlig økonomisk rustet til å dekke uventede vedlikeholdsutgifter eller fremtidige 

investeringer.  

 

Det vises ellers til årsregnskap og årsmelding for 2018, og revisors beretning.  

 

Daglig leder Jan Andresen hadde ikke mulighet til å møte. Økonomisjef Kaja Thorjussen vil være tilstede 

for å besvare spørsmål.  

 

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

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

 

 

 

Vedlegg:  

- Rapport om revisjon av særregnskapet til Tinn kommune Rjukanbadet KF for 2018  
- Årsregnskap og årsmelding 2018 Tinn kommune - Rjukanbadet KF, med revisors beretning  
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Innledning; 
I 2018 fylte Rjukanbadet 15 år. Tilbakemeldingene fra kunder er gode. Vi har passert over 1 mill. 
kunder. 
NTNU, SIAT- senter for idrettsanlegg og teknologi var på befaring på Rjukanbadet i september 2018.  
De sier; Inne i bassengarealet tar Rjukanbadet seg meget godt ut visuelt og framstår som ryddig og 
med godt renhold, og det bærer ikke preg av at det er godt inne i sitt 15. driftsår. Bruken av synlige 
limtredragere og delvis innvendig kledning av tre gir et behagelig og naturlig uttrykk. 
Oppdraget til SIAT var at de skulle se på anleggets teknologi og hvorledes anlegget var i driftsmessig 
stand.  
Rjukanbadet har noen utfordringer på teknisk utstyr. Mye har skjedd innenfor ny teknologi de siste 
årene.  Det vil føre til høyere driftskostnader. 
SIAT sier; Mye av det tekniske utstyret har stått siden åpningen i 2003, og nærmer seg slutten på 
teknisk levetid. Utstyret har til dels svak ytelse med hensyn på energigjenvinning. 
Rapporten er god og fyldig og vil være et viktig arbeidsdokument i årene fremover. Planen vil være 
retningsgivende for de nye vedlikeholdsplanene.  
Flere av de tiltak som bør utføres, har en stor kostnad. 
 
Siden oppstarten i 2003 har Rjukanbadet vært en viktig møteplass for innbyggere og tilreisende.  
Målet er å gi fastboende, hyttefolk og tilreisende et godt tilbud, som skal stimulere til aktivitet. 
For å sikre like muligheter følger Rjukanbadet diskrimineringsloven.  
Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering 
på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.  
Det jobbes kontinuerlig med HMS- arbeid i bedriften. Rjukanbadet har utarbeidet etiske 
retningslinjer som er i samsvar med retningslinjer Tinn kommune bruker. 
Rjukanbadet skal være åpen for å ta inn personer med redusert funksjonsevne og jobbe for at alle 
skal kunne jobbe ved badet frem til pensjonsalder.  
Vi har vedtatt strategiplaner, og vår visjon er tydelig definert i å styrke jobbnærværet og skape trivsel 
og velvære hver dag på Rjukanbadet. 
 
Tinn kommune Rjukanbadet fikk kontroll fra skatteetaten den 24.09.2018. De ønsket å sette fokus på 
avgifts- behandlingen av Rjukanbadet, i perioden 2013 til 2018.  
De ønsket en oversikt over bruk av arealer og omsetning som finner sted i de ulike deler av bygget.  
Rjukanbadet ble bygd som et idrettsanlegg/ svømmehall i 2003, og det ble bevilget kr. 7 300 000,- i 
spillemidler til anlegget.  
Rjukanbadet er bygget opp rundt mestring, idrett og helse/rehabilitering.  
Rjukanbadet er den eneste svømmehallen i nærområdet.  
Inngangsbilletter for kommunale idrettsanlegg/svømmehaller har ikke mva, men kommunen får 
momskompensasjon. 
I brev av 18. desember 2014 kom skattedirektoratet til at billettinntekter fra publikumadgang i 
svømmehall (unntatt avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven § 3-8 annet ledd) ble rammet av 
konkurransereglene i kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 4.  
Skattekontoret har fått medhold i dom av 29. januar 2016 at tilbud om adgang til svømmehall mot 
betaling, vil etter sin art være økonomisk aktivitet i et marked, med konkurranse med andre 
potensielle private kommersielle aktivitetstilbud som, svømmehaller, treningsstudio, andre 
treningstilbud.   
Skattekontoret bemerker at det må utøves skjønn vedrørende hvordan inngående avgift skal fordeles 
mellom kompensasjonsberettiget egenbruk og ikke- kompensasjonsberettiget bruk av Rjukanbadet.  
I saken ligger det et varsel om tilbakeføring av kompensert merverdiavgift.  
Saken er pr. 31.12.2018 ikke avsluttet.  
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Organisasjon;  
Tinn kommune Rjukanbadet KF er et kommunalt foretak som har som formål å stå for den daglige 
driften av Rjukanbadet.  
Foretakets hovedmål er å drifte Rjukanbadet på kommunens vegne. Foretaket skal gi brukerne av 
badet et best mulig tilbud. Foretaket skal drive badet mest mulig fleksibelt og kostnadseffektivt. 
Foretakets organer er styret og daglig leder.  
Tinn kommunestyre er overordnet foretakets organ. Rjukanbadet er registrert i 
Brønnøysundregistrene. 
 
Styret i Rjukanbadet er politisk valgt.  
Styret leder foretaket etter vedtekter vedtatt av Tinn kommunestyre den 18.04.2002. Styre har 
myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket, og foretakets virksomhet. 
Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelse og drift av foretaket og dette utføres i samsvar med 
gjeldende regler, vedtekter og de vedtak styre har fattet. 
 
Styre består av; 
Styreleder;    Inger Aamlie Eeg 
Nestleder;    Odd Funderud 
Styremedlem;   Torunn Aarnes 

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

 
Vara til styre;  Liv Marit Alseth 

Bjørn Næset 
Wenke Haaven 
Arild Folkvang 
Jørn Langeland 
Bent Frode Bystrøm 

 
Administrasjonen; 
Daglig leder Jan Andresen 
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Økonomi og drift; 
Rjukanbadet har ikke klart å levere etter de forventninger eiere har. Et måltall eier har satt, er et 
netto driftsresultat på minimum 3% av driftsinntektene, eller kr. 400 000,- pr. år. 
Sum driftsinntekter kr. - 1 011 164,- under budsjett. 
Sum driftsutgifter kr. 975 347,- lavere enn budsjett. 
Nettodriftsresultat kr -154 775,-.  
Netto driftsresultat i %, -1,28 %. 
Det regnskapsmessige mer- forbruket kr. 66 977,-. 
Etter gjennomførte strykninger på kr. 66 977,- blir det regnskapsmessige resultatet på kr. 0.-.  
Disse strykningene er gjort iht forskrift om årsregnskap og årsberetning §9. 
Driftstilskudd fra Tinn kommune var på kr. 3 000 000,-. 
Rjukanbadet betaler ikke husleie. Den kalkulatoriske husleie er utregnet til kr. 2 496 000,-. 
Rjukanbadet har i 2018 vært igjennom ENØK- tiltak. Det har medført lavere driftsutgifter.  
Den anstrengte økonomien i 2018 har medført til, at vi har utsatt oppgaver og innkjøp av varer og 
tjenester, for å klare å balansere utgifter og inntekter. Endringene gir resultater.  
 
Likviditet; 
Rjukanbadet har en vesentlig dårligere likviditet pr. 31.12.18, enn for samme periode i 2017 
Vi har i 2018 større utgifter enn inntekter. 
Likviditetsgrad 2 er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Omløpsmidlene består av kasse, bankinnskudd og kundefordringer. Likviditetsgraden måler 
foretakets evne til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.  
 
Diagrammet under viser likviditetsgrad 2

 
 
Fondsmidler; 
Vedlikeholdsfondet er pr. 31.12.2018 på kr. 187 611,- 
Avsetning drift; I 2017 var mindre- forbruket på kr. 518 846,-. Etter gjennomført strykning på kr. 
66 977,- som er mer- forbruket i 2018, blir avsetning til drift i 2018 på kr. 451 869,-. «Disse 
strykningene er gjort ihht forskrift om årsregnskap og årsberetning §9.» 
Bruk i drift; Utskifting av lys i utebasseng kr. 130 000,-. Arbeidet med å skifte ut lys i utebassenget ble 
ikke startet opp i 2018. Midlene gikk til å dekke opp mer- forbruk i drift. 
Bruk i investering; Utskifting til ny teknologi kr. 621 950,-. Arbeidet har startet opp og ferdigstilles i 
februar 2019. 
 
 
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

2017 2,25 1,69 1,72 1,54 1,28 2,78 2,72 2,23 1,89 1,96 1,79 1,74

2018 2,42 1,99 2,01 1,66 1,06 2,28 2,62 1,96 1,41 1,49 1,23 1,12
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Diagrammet under viser utvikling av fondet 2015 til 2018 

VEDLIKEHOLDSFOND 2015 2016 2017 2018 
  Budsjett Budsjett Regnskap Regnskap 

Pr. 01.01. 195 905 195 905 90 666 418 586 

Avsetning drift 0 0 327 921 451 869 
Bruk i drift   -105 239 0 -130 000 
Bruk i investering 0 0 0 -552 844 

Pr 31.12 195 905 90 666 418 587 187 611 

 
Salg og leieinntekter; 
Salgsinntekter på billetter, mat og rekvisita er lavere enn budsjettert.  
Årsaken er mindre besøk, som indirekte er årsaken til inntektssvikten. 
Totale salgsinntekter inkl. salg til Tinn kommune er på kr. 6 181 274,-.  
Det er kr. 713 725,- under budsjett. 
Inntektssvikten er på 10,35%. 
 
Diagrammet under viser totale salgsinntekter 

 
 
Bilde under; Marilyn Monroe kan du se på veggen i det Tyrkiske badet! 
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Utvikling i billettinntekter; 
Billettinntektene har blitt redusert med kr. 828 727,- fra 2017.  
Fra 1. januar 2018 ble det innført 12 % mva på 50% av billettsalget. 
Det utgjorde kr. 261 988,- i mva. 
Billettprisene ble justert siste gang i juni 2018 for å kompensere for økte mva kostnader. 
Den største årsaken til nedgang i billettinntekter er færre besøkende.  
 
Diagrammet under viser utviklingen i billettinntekter for perioden 2016 til 2018 

 
 
Billettpriser; 
Ved å løse billett kan kunden bruke hele anlegget. Trimrommet blir mye brukt. Treningsmodulene 
består av faste installasjoner, og en kan trene alle muskelgrupper.  
Enkeltbilletter på hverdager; 
Barn 0 til 2 år         Fri adgang 
Barn 2 til 3 år         kr.  50,- 
Enkelt billett barn fra 3 til 18 år/ student/ honnør;      kr.  90,-  
Enkelt billett voksen;         kr. 120,-  
Enkeltbilletter på lørdager, søndager, skolefri, og offentlige fridager; 
Barn 0 til 2 år         Fri adgang 
Barn 2 til 3 år         kr.   50,- 
Enkelt billett barn fra 3 til 18 år/ student/ honnør;     kr. 115,- 
Enkelt billett voksen;         kr. 140,- 
Halvårskort barn 3 til 18 år       kr. 1 300,- 
Årskort barn 3 til 18 år        kr. 2 000,- 
Halvårskort honnør/student       kr. 1 500,- 
Årskort honnør/ student       kr. 2 200,- 
Halvårskort voksen;         kr. 2 200,- 
Årskort voksen;         kr. 3 300,- 
Årskort familie med samme bosted adresse;  
Gjelder for 2 voksne og 2 barn. Barn opp til 18 år;    kr. 5 000,- 
Ekstra pr. barn;         kr.    300,- 
Halvårskort familie med samme bosted adresse;      
Gjelder for 2 voksne og 2 barn. Barn opp til 18 år;    kr. 3 300,- 
Ekstra pr. barn;         kr.    150,- 
Klippekort voksen 12 klipp;        kr. 1 300,- 

Klippekort barn/honnør/student 12 klipp;      kr.    960,-  
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Besøksutvikling; 
Besøket har ikke vært etter de mål vi har satt oss. Målet var 65 000 besøkende.  
I 2018 var besøket på 59 198. Det er en nedgang på 7 366 besøkende, sammenlignet med samme 
periode i 2017.  
Mye av årsaken til lavere besøkstall kan være den flotte vinteren med et godt skiføre og en fin 
sommer. 
Et annet parameter som påvirker besøket, er hvor mange turister (barnefamilier) som besøker Tinn. 
Det er nå 9 år siden siste fornying av badet. Da ble utebassengene bygget og besøkstallene tok seg 
kraftig opp.  
 
Vår målsetning å oppnå et besøkstall på 70 000 besøkende fra 2020.  
Skal vi klare målsetningen bør det investeres i nye aktiviteter. Gaustaområdet er under utvikling og 
vil bidra til flere besøkende. Rjukanbadet må jobbe, for å være attraktive i markedet. 
Rjukanbadet er en reiselivsbedrift der besøket varierer stort i perioder. Utfordringen fremover er å 
klare flere besøk, utenom de store ferier og høytider. (lavsesong)  
Det er andre gang siden badet ble bygget i 2003 at vi er under 60 000 besøkende. Siste gang var året 
før utvidelse av badet. Utebassenget stod ferdig i 2010. 
Likevel er det litt tidlig å konkludere hva den største årsaken kan være til nedgangen. 
 
Diagrammet under viser besøket pr. måned i 2017 og 2018 

 
 
Bilde under; En ung gutt som trener på å dykke! 
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Lønnsutvikling; 
Lønnsveksten i 2018 var på 2,9 %. SSB operer med en gjennomsnitts beregning på 2,9 % summert i 
alle sektorer. Lønnsveksten er lik nasjonalt nivå. 
Lønnsutgifter inkl. sos. utgifter minus refusjon sykepenger er på kr. 5 527 893,-. 
Lønnsveksten fra 2017 til 2018 inkl. sos. utgifter, minus refusjon sykepenger er på kr.   160 222,-.  
 
Diagrammet under viser utviklingen i perioden 2016- 2018 

 

 
 
Bilde under; Høstfargene kommer inn på badet! 
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Strømutgifter/ forbruk; 
Strømforbruket viser en positiv trend. Utskifting av gamle lysarmaturer til led- belysning, er et 
område som viser en god energiøkonomisk gevinst.  
Nye belastnigsstyrt pumper er et annet effektsparende tiltak. Pumpens yteevne styres av besøket i 
svømmebassengene. Større besøk, større effekt og høyere energikostnad. Lite besøk mindre 
effektforbruk.  
Vi har nå en pumpe igjen av de opprinnelige pumpene fra 2003. Alle de andre er byttet ut. 
Vannforbruket har stor betydning for energiforbruket. Alt råvann til bassengene skal varmes opp til 
riktig temperatur. For å holde en god vannkvalitet skiftes vannet ut regelmessig.  
Noe av bassengvannet renner ut i avløp og nytt råvann fylles på. Det å finne riktig mengde vann som 
skal byttes ut i bassengene varierer med besøket. Blir vi for gjerrige på utskifting av bassengvannet vil 
vi få dårlig vannkvalitet, men vi vi spare energikostnader. Rjukanbadet har en god vannkvalitet og vi 
har funnet en god balanse i utskifting av vann og oppvarming. 
Utfordringene ligger i økte strømavgifter. 

Diagrammene under viser strømutgifter og forbruk i Kwh 
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Vannforbruk/ vannavgift; 
Vannforbruket bestemmes mye av besøket i anlegget. 
I 2018 var det en nedgang i besøket.  
Det er to faktorer som er vesentlig for vannforbruket. Besøkstall og vannkvalitet.  
Vannkvaliteten styres av vannbehandlings prosedyrer.  
God på vannbehandling, lavere forbruk. 
Utfordringene er høye avgiftsøkninger. 
 
Diagrammet under viser forbruk og vannavgifter 

 
 

 
 
Bilde under; Her er plassen for den gode samtale! 
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Økonomisk resultat i drift  

 
Avvik regnskap- budsjett 2018:  

  Regnskap 2018 
Justert budsjett 

2018 
 

Avvik  

Salg og leieinntekter -6 040 371 -6 895 000 854 629 

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

Øvrige driftsinntekter -3 039 466 -3 196 000 156 634 

Sum driftsinntekter -12 079 837 -13 091 000 1 011 163 

Driftsutgifter 12 276 451 13 251 798 -975 347 

Finansinntekter -21 657 0 -21 657 

Finansutgifter 7 805 0 7 805 

Motpost avskrivninger -27 988 -73 000 45 012 

Netto driftsresultat 154 774 87 798 66 976 

Netto avsetninger -154 774 -87 798 -66 976 

Regnskapsmessig  
merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 

  2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Salg og leieinntekter 
 

-6 531 685 
 

-6 552 754 
 

-7 099 217 
 

-6 040 371 

Overføring fra Tinn kommune 

 
-2 824 000 

 
-3 000 000 

 
-3 000 000 

 
-3 000 000  

Øvrige driftsinntekter 
 

-5 169 204 
 

-3 845 171 
 

-4 009 775 
 

-3 039 466 

Sum driftsinntekter 
 

-14 524 889 
 

-13 397 925 
 

-14 108 992 
 

-12 079 837 

Driftsutgifter 
 

14 605 990 
 

13 121 660 
 

13 637 113 
 

12 276 451 

Finansinntekter 
 

-23 865 
 

-20 313 
 

-20 435 
 

-21 657 

Finansutgifter 
 

36 399 
 

41 580 
 

46 392 
 

7 805 

Motpost avskrivninger 
 

-72 924 
 

-72 924 
 

-72 924 
 

-27 988 

Netto driftsresultat 
 

20 711 
 

-327 921 
 

-518 846 
 

154 775 

Netto driftsresultat i % 
 

-0,14% 
 

2,45% 
 

3,68% 
 

-1,28% 

Netto avsetninger 
 

0 
 

0 
 

0 
 

-154 775 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 

 
20 711 

 
-327 921 

 
-518 846 

 
0 
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Helse, miljø og sikkerhet; 
I 2018 har det vært behandlet 8 mindre avvik. Det er rapporterte et alvorlige avvik.  
Det er i meldt inn en skade på ansatte i perioden.  
I februar hadde vi en alvorlig ulykke. En kunde ble liggende på bunn av idrettsbassenget.  
Kunden var livløs når han ble hentet opp. Det ble startet HLR som var vellykket. Kunden ble sendt i 
luftambulanse til sykehus. Etter 14 dager var han tilbake på badet.  
Badeverten må igjennom årlige sertifiseringer for å kunne jobbe som badevert. Alle må bestå 
sikkerhetskursene og være fylte 18 år. Samarbeid er avgjørende for å lykkes 
 
Lønn og arbeidsvilkår styres av hovedtariffavtalen og AML. Det skal ikke forekomme 
forskjellsbehandling mellom kjønn i saker som omhandler lønn eller arbeidsforhold.  
Foretaket skal være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Likestilling 
mellom kjønnene opprettes gjennom den daglige drift.  
Rjukanbadet må til enhver tid ha menn og kvinner på jobb for å kunne utføre de oppgaver som er 
nødvendig for driften av badet.  
Mannskapssituasjonen er stabil og alderssammensetningen fordeler seg fra 22 til 61 år, som gir en 
gjennomsnittsalder på 44 år.  
Fordeling mellom menn og kvinner i foretaket er likt sammensatt.  
Rjukanbadet sysselsetter 9,1 årsverk fordelt på 14 stillinger. 
 
Kvalitetskrav er nedfelt i vår HMS og i regelverket. Det er opparbeidet egne renholdsplaner som skal 
følges daglig. Gode renholdsrutiner skal være vår kvalitet som kunden skal huske best, etter et besøk 
på Rjukanbadet.  
Det er ikke min eller din jobb. Det er vår jobb. 
Vi har lagt til rette og samarbeidet med de funksjonshemmede for å tilpasse badet best mulig.  
Alle bassengene har montert heiser. Vi har to handicapgarderober, der den ene er tilrettelagt for 
sterkt bevegelseshemmede.   
 
Rjukanbadet er en IA bedrift. Bedriftshelsetjenesten kjøper vi av Stamina Helse.  
Sykefraværet skal holdes nede ved å legge til rette for trivsel og åpenhet mellom ledelse og ansatte.  
Det innebærer at sykefraværet ikke skal overstige 5,6 %.  
I 2018 var sykefraværet på 4,4 %.  
Sykefraværet er ikke jobbrelatert. 
Korttidssykefraværet, arbeidsgiverperiode 1- 16 dager ligger sykefraværet på 2,7 %.  
 
Diagrammet nedenfor viser tilstedeværelse totalt i % i perioden 2015 til 2017 

Tilstedeværelse 2018 95,6 % 

Tilstedeværelse 2017 88,9 % 

Tilstedeværelse 2016 97,2 % 

Tilstedeværelse 2015 96,7 % 
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Organisert aktivitet; 
Det er mange grupper og foreninger som bruker Rjukanbadet. Dette viser hvor viktig Rjukanbadet er 
for lokalsamfunnet. 
Skolene i Tinn kommune bruker Rjukanbadet til svømmeopplæring.  
Samarbeidet mellom skolene og Rjukanbadet er vellykket. Skolen er gode til å melde aktivitet. Det 
gjør det lettere å planlegge ledig bassengtid.  
3 735 billetter ble innløst til svømmeopplæring i 2018.  
I 2017 ble det innløst 3 107 billetter. 
Svømmeklubber utenfor Tinn har oppdaget Rjukanbadet. De legger sine treningssamlinger til 
Rjukanbadet. Det er positivt for vårt omdømme. 
Rjukan idrettslags svømmegruppe bruker badet hver mandag, onsdag og torsdag. 
De arrangerer svømmekurs, svømmestevner og trening for sine medlemmer.  De dagene er det stort 
tempo og stort besøk i anlegget.  
Reumatismeforeningen har fast trening hver onsdag. Oppmøte er godt, og velværebassenget fylles 
med 25 ivrige mosjonister hver gang. 
Fysioterapiavdelingen i Tinn kommune bruker varmtvannsbassenget (velværebassenget) hver uke. 
De har trening for barn med funksjonshemninger og voksne.   
Tirsdag og fredag åpner Rjukanbadet kl. 06.30 for de som er morgenfriske. Det er et tilbud som blir 
verdsatt. Etter trening kan kunden bestille frokost. Badet er også en samlingsplass for de 
uorganiserte som ønsker avslapning og sosial omgang med likesinnede.  
 
En av Norges største svømmeklubb, Skjetten svømmeklubb legger sin treningsleir til Rjukanbadet for 
andre året på rad. 38 svømmere og trenere er i full gang fra tidlig på dagen til sent på kvelden. Det er 
gøy når det er høy aktivitet 
 
Bilde under; Treningssamlingen til Skjetten svømmeklubb! 
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Årsregnskap 
Hovedoversikt drift 

HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP  - 2018 

  Note Regnskap 2018 Just bud 2018 Oppr bud 2018 Regnskap 2017 

DRIFTSINNTEKTER           
Andre salgs- og leieinntekter  -6 040 371 -6 895 000 -6 895 000 -7 099 217 

Overføringer med krav til motytelser  -3 039 466 -3 196 000 -3 196 000 -4 009 775 

Andre overføringer  -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 -3 000 000 

Andre direkte og indirekte skatter  0 0 0 0 

Sum driftsinntekter   -12 079 836 -13 091 000 -13 091 000 -14 108 992 

DRIFTSUTGIFTER           
Lønnsutgifter  4 602 707 4 671 000 4 671 000 4 651 546 

Sosiale utgifter  967 854 1 008 798 1 051 000 1 006 030 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t 3 825 836 4 303 000 4 173 000 4 403 520 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep 2 496 000 2 496 000 2 496 000 2 654 000 

Overføringer  356 068 700 000 700 000 849 094 

Avskrivninger  27 988 73 000 73 000 72 924 

Fordelte utgifter  0 0  0 

Sum driftsutgifter   12 276 451 13 251 798 13 164 000 13 637 113 

Brutto driftsresultat   196 615 160 798 73 000 -471 879 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER       
Finansinntekter      
Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -21 657 0 0 -20 435 

Mottatte avdrag på lån   0 0 0 

Sum eksterne finansinntekter   -21 657 0 0 -20 435 

Finansutgifter      
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 7 805 0 0 7 910 

Utlån  0 0 0 38 482 

Sum eksterne finansutgifter   7 805 0 0 46 392 

Resultat eksterne 
finansieringstransaksjoner -13 852 0 0 25 957 

Motpost avskrivninger  -27 988 -73 000 -73 000 -72 924 

Netto driftsresultat   154 775 87 798 0 -518 846 

Netto driftsresultat I %  -1,28 % -0,67 % 0,00 % 3,68 % 

AVSETNINGER           

Bruk av avsetninger      
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -518 846 -518 846 0 -327 921 

Bruk av disposisjonsfond  -130 000 -130 000 0 0 

Bruk av bundne fond    0 0 

Bruk av likviditetsreserve    0 0 

Sum bruk av avsetninger   -648 846 -648 846 0 -327 921 

Avsetninger      
Overført til investeringsregnskapet  42 202 42 202 0 0 

Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr  0 0 

Avsetninger disposisjonsfond  451 869 518 846 0 327 921 

Avsetninger til budne fond    0 0 

Sum avsetninger   494 071 561 048 0 327 921 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -518 846 
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Hovedoversikt investering 

HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP  - 2018 

  Note 
Regnskap 

2018 Just bud 2018 Oppr bud 2018 Regnskap 2017 

INVESTERINGSINNTEKTER           
Salg av driftsmidler og fast eiendom   0 0 0 

Andre salgsinntekter   0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse   0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -69 106 0 0 0 

Statlige overføringer   0 0 0 

Andre overføringer   0 0 0 

Renteinntekterog utbytte   0 0 0 

Sum inntekter   -69 106 0 0 0 

      
            

INVESTERINGSUTGIFTER           
Lønnsutgifter  0 0 0 0 

Sosiale utgifter  0 0 0 0 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom tjenesteprod 552 844 644 000 0 0 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 0 0 0 0 

Overføringer  69 106 0 0 0 

Avskrivninger  0 0 0 0 

Fordelte utgifter  0 0  0 

Sum driftsutgifter   621 950 644 000 0 0 

Brutto driftsresultat   621 950 644 000 0 0 

      
            

Avdrag på lån   0 0 0 

Utlån   0 0 0 

Kjøp av aksjer og andeler 6 42 202 42 202 0 0 

Dekning av tidligere års udekket   0 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond   0 0 0 

Avsetninger til bundne investeringsfond    0 0 0 

Sum finansieringstransaksjoner   42 202 42 202 0 0 

      
Finansieringsbehov   595 046 42 202 0 0 

      

FINANSIERING           
Bruk av lån  0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  0 0 0 0 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet  -42 202 -42 202 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond 4 -552 844 -644 000 0 0 

Bruk av bundne driftsfond   0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond   0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond   0 0 0 

Sum finansiering   -595 046 -686 202 0 0 

       
Udekket / udisponert   0 0 0 0 
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Hovedoversikt balanse 

HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP - 2018 

 Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017 

EIENDELER       
(A) Anleggsmidler       

Faste eiendommer og anlegg  0 0 

Utstyr, maskiner og transportmidler 9 870 700 276 737 

Utlån  0 0 

Aksjer og andeler 6 214 015 171 813 

Pensjonsmidler 7 14 707 456 13 037 149 

Sum anleggsmidler   15 792 171 13 485 699 

(B) Omløpsmidler       

Premieavvik 7 0 0 

Kortsiktige fordringer  464 724 322 437 

Konserninterne kortsiktige fordringer  130 535 1 808 

Aksjer og andeler  0 0 

Sertifikater  0 0 

Obligasjoner  0 0 

Kasse, bankinnskudd  1 180 861 2 486 056 

Sum omløpsmidler   1 776 120 2 810 301 

        

SUM EIENDELER (A + B)   17 568 291 16 295 999 

EGENKAPITAL OG GJELD       

    
(C) EGENKAPITAL       

Disposisjonsfond 4  -187 611 -418 586 

Bundne driftsfond  0 0 

Ubundne investeringsfond  0 0 

Bundne investeringsfond  0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk 4 / 10 0 -518 846 

Regnskapsmessig merforbruk 4 / 10 0  
Likviditetsreserve  0 0 

Udekket i investeringsregnskapet  0 0 

Kapitalkonto 8 1 710 921 2 936 459 

SUM EGENKAPITAL   1 523 310 1 999 027 

(D) GJELD       

Langsiktig gjeld    
Pensjonsforpliktelse 7 -17 503 092 -16 422 158 

Ihendehaverobligasjonslån  0 0 

Sertifikatlån  0 0 

Andre lån  0 0 

Konsernintern langsiktig gjeld  0 0 

Sum langsiktig gjeld   -17 503 092 -16 422 158 

Kortsiktig gjeld    
Kassekredittlån    
Annen kortsiktig gjeld  -1 576 876 -1 583 859 

Konsernintern kortsiktig gjeld  0 0 

Premieavvik 7 -11 634 -289 010 

Sum kortsiktig gjeld   -1 588 510 -1 872 869 

SUM GJELD (D)   -19 091 602 -18 295 027 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C + D)   -17 568 291 -16 295 999 
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Noter 

2.2 Noter 
 

NOTER TIL REGNSKAP 2018  RJUKANBADET KF 
Note 1 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 
(jfr. KRS 6) 

 
Regnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller 
investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. 

 
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk. 

 

Pensjoner 
 

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

 

Omløpsmidler 
 

Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi 
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Note 2 Endring av arbeidskapital (F § 5 nr 1) 
Balanseregnskapet    31.12.2018 31.12.2017 Endring 

2.1   Omløpsmidler  1 776 120  2 810 300 -1 034 181 

2.3   Kortsiktig gjeld  1 588 510 1 872 869 284 359 

Arbeidskapital        -749 821 

     

Drifts- og investeringsregnskapet:   
Beløp Sum 

Anskaffelse av midler: 
   

 Inntekter driftsregnskap  12 079 836  
 Inntekter investeringsregnskap  69 106  
 Innbetalinger ved ekstern finanstransaksjoner  21 657  

Sum anskaffelse av midler   12 170 599  

Anvendelse av midler:    
Utgifter driftsregnskap  12 248 464  
Utgifter investeringsregnskap  621 949  
Utbetalinger ved eksterne 
finanstransaksjoner 

 50 007  

Sum anvendelse av midler   12 920 420  

     
Anskaffelse - anvendelse av midler    

Endring ubrukte 
lånemidler (økning + 
/reduksjon -) 

  0  

Endring arbeidskapital i drifts- og 
inv.regnskap 

                 -749 821 

 

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

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

 
I tillegg har de mottatt overføring til dekning kalkulatorisk husleie på kr 2 496 000  
Kalkulatorisk husleie kommer frem i hovedoversikt drift 
 
Utregning kalkulatorisk husleie: 
         Totalkostnad Rjukanbadet kr 77 756 023     

            - refundert moms kr  -4 725 000   

            - mottatte spillemidler kr  -7 300 000   

          Beregningsgrunnlag kr 65 731 023    

          Rente 0,84% kr      552 140    

          Avskrivning kr   1 943 827      

          Kalkulatorisk husleie 2017, avrundet kr  2 495 967      

          Avskrivning Rjukanbadet bygning; 40 år 
          Avskrivning Utebasseng; 20 år 
          Avskrivning, Handicapgarderobe, 40 år 
   
Totalt overført fra Tinn Kommune kr. 5 496 000 
     

Salgsinntekter fra Tinn kommune utgjør i 2018 kr 140 902,90.    
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Mellomværende med Tinn Kommune pr. 31.12.2018:   
 
Kortsiktig gjeld:     kr   8 625,00     

Kortsiktig fordring: kr 130 535,00 
     

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

 2018 2017   

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året     

Avsetninger Kr   451 869 Kr 327 921   

Bruk av avsetninger Kr - 682 844 -   

Til avsetning senere år  -   

Netto avsetninger Kr -230 975 Kr 327 921   

Vedlikeholdsfond (disposisjonsfond)     

Beholdning 01.01. Kr  418 586 Kr 90 665   

Bruk av fondene i driftsregnskapet Kr -130 000 -   

Bruk av fondene i investeringsregnskapet Kr -552 844 -   

Avsetninger til fondene Kr  451 869 Kr 327 921   

Beholdning 31.12. Kr  187 611 Kr 418 586   

Udisponert resultat (mer- og mindreforbruk)     

Beholdning 01.01. Kr 518 846 Kr 327 921   

Årets udisponerte resultat (mer- eller mindreforbruk) Kr            0 Kr 518 846   

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

Beholdning 31.12. Kr           0 Kr 518 846   

 
Note 5 Lønn /personal    

 

Lønn og personal utgifter består av 
følgene poster: 
    2018    2017  

Lønninger og honorarer  4 598 320 4 674 612  

Anordnet lønn – variabel lønn        4 387    -23 067  

Pensjonsutgifter      429 501   483 146  

Arbeidsgiveravgift     528 385   516 814  

Anordnet arbeidsgiveravgift av lønn – variabel lønn            465     -2 445  
Forsikring – innberetningspliktig yrkesskade- / 
gruppeliv        9 503      8 515  

Sum lønn og personalutgifter 5 570 561 5 657 575  
 
Rjukanbadet KF har pensjonsordning i KLP. 
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Godtgjørelser og honorarer: 
 2018 

Lønn daglig leder  600 000 

Rjukanbadet– honorar  49 400 

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

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

 

 
Eierandel 

i 
Eventuell 
markeds- 

Balanseført 
verdi 

Balanseført 
verdi 

Selskapets navn selskapet verdi 31.12.2018 31.12.2017 

Sum aksjer - - - - 

       

Egenkapitalinnskudd KLP - - Kr 214 015 Kr 171 813 

Sum andeler - - Kr 214 015 Kr 171 813 

Sum aksjer og andeler - - Kr 214 015 Kr 171 813 

 
 

Note 7  Pensjonsforpliktelser 
     

        

Generelt om pensjonsordningene i foretaket      

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

        

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

        

Premiefond       

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan 
bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men 
bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 

        

   2018 2017    

Innestående på premiefond 01.01. 18 526 138 289    

Tilført premiefondet i løpet av året 277 819 197 422    

Bruk av premiefondet i løpet av året 292 697 317 185    

Innestående på premiefond 31.12. 3 648 18 526    
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Regnskapsføring av pensjon     

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

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 
kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for 
vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik 
har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2018 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er  
kr. 277 376,- lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 

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

        

Økonomiske forutsetninger for beregning av 
pensjonskostnaden 

KLP    

Forventet avkastning pensjonsmidler   4,50 %    

Diskonteringsrente    4,00 %    

Forventet årlig lønnsvekst og G-regulering  2,97 %    

Forventet årlig pensjonsregulering    2,20 %    

        

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik  

        

Pensjonskostnad og premieavvik    2018 2017 

 Årets pensjonsopptjening, nåverdi    680 356 584 989 

 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse    671 410 625 615 

 Forventet avkastning på pensjonsmidlene    -627 506 -560 278 

 Adminstrasjonskostnad     47 631 37 169 

A Beregnet netto pensjonskost. (inkl. adm)    771 891 687 495 

B Forfalt pensjonspremie (eks. adm.kostnader)    761 372 426 184 

C Årets premieavvik (B-A)     -10 519 -261 311 

        

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet  2018 2017 

B Forfalt pensjonspremie inkl. adm.kostnader    761 372 426 184 

C Årets premieavvik     10 519 261 311 

D Amortisering av tidligere års premieavvik     -261 311 -123 853 

E Brutto pensj.utgift etter premieavvik og amortisering  510 580 563 642 

G Pensjonstrekk ansatte     84 510 83 715 

 Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)    426 070 479 927 

        

Akkumulert premieavvik     2018 2017 

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

Årets premieavvik     -10 519 -261 311 

Sum amortisert premieavvik dette året    261 311 123 853 

Akkumulert premieavvik pr. 31.12    -10 519 -261 311 

Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik    -1 115 -27 699 

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift   -11 634 -289 010 
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser    2018 2017 

Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01.    3 060 587 2 370 370 

Årets premieavvik     10 519 261 311 

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)    -543 406 428 906 

Virkningen av planendringer (ført direkte mot 
EK) 

   0 0 

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.    2 527 700 3 060 587 

 Herav:       

 Brutto pensjonsforpliktelse    -17 235 156 -16 097 736 

 Pensjonsmidler     14 707 456 13 037 149 

 Arb.giv.avgift av netto pensjonsforpliktelse     -267 936 -324 422 

 
 

Note 8 Kapitalkonto  

        
          DEBET KREDIT 

          
01.01.2018      2 936 459  

        

Endringer i perioden:       
Salg av fast eiendom, anlegg,utstyr og 
lignende       
Avskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr 
og lignende     27 987  

Salg av aksjer og andeler       

Nedskriving av aksjer og andeler       

Avdrag på utlån       

Nedskriving av utlån       

Bruk av lånemidler       

Endring pensjonsforpliktelse     1 080 934  
Aktivering av fast eiendom, anlegg, utstyr 
og lignende      -621 950 
Oppskriving av fast eiendom, anlegg, utstyr 
og lignende       

Kjøp av aksjer og andeler      -42 202 

Endring pensjonsmidler      -1 670 307 

Utlån       

Avdrag på eksterne lån       

Utgående balanse 31.12.2018        1 710 921  
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Note 9 Anleggsmidler      
  EDB-utstyr, 

kontor-
maskiner 

Anleggs-
maskiner mv. Kunst SUM  

Bokført verdi pr. 01.01 0 27 988 248 750 276 737  

Årets tilgang   621 950    

Årets avgang      

Anskaffelseskost 
31.12      

Akk avskrivninger 31.12  -27 988  -27 988  

Netto akk. og rev. 
nedskrivninger      

Akk. avskr. og nedskr. 
31.12.      

Bokført verdi pr. 31.12 0 621 950 248 750 870 700  

Årets avskrivninger      

Årets nedskrivninger      

Årets reverserte 
nedskrivninger       

Økonomisk levetid 5 år 10 år Ingen    

Avskrivningsplan Lineær Lineær avskriving   

  

 

Note 10 Regnskapsmessig mer - / mindreforbruk  

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

Regnskapsår  Mer-forbruk Mindre-forbruk    

2018  0 0    

2017  0 -518 846    

2016  0 -327 921    

Sum       
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Arkivsak-dok. 19/04679-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Tinn kommunes årsregnskap 2018: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Tinn kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med årsregnskapet forelå 

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

vedrørende årsregnskapet. 

 

Driftsregnskapet viser kr 460 594 648 til fordeling drift og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 

på kr 0. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. 

 

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

Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter 

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

rådmannen omhandler. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Tinns kommunes årsregnskap og årsmelding for 2018 godkjennes. 

 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 23.04.2019 er vedlagt. 

 

Uttalelsen sendes til kommunestyret. 

Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. 

 

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

årsregnskap til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet. 

 

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

kontrollutvalget før det gir sin uttalelse 

 

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

kontrollutvalget. Årsregnskapet og årsrapporten er levert innen gjeldende frist. Telemark 
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kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 11.04.2019 og den er en såkalt 

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

levert en rapport om revisjon av regnskapet for Tinn kommune for 2018. Denne rapporten er utarbeidet 

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

revisjonsberetningen. Disse dokumentene danner grunnlaget for kontrollutvalget sin uttalelse. 

 
I korte trekk kan følgende sies om den økonomiske situasjonen:  

- Netto resultatgrad er 1,3% ved utgangen av 2018. Det er ikke innenfor nivået staten v/Teknisk 

beregningsutvalg har satt for en sunn økonomi.  

- Tinn kommune har ved utgangen av 2018 ca. 406,1 millioner i langsiktig gjeld ekskl. 

pensjonsforpliktelser. Tinn kommune bruker Bergen Capital Management som finansforvalter. 

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

risikovurdering innen finans- og gjeldsforvaltning.  

- Tinn kommune har tilfredsstillende likviditet pr. 31.12.2018 

- Pr. 31.12.2018 har kommunen ca. kr 12,3 millioner i ubrukte lånemidler.  

- Disposisjonsfondet er nær kr 172 millioner ved utgangen av 2018. Disponibelt disposisjonsfond 

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

 
Rådmann Rune Engehult og økonomisjef Kaja Thorjussen er invitert til møtet for å presentere 

årsregnskap og årsberetning 2018 for Tinn kommune. Telemark kommunerevisjon IKS v/ Elizabeth 

Kasin legger frem revisjonens rapport til kontrollutvalget. 
 

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

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

 

 

Vedlegg:  

- Rapport om revisjon av regnskapet for Tinn kommune for 2018  
- Årsmelding og årsregnskap 2018 for Tinn kommune, m/revisjonsberetning 
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1. Rådmannens innledning 

 

Denne årsberetningen har som formål å gi en tilbakemelding på de mål, tiltak og økonomiske 

forutsetninger som var satt for den kommunale virksomheten i 2018. Årsberetningen gir også en 

oversikt over viktige utviklingstrekk for lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen over tid, samt en 

sammenligning av noen av våre resultater med andre kommuner.   

 

Den 22. april 2018 begynte jeg som rådmann i Tinn kommune. Jeg vil takke hele det politiske miljøet 

og alle de ansatte jeg har møtt, for en veldig hyggelig og god velkomst. Jeg har brukt mye av den 

første tiden på å besøke de ulike arbeidsplassene i kommunen. Først som en ren bli-kjent-runde, senere 

i form av det jeg kaller relasjonslunsj, der jeg tar med meg matpakken ut til de ulike arbeidsplassene 

for å bli bedre kjent med de ansatte og hva de er opptatt av i hverdagen. Disse besøkene gir meg mye i 

form av kontakt med ansatte på alle nivå i organisasjonen, men også som innbyggere i kommunen.  

 

Som søker til rådmannsstillingen i Tinn kommune så var jeg klar over at kommunen hadde behov for 

økonomisk omstilling. At de økonomiske utfordringene var så store som jeg nå har erfart gjennom en 

høst med budsjettarbeid og fremlegging av denne årsberetningen/regnskapet, må jeg innrømme at har 

vært en overraskelse. Det økonomiske resultatet for 2018 er i tråd med vedtatt budsjett, men likevel på 

et svært lavt nivå i forhold til det Tinn kommune vanligvis har levert. Budsjettet for 2019 er svært 

stramt. Videre utsikter er heller ikke lyse for kommunens økonomi. Det må etter min mening gjøres 

større grep for å tilpasse kommunens inntekter og utgifter. Denne årsberetningen viser at Tinn 

kommune driver alle sine tjenester dyrt sammenliknet med mange andre kommuner. Selv om 

strømprisene har gått opp, og kommunens inntekter dermed har økt, så er det viktig at denne typen 

markedsbaserte inntekter ikke i for stor grad brukes til å dekke kommunens løpende driftsutgifter. 

Dette er inntekter som skal gjøre det mulig for Tinn kommune å foreta investeringer uten for store 

låneopptak, og for at vi skal kunne gjøre det umulige mulig.   

 

Tinn er en kommune der det er et stort aktivitetsnivå med aktive organisasjoner og mange 

arrangementer. Dette er viktige kvaliteter ved et lokalsamfunn. Det lokale næringslivet går godt med 

høyt aktivitetsnivå. Flere bedrifter og kommunen selv sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. 

Arbeidsledigheten er svært lav selv om det er tøft for de som er personlig rammet. Til tross for disse 

kvalitetene så fortsetter folketallet å synke. Tidligere har det vært et fødselsunderskudd som har 

forklart befolkningsnedgangen. I 2018 er det i tillegg en stor netto utflytting. Det gir grunn til 

bekymring og nærmere analyse.  

 

Tinn kommunes viktigste ressurs er våre ca. 700 ansatte. De kommunale tjenestene utføres i hovedsak 

i et direkte møte mellom de ansatte og brukerne. Både i direkte møte med ansatte og gjennom den 

store medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2018 opplever jeg at det er et stort 

engasjement og trivsel på arbeidsplassene. Det er basisen for å levere gode tjenester til innbyggere og 

besøkende. Jeg vil takke de ansatte for den innsatsen de yter. Mange av de kommunale tjenestene skal 

leveres 24 timer i døgnet 365 dager i året og er livsviktige for innbyggerne.  

 

Det skjer en rivende teknologisk utvikling i samfunnet. Så også i Tinn. Gjennom samarbeid med de 

andre kommunene i Kongsbergregionen ligger vi langt fremme når det gjelder digitalisering. Vår 

første robot – Kommune-Kari – ble «ansatt» i 2018. Hun svarer på spørsmål om de kommunale 

tjenestene 24/7. Det skjer mye spennende innen utvikling av velferdsteknologi. Det gjør at flere kan 

klare seg selv, og at de varme hendene kan brukes der det er mest bruk for dem. Gjennom digital 

forsendelse av all post ut av kommunen så sparer vi både tid, penger og miljø.  
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Det har ikke vært noen beredskapshendelser som har gjort det nødvendig å sette kriseledelse i 2018. 

Det har imidlertid vært ulykker og branner som har rammet personer og verdier i lokalsamfunnet. Vi 

er heldige som har et dyktig brann- og redningsvesen og frivillige som gjør en stor innsats i slike 

situasjoner. Det er likevel viktig at både det offentlige og den enkelte tar de nødvendige forhåndsregler 

slik at ulykker unngås og uheldige konsekvenser av hendelser reduseres.  

 

Jeg vil oppsummere 2018 på denne måten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil til slutt få takke alle ansatte for meget god innsats i 2018. Det gode samarbeidet med de 

tillitsvalgte er også avgjørende for å oppnå resultater og endring. Jeg vil takke hele det politiske 

miljøet, og ordføreren spesielt, for et godt og konstruktivt samarbeid. Jeg gleder meg til fortsettelsen! 

 

 

Tinn kommune, 30. mars 2019 

 

 

Rune Engehult 

rådmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mest positive i 2018 har vært: 

Kronprinsparets avduking av 

verdensarvplaketten på Rjukan torg 

Tinn kommune ble tildelt status som 

trafikksikker kommune 

4. plass på Unicefs kommuneanalyse av 

oppvekstvilkår 

Strategisk næringsplan og reiselivsstrategi 

vedtatt 

Omstillingsprogrammet videreført ut 2020 

Gode resultater i medarbeiderundersøkelsen 

Det mest negative i 2018 har vært: 

Svakt økonomisk resultat 

Nedgang i folketallet 

Økning i sykefraværet 

Resultat på nasjonale prøver 
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2. Samfunnsutvikling 
 

Folketallsutvikling 

 

Tinn kommune har ingen konkrete målsettinger for innbyggertallet. I budsjettet for 2018 er imidlertid 

et av utviklingsmålene at befolkningsutviklingen skal snus. Antall innbyggere er i tillegg en viktig 

indikator for flere av de andre målene som er satt for samfunnsutviklingen, men som det er vanskelig å 

måle direkte.  

 

 
Kilde: SSB 

 

Figuren over viser folketallsutviklingen de siste 10 årene. Fra 2010 til 2018 har innbyggertallet blitt 

redusert med 257. Det er en nedgang på 4,2 prosent. Folketallsnedgangen har vært svært tydelig de 

siste fire årene.  

 

Målet om å snu befolkningsutviklingen er dermed ikke nådd. Årsakene til dette er sammensatt. Det er 

sterke sentraliseringstendenser i samfunnet generelt. Det er også grunn til å tro at nedgangen de siste 

fire årene har en sammenheng med nedleggelsen av Rjukan sykehus. Det har ikke vært ressurser i 

organisasjonen til å arbeide med omdømmebygging, synliggjøring av Tinn som det gode bosted og 

utarbeiding av en helhetlig profil for Tinn kommune.  

 

En nærmere analyse av tallene viser at det i et 10-årsperspektiv er størst nedgang i aldersgruppene 35-

45 år (-217 personer), 75-84 år (-118 personer) og 0-14 år (-83 personer). Det er grunn til å tro at 

nedgangen i den eldste gruppen skyldes dødsfall, mens 35-45-åringene flytter fra kommunen - 

sammen med barna sine. Etter at Rjukan sykehus ble lagt ned i 2015 har det vært en nedgang på 102 

innbyggere i aldersgruppen 35-45 år og en nedgang på 49 barn under 14 år. Det var 12 flere 21-åringer 

i 2018 enn i 2015, men blant de som var 18 år i 2015 (79 personer) er det hele 16 stykker som har 

meldt utflytting før de ble 21 år i 2018. Det er uvanlig at ungdom melder flytting under utdanning.    
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Kilde: SSB 

 

Figuren over viser at det de siste 10 årene har vært både positive og negative tall knyttet til netto 

flytting. I samme periode har det vært fødselsunderskudd hvert eneste år. Befolkningsendringen 

skyldes i et langsiktig perspektiv at det dør flere personer enn det blir født. I 2018 var det en 

kombinasjon av stort fødselsunderskudd og den desidert største netto utflyttingen på 10 år.  

 

 
Kilde: SSB 

 

Figuren over viser utvikling i fødselstallene de siste 10 årene. I de første 5 årene var det i gjennomsnitt 

født 54 barn per år. De siste 5 årene er det i gjennomsnitt født 38 barn per år. De to siste årene har det 

bare vært født i overkant av 30 barn per år.  Det har vært nesten en halvering av antall fødsler fra 

2009/2012 til 2017/2018.    
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Boligmarkedet 

 

 
Kilde: SSB 

 

Figuren over viser at det er svært lave boligpriser i Tinn sammenlignet både med snittet i Telemark og 

landsgjennomsnittet. Mens boligprisen har en svak oppgang på landsbasis og i Telemark så er det en 

nedgang i Tinn i perioden 2016-2018. Kvadratmeterprisen er likevel høyere i 2018 enn i 2015. 

Nedgangen i boligprisene må ses i sammenheng med folketallsnedgangen.   

 

 

Folkehelse 

 

I kommuneplanens samfunnsdel 2017-2019 er folkehelsearbeidet godt forankret. Målsettingen er at:   

 Tinn kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid 

 Tinn kommune skal ha aktive lokalsamfunn som en forutsetning for god folkehelse og 

samfunnsdeltakelse.   

 

Kommunen er pliktig til å utarbeide et oversiktsdokument over folkehelse. I oversiktsdokumentet for 

2018 er folkehelseutfordringene oppsummert slik:   

 

Helserelatert atferd 

 På alle områder under helserelatert atferd ser man i Norge i dag tydelige sosiale 

helseforskjeller. De med høy utdanning er mer aktive, spiser sunnere og røyker mindre. 

 For lite fysisk aktivitet er en stor folkehelseutfordring i landet og trolig også i Tinn. 

Sammenhengen mellom regelmessig fysisk aktivitet og god fysisk og psykisk helse er godt 

dokumentert. 

 Ungdom i Tinn bruker mer tid på skjermaktivitet enn i landet for øvrig. 

 Røyking blant befolkningen går ned generelt. Det er svært få unge som røyker og snuser på 

ungdomsskolen i Tinn. Snus er mer vanlig på videregående skole.  

 Det er en negativ trend med økt bruk av hasj/marihuana blant ungdommer på videregående 

skole i Tinn.   

 Det er mange voksne med overvekt/fedme i Norge i dag. Dette gjelder også Tinn. 
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Helsetilstand 

 Forventet levealder er en viktig pekepinn på hvordan det står til med folkehelsen i en 

kommune. Forventet levealder, særlig blant menn, er vesentlig lavere i Tinn sammenlignet 

med fylket og landet for øvrig.   

 Psykiske lidelser er et stort folkehelseproblem i hele landet og i Tinn kommune.  

 Forekomst av psykiske symptomer og lidelser i Tinn i aldersgruppen 15-29 år virker ikke være 

forskjellig fra landet for øvrig.  

 Ungdata-undersøkelsen i 2018 i Tinn viser at flere skoleelever enn ellers i landet er mye plaget 

av depressive symptomer. Dette tyder mest på at ungdommenes utfordringer i hverdagen øker, 

slik som bekymringer, stress, søvnvansker og forventninger. Det er ingen holdepunkter for at 

funnet representerer en økning i psykisk sykdom.  

 Fysiske plager og ikke-smittsomme folkesykdommer er et stort folkehelseproblem i hele 

landet og i Tinn kommune.  

 Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt i Tinn kommune enn landet for øvrig. 

 Kreft, diabetes og lungesykdommer er nasjonalt og i Tinn en stor folkehelseutfordring. 

Forekomst av disse sykdommene synes å ikke være vesentlig forskjellig i Tinn sammenlignet 

med landet for øvrig.  

 Tannhelsen blant 18-åringer i Tinn er dårligere enn i landet og fylket. 

 

 

Næringsliv 

 

I budsjettet for 2018 er et av utviklingsmålene at eksisterende næringsliv skal sikres og utvikles. Det 

kommunale næringsarbeidet er skilt ut i et eget selskap – Rjukan Næringsutvikling AS. En mer 

detaljert tilbakemelding på selskapets aktiviteter og resultater fremkommer av selskapets årsmelding.  

 

Tinn kommune har siden 2015 hatt status som omstillingskommune som følge av de utfordringer 

lokalsamfunnet står overfor som følge av nedleggelsen av Rjukan sykehus. Omstillingsarbeidet er 

organisert som et eget programområde underlagt Rjukan Næringsutvikling AS. 

Omstillingsprogrammets aktiviteter og resultater fremkommer av egen årsrapport som er lagt frem for 

kommunestyret i egen sak.  

 
En indikator på utviklingen i det lokale næringslivet er å se på antall bedrifter og sysselsettingen.  

 
 2015 2016 2017 2018 

1-4 ansatte 111 123 117 131 

5-9 ansatte 58 59 55 59 

10-19 ansatte 56 49 52 49 

20-49 ansatte 29 30 28 25 

50-99 ansatte 8 7 9 10 

100-249 ansatte 2 1 1 1 

SUM 264 269 262 275 
Kilde: SSB 

 

Tabellen over viser en oversikt over antall virksomheter i Tinn fordelt etter antall ansatte. Det er en 

økning i virksomhetene med 1-4 ansatte. I de øvrige kategoriene er antall virksomheter forholdsvis 

stabil.  
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Arbeidsledighet 

 

 2015 2016 2017 2018 

Arbeidsledighet Norge i prosent 4,5 4,7 4,2 3,8 

Arbeidsledighet i Tinn i prosent 1,8 2,2 1,8 2,0 

Antall arbeidsledige i Tinn 15-74 år 54 68 54 59 

Hvorav ikke-vestlige innvandrere 5 13 6 18 
Kilde: SSB 

 

Tabellen over viser at det er lav arbeidsledighet i Tinn sammenlignet med landsgjennomsnittet. Ikke-

vestlige innvandrere utgjør en liten del av den lokale arbeidsledigheten. Det viser at Tinn kommune 

lykkes godt med sin integrering av flyktninger.  

 

 

Hytteomsetning 

 

Tinn kommune er en stor hyttekommune. Utviklingen i hyttemarkedet kan fortelle mye om 

kommunens utvikling og attraktivitet.  

 

 
Kilde: SSB 

 

Figuren over viser at det har vært en økning i antall omsatte fritidseiendommer i kommunen de tre 

siste årene.  
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Kilde: SSB 

 

Figuren over viser at gjennomsnittsprisen på omsatte fritidseiendommer har steget betydelig det siste 

året. Det er en indikasjon på økt popularitet for fritidseiendom i Tinn kommune.  

 

 

Verdensarv 

 
Industriarven Rjukan-Notodden har vært en del av UNESCO sin verdensarvliste siden 2015.  

Kronprinsparet avduket den 3. mai 2018 Unescos verdensarvplakett på Rjukan torg. Dette var den 

offisielle markeringen av at industriarven Rjukan-Notodden har status som verdensarv.  

 

I 2018 ble det utarbeidet en grafisk profil for Rjukan-

Notodden industriarv med færre restriksjoner enn det 

som er knyttet til UNESCO-logoen. Den grafiske 

profilen kan brukes i museale sammenhenger, av 

kommunene og av næringslivet.  

 

 

 

 

Industriarven Rjukan-Notodden fikk i 2018 over 40 millioner kroner i statlig tilskudd. Dette er 

betydelige statlige midler som er brukt på:  

 Rehabilitering av Mandheimen, Storegut og Ammonia 

 Istandsetting av slippen på Tinnoset, Lienfoss bru og tømmerrenna på Notodden 

 Kjøp av støperiet på Rjukan til vognhall 

 Company town-midler (tilskudd til private huseiere) 

 

Birkeland/Eyde-ovnen i Kinoparken fikk 500 000 kroner til rehabilitering. I 2018 er det kartlagt 

metoder for rehabilitering. Målet er at ovnen skal stå ferdig restaurert i juni 2019. 

 

I tillegg blir lokalsamfunnet tilført midler til drift av verdensarvsenteret fra Miljødirektoratet, 

og tilskudd til fredede bygg fra fylkeskommunen.  
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I perioden 2016-2018 har Industriarven Rjukan-Notodden fått over 100 millioner i statlige 

tilskuddsmidler. Dette er midler som i stor grad brukes lokalt, og som i stor grad bidrar til at NIA fire 

år har økt antall ansatte fra 12 til 42. (i sommermånedene har NIA 60 ansatte) 

 

Disse statlige midlene utløser også betydelige summer fra andre som Hydro Energi, Bryn eiendom, 

borettslag og private boligeiere.  

 

Status for saldo og bruk av verdensarvfondet ved utgangen av 2018 er som følger:   

 

  Justert budsjett 2018  Regnskap 2018 

Saldo pr. 01.01.18*                        9 461               9 461  

Bruk av verdensarvfond i 2018     

Kommunalt tilbakeføringstilskudd -                        200  -               200  

Bevaringsmateriell -                          50  -                 50  

Tilskudd Rjukanbanen -                        500  -               500  

Verdensarvkoordinator -                        827  -               827  

Verdensarvsenter -                        400  -               400  

PS 103/17 mandat for verdensarven Rjukan - Notodden -                        100  -               100  

PS 136/15 bok om Admini Rjukan -                          20  -                 20  

PS 91/18 Kronprinsparbesøk -                          52  -                 52  

Sum bruk av verdensarvfond i 2018 -                     2 149  -            2 149  

Gjenstående saldo på verdensarvfond pr. 31.12.18*                        7 312               7 312  

Herav øremerkede midler     

PS 2/16 finansiering av investering Mandheimen -                     4 000  -            4 000  

Kommunalt tilbakeføringstilskudd                             46                    46  

Saldo ikke øremerket                        3 358               3 358  

Budsjettert bruk i 2019 -                        400  -               400  

Saldo til fri disposisjon/nye prosjekter hensyntatt 

budsjett 2019                        2 958               2 958  
* Avviker med kr 500 000 ift. balanseført saldo grunnet en korrigering på tilskudd Rjukanbanen. 

  

I 2018 er det arbeidet med følgende aktiviteter og tiltak knyttet til verdensarven:  

 Utarbeidelse av kommunedelplan Rjukan. Denne planen er en del av søknadsgrunnlaget vårt 

til Unesco, og er viktig for den videre forvaltningen av verdensarven vår. Denne planen 

kommer til politisk behandling i 2019. 

 Masterplan for verdiskaping i verdensarven. Denne ble lagt frem for Verdensarvrådet i 

november, men sendt tilbake til arbeidsgruppen for konkretisering.  

 Revidering av Industriarvens forvaltningsplan. Planen kommer til vedtak i 2019.  

 Utarbeidet brannberedskapsplan  

 Laget podcasten Fra fattig til rik på 100 år for visitTelemark.  

 Verdensarven er synliggjort for lokale, regionale og nasjonale politikere. I 2018 har det vært 

orientering i kommunestyret, samt besøk av tre stortingskomiteer og fire regionale 

hovedutvalg fra Vestfold/Telemark.  

 

Verdensarvkoordinator deltar i tillegg i en rekke samarbeid: 

 med ulike kommunale enheter (plan, teknisk, skole) og samarbeid med boligbyggelag 

 med RNU og visitRjukan med verdensarven som faktor i nærings- og reiselivsutviklingen  

 med NIA Vemork (referansegruppe Tungtvannskjeller, lysplan og arrangement) 

 med Hydro Energi (tungtvannskolonne, jernbanetunnel og uteområde) 

 med reiselivsaktører som Hardangervidda Nasjonalparksenter, Gaustabanen og Krossobanen. 
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3. Mål og resultat 
 

Økonomi 

 
Overordna 

mål 

Tinn kommune skal ha økonomisk handlefrihet 

Mål Netto driftsresultat 

på minimum 3-5 % 

Tinn kommune skal ha en sunn finansiell 

situasjon 

Driften skal være kostnadseffektiv 

Resultatmål 

2018 

Netto driftsresultat 

min. 3,0 % 

Gjennomsnitt lånefinansiering i ØP- 

perioden max 40 % 

Finansutgifter 1,5 

Kostnadsnivået er 10 % høyere enn 

gjennomsnitt av gruppe 12 

Effektivitetsindeks er 70 % 

Resultat 2018 1,3 % Lånefinansiering 65 % av alle nye 

investeringer, 43 % av nye investeringer 

unntatt Djupetjønn. 

Netto finansutgifter  1,3 % av 

driftsinntektene. 

Kommunebarometeret er ikke 

publisert enda. 

Effektivitetsindeks barnehage: 74 

Effektivitetsindeks pleie og 

omsorg: 56  

 

Rådmannens kommentar:  

 

Netto driftsresultat ble 1,3 %. Dette er lavere enn målet iht. handlingsregelen, men helt i samsvar med 

kommunestyrets budsjettvedtak for 2018. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette er et historisk 

svakt resultat for Tinn kommune, - og et resultat som over tid ikke vil være bærekraftig.  

 

Kommunestyret vedtok en lånefinansiering på 57 % av nye investeringer i budsjett 2018. 

Lånefinansieringen ble høyere enn budsjettert, hovedsakelig fordi lån er tatt opp i tråd med budsjett, 

mens det har blitt investert for 14,9 mill. kr mindre enn budsjettert. Dette resulterer i at lån utgjør en 

høyere andel av finansieringen. Lån knyttet til investeringer i ny vannforsyningskilde til 

Gaustablikkområdet (Djupetjønnprosjektet) er vedtatt dekket gjennom anleggsbidrag. Det vil si at det 

skal kreves inn anleggsbidrag tilsvarende lånets størrelse. Derfor er det hensiktsmessig å holde 

Djupetjønnprosjektet utenfor ordinær investeringsramme når vi beregner nøkkeltallene. 

Lånefinansiering utenom Djupetjønnprosjektet er 42 % i vedtatt budsjett, og 43 % i regnskapet. Netto 

finansutgifter ligger på 1,3 % av driftsinntektene, noe som er innenfor målsettingen.  

 

Kostnadsnivået sammenlignet med KOSTRA-gruppe 12 fremkommer av kommunebarometeret, som 

ikke er publisert enda. Total effektivitetsindeks består av effektivitetsindeks for barnehage, grunnskole 

og pleie og omsorg. Tallene analyseres med ett års etterslep. Det vil si at tallene som foreligger i dag, 

sier noe om effektiviteten i 2017. Tall for grunnskole foreligger ikke i KMDs nyeste 

effektivitetsanalyse. Følgelig blir ikke total effektivitetsindeks beregnet. Til sammenligning var tallet 

for grunnskole 68 i fjorårets effektivitetsanalyse (2016-effektivitet). 
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Tjenesteutvikling 

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

samsvar med demografi og behov 

 

Mål Tinn kommunes tjenester skal rettes mot brukernes behov. Ny helse- og 

omsorgsplan skal danne 

grunnlaget for utforming 

og utbygging 

framtidsretta tjenester. 

Resultatmål   

2018 

Det gjennomføres systematiske brukerundersøkelser på alle 

tjenesteområder. Tinn skal være blant de 25 %  beste 

kommunene i landet i nasjonale benchmarkinger (kåringer). 

Ny helse- og 

omsorgsplan er vedtatt. 

Det utarbeides 

handlingsplaner for 

gjennomføring. 

Resultat 2018 Det blir gjennomført årlige elevundersøkelser i tråd med krav 

fra Utdanningsdirektoratet. Det blir gjennomført 

undersøkelser blant barnehageforeldre hvert 3. år. Ut over 

dette foreligger det ikke en systematisk plan for når det skal 

gjennomføres brukerundersøkelser innen de andre 

tjenesteområdene.  

Strategisk helse- og 

omsorgsplan ble vedtatt 

av kommunestyret 

20.06.2018. 

 

 

Rådmannens kommentar: 

 

For å sikre en mer systematisk gjennomføring av brukerundersøkelser ser rådmannen at det er behov 

for å utarbeide en helhetlig plan for dette.  

 

Strategisk helse- og omsorgsplan er vedtatt. Planen er et godt styringsdokument for videre politiske 

prioriteringer og administrativ oppfølging. Følgende tiltak er fulgt opp i 2018:  

 

 Helsestasjon er styrket, nyansatt psykolog vil og ha fokus på barn og unge, samt psykisk helse 

generelt 

 

 Velferdsteknolog og digitalisering for øvrig: 

o Planlegging av digitale løsninger som vil bli gjennomført i løpet av 2019 

(Responssenteret)  

o Det er økt bruk av medisindispensere og elektroniske hjelpemidler er tatt i bruk i 

hjemmetjenesten.  

o I-pad med arbeidslister er tatt i bruk. 

 

 Prosjekt med hjemmerehabilitering er igangsatt.  

 

 Ansatte og kompetanse: 

o Medarbeidere gjennomfører henholdsvis fagarbeiderutdanning og høgskoleutdanning, 

både grunn- og videreutdanning. De fleste får noe tilskudd via Fylkesmannens 

kompetansemidler.  

o Flere deltar også i opplegg via Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester. 

o Bruk av e-læring er økende.  

 

 Planlegging av nye Mandheimen og Rjukan helse- og omsorgssenter har foregått gjennom 

året.  
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Kommunen som arbeidsgiver og kommuneorganisasjonen 

 
Overordna 

mål 

Tinn kommune skal være en attraktiv og god arbeidsgiver for å sikre kvalifisert arbeidskraft til 

å kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har krav på. 

Mål Tinn kommune skal være en 

brukerorientert, effektiv, 

omstillingsvillig og innovativ 

kommune. 

 

Kommunens ansatte skal ha 

gode utviklingsmuligheter 

gjennom kontinuerlig 

satsing på læring og 

utvikling for å sikre gode 

framtidige tjenester og for å 

kunne møte framtidige 

tjeneste- og endringsbehov. 

Det skal være 

endringskompetanse på alle 

nivå i kommune-

organisasjonen. 

Åpenhet og god 

kommunikasjon skal prege 

kommunal virksomhet 

 

Resultatmål 

2018 

Medarbeiderundersøkelse i 

2018  

Andel lærere med godkjent 

utdanning må økes fra 2016. 

Andel ansatte med 

fagutdanning innen helse- 

og omsorg må økes. Det 

igangsettes opplæring for 

ledere og ansatte i 

endringskompetanse.   

Etiske retningslinjer vurderes 

fortløpende.  

 

Kommunikasjonsplan for Tinn 

kommune utarbeides. 

 

Brukerundersøkelser knyttet 

til tema tillit og informasjon 

gjennomføres. 

Resultat 

2018 

Det ble gjennomført 

medarbeiderundersøkelse i 

hele organisasjonen våren 

2018. 

Andel lærer med godkjent 

utdanning var i 2016 88,2 

%. I 2018 var den på 85 

% (Tall hentet fra GSI 

2018). Årsak til nedgang 

er at det tas inn vikarer 

for lærere som tar 

videreutdanning. Antallet 

som tar videreutdanning 

økte fra 6 til 11 i 2018.  

 

Andelen ansatte med 

fagutdanning innen helse- 

og omsorg er marginalt 

redusert fra 2017 til 2018.  

 

Det er ikke satt i gang 

opplæring i 

endringsledelse i 2018, 

men denne starter opp i 

april 2019.  

Etiske retningslinjer og 

etikkplakaten ble rullert og 

vedtatt av kommunestyret 

01.03.2018. Disse ble 

deretter gjennomgått i alle 

politiske utvalg. 

Etiske retningslinjer er 

jevnlig tema på leder- og 

personalmøter. Det ble 

gjennomført temadag om 

etikk for kommunestyret og 

enhetsledere 08.05.2018.  

 

Kommunikasjonsplanen ble 

utarbeidet i 2017, men er i 

liten grad blitt fulgt opp i 

2018.  

 

Det er ikke gjennomført 

brukerundersøkelse knyttet 

til tillit og informasjon.  

 

Rådmannens kommentar:  

 

Kommunen har en godt innarbeidet praksis med gjennomføring av medarbeiderundersøkelser hvert 3. 

år. Resultatene blir fulgt opp på enhetsnivå i form av bevarings- og forbedringsområder. Resultat av 

undersøkelsen blir nærmere omtalt i kapittel 5. 
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Kommunen som samfunnsutvikler 

 
Overordna 

mål (1) 

Tinn skal være stedet der folk ønsker å bosette seg og der bedrifter velger å etablere seg 

Mål Tinn skal ha en 

nasjonal og ledende 

helårlig reiselivs-

næring 

Tinn kommune skal ha 

aktive lokalsamfunn som 

en forutsetning for god 

folkehelse og samfunns-

deltakelse 

Tinn skal være attraktiv for 

etablering av offentlige og statlige 

arbeidsplasser 

 

Resultatmål 

2018 

Fortsatt økning i 

besøkstall 

Strategisk næringsplan 

og reiselivsstrategien er 

revidert.  

Tiltak som øker 

attraktiviteten for Tinn som 

bostedskommune – særlig 

for unge voksne 

igangsettes. 

Forstudien fra omstillingsprosjektet 

om mulige statlige arbeidsplasser 

følges opp. Politisk arbeid for 

etablering av statlige arbeidsplasser 

intensiveres. 

Resultat 

2018 

Besøkstall: 148 115 

 

Strategisk næringsplan 

ble vedtatt av 

kommunestyret 

20.09.2018 

 

Reiselivsstrategien ble 

vedtatt av 

kommunestyret 

01.11.2018.  

Det er ikke igangsatt 

konkrete tiltak som 

fremmer attraktiviteten som 

bostedskommune.  

Statlige arbeidsplasser er ikke nevnt 

konkret i årsrapporten for 2018 fra 

omstillingsprogrammet. 

 

Rådmannens kommentar:  

 

Strategisk næringsplan og reiselivsstrategien er dokumenter som angir retning og ambisjoner for 

næringsutviklingen generelt og reiselivsutviklingen spesielt.  

 

Besøkstallet (antall gjestedøgn) er hentet fra NHO og er usikkert når det gjelder camping, hytter og 

leiligheter. Privat utleie blir ikke rapportert. Besøkstallet har gått marginalt ned (-140) fra 2017 til 

2018.  

 

Det har ikke vært ressurser i administrasjonen til å arbeide med bostedsattraktivitet. Det er ingen tvil 

om at dette er et område som bør løftes opp i tiden som kommer. Folketallsutviklingen viser at det er 

behov for å sette fokus på dette temaet.  

 

Etablering av statlige arbeidsplasser er et tema som blir fulgt opp gjennom omstillingsprogrammet. 

Det vises til egen årsrapport for omstillingsprogrammet.  
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Overordna mål (2) Tinn skal være stedet der folk ønsker å bosette seg og der bedrifter velger å 

etablere seg 

Mål Tinn skal ha en aktiv 

rolle i 

Verdensarvutvikling, -

formidling, - og 

bevaring. 

 

Utviklingen av 

infrastruktur og 

samferdsel skal komme 

hele kommunen til gode  

Tinn skal være et 

inkluderende, 

flerkulturelt og 

mangfoldig samfunn. 

Dette mangfoldet skal 

gjenspeiles i hele 

kommunen. 

Resultatmål 2018 Gjennomføring av tiltak 

forvaltningsplanen og 

forstudien om 

verdensarv og 

næringsutvikling. 

 

Veiene oppgraderes. 

Kollektivtilbudet 

forbedres. 

Det realiseres 

bredbands-

kommunikasjon mot 

Vestlandet over Haukeli. 

Integreringsplan er 

ferdig. 

 

Resultat 2018 En masterplan for 

verdiskaping i 

verdensarven ble 

utarbeidet, men ble sendt 

tilbake til arbeidsgruppa 

av verdensarvrådet for 

konkretisering.  

Kommunen asfalterte 7 

kilometer av 

Skirvedalsveien i 2018. 

Fylkeskommunen 

asfalterte Fv 364 mellom 

Ormemyr og Hovin, 

samt Fv 37 gjennom 

Rjukan sentrum. 

E134 gjennom 

Kongsberg er under 

utbygging.  

 

Helhetlig 

integreringsplan ble 

vedtatt 01.03.2018 

 

Rådmannens kommentar:  

Kommunen har liten direkte innvirkning på utvikling av infrastrukturen. Det viktigste kommunen kan 

gjøre for å styrke infrastrukturen er å påvirke regionale og statlige myndigheter. Det er viktig å arbeide 

gjennom Kongbergregionen i slike saker for å få større tyngde.  

 

I forbindelse med vedtak av Integreringsplanen ble det vedtatt at det skulle fremmes en sak om 

etablering av innvandrerråd i juni 2018. Dette ble ikke gjort. I stedet er det i løpet av året blitt jobbet 

med å få på plass et interrimsråd – bade for å evaluere første års tiltak i integreringsplanen og utforme 

vedtekter for et permanent innvandrerråd.     
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Andre resultatmål 

 

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

justeringer vurderes fortløpende. Ansatte skal rekrutteres med riktig kompetanse. Der dette er 

vanskelig settes det i gang kompetansehevende tiltak/videreutdanning. Vedtatte 

bemanningstilpasninger gjennomføres. Det skal settes sterkere krav ledere i Tinn kommune og 

dette må følges opp løpende. 

 

Resultatvurdering:  

Kommuneorganisasjonen oppdateres så godt som mulig i tråd med samfunnsutviklingen, 

føringer fra sentralt hold, nye krav til kompetanse og endrede økonomiske rammer og 

befolkningsendringer. I 2018 har det vært nødvendig å tilpasse bemanningen ved Mandheimen 

asylmottak, innen pleie- og omsorg institusjon og i enhet barnehage. Kommunen legger til 

rette for kompetanseutvikling innen pleie- og omsorgssektoren, innen barnehage og skole, og 

vi tar i bruk digitale «verktøy» i større og større grad. Endringene kan være utfordrende for 

flere, ikke minst for ledere som både skal/må utvikle seg selv og også sørge for utvikling 

innen de tjenesteområdene de har ansvar for. Rekruttering er utfordrende, og det er i 

særdeleshet vanskelig å rekruttere til lederstillinger. Flere har stått vakante i 2018. 

 

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

lærere uten godkjent utdanning skal ikke være større enn 3 %. 

 

Resultatvurdering:  

Skoleresultatene oppfylte ikke målene som er satt i kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen i 

Tinn. Det er gjennomført systematisk utviklingsarbeid ved skolene og mange lærere har tatt 

videreutdanning i relevante fag. Det er nå satt i verk utviklingsarbeid som skal forbedre 

ansattes kompetanse i pedagogisk analyse. Resultatene er nærmere omtalt i kapittelet for 

Tjenesteområde oppvekst og kultur. I tillegg utarbeides det en egen tilstandsrapport for 

grunnskolen. 

 

 Samhandlingen mellom enhetene skal stimuleres og utvikles for å styrke tjenestetilbudet 

overfor brukerne. 

 

Resultatvurdering: Samhandlingen mellom enhetene er økt gjennom tiltak i lederforum der 

enhetene presenterer seg for hverandre. Gjennom bedre kjennskap til hverandre senkes 

terskelen for samhandling.  

 

 Sykefraværet skal være 7,5 % eller lavere. 

 

Resultatvurdering:  

Samla sykefravær var på 8,1 % i 2018, altså 0,2 %-poeng over måltallet. Det er en økning på 

2,5%. Dette er for svakt, men det er vanskelig å styre sykefraværet. Som leder må en gjøre så 

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

tilbake. Dette blir det arbeidet bevisst med i kommuneorganisasjonen, men det er ikke alltid en 

klarer å få det til. Fraværet har gått betydelig ned innen oppvekst/kultur (-20%), samfunn (-

36%) og sentralt tjenesteområde (-15 %). Det er veldig bra, men det hjelper lite på totalbildet 

når fraværet innen levekår har økt med 23 %. Årsakene til fraværet er sammensatte og det er 

ikke alt som lar seg løse med ledelse og tilrettelegging. Vi fortsetter å jobbe med å forebygge 

og redusere. 
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Utviklingsmål:  

 

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

rådmannsteamet – rådmann og kommunalsjefer – skal styrke oppfølgingen av 

enhetsledere/andre ledere i kommunen. Styringsretten skal benyttes i sterkere grad for å få 

gjennomført beslutninger. 

 

Resultatvurdering:  

Det er innført månedlig lederoppfølgingssamtale mellom rådmannen og nærmeste 

underordnende. Rådmannen gjennomfører jevnlig lunsjbesøk ute på arbeidsplassene for å 

styrke relasjonen mellom ledelse og de ansatte.  

 

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

kommunen. Det skal være fokus på utvikling og bruk av velferdsteknologi innen 

eldreomsorgen. Digitalisering av kommunal tjenester skal økes. 

 

Resultatvurdering: Alle: Konkrete innspill til hva vi har digitalisert: 

Gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen har det vært arbeidet med følgende 

digitaliseringstiltak i 2018: 

o Kommune-Kari: Robot på kommunens nettside som svarer på spørsmål 24/7. 

o eHandel 

o Utvikle og implementere nytt sak/arkivsystem 

o Implementere nytt barnehageadministrativt system 

o Implementere nytt skoleadministrativt system 

o Implementere nytt fagsystem for PPT 

o Arbeid med utvikling av Responssenteret 

o Flere brukere av hjemmetjenesten har tatt i bruk medisindispensere 

o Ipad med arbeidslister er tatt i bruk i hjemmetjenesten 

o Nye fagsystem tatt i bruk i landbruksforvaltningen 

 

Kommunen har søkt om og fått tildelt midler til videre bredbåndsutbygging i spedbygd strøk.  

 

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

gjennomføring av boligprosjekter. Det skal være byggeklare tomter i hvert sentrum. 

 

Resultatvurdering: 

Det er ikke vedtatt noen nye reguleringsplaner for bolig i 2018. Kommunedelplanene for 

Rjukan og Atrå som er under utarbeidelse vil avklare arealer på overordnet nivå.  

 

Det er ledige tomter i alle sentrum, med unntak av Austbygde.   

 

 Samfunnsutvikling – utnytte Rjukans status som verdensarvsted. Sentrumsplanen for Rjukan 

(kommunedelplan) skal vedtas politisk. 

 

Resultatvurdering:  

Det arbeides aktivt med å utnytte Rjukans status som verdensarvsted. Dette er nærmere omtalt 

i kapittel 2 om samfunnsutvikling. Arbeidet med kommunedelplanen for Rjukan har tatt lenger 

tid enn forutsatt. Årsaken er en kombinasjon av begrensede interne ressurser og at 

skredvurderinger foretatt av ekstern konsulent tok tid.    
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 Beredskap – innbyggere og gjester i Tinn skal kjenne seg trygge. Tinn kommunes beredskap 

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

beredskap. 

 

Resultatvurdering:  

Antall anmeldte lovbrudd i Tinn i perioden 2016-2017 er 44,3 per 1000 innbyggere. I 

Telemark er snittet 67,8 og på landsbasis 60,2. Det har vært en nedgang i forhold til forrige 

toårsperiode. Det har ikke vært kritiske hendelser som har gjort det nødvendig å sette 

kriseledelse i 2018.  

 

 Det regionale samarbeidet skal utvikles og Tinn kommune skal tiltrekke seg arbeidsplasser 

som resultat av dette. 

 

Resultatvurdering:  

o Fra 01.01.2018 har Tinn vært en del av Skatteoppkreveren i Kongsbergregionen. De 

lokale arbeidsplassene er videreført.  

o I løpet av 2018 har det vært arbeidet med forberedelser til oppstart av 

Responssenteret.  

o Kommunene Tinn, Hjartdal og Notodden har samarbeidet om implementering av 

velferdsteknologi.   

o Kraftkommunene i Telemark har fattet vedtak om å etablere et samarbeid knyttet til 

kraftkompetanse og forvaltning av konsesjonskraft. Det er vedtatt at kontoret skal 

ligge i Vinje.  

 

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

Utarbeide en helhetlig profilering av Tinn kommune. 

 

Resultatvurdering:  

Folketallet har gått ned. Dette er nærmere omtalt i kapittel 2.  

Det har ikke vært ressurser til å arbeide med en helhetlig profilering av Tinn kommune.  
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4. Økonomisk stilling og resultat1 
 

I dette kapittelet vil vi gi en nærmere beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Tinn kommune ved 

utgangen av 2018. Formålet med en regnskapsanalyse er å belyse de bakenforliggende økonomiske 

forhold i kommunen. Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner, dersom ikke annet er spesifisert. 

 

Årets resultat 

Tabellen under gir en forenklet oversikt over driftsresultatet i kommunen de siste fire årene. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Skatter -269 839 -281 262 -277 120 -275 192 

Rammetilskudd -176 310 -171 862 -172 056 -167 479 

Øvrige driftsinntekter -236 774 -241 935 -258 588 -250 975 

Sum driftsinntekter -682 923 -695 059 -707 764 -693 646 

Driftsutgifter       679 616        681 912  696 144 704 114 

Finansinntekter -11 660 -11 544 -10 566 -11 210 

Finansutgifter         18 762          18 636  18 591 20 292 

Motpost avskrivninger -24 288 -26 252 -26 566 -28 290 

Netto driftsresultat -20 493 -32 307 -30 161 -8 739 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 3,0 % 4,6 % 4,3 % 1,3 % 

 

Netto driftsresultat viser resultatet av årets drift før bruk av tidligere års avsetninger og før årets 

avsetninger. Det er denne størrelsen i regnskapet som best kan sammenlignes med resultatet i en 

bedrift. Netto driftsresultat gir uttrykk for situasjonen etter at finansinntekter og finansutgifter er 

dekket, og forteller hvor mye kommunen har igjen til interne avsetninger og investeringer. I 2018 ble 

netto driftsresultat 1,3 % av driftsinntektene. Dette er på nivå med opprinnelig vedtatt budsjett, men er 

svakere enn Det tekniske beregningsutvalget (TBU) sin anbefaling på 1,75 %. I grafen under ser vi 

utviklingen i netto driftsresultat de siste fire årene. 

 

 
 

Premieavviket på pensjoner kan gi en kunstig forbedring eller forverring av resultatet. Korrigert netto 

driftsresultat gir et riktigere bilde av den underliggende driften. I korrigeringen kunne man også 

trukket ut avkastning på finansielle plasseringer. Det har vi valgt ikke å gjøre, da den posten er et 

resultat av kommunens valgte risikoprofil, og ikke variabler som er helt upåvirkelige for kommunen. 

Netto driftsresultat er korrigert slik: Netto driftsresultat +/- netto premieavvik = korrigert netto 

driftsresultat. Netto premieavvik fremkommer som differansen mellom årets premieavvik og 

                                                           
1 Lovpålagt del av årsberetningen etter kommuneloven § 48 nr. 5.  
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amortiseringen av tidligere års balanseførte premieavvik. I 2018 utgjør dette ca. 4 mill. kr i positivt 

premieavvik. Dette betyr altså at netto driftsresultat ble ca. 4 mill. kr høyere enn hva underliggende 

drift skulle tilsi. Det korrigerte netto driftsresultatet ble 0,7 %. Tabellen under viser at dette er en 

betydelig nedgang i forhold til årene før. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Sum driftsinntekter -682 923 -695 059 -707 764 -693 646 

Korrigert netto driftsresultat -28 217 -32 488 -32 540 -4 697 

Korrigert netto driftsresultat i % av driftsinntektene 4,1 % 4,7 % 4,6 % 0,7 % 

 

På side 41 vises en oppstilling over netto driftsresultat for grupper/kommuner vi pleier å sammenligne 

oss med (ureviderte tall). 

 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 
Kommunens netto driftsresultat er disponert på følgende måte: 

  2015 2016 2017 2018 

Netto driftsresultat -20 493 -32 307 -30 161 -8 739 

Bruk av fond og tidligere års mindreforbruk -57 436 -64 727 -57 716 -40 164 

Avsetninger til fond og overføringer til investeringsregnskapet 64 597 77 977 80 672 48 903 

Netto avsetninger drift 7 162 13 250 22 956 8 739 

Regnskapsmessig mindreforbruk -13 331 -19 057 -7 205 0 

 

Netto avsetning til egenkapitalen (bruk av fond og avsetning til fond) er på 8,7 mill. kr, det vil si netto 

driftsresultat i sin helhet. Alle avsetninger til og bruk av egenkapital er enten lovpålagte eller bestemt 

av kommunestyret. Det er overført 2,5 mill. kr til finansiering av investeringer. I 2018 er det netto 

avsatt 11,3 mill. kr til disposisjonsfond. Dersom vi regner med bruken av fjorårets (2017) 

mindreforbruk på 7,2 mill. kr, er netto avsetning til disposisjonsfond 4,1 mill. kr.  

 

Regnskapsmessig mindreforbruk blir ofte kalt kommunens overskudd. Tinn kommune avlegger et 

årsregnskap med regnskapsmessig mer-/mindreforbruk lik null etter gjennomførte strykninger på ca. 

1,8 mill. kr. Ved den politiske behandlingen av årsregnskapet blir vanligvis regnskapsmessig 

mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond. Siden regnskapet i 2018 går i null, blir det ingenting å 

avsette til disposisjonsfond ved den politiske behandlingen. For å oppnå bedre økonomisk kontroll, har 

rådmannen iverksatt månedsrapportering for alle enheter fra januar 2019.  

 

Tinn kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet Fjellab. I 2018 hadde Fjellab et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 68 099. Dette er i sin helhet avsatt til bundne fond. 

 

Avvik fra budsjett 

Avvik fra budsjett kan illustreres på følgende måte: 

  Regnskap Justert budsjett Avvik Forbruk i % av budsjett 

Driftsinntekter -693 646 -674 879 -18 766 103 % 

Driftsutgifter 704 114 685 294 18 820 103 % 

Finansinntekter -11 210 -10 509 -701 107 % 

Finansutgifter 20 292 20 220 72 100 % 

Motpost avskrivninger -28 290 -28 292 2 100 % 

Netto avsetninger 8 739 8 166 573 107 % 

Mer-/mindreforbruk 0 0 0   
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Driftsinntektene ble 18,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig 5,8 mill. kr mer i 

sykepengerefusjoner, 3,1 mill. kr mer i andre refusjoner, 1,1 mill. kr mer i skatt på inntekt og formue, 

3,1 mill. kr mer i eiendomsskatt og 1,7 mill. kr mer i naturressursskatt. 

 

Driftsutgiftene ble også 18,8 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig 6,4 mill. kr 

mer i lønnsutgifter og sosiale utgifter, 1 mill. kr mer til kjøp av inventar og utstyr, 1 mill. kr mer til 

kjøp av IT-utstyr, 2,2 mill. kr mer i strømutgifter, 1,3 mill. kr mer til kjøp av matvarer, 6,3 mill. kr mer 

til vedlikehold innen bl.a. vann, avløp og bygg, 1,4 mill. kr til konsulenter innen vann og avløp, 2,4 

mill. kr mer i kjøp fra andre kommuner og interkommunale selskaper, og 1,4 mill. kr mer til 

bemanningsbyråer innen pleie og omsorg.   

 

Regnskapsskjema 1 A i årsberetningens kapittel 6 viser tjenesteuavhengige inntekter og utgifter, samt 

kommunestyrets disponeringer i form av fondsbruk og -avsetninger og overføringer til 

investeringsregnskapet. I de frie inntektene er det ingen vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett. 

Under finanstransaksjoner er det enkelte avvik. Disse kommenteres under avsnittet om finansinntekter 

og finansutgifter på side 30. Under netto avsetninger i regnskapsskjema 1 A er det vesentlige avvik på 

bruk og avsetning til bundne fond. De største transaksjonene knytter seg til bruk og avsetning til 

selvkostfond og utbetaling av avsatte omstillingsmidler til omstillingsprosjektet.  

 

Regnskapsskjema 1 B i årsberetningens kapittel 6 viser inntekter og utgifter knyttet til 

tjenesteproduksjonen, spesifisert for hvert tjenesteområde. På sentralt tjenesteområde ble nettoutgiften 

10,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere lønnsutgifter, høyere refusjoner, 

samt et tilskudd som ikke var budsjettert. På tjenesteområde oppvekst og kultur ble nettoutgiften i 

regnskapsskjema 1 B 4,3 mill. kr høyere enn budsjettert. Hovedårsaken er høyere lønnsutgifter, høyere 

utgifter til undervisningsmateriell, lavere inntekt fra oppholdsbetaling og lavere refusjoner. De økte 

lønnsutgiftene veies opp av høyere sykelønnsrefusjoner. Tjenesteområde levekår har nettoutgifter på 8 

mill. kr høyere enn budsjettert i regnskapsskjema 1 B. Det største avviket er knyttet til lønnsutgifter, 

men det er også vesentlige avvik knyttet til kjøp av tjenester fra bemanningsbyråer, kjøp av tjenester 

fra kommuner og offentlige institusjoner, kjøp av matvarer og forbruksmateriell. I tillegg ble inntekter 

fra oppholdsbetaling betydelig lavere enn budsjettert. Tjenesteområde samfunn har nettoutgifter på 5,2 

mill. kr høyere enn budsjettert i regnskapsskjema 1 B. Dette skyldes i hovedsak høyere strømutgifter, 

høyere utgifter til vedlikehold og bygningsmessige arbeider, økte utgifter knyttet til renovasjon, samt 

økte utgifter til konsulenttjenester, overtid og kjøp av inventar og utstyr. 

 

Avvik fra budsjett kommenteres nærmere for hvert tjenesteområde på sidene 61-86.  

 

Inntektsutviklingen 

Tabellen og figuren under viser hvordan driftsinntektene har utviklet seg de siste fire årene, fordelt på 

fire hovedkategorier av inntekter. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Skatter 269 839 281 262 277 120 275 192 

Overføringer/tilskudd 131 246 129 599 143 969 120 217 

Brukerbetalinger og andre salgs-/leieinntekter 105 528 112 336 114 619 130 758 

Rammetilskudd 176 310 171 862 172 056 167 479 

Sum driftsinntekter          682 923           695 059           707 764           693 646  
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Driftsinntektene ble 14,1 mill. kr lavere i 2018 enn i 2017. Rammetilskuddet utgjør 24 % av de totale 

driftsinntektene. Selv om andelen er uforandret fra 2017, er inntekten redusert med 4,6 mill. kr. 

Overføringer og tilskudd utgjør 17 %, og består blant annet av tilskudd fra staten, mva-kompensasjon 

og sykelønnsrefusjon. Her er inntekten kraftig redusert sammenlignet med 2017, hovedsakelig på 

grunn av inntektsbortfall som følge av nedleggelsen av asylmottaket i mars 2018, samt lavere 

integreringstilskudd. Brukerbetalinger og andre salgs-/leieinntekter utgjør 19 % av de totale 

driftsinntektene. Denne inntektskategorien består av brukerbetalinger som oppholdsbetaling i 

barnehage/SFO og oppholdsbetaling på institusjon, samt kommunale avgifter og 

konsesjonskraftinntekter. Disse inntektene ble mye høyere enn i 2017, hovedsakelig på grunn av 

høyere konsesjonskraftinntekter. Av de totale driftsinntektene utgjør skatteinntekter 40 %. I 2018 

fordeler skatteinntektene seg på følgende måte: 

 

  Inntekt Andel av totale skatteinntekter 

Inntekts- og formuesskatt 153 101 56 % 

Eiendomsskatt 64 032 23 % 

Andre direkte og indirekte skatter 58 059 21 % 

Sum skatter 275 192 100 % 

 

Sammenlignet med 2017 har skatt på inntekt og formue økt med 5,4 mill. kr, naturressursskatten har 

økt med 0,8 mill. kr, mens eiendomsskatten er redusert med 8,1 mill. kr. Samlet gir dette en 

nettoreduksjon i totale skatteinntekter på 1,9 mill. kr. 

 

Av de fire hovedkategoriene av driftsinntekter, har altså brukerbetalinger og andre salgs- og 

leieinntekter økt i forhold til 2017, mens de tre øvrige inntektstypene har blitt redusert. 

 

Kraftrelaterte inntekter 
Tinn kommune er en av landets største kraftkommuner. I 2018 var i overkant av 154 mill. kr av 

kommunens inntekter kraftrelaterte. Dette utgjør 26 672 kr pr. innbygger. En betydelig andel av 

kommunens brutto driftsinntekter er altså kraftrelaterte. I 2018 var andelen 22,2 %. De kraftrelaterte 

inntektene er dermed helt avgjørende for å finansiere kommunale tjenester og velferd i Tinn. Den 

største av de kraftrelaterte inntektene er eiendomsskatten fra kraftverkene. Fra 2017 til 2018 er denne 

redusert med 12,4 mill. kr. Som følge av økte kraftpriser, har konsesjonskraftinntektene økt med 14,4 

mill. kr. Naturressursskatten og kommunens utbytte fra Tinn Energi har også hatt en økning. Totalt har 

de kraftrelaterte inntektene økt med 3,2 mill. kr fra 2017 til 2018.  
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  2017 2018 

Prosent av brutto 

driftsinntekter 2018 

Endring 

2017-2018 

Konsesjonskraftinntekter 19 962 34 365 5,0 % 14 403 

Konsesjonsavgifter 11 314 11 317 1,6 % 3 

Eiendomsskatt på kraftproduksjonsanlegg 67 754 55 373 8,0 % -12 381 

Naturressursskatt 45 967 46 742 6,7 % 774 

Utbytte Tinn Energi AS 6 000 6 365 0,9 % 365 

Sum kraftrelaterte inntekter 150 997 154 162 22,2 % 3 165 

 
Figuren under viser hvordan de kraftrelaterte inntektene fordelte seg på de ulike inntektstypene i 2018. 

Eiendomsskatten er den største, etterfulgt av naturressursskatten. 

 

 
 
Diagrammet under viser utviklingen i de kraftrelaterte inntektene de siste seks årene. Fra 2013 til 2018 

har de falt med over 21 mill. kr. 
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Diagrammet under viser utviklingen i samme periode, spesifisert i de ulike kraftrelaterte 

inntektstypene. Diagrammet viser at konsesjonsavgiftene, naturressursskatten og utbyttet fra Tinn 

Energi er relativt stabile og forutsigbare inntekter, mens eiendomsskatten og konsesjonskraften har 

sterkere grad av variasjon. Grunnen til sterkere grad av variasjon i de to sistnevnte, er at disse 

inntektene avhenger av utviklingen i kraftprisen. 

 

 
 

Kommunen har altså fem ulike kraftrelaterte inntekter. To av dem kommer fra konsesjonsordninger 

(konsesjonskraft og konsesjonsavgift). To av dem kommer fra skatteordninger (naturressursskatt og 

eiendomsskatt). Den femte er utbytte fra Tinn Energi. Under vil vi gå nærmere inn på de fem ulike 

kraftrelaterte inntektene. 

 

Konsesjonskraft  

Lovhjemmel: Vannfallrettighetsloven av 1917 § 19 og vassdragsreguleringsloven av 1917 § 22 (1). I 

henhold til gitte konsesjoner er kraftverkseiere pålagt å levere en andel av kraftproduksjonen til 

kommuner som er berørt av utbyggingen. Begrunnelsen for ordningen er at kommunen har rett til en 

andel av verdiskapningen som skjer ved bruk av naturressursene i kommunen.  

 

Ordningen innebærer at kraftverkseierne (konsesjonærene) må avgi inntil 10 % av den innvunne 

kraften. Tinn kommune får lite konsesjonskraft i forhold til naturinngrepet, fordi en stor andel av 

reguleringen skjedde før konsesjonsplikten ble innført i 1906. Møsvatn er regulert med 18,5 meter, 

men kun de fire øverste meterne er konsesjonspliktige. Kommunen får ikke kraften gratis, men til 

selvkost, som normalt er en lavere pris enn markedsprisen. Kommunens rett til uttak av 

konsesjonskraft er oppad begrenset til forbruket av alminnelig elektrisitetsforsyning. For Tinn 

kommune betyr dette alt forbruk av elektrisitet innenfor kommunens grenser, unntatt det som brukes 

av kraftkrevende industri. Eventuell overskytende konsesjonskraft tilfaller fylkeskommunen. Tinn 

kommune er tildelt 148 GWh konsesjonskraft. Dette er en lavere mengde enn kommunens øvre grense 

for uttak. Dermed tar kommunen ut alt vi er tildelt, og ingenting tilfaller fylkeskommunen. 

 

Det følger av de nevnte lovene at kommunen kan benytte konsesjonskraften etter eget skjønn. 

Gjennom Konsesjonskraftstyret i Telemark selger kommunen konsesjonskraften i markedet. 

Kommunens inntekter fra konsesjonskraften avhenger av kraftprisen, som kan variere sterkt fra år til 

år. Konsesjonskraftinntektene var i 2018 på i overkant av 34 mill. kr. Figuren under viser utviklingen i 

konsesjonskraftinntektene de siste seks årene. 
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Konsesjonsavgift 

Lovhjemmel: Vannfallrettighetsloven av 1917 § 18 og vassdragsreguleringsloven av 1917 § 14. 

Konsesjonsavgift er årlige avgifter som alle kraftverkseiere plikter å betale til kommunene som blir 

berørt av en regulering eller utbygging. Begrunnelsen for konsesjonsavgiftsordningen er delvis at 

kommunen skal få en andel av verdiskapningen, og delvis at man skal bøte på miljøskader og lokale 

ulemper som reguleringen eller utbyggingen medfører. Konsesjonsavgifter kan altså til dels anses som 

miljøavgifter. Miljøulempene fra andre energikilder i samfunnet er av global karakter. Et eksempel på 

dette er CO2-utslipp, som ilegges CO2-avgifter til staten. Miljøulempene fra vannkraftutbygging er av 

lokal karakter, og konsesjonsavgiften tilfaller derfor det lokale samfunnet (kommunen). Eksempler på 

lokale miljøulemper er tørrlagte elver og begrensede muligheter for fiske, bading og rekreasjon. 

Møsvatn er regulert med 18,5 meter. Med så store variasjoner i vannstanden, blir bruken av innsjøen 

veldig begrenset.  

 

Konsesjonsavgiften fastsettes av NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) for hver enkelt 

konsesjon, på bakgrunn av en beregnet teoretisk produksjonskapasitet, og den indeksreguleres av NVE 

hvert femte år. Ifølge vannfallrettighetsloven § 18 sjette ledd, skal «avgiften avsettes særskilt for hver 

kommune på et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. Fondets 

midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet». I 2018 utgjorde 

konsesjonsavgiftene 11,3 mill. kr. Av dette er noe lovpålagt, mens resten kommer fra en avtale 

mellom staten og Norsk Hydro i 1988. 

 

Avtale mellom staten og Norsk Hydro AS i 1988 

Etter pålegg fra Stortinget, inngikk staten v/Næringsdepartementet og Norsk Hydro AS i 1988 en 

avtale med vilkår for omleggingen av virksomheten ved Hydro Rjukan. Avtalen skulle gi Tinn en 

kompensasjon for Hydros flytting av kraft og arbeidsplasser fra Rjukan til Herøya. Ett av punktene i 

avtalen er at Hydro avgir 276 GWh avtalekraft hvert år, som må brukes i Tinn. Denne avtalekraften er 

hovedkilden til Tinn Energis kraftoppdekning. Siden kraften går rett til Tinn Energi, inngår den ikke i 

regnskapene til Tinn kommune.  

 

Avtalen inneholder også et punkt om betaling av avgifter for Vemork og Såheim kraftverker. Dette gir 

ca. 4,5 mill. kr i inntekter til kommunen hvert år. Mengden tilsvarer den mengden konsesjonsavgift 

kommunen etter loven hadde vært berettiget, dersom all reguleringen av Møsvatn hadde skjedd etter 

konsesjonsplikten kom i 1906. Som nevnt over, mottok Tinn kommune 11,3 mill. kr i 
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konsesjonsavgifter i 2018. Av dette er 6,8 mill. kr lovpålagt og fastsatt av NVE, mens de resterende 

4,5 mill. kr er et resultat av avtalen mellom staten og Norsk Hydro. 

 

I tillegg til avtalekraft og avgifter, var det også en del av avtalen i 1988 at Hydro skulle opprette et 

næringsfond på 80 mill. kr. Det ble opprettet en stiftelse som heter Næringsfondet for Tinn kommune. 

Formannskapets medlemmer utgjør fondets styre. Den opprinnelige fondskapitalen på 80 mill. kr er 

disponert fullt og helt til fremtidsrettede prosjekter for å avbøte virkningene av at Hydro flyttet 

arbeidsplasser og øvrig virksomhet ut av kommunen. En stor del av det ble brukt til å finansiere 

Tinnsjøveien. Kommunen har de senere årene ved noen anledninger bevilget midler for å øke 

fondskapitalen, slik at Næringsfondets arbeid fortsetter og formålet fortsatt oppfylles. Fri fondskapital 

ved utgangen av 2018 var ca. 1 mill. kr. 

 

Naturressursskatt 

Lovhjemmel: Skatteloven av 1999 § 18-2. Naturressursskatten ble innført i 1997 i forbindelse med 

kraftskattereformen, og er en kompensasjon for at kommunene ikke lenger får inntektsskatt. 

Naturressursskatt er en særskatt for kraftanlegg, og er kommunens andel av grunnrenten. Grunnrenten 

er den verdiskapningen som ikke følger av investert kapital eller arbeidskraft, men av utnyttelse av en 

naturressurs. Begrunnelsen for naturressursskatten er at vertskommunen skal sikres en stabil inntekt 

fra lokal verdiskapning. Mens konsesjonskraftinntektene varierer sterkt, fordi de avhenger av 

kraftprisen, er naturressursskatten relativt stabil, med en sats på 1,1 øre pr. kWh av kraftverkets 

samlede produksjon. I 2018 mottok Tinn kommune 46,7 mill. kr i naturressursskatt. 

 

Eiendomsskatt 

Lovhjemmel: Eiendomsskatteloven av 1975. Eiendomsskatten er den eldste lokale beskatningsretten 

vi har i Norge. Prinsippet om stedbunden beskatning kom inn i skattelovene av 1882. Eiendomsskatten 

er en objektskatt, som betyr at den faste eiendommen er skatteobjekt og skattlegges der eiendommen 

er. Eiendomsskatten er frivillig for kommunen, og bestemmes av kommunestyret. Den maksimale 

satsen for utskriving av eiendomsskatt på kraftverk, er syv promille av eiendommens takst. For 

kraftverk gjelder egne takseringsregler, der blant annet kraftpriser, produksjonsmengde og en 

kapitaliseringsrente inngår. Dermed er kommunens eiendomsskatteinntekter avhengig av alle disse 

faktorene. Taksten på kraftverkene fastsettes av SFS (Sentralskattekontoret for storbedrifter).  I 2018 

utgjorde eiendomsskatten på kraftverkene i Tinn kommune 55,4 mill. kr, eller 36 % av de 

kraftrelaterte inntektene. Dette er inntekter som kommunen kan disponere etter eget ønske.  

 

Utbytte fra Tinn Energi AS 

Tinn kommune eier 100 % av aksjene i Tinn Energi AS, og som aksjonær mottar kommunen utbytte 

fra selskapet. Gjeldende utbyttepolitikk i Tinn Energi AS er at eier kan ta ut 50 % av selskapets 

resultat etter skatt, nedad begrenset til 5 mill. kr. I 2018 ble utbyttet på 6,4 mill. kr. Dette er en økning 

i forhold til 2017, men en reduksjon i forhold til de fire foregående årene, da utbyttet var på omtrent 

7,5 mill. kr årlig. 

 

Kommunenes kraftinntekter har i mange år vært under sterkt press. Dette har ikke avtatt i 2018. I juni 

2018 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av 

kraftbeskatningen. Kraftkommunene er ikke representert i utvalget. Kraftskatteutvalgets primære 

mandat er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak 

i vannkraftsektoren blir gjennomført. I mandatet er det spesifikt nevnt at utvalget skal vurdere endring 

av både eiendomsskatten, naturressursskatten og ordningene for konsesjonsavgift og konsesjonskraft. 

Dette betyr at alle kommunens kraftinntekter, bortsett fra utbytte fra Tinn Energi, står på spill. 

Kraftskatteutvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019. 

 

De inntektene som nå står på spill, utgjør 147,8 mill. kr i 2018. Dette finansierer mye velferd i Tinn 

kommune. 147,8 mill. kr finansierer f.eks. mer enn hele tjenesteområde oppvekst og kultur, dvs. alle 

skolene, barnehagene, barnevern, PPT og kulturtjenestene. Diagrammet under viser kraftinntektene 

unntatt utbytte, sammenlignet med hva kommunen trengte for å finansiere driften i de ulike 

tjenesteområdene i 2018. 
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*Unntatt kommunens store avtaler, kommunens store inntekter og utgifter, samt næringsavdelingen. 

 

 

 

Utgiftsutviklingen 

 

  2015 2016 2017 2018 

Lønnsutgifter            335 025             341 721             351 494             361 562  

Sosiale utgifter              80 376               83 097               84 197               85 057  

Kjøp av varer og tjenester             174 693             169 599             177 334             177 860  

Overføringer              68 588               65 351               61 718               55 149  

Avskrivninger              24 288               26 252               26 566               28 290  

Fordelte utgifter -3 354 -4 108 -5 165 -3 804 

Sum driftsutgifter          679 616           681 912           696 144  704 114  

 

Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne gode velferdstjenester over tid. Driftsutgifter pr. 

innbygger blir ofte brukt som et nøkkeltall for velferd pr. innbygger, og gir en indikasjon på 

aktivitetsnivået i kommunen. Driftsutgifter pr. innbygger har de siste årene vært økende. I 2018 var de 

på kr 121 819 pr. innbygger. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at driftsutgifter pr. 

innbygger også avhenger av befolkningsutviklingen. De siste årene har innbyggertallet blitt redusert. 

Reduksjonen fra 2017 til 2018 var på 76 personer. Den siste tiårsperioden har innbyggertallet blitt 

redusert med 242 personer. 

 

Diagrammet under viser fordelingen av driftsutgifter på de ulike tjenesteområdene. Kommunens frie 

inntekter består av skatt på inntekt og formue, skatt på eiendom, andre direkte og indirekte skatter, 

ordinært rammetilskudd og andre generelle statstilskudd. Det er kommunens frie inntekter, korrigert 

for netto finansutgifter og netto avsetninger, som finansierer tjenesteproduksjonen som er vist i 

diagrammet under. 
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Lønnsutgifter 

 

Lønnsutgifter 2015 2016 2017 2018 

Lønnsutgifter (inkl. sosiale utgifter)  415 402   424 818  435 691  446 619  

Sum driftsutgifter 679 616  681 912        696 144        704 114  

Lønn inkl. sosiale utgifter i prosent av totale driftsutgifter 61 % 62 % 63 % 63 % 

 

Lønnsutgiftene er den største utgiftsposten i kommunen, og utgjør 63 prosent av de totale 

driftsutgiftene. Tabellen under viser hvordan lønnsutgiftene fordeler seg på ulike lønnstyper. 

 

  
 Regnskap 

2017  

 Justert budsjett 

2018  

 Regnskap 

2018  

Avvik regnskap-justert 

budsjett 2018 

 Fastlønn  284 798 287 357 293 165 5 808 

 Annen lønn  63 182 65 962 65 364 -598 

 Andre ytelser  3 514 3 436 3 033 -403 

 Pensjon  45 269 45 434 45 479 45 

 Arbeidsgiveravgift  38 928 38 062 39 579 1 517 

 Refusjon sykepenger  -16 490 -14 188 -19 943 -5 755 

 Total lønn inkl. 

sykepengerefusjoner  419 201 426 062 426 676 614 

 

Utgiftene til fastlønn ble 5,8 mill. kr høyere enn budsjettert, og 8,4 mill. kr høyere enn i 2017. Annen 

lønn viser et mindreforbruk på 598 000 kr, og utgiften ligger 2,2 mill. kr over 2017-nivå. Kommunen 

har mottatt 5,8 mill. kr mer enn budsjettert i sykepengerefusjoner. Total lønn inkludert 

sykepengerefusjoner viser et merforbruk på 614 000 kr. 
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Finansinntekter/-utgifter 

 

  2015 2016 2017 2018 

Justert 

budsjett 

2018 

Avvik regnskap-

justert budsjett 

2018 

Gevinst på finansielle 

instrumenter -113 -296 -113 -116 -100 -16 

Renteinntekter og utbytte -11 524 -11 224 -10 421 -11 062 -10 359 -703 

Mottatte avdrag på utlån -23 -24 -32 -32 -50 18 

Tap på finansielle instrumenter 382 38 79 35 100 -65 

Renteutgifter og 

låneomkostninger 6 808 6 336 5 670 6 375 6 655 -280 

Avdrag 11 555 12 066 12 820 13 844 13 443 401 

Utlån 17 197 22 37 22 15 

Netto finansutgifter 7 101 7 092 8 025 9 082 9 711 -629 

 

Kommunen har investert midler i norske statssertifikater og bankobligasjoner, i samsvar med vedtatt 

økonomireglement for Tinn kommune. Som tabellen over viser, ble gevinst på finansielle instrumenter 

omtrent som budsjettert. Renteinntekter og utbytte ble 703 000 kr høyre enn budsjettert. Hovedårsaken 

til dette, er at innestående banksaldo har vært høyere enn forutsatt i budsjettet. Rentesatsen på 

kommunens bankinnskudd er uavhengig av innskuddsnivå, og renteinntektene har dermed blitt høyere 

enn budsjettert. 

 

Tap på finansielle instrumenter ble lavere enn hva det ble tatt høyde for i budsjettet. Renteutgiftene ble 

også lavere enn budsjettert, fordi den forespeilede rentehevingen fra Norges Bank viste seg å komme 

senere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. I sum ble netto finansutgifter 629 000 kr lavere enn 

budsjettert. 

 

Lånegjeld utenom finansiell leasing var 405,3 mill. kr ved utgangen av 2018. Sammenlignet med 

utgangen av 2017, har lånegjelden økt med 72,5 mill. kr. Hovedårsaken til økningen i lånegjeld, er at 

kommunen har tatt opp 60 mill. kr i lån til finansiering av ny vannforsyningskilde 

(Djupetjønnprosjektet). Avdragene på dette lånet er vedtatt dekket gjennom anleggsbidrag. Vektet 

gjennomsnittsrente på kommunens lån pr. 31.12.18 var 1,78 %. 

 

En av handlingsreglene for kommunens økonomistyring, er at netto finansutgifter skal ligge innenfor 

2-3 % av brutto driftsinntekter. Dette skal sikre at ikke for store andeler av driftsinntektene går med til 

å betjene gjeld. I 2018 utgjorde netto finansutgifter 1,3 % av driftsinntektene, noe som er godt 

innenfor målsettingen. Sammenlignet med 2017 har dette måltallet økt med 0,2 prosentpoeng. 
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Investering og finansiering 

 

 2015 2016 2017 2018 

Justert 

budsjett 

2018 

Avvik regnskap-

justert budsjett 

2018 

Investering i anleggsmidler 51 260   20 829  50 076  122 658  137 594  -14 936 

Utlån og kjøp av aksjer og 

andeler 4 482  6 181  5 827  13 505  16 300  -2 795 

Avdrag på lån 2 565  2 547  2 448  2 888  2 900  -12 

Avsetninger 333  239  12 553  1 408  1 490  -82 

Årets finansieringsbehov 58 640  29 795  70 905  140 459  158 284  -17 825 

Bruk av lånemidler -14 004 -20 768 -35 237 -83 032 -89 032 6 000 

Andre inntekter -11 256 -7 116 -22 834 -45 946 -47 675 1 729 

Bruk av egne midler -33 380 -1 911 -12 835 -11 480 -21 576 10 096 

Sum finansiering -58 640 -29 795 -70 905 -140 459 -158 284 17 825 

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 

 

Investeringsregnskapet viser at kommunen har investert 122,7 mill. kr i anleggsmidler i 2018, mot 

50,1 mill. kr i 2017. Totalt var finansieringsbehovet i investeringsregnskapet på 140,5 mill. kr i 2018.  

 

Dette er dekket både med bruk av lån, egne oppsparte midler (fond) og andre inntekter. I andre 

inntekter inngår hovedsakelig kompensasjon for merverdiavgift, forsikringsoppgjør etter brannen på 

Mandheimen, tilskudd fra Riksantikvaren til rehabilitering av fasader på Mandheimen, samt inntekt fra 

anleggsbidrag knyttet til ny vannforsyningskilde (Djupetjønn).  

 

Det er investert for 14,9 mill. kr mindre enn budsjettert. Grunnen til dette er hovedsakelig at noen av 

investeringsprosjektene fordeler seg annerledes i tid enn hva som var forutsatt i budsjettet. Det vil si at 

investeringsutgiftene til disse prosjektene forventes å påløpe i 2019 i stedet for 2018.  

 

Utgiften til utlån og kjøp av aksjer og andeler ble 2,8 mill. kr lavere enn budsjettert, på grunn av lavere 

utlån knyttet til Husbankens startlånsordning. Årets finansieringsbehov ble 17,8 mill. kr lavere enn 

budsjettert. Bruk av de ulike finansieringskildene er i sum redusert med tilsvarende beløp, etter 

bestemmelsene i kommunens økonomireglement kapittel 8.5. 

 

For å sikre økonomisk handlefrihet, har kommunen en målsetting om at maksimalt 30-40 % av 

investeringene skal lånefinansieres. I opprinnelig budsjett 2018 var dette måltallet satt til 57 %.  

 

Grunnen til denne økningen, er at investering i ny vannforsyningskilde (Djupetjønn) skal ligge utenfor 

ordinær investeringsramme, fordi det er vedtatt at denne investeringen skal finansieres av 

anleggsbidrag. Når dette investeringsprosjektet holdes utenfor beregningen, blir lånefinansieringen 42 

% i vedtatt budsjett 2018. I regnskapet utgjorde lånefinansieringen 65 % av investeringene, og 43 % 

når vi holder Djupetjønnprosjektet utenfor ordinær investeringsramme.  

 

Grunnen til at disse tallene ligger høyt, er at lån er tatt opp i tråd med budsjett, mens investeringene 

ble 14,9 mill. kr lavere enn budsjettert. I tillegg sier reglene for bruk av finansieringskilder at lån 

(ubrukte lånemidler og årets låneopptak) skal brukes før ubundne fond (jf. kommunens 

økonomireglement kapittel 8.5). Dermed blir lånefinansieringen relativt høy, men dette vil jevne seg ut 

etter hvert som investeringene blir gjennomført.  

 

Dersom investeringsnivået i 2018 hadde blitt som budsjettert (i justert budsjett), det vil si 14,9 mill. kr 

høyere, hadde andelen lånefinansiering blitt 58 % totalt og 33 % utenom Djupetjønnprosjektet.  
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Figuren under viser utviklingen i andel lånefinansiering de siste fire årene. 
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Større investeringsprosjekter 
En fullstendig oversikt over investeringsprosjektene finnes i regnskapsskjema 2 B i kapittel 6. 

Tabellen under viser en oversikt over noen av de største investeringsprosjektene i 2018, samt 

kommentarer til vesentlige budsjettavvik. 

 

Prosjekt 

Regnskap 

2018 

Justert 

budsjett 

2018 

Avvik 

regnskap-

justert 

budsjett 

2018 Årsak til budsjettavvik 2018 

Mandheimen rehabilitering 

etter brann 23 737 559 19 500 000 4 237 559 

Forsikringsoppgjøret var 

budsjettert i 2018, men 

sluttoppgjøret kommet først i 

2019. 

Mandheimen rehabilitering 

av fasader 19 091 296 17 380 562 1 710 734 

En del av tilskuddet fra 

Riksantikvaren kommer i 2019 i 

stedet for 2018. 

Ny vannforsyning 

Djupetjønn 47 314 321 51 752 526 -4 438 205 Forsinket fremdrift i prosjektet. 

Vannverk/renseanlegg og 

nettiltak* 13 657 137 22 709 449 -9 052 312 

Mye av arbeidet er foreløpig i en 

prosjekteringsfase. Det har ikke 

blitt så mye byggearbeid som 

forventet. 

Renovasjonsordning** 62 663 500 000 -437 337 

Mangel på ressurser til å 

gjennomføre prosjektet. 

Liftbil brann + utstyr 3 092 226 3 883 525 -791 299 

Liftbilen og noe utstyr er kjøpt 

inn. Kjøp av resterende utstyr er 

utsatt til 2019.  

Gvepseborg opplevelses-

senter*** 437 905 960 696 -522 791 

Deler av arbeidet er på vent pga. 

verdensarvstatus. Bygg har blitt 

fredet underveis i 

prosjektperioden. 

Atrå barne- og 

ungdomsskole 1 936 823 5 000 000 -3 063 177 Forsinket fremdrift i prosjektet. 

Maskiner teknisk 1 402 444 2 647 506 -1 245 062 

Det er kjøpt inn mindre enn 

budsjettert i 2018, men midlene 

er planlagt brukt i 2019. 

Samlokalisering Eldres 

hus**** 1 339 079 1 495 000 -155 921 

Prosjektet er forsinket i påvente 

av reguleringsplan (verdensarv). 

Mæland bro 129 581 557 258 -427 677 Forsinket fremdrift i prosjektet. 
* Inkluderer prosjekt 185005 vannverk/renseanlegg og nettiltak, 185030 oppgradering Haukås Lurås vannverk, 185031 

oppgradering Øverbakke vannverk, 185033 Gvepseborg VA øvre område, 185034 VA strakstiltak FM, 185039 T3 

bekkeinntak 42 overløp Bjønnlandsveien, 185040 mindre strakstiltak ledningsnett, 185042 Tveitolia overvannhåndtering T-7, 

185043 sanering VA-ledning Sam Eydesgate 1 til 13, samt 185044 Sam Eydesgate 39-41 avløp. 

** Inkluderer prosjekt 185008 renovasjonsordning inkl. Mårvik deponi og 185035 ny renovasjonsordning. 

*** Inkluderer prosjekt 101039 uteområde Gvepseborg opplevelsessenter, 186062 servicebygg, samt 186063 

tilretteleggingstiltak øvre område. 

**** Inkluderer prosjekt 186070 samlokalisering helse- og omsorgstjenester Eldres hus og 187019 flytting korttid/legevakt 

til Eldres hus 
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Balansen 

Balanseregnskapet gir en oversikt over kommunens bokførte eiendeler, gjeld og egenkapital. Alle 

anskaffelser av varige driftsmidler blir aktivert i balansen med anskaffelseskost. Det er foretatt 

avskrivninger på kommunens eiendeler. Tabellen under viser en forenklet oversikt over balansen. 

Beløpene for langsiktig gjeld inkluderer pensjonsforpliktelsene. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Anleggsmidler 1 471 971 1 486 657 1 551 659 1 718 764 

Omløpsmidler 213 465 246 804 282 925 300 426 

Sum eiendeler 1 685 436 1 733 461 1 834 584 2 019 190 

Egenkapital 386 557 390 142 444 521 528 026 

Langsiktig gjeld 1 199 545 1 243 529 1 282 110 1 370 485 

Kortsiktig gjeld 99 334 99 789 107 953 120 679 

Sum egenkapital og gjeld 1 685 436 1 733 461 1 834 584 2 019 190 

 

 

Pensjonsforpliktelsene 

Pensjonsforpliktelsene er summen av de ansattes opptjente rettigheter. Pensjonsmidler er de midlene 

kommunen har satt av til å dekke disse opptjente rettighetene. Kommunen har sine 

pensjonsforpliktelser hos Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). 

Pensjonsforpliktelsene blir beregnet på bakgrunn av en rekke forutsetninger, og vil bare være et anslag 

på faktiske forpliktelser. Pensjonskassene har laget følgende estimater som grunnlag for kommunens 

regnskapsføring av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser: 

 

  2015 2016 2017 2018 

Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 892 169 927 847 948 557 964 426 

Pensjonsmidler 31.12 719 892 739 847 784 538 850 325 

Netto pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 172 278 188 000 164 019 114 102 

  

Tabellen viser at kommunens pensjonsforpliktelser pr. 31.12.18 er 964,4 mill. kr, mens innestående 

pensjonsmidler til å dekke disse forpliktelsene er på 850,3 mill. kr. Dette innebærer en underdekning 

på 114,1 mill. kr, inkludert arbeidsgiveravgift. I forhold til 2017 er underdekningen redusert med 49,9 

mill. kr. Regnskapsføring av pensjonskassenes estimater påvirker ikke kommunens resultat. 
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Langsiktig gjeld 

Størrelsen på kommunens langsiktige gjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) er en god indikasjon på den 

økonomiske handlefriheten i tiden som kommer. Lav lånegjeld medvirker til større handlefrihet. Jo 

høyere lånegjelden er, desto større del av kommunens driftsinntekter blir bundet opp til å betale renter 

og avdrag. Figuren under viser utviklingen i kommunens lånegjeld de siste fire årene. Tallene 

inkluderer startlån, men ikke finansiell leasing. 

 

 
 

I 2018 utgjorde lånegjelden 58 % av driftsinntektene, og kr 70 120 pr. innbygger. På side 42 kommer 

det tydelig frem at Tinn kommunes lånegjeld er lav sammenlignet med andre kommuner. 

 

Fondsmidler 

Fondsmidler er avsetninger kommunen har foretatt i 2018 eller tidligere regnskapsår, for å ha grunnlag 

for egenfinansiering av investeringer og andre kjente og ukjente finansieringsbehov. Kommunen har 

fire ulike hovedtyper av fond: Disposisjonsfond, bundne driftsfond, bundne investeringsfond og 

ubundne investeringsfond. Tabellen under viser saldo og bevegelser på disse fire fondstypene 

sammenlagt. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Fond pr. 01.01. 106 747 99 443 124 352 166 083 

Bruk i året -70 253 -52 487 -38 834 -41 895 

Avsatt i året 62 949 77 395 80 565 47 766 

Fond pr 31.12. 99 443 124 352 166 083 171 954 

 

Samlet fondssaldo ved utgangen av 2018 var nesten 172 mill. kr. En stor andel av disse midlene er 

bundet eller øremerket til spesielle formål. Midler på bundne driftsfond og bundne investeringsfond er 

midler gitt av en tredjepart for bruk til et spesifisert formål. Midler på ubundne investeringsfond må 

brukes til investering, men er ikke bundne til konkrete investeringsprosjekter.  

 

Kommunen har fire ulike disposisjonsfond. Dette er midler som i utgangspunktet er ubundne, men 

kommunestyret har valgt å øremerke en stor andel av disse midlene til spesielle formål. De fire 

disposisjonsfondene er kraftfond, verdensarvfond, spillemiddelfond og det ordinære 

disposisjonsfondet. Pr. 31.12.18 har ikke spillemiddelfondet en egen balansekonto, men det har en 

egen stedskode på det ordinære disposisjonsfondet. 

 

Kommunestyret har vedtatt egne vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet. Kraftfondet skal 

fortrinnsvis brukes til næringsformål. Dette er også i samsvar med vannfallrettighetsloven § 18 sjette 

ledd, jf. avsnittet om konsesjonsavgifter tidligere i dette kapittelet. En stor del av innestående saldo på 

kraftfondet er øremerket til konkrete formål. Verdensarvfondet ble opprettet i 2016 for å sikre stabil 
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finansiering av verdensarvarbeidet i Tinn. Pr. 31.12.18 er mer enn halvparten av innestående saldo på 

verdensarvfondet øremerket til spesielle formål. Spillemiddelfondet er et kommunalt fond for 

forskuttering av spillemidler. Dersom man ikke hadde hatt dette fondet, ville ikke 

spillemiddelmottakerne ha mottatt spillemidler fra fylkeskommunen før anlegget var ferdigstilt. Da 

måtte de ha tatt opp lån eller funnet en annen form for mellomfinansiering. Gjennom 

spillemiddelfondet stiller kommunen med denne typen mellomfinansiering.  

 

Det ordinære disposisjonsfondet kan brukes til finansiering av alle typer prosjekter og tiltak, både i 

driftsregnskapet og i investeringsregnskapet. På det ordinære disposisjonsfondet har kommunestyret 

valgt å øremerke midler til mange ulike spesifiserte formål. 

 

Tabellen under viser saldo pr. 31.12.18 for hver fondstype, og en spesifikasjon av de øremerkede 

midlene på det ordinære disposisjonsfondet. 

 

Fond  Saldo pr. 31.12.18  

Bundne driftsfond         41 674  

Bundne investeringsfond          2 923  

Ubundne investeringsfond         12 804  

Disposisjonsfond*       113 875  

Herav kraftfond          2 032  

Herav verdensarvfond**          7 312  

Herav spillemiddelfond***          1 130  

Herav ordinært disposisjonsfond       103 402  

Herav følgende øremerkede midler:   

Datalagring          8 141  

Omstillingsmidler kommuner             488  

Generell næringsutvikling          7 883  

Elements, EasyCruit, byggesaksarkiv             700  

Mindreforbruk Øverland barnehage               84  

VM i telemark             700  

Finansiering investering (PS 2/16)          3 703  

Eiendomsskatt fredede bygg             850  

Knut Haugland-statue             400  

Tinnsoga             600  

Solspeil vedlikehold             375  

MR-maskin          3 500  

Overordnede kompetansemidler             324  

Boligutbygging          5 000  

Vinteråpen Tuddalsvei             362  

Buss hjemmetjenesten Rjukan               60  

Tilskudd til nydyrking             173  

Forskjønning uteområde             100  

Vedlikehold telt             100  

Sum øremerkede midler på ordinært disposisjonsfond         33 542  

Tidligere vedtak om bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskap          2 675  

Saldo disposisjonsfond uten binding/øremerking pr. 31.12.18         67 185  
* Saldo unntatt Fjellab 

** Avviker med kr 500 000 ift. balanseført saldo grunnet en korrigering på tilskudd Rjukanbanen 
*** Er pr. 31.12.18 ikke en egen balansekonto, men en egen stedskode på disposisjonsfond 
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Pr. 31.12.18 utgjør saldo på ubundne investeringsfond og ordinært disposisjonsfond uten øremerking 

eller binding til sammen nesten 80 mill. kr. Det er disse midlene som er tilgjengelige for bruk til nye 

formål. En stor del av dette disponible beløpet er imidlertid vedtatt brukt i budsjett 2019 

(kommunestyrets vedtak i PS 94/18).  

 

Tabellen under viser bruk og avsetning i budsjett 2019.  

 

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond pr. 31.12.18       79 989  

Avsetning til disposisjonsfond 2019         28 906  

Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 2019          8 838  

Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 2019         67 777  

Bruk av ubundne investeringsfond 2019         10 396  

Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond pr. 31.12.19       21 884  

 

Når vi inkluderer budsjettvedtaket for 2019, er det altså 21,9 mill. kr som vil være tilgjengelig til nye 

formål pr. 31.12.19. Her er det ikke tatt hensyn til bruk i enkeltsaker gjennom året, som kommer 

utenom opprinnelig budsjettvedtak. I inneværende økonomiplanperiode er det lagt opp til netto bruk 

på ca. 100 000 kr i 2020, netto avsetning på 1,5 mill. kr i 2021 og netto avsetning på ca. 900 000 i 

2022. 

 

Bruk og avsetning kraftfond 

Kraftfondet i Tinn ble opprettet i 2003, og var en sammenslåing av en rekke eksisterende nærings-

/kraftfond. § 7 i kraftfondets vedtekter lyder som følger: «Det skal legges fram en melding om fondets 

virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og 

fylkeskommunen».  

 

Tabellen på neste side viser saldo og bevegelser på kraftfondet i 2018. 
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Saldo kraftfond pr. 01.01.18         1 229  

Avsetning   

Avsetning av konsesjonskraftinntekter          1 520  

Avsetning av konsesjonsavgifter          3 120  

Avsetning av renter kraftfond               30  

Avsetning prosjekt Svineroivegen             675  

Sum avsetning         5 345  

Regnskap 2018 bruk av konsesjonskraftinntekter   

Øst-Telemark Etablerersenter             120  

VisitRjukan markedsføring             400  

Tilskudd til driftsbygninger i landbruket             500  

Fjellbussen             352  

Bruk iht. budsjett, jf. regnskapsforskriften             150  

Sum bruk av konsesjonskraftinntekter regnskap 2018         1 522  

Regnskap 2018 bruk av konsesjonsavgifter   

Fjellregionsamarbeidet Tinn Vinje               20  

Næringsarbeid landbruk             555  

Tilskudd VisitRjukan          1 700  

Tilskudd Rjukan Idrett (totalt tilskudd kr 800 000)             630  

Sum bruk av konsesjonsavgifter regnskap 2018         2 905  

Bruk av tidligere avsatte midler   

Reiseliv i industriens vugge               40  

Kommunedelplan Rjukan/Vestfjorddalen               50  

AiSpot (bruk av kraftfond øremerket kommunikasjonsplan)               25  

Sum bruk av tidligere avsatte midler            115  

Sum bevegelse i 2018            803  

Saldo kraftfond pr. 31.12.18         2 032  

 

 

Likviditet 

Likviditet er et økonomisk uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter. God likviditet 

innebærer at man er kapabel til å dekke kjente og uforutsette utgifter. 

 

Likviditetsgrad 2 

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

likvide omløpsmidlene er kontanter, bankinnskudd og obligasjoner. Likviditetsgrad 2 bør være minst 

1. Tabellen under viser at Tinn kommune har god likviditet. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Likviditetsgrad 2 1,29 1,59 1,68 1,56 

 

Likviditetsgrad 3 

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom kontanter og bankinnskudd på den ene siden, og kortsiktig gjeld 

på den andre siden. Likviditetsgrad 3 bør være større enn 0,33. Tabellen under viser at dette er 

oppnådd i 2018 og i årene før. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Likviditetsgrad 3 0,97 1,28 1,39 1,31 
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Videre kan vi korrigere kontanter og bankinnskudd for ubrukte lånemidler, siden disse kun skal 

benyttes til investeringer i anleggsmidler. Kortsiktig gjeld kan korrigeres for neste års avdrag og 

bundne driftsfond, siden dette i stor grad er utgifter som kommer til utbetaling i løpet av ett år. Dersom 

vi hadde foretatt disse korrigeringene, ville likviditetsgrad 3 vært 0,82, altså godt over anbefalingen på 

0,33. 

 

Soliditet 

Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten gir 

informasjon om soliditeten. Egenkapitalprosenten forteller hvor stor andel av kommunens eiendeler 

som er finansiert med egenkapital. Resterende andel er finansiert med fremmedkapital (lån). 

Kommunen har ikke noe fastsatt mål eller krav med hensyn til soliditet, men man bør likevel være 

oppmerksom på disse indikatorene. Jo høyere egenkapitalprosenten er, desto bedre er soliditeten. 

Tabellen under viser gjeldsgraden og egenkapitalandelen de siste fire årene. Gjeldsgraden har vært 

fallende og egenkapitalandelen har vært stigende. Det betyr at soliditeten har økt. 

 

  2015 2016 2017 2018 

Gjeldsgrad 77 % 77 % 76 % 74 % 

Egenkapitalandel 23 % 23 % 24 % 26 % 

Sum finansiering 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Måloppnåelse etter handlingsreglene 

Tinn kommune har fire handlingsregler for den overordnede økonomistyringen. Tabellen under viser 

graden av måloppnåelse i 2018. 

 

Handlingsregel Mål 

Opprinnelig 

budsjett 2018 

Justert budsjett 

2018 

Regnskap 

2018 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 3-5 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 

Lånefinansiering av nye investeringer 30-40 % 57 % 60 % 65 % 

Lånefinansiering av nye ordinære 

investeringer* 30-40 % 42 % 36 % 43 % 

Netto finansutgifter i prosent av driftsinntekter 2-3 % 1,9 % 1,4 % 1,3 % 

Likviditetsgrad 2 Minst 1     1,56 

* Investeringer utenom Djupetjønnprosjektet, som er vedtatt finansiert via anleggsbidrag 

 

Netto driftsresultat ble lavere enn hva handlingsregelen tilsier, men helt i tråd med vedtatt budsjett. 

Lånefinansieringen av nye investeringer er høyere enn både vedtatt budsjett og handlingsregelen. 

Årsaken til dette er blant annet at investeringene ble 14,9 mill. kr lavere enn budsjettert, mens lån er 

tatt opp i tråd med budsjett. Se nærmere forklaring under omtalen av finansiering og investering på 

side 31. Netto finansutgifter i prosent av driftsinntekter ligger godt innenfor målsettingen. 

Likviditetsgrad 2 er også betydelig bedre enn målet. 
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Frie inntekter 

Inntektssystemet fastsetter rammen for de frie inntektene til kommuner, slik at kommunene blir i stand 

til å gi innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man er bosatt.  

 

De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Rammetilskuddet skal delfinansiere 

utgiftssiden i kommunene, og fordelingen er bestemt ut fra behovskriterier som befolkningsdata, 

levekårsdata og bosettingsstruktur. Rammetilskuddet korrigeres gjennom utgifts- og inntektsutjevning. 

Utgiftsutjevning skal sikre at alle kommuner har en lik egenfinansiering av tjenesteproduksjonen mens 

inntektsutjevning korrigerer for forskjeller i inntekter fra naturressursskatt og skatt på inntekt og 

formue. 

 

Diagrammet under viser nivået og utviklingen i frie inntekter for Tinn og for 

sammenligningskommunene. Vi ser at Tinn ligger høyt på statistikken sammenlignet med de øvrige 

kommunene.  I 2018 utgjorde differansen mellom Tinn og gjennomsnittskommunen i Gr. 12 i 

overkant av kr. 4 000,- per innbygger. I sum gir dette Tinn 23 mill. mer i inntekter enn om vi hadde 

vært en gjennomsnittskommune innenfor Gr. 12. Disse midlene bidrar til at vi kan levere gode 

tjenester og drive en aktiv samfunnsutvikling. 

 

 
 

Diagrammet viser også at det har vært en kontinuerlig økning i frie inntekter per innbygger i perioden 

2015-18.  

 

I 2015 og 2016 har Tinn kommune fått ekstra overføringer gjennom rammetilskuddet som følge av 

flyktningsituasjonen i Norge. Videre har kommunen, i årene 2016 og 2017, blitt tilført betydelige 

omstillingsmidler i forbindelse med nedleggelsen av Rjukan Sykehus. Disse overføringene er sentrale 

forklaringsvariabler bak økningen i frie inntekter i disse årene. I 2018 kan økningen i det alt vesentlige 

tilskrives en økning i skatteinngangen. Dette gjelder både for naturressursskatt og for inntekts- og 

formuesskatt. 

 

Med bakgrunn i at flere av forklaringsvariablene bak økningen i frie inntekter må karakteriseres som 

forbigående eller ekstraordinære, ligger det ingen automatikk i at veksten i frie inntekter per innbygger 

vil fortsette i årene som kommer. Samtidig vil det være viktig å ta høyde for usikkerhet i forhold til 

skatteinngangen, og da spesielt i forhold til naturressursskatt. 

 

2015 2016 2017 2018

Tinn 59 202 60 879 62 455 63 551

Odda 55 130 56 177 63 416 61 548

Gr 12 54 133 56 262 58 083 59 536

Landet 49 775 52 158 53 619 55 132
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En tredje faktor som vil være avgjørende for størrelsen på framtidige rammetilskuddet, og dermed 

også for de frie inntektene, er befolkningsutviklingen. Innbyggertallet i Tinn kommune har, slik det 

fremgår av kapittel 2 vært jevnt synkende i analyseperioden.  

 

 

Netto driftsresultat 

Et viktig resultatbegrep innenfor kommuneøkonomien er netto driftsresultat. Netto driftsresultat 

forteller hva kommunen har igjen av driftsinntektene når driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. En 

sunn og bærekraftig kommuneøkonomi forutsetter ifølge Teknisk Beregningsutvalg et positivt netto 

driftsresultat på minimum 1,75 %, mens kommunens egen målsetting for måltallet ligger på 3-5 %.  

 

 
 

Tinn kommune viser i perioden 2015-17 netto driftsresultater godt innenfor dette referanseområdet, og 

bedre enn for begge sammenligningsgruppene. I 2018 har imidlertid netto driftsresultat blitt redusert 

til 1,3 %. Dette er klart under kommunens målsetting, men i tråd med vedtatt budsjett. 

 

Et slikt resultatnivå vil ikke være bærekraftig over tid, og forutsetter grep fra kommunens side for å 

heve resultatnivået. At man likevel har valgt å vedta et slikt budsjett, skyldes at man sto overfor 

utfordringen å dekke inn en nedgang i eiendomsskatten fra kraftverk på vel 12 mill. At man senere 

ikke har klart å forbedre driftsresultatet, tross en økning i konsesjonskraftinntektene på nærmere 15 

mill., skyldes i hovedsak kostnadsoverskridelser innenfor tjenesteområdene levekår og samfunn.  

 

  

2015 2016 2017 2018

Tinn 3,00 4,70 4,30 1,30

Odda 6,20 3,10 6,00 4,20

Gr 12 2,90 3,60 3,20 2,50

Landet 2,90 4,10 3,70 2,10
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Lånegjeld 

Størrelsen på kommunens langsiktige gjeld er moderat i forhold til gjeldsnivået til kommunene i 

sammenligningsgruppene. Likevel ser vi at Tinn kommunes langsiktige gjeld har økt i 

analyseperioden, og spesielt i 2018, hvor økningen har vært på 11,4 prosentpoeng eller vel 70 mill. 

kroner. 

 

 
 

Kommunens samlede lånegjeld ex. pensjonsforpliktelser er ved utgangen av året på 405 mill. eller vel 

58 % av brutto driftsinntekter. Økningen i 2018 er i det alt vesentlige relatert til større utbyggings- og 

rehabiliteringsprosjekter innenfor VAR-området. Ubenyttede lånemidler var ved årets utgang på 12,3 

mill. 

 

Størrelsen på kommunens lånegjeld er i første rekke en indikasjon på kommunens handlefrihet og den 

risikoeksponering man har i forhold til framtidige renteendringer. Gjeldsøkningen i 2018 representerer 

en økning i rentekostnader med dagens rentenivå på vel 1,2 mill. 27 % av den samlede lånegjelden har 

fastrente (rentebinding over 1 år), og en økning i rentenivået på 1,0 prosentpoeng vil for den 

resterende lånegjelden, utgjøre en økning i årlige rentekostnader på ca. 3,0 mill.  

 

  

2015 2016 2017 2018

Tinn 44,80% 45,30% 47,00% 58,40%

Odda 66,00% 66,80% 69,50% 71,90%

Gr 12 103,30% 103,50% 105,00% 111,30%

Landet 101,10% 101,30% 101,90% 104,10%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser

i % av brutto driftsinntekter



10/19 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 -

Årsberetning og årsregnskap 2018  Tinn kommune 

 

side 43 

5. Den kommunale virksomheten 

 

Politisk styring 
 

Ordfører Bjørn Sverre Sæberg Birkeland (SP)  (2015-2019) 

 

 

 
Politisk møtevirksomhet 2018 

 

Utvalg  Antall møter Antall saker 

Kommunestyret 9   98  

Formannskapet 11   52  

Administrasjonsutvalget 5   16  

Samfunns- og miljøutvalget 7   59  

Kultur- og oppvekstutvalget 6   47  

Levekår- og inkluderingsutvalget 7   23  

SUM 45 295 
 

I 2018 ble det gjennomført 9 kommunestyremøter og 11 formannskapsmøter i tillegg til andre 

utvalgsmøter. Til sammen ble det gjennomført 45 politiske møter og behandlet 295 saker. 

 

Til sammenligning ble det i 2017 gjennomført 11 kommunestyremøter og 16 formannskapsmøter i 

tillegg til andre politiske utvalgsmøter. I 2017 ble det til sammen gjennomført 56 politiske møter og 

det er behandlet 392 politiske saker. 
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Kommunen som arbeidsgiver 
 

 

    Rådmann Rune Engehult (fra 23.04.2018) 

 

Tinn kommune skal være en attraktiv og god arbeidsgiver for å sikre kvalifisert arbeidskraft for å 

kunne levere tjenestene som innbyggere og brukere har krav på. 

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

Kommunens ansatte skal ha gode utviklingsmuligheter gjennom kontinuerlig satsing på læring og 

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

endringsbehov. 

 

Tinn kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon. 

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

god kommunikasjon 

- Organisasjonen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom 

medarbeiderskap og ledelse, tar - og får ansvar. 

- Det skal være endringskompetanse på alle nivå i kommuneorganisasjonen. 

- Åpenhet og god kommunikasjon skal prege kommunal virksomhet 

 

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

Den politiske forankringen skjer gjennom rådmannens årlige lederavtale med formannskapet og 

formidles videre gjennom rådmannsteamets årlige ledersamtaler og lederavtaler med den enkelte 

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

mål til sine medarbeidere. 
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Kommunens overordna administrative organisasjonskart pr. 31.12.2018 
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Antall årsverk/ansatte 

Pr 31.12.2018 var det 571 årsverk fordelt på 693 ansatte. Av disse er 640 faste og 53vikarer. 

Antall årsverk i kommuneorganisasjonen er redusert med 16 årsverk i 2018. 

 

Det er opprettet 3 nye legehjemler i forbindelse med ny legevaktsordning. Disse ble besatt med 

virkning fra mars 2018. Det er opprettet 1 ny stillingshjemmel til koordinerende enhet med virkning 

fra september 2018. 

 

Lærlingestillinger og opplæringsstillinger er holdt utenom. Vi har 10 lærlinger i samsvar med vedtak. I 

tillegg har vi 2 stillinger som turnusleger og 1 stilling som turnus fysioterapeut. 

 

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

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

som har hovedtyngden av kommunens  årsverk. 

 

Tjenesteområde levekår har 46 % av kommunens årsverk. Tjenesteområdet er redusert med 10 årsverk 

fra 2017 til 2018.  

Tjenesteområde oppvekst og kultur har 35,5 % av kommunens årsverk. Her er det ingen endring fra 

2017 til 2018. 

Tjenesteområde samfunn har 14,5 % av kommunens årsverk. Tjenesteområdet er redusert med 1 årsverk 

fra 2017 til 2018. 

Sentralt tjenesteområde har 4 % av kommunens årsverk. Tjenesteområdet er redusert med 3 årsverk fra 

2017 til 2018.  

 

Endringer i kommuneledelsen 

Rådmann Rune Lødøen gikk av med pensjon 31. mars 2018. 

Rune Engehult begynte som ny rådmann 23. april 2018. 

 

Kommunalsjef for levekår, Terje Bjerkehagen gikk 1. september over i nyopprettet stilling som leder 

av koordinerende enhet (lovfestet funksjon). Gry Anja Gundersborg begynte som ny kommunalsjef 1. 

november. 
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Bemannings/rekrutteringssituasjonen generelt 

Innen teknisk enhet er det utfordringer med å beholde kvalifisert personell, ingeniører spesielt. Flere 

stillinger har vært ledige, og det har vist seg å være vanskelig å rekruttere til disse. 

Det er også utfordrende å rekruttere sykepleiere, og å ha tilstrekkelig sykepleiedekning til å 

opprettholde forsvarlig drift. 

 

Bemanningstilpasninger - årsverksreduksjoner 

23. november 2017 mottok kommunen melding fra UDI om at Mandheimen statlige asylmottak ble 

nedlagt med virkning fra 01.03.2018. Det var et vedtak som ga betydelige konsekvenser i form av tap 

av ca. 15 årsverk og ca. 19 millioner kroner. «Overtallige» ansatte fikk tilbud om annet passende 

arbeid ved å bli omplassert til andre ledige stillinger i kommuneorganisasjonen. 

 

I tillegg til reduksjon av årsverk i forbindelse med nedleggelse av Mandheimen, er det gjennomført 

bemanningstilpasninger innen enhet barnehage og noe innen pleie- og omsorg. 

 

Det har imidlertid ikke latt seg gjøre å gjennomføre kommunestyrevedtak om reduksjon av 15 

sengeplasser innen pleie- og omsorg institusjon, slik at den forventede reduksjon av 15 årsverk ikke er 

effektuert fullt ut. Enheten har imidlertid gjennomført en delvis reduksjon av tjenestetilbudet, og 

innsparing av til sammen ca. 5 årsverk.  

 

HMS – arbeidsmiljø – trivsel  

I løpet av første tertial 2018 ble det gjennomført MTM-medarbeiderkartlegging som viser at 

kommunen kommer i særdeleshet godt ut når det gjelder jobbkrav, rolleforventninger, meningsfylt 

arbeid, sosialt samspill, medarbeiderskap, ledelse, organisatoriske ressurser, arbeidsglede, 

engasjement og organisasjonstilhørighet. 

Størst forbedringspotensial har vi når det gjelder kompetanseutvikling og tilbakemelding, selv om vi 

også har gode score her. Den viktigste utfordringen er å opprettholde god score på de områdene hvor 

vi scorer høyest, samtidig som vi løfter oss på de områdene hvor vi har lavere score. Hvis vi skal 

levere tjenester av god kvalitet, er kompetanseutvikling et viktig satsingsområde. 

 

Svarprosenten var på hele 92/93 % (580 av 624), noe som tilsier at rapporten er representativ og 

pålitelig. Variasjonen i svarene er heller ikke stor, det gir også et bilde av at det ikke er veldig store 

sprik i hvordan medarbeiderne opplever situasjonen. Medarbeiderkartleggingene som har vært 

gjennomført med regelmessighet de siste årene gir et bilde av en stabil organisasjon hvor 

medarbeiderne i det store og hele trives. 
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Alle svar/søyler som ligger i det gule feltet er innenfor normalvariasjonen. Det vil si det er gode score, 

og det er der svarene til de aller fleste virksomheter i svarbasen ligger. På områdene der sølene er 

nærmere grønt er det svært gode score. Der søylen er på grønt område er det særdeles bra. 

Svar/søyle som stopper i rød sone gir indikasjon om iverksetting av tiltak. Den lyseblå søylen bak, er 

resultatet fra 2015. Oppsummering av tema viser med tydelighet at vi ligger svært godt an 

sammenlignet med andre, og sammenlignet med resultatene som var i 2015.  

 

Dette betyr ikke at vi ikke har noe å arbeide videre med, men det gir et godt utgangspunkt og verktøy 

for videreutvikling av medarbeidere og arbeidsmiljø. Kartleggingen og rapportene må nettopp ses på 

som et verktøy for videre organisasjonsutvikling 

 

Kompetanseutvikling 

Det er mange medarbeidere både innen tjenesteområde levekår og oppvekst som videreutvikler 

kompetansen sin. Dette gjelder både assistenter som tar fagbrev og fagarbeidere som tar spesialisering 

eller høgskole. Sykepleiere tar videreutdanning og spesialiserer seg og ledere tar videreutdanning i 

ledelse.  

 

Innenfor oppvekstområdet er det særdeles mange lærere som til enhver tid er ute i videreutdanning i 

prioriterte fag for å møte de utfordringene som «utdanningssektoren» står overfor, og som hele 

samfunnet er avhengig av. Fem avsluttet videreutdanning våren 2018, og 11 startet opp høsten 2018. 

Fagne norsk, matematikk og engelsk er prioritert. I perioden så mange tar videreutdanning har det vært 

behov for å ta inn lærere uten godkjent utdanning. 
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I barnehagene er det nå 7 % styrere med barnehagelærerutdanning, utover det er det 35 % som har 

barnehagelærerutdanning, 35 % er fagarbeidere og 22 % er assistenter. Det er mye fokus på 

kompetanse, hele personalet får opplæring i tråd med opplæringsplan, og de som har søkt har fått 

støtte til videreutdanning/videreutvikling. Ny bemanningsnorm fra 01.08.18 medførte ingen endringer 

i Tinn. Ny pedagognorm har ført til at vi må ansette flere barnehagelærere. 

 

Voksenopplæringen har ansvaret for kommunens studiesenter. Høsten 2018 ble det avlagt 8 

eksamener der.  

 

Lønn og lønnsutvikling 

 

Gjennomsnittlig årslønn i kommunen i 2018: 458 200 kroner mot kr 450 000 i 2017. 

 

Kurven viser utviklingen av gjennomsnittlig årslønn fra 2012 - 2018 

Gjennomsnittslønn for ansatte i kommune-Norge for øvrig er 516 400 

Gjennomsnittlige lønnskostnader pr årsverk er 582 300 (inkl. sosiale kostnader; pensjon og 

arbeidsgiveravgift) 

Partene legger til grunn at lokale forhandlinger i henhold til HTA kap. 3.4 og kap. 5.2 skjer innenfor 

en økonomisk ramme som blant annet tar hensyn til kommuneøkonomien og resultatene i 

tariffområdet for øvrig. 

Lønnsutvikling i perioden 2011 – 2018 for forhandlingskapittel 3.4  - Ledere – nivå 1 og 2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 Samlet 2011-2018 

2,0 % 4,9 % 2 % 3,4 % 3,3 % 2,4 % 2,8 % 4,5 % 3,2 % 

 

Lønnsutvikling i perioden 2011 – 2018 for forhandlingskapittel 5.2 – « Akademikergruppene» 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Samlet 2011-2018 

4,5 % 4,2 % 2,1 % 3,7 % 3,1 % 2,46 % 2,7 % 4,2 % 3,4 % 

 

Lønnsutvikling i perioden 2011 – 2018 for forhandlingskapittel 4, «majoriteten» av ansatte i 

kommunen 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Samlet 2011-2018 

4,2 % 4,1 % 3,6 % 3,0 % 3,2 % 2,4 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 
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I landet for øvrig var resultatet slik for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse: 

Årslønnsveksten for stillinger med kun lokal lønnsfastsettelse var på 3,3 prosent for stillinger lønnet 

etter HTA kapittel 5 og 3,3 prosent for stillinger lønnet etter HTA kapittel 3.4.  

Lønnsoverhenget til 2019 er anslått til 0,6 %, anslag glidning er 0,2 % og endringer i 

ubekvemstillegget pr. 1.1.2019 anslått til 0,4%. 

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2017 til 2018 for ansatte i KS-tariffområde var 2,5 prosent. 

Lokale lønnsforhandlinger gjennomføres årlig. I 2018 var det forhandlinger etter HTA’s kapittel 3.4.1, 

3.4.2, 3.4.3 og 5.2 som ble gjennomført lokalt. Disse kapitlene har i henhold til tariffavtalen kun lokal 

lønnsdannelse. Forhandlingene ble gjennomført i september. Alle lokale forhandlinger ble 

gjennomført uten brudd. I kapittel 4 var det kun sentral regulering i 2018. 

 

Gjennomsnittsalder  

Gjennomsnittsalderen for ansatte i kommunen i 2018 var 48,6 år. 

Gjennomsnittsalderen for ansatte i landets kommuner er 44,7 år. 

 

Gjennomsnittsalder for kvinner og menn ansatt i Tinn kommune, utvikling fra 2007 – 2018 

 

 
 

Høy gjennomsnittsalder forteller oss at vi har mange eldre arbeidstakere i kommunen. Det sier oss 

også at vi må arbeide aktivt med strategisk bemanningsplanlegging på tjenesteområdene, for å sikre 

oss nødvendig og riktig kompetanse til å løse framtidige oppgaver. 

 

Jubilanter og pensjonister 

Torsdag 29. november ble årets jubilanter og pensjonister i Tinn kommunes hedret. I 2018 var det syv 

25 års jubilanter og nitten pensjonister. Ikke alle hadde anledning til å møte i en travel førjulstid, men 

på bildene kan dere se de som var tilstede. 
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25-årsjubilantene Nina Vaa, Gunvor Nordby, Monica Svensen, Jorunn Martinsen og Magne Kristiansen sammen 

med ordfører Bjørn Sverre Birkeland og rådmann Rune Engehult 
 

 
Pensjonistene Birgit Signe Sørli, Randi Torberg, Ruth Nielsen, Gro Synnøve Brekka, Arild Folkvang, Kari Sofie 

Flåto, Signe Iversen, Olav Hans Olesrud, May Britt Øverland, Rune Lødøen, Ingeborg Lien, og Dagfinn Lien 

sammen med ordfører Bjørn Sverre Birkeland og rådmann Rune Engehult. 
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Sykefravær 

 

I kommuneplanen er det satt mål om at sykefraværet i kommuneorganisasjonen bør ligge under 7,5%. 

Det er vanskelig å styre sykefraværet. Som leder må en gjøre så godt en kan for å forebygge fravær, - 

og tilrettelegge for at ansatte skal kunne komme raskt tilbake. Dette blir det arbeidet bevisst med i 

kommuneorganisasjonen.  

 

Samla sykefravær i 2018 var 8,1 %. Det betyr at vi ikke har nådd målet om et fravær under 7,5% i 

2018. Det er vanskelig å finne en ensartet forklaring på dette. Fraværet har økt innen tjenesteområde 

levekår, og det har forskjellige årsaker. 

 

 
For årene 2011 til 2015 er kurven for sykefraværet nedadgående, med noen variasjoner, og så går fraværet noe 

opp igjen fra 2015 – 2018 

 

Det samla fraværet fordeler seg slik: 

 
 2018 2017 Endring %-poeng Endring i 

prosent 

Kommuneorganisasjonen 

(totalt) 

  8,1 % 7,9 % +0,2 +2,5 % 

Oppvekst/kultur   6,5 % 8,1 % -1,6  - 20 % 

Levekår 10,5 % 8,5 % +2,0 +23 % 

Samfunn   5,2 % 8,1 % -2,9 -36 % 

Sentralt tjenesteområde   4,1 % 4,8 % -0,7 -15 % 

 

Det er gledelig at fraværet går betydelig ned på oppvekst/kultur, samfunn og sentralt tjenesteområde. 

Det er imidlertid bekymringsfullt at det har økt betydelig på tjenesteområde levekår. En økning på hele 

23 % på det området som har flest ansatte gir betydelig utslag på det totale fraværet i kommunen. 

Dette er ikke en ønsket utvikling. Det blir arbeidet systematisk og målrettet med å tilrettelegge og å 

forebygge fravær. Men det er ikke alt som er mulig å forebygge. På tjenesteområde levekår er det 

høyere fravær på alle enhetene i 2018. Det er forskjellige årsaker og det er ikke alt som lar seg løse 

med ledelse og tilrettelegging. 

 

Deltid/Heltid 

I likestillingsperspektivet er det viktig å ha fokus på og mål om å redusere uønsket deltid, da det ofte 

er en problemstilling relatert til kvinnelige arbeidstakere. Ved ledighet i stillinger skal det vurderes om 

noen kan få økt sin stillingsstørrelse, helst opp til 100 %.  
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Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for bruk av “utradisjonelle” turnusordninger for å få opp 

antallet heltidsstillinger i kommunen. Enhetene skal ha stort fokus på å redusere uønsket deltid, noe 

som kan medføre en striktere holdning også til ønsket deltid. 

 

 
 

Figuren over viser utviklingen i antall kvinner og menn i henholdsvis heltids- og deltidsstilling.  

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen 

Totalt:    80,3 % 

Kvinner:  79,2 % 

Menn:   85,6 % 

 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i landet ca. 80 %. Hvis vi sammenligner oss med andre 

Telemarkskommuner, ligger vi godt an når det gjelder stillingsstørrelse for både kvinner og menn. 
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Likestilling2 og lønnsutvikling 
 

Kommunens aktivitetsplikt  

Tinn kommune er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre 

diskriminering. Konkret innebærer aktivitetsplikten et aktivt, målrettet og planmessig arbeid for å 

hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, og nedsatt funksjonsevne. I tillegg innebærer det et 

aktivt og målrettet arbeid for å fremme universell utforming innenfor virksomheten.  

 

Rekruttering  

Tinn kommune har nedfelt likestillingsfremmende tiltak i sin arbeidsgiverpolitiske plattform. 

Ved ny eller intern rekruttering skal man ha tanke på kjønnsbalanse, der hvor kvinner og menn for 

øvrig er likt kvalifisert. Dette gjelder både ved rekruttering til lederstillinger, fagstillinger og 

ufaglærte stillinger. Når det gjelder kompetanseutvikling skal medarbeiderne stimuleres til å ta 

utradisjonelle valg. Vi trenger for eksempel flere mannlige arbeidstakere innen omsorgs- og barne- og 

ungdomsarbeid, samt som lærere i grunnskolen.” 

 

Tinn kommune har en rekrutteringsprofil som innebærer å opplyse om kommunens ønske om 

mangfold. Kommunen oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke.  

Vi tar inn kvalifiserte kvinner og menn til intervjuer uavhengig av etnisk bakgrunn etc. 

 

Lønns- og arbeidsvilkår 

Med bakgrunn i hvor i organisasjonen kvinner og menn arbeider, er det fortsatt en viss forskjell når det 

gjelder gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn. Ulik lønnsplassering mellom kvinner og menn 

skyldes i hovedsak ulik stillingsplassering og utdanning. Det kan også være rekrutteringsutfordringer 

som medfører høyere lønnsplasseringer (konkurranse i markedet) 

 

Forfremmelse og utviklingsmuligheter 

I vår arbeidsgiverpolitiske plattform står det i pkt. 1.9 at ledere på alle nivå i organisasjonen har ansvar 

for at ansattes kompetanse blir tatt i bruk og videreutviklet og i pkt. 2.6 at vi skal legge forholdene til 

rette slik at alle ansatte får anledning til å vedlikeholde og videreutvikle kunnskapen sin. Det skal 

utarbeides opplærings/ kompetanseutviklingsplaner på den enkelte enhet som sikrer at enhetene følger 

opp overordna intensjoner. 

 

Beskyttelse mot trakassering og diskriminering      

Kommunen har ansvar for å hindre og forebygge at ulovlig trakassering forekommer i organisasjonen. 

I etiske retningslinjer er følgende nedfelt; «Det skal tas aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk 

forvaltningspraksis. Alle har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold som en får kjennskap til på 

arbeidsplassen, og som ikke er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer. For eksempel vil 

mobbing, enhver form for trakassering, også seksuell trakassering, rasisme og etnisk diskriminering 

ikke tolereres» 

 

Kommunens rapporteringsplikt  

Selv om det i kommunens arbeidsgiverpolitiske plattform er nedfelt en målsetting om å oppnå 

kjønnsbalanse (der hvor kvinner og menn er likt kvalifiserte) i alle stillinger og på alle nivå, er det 

fremdeles en skjev fordeling mellom kvinner og menn innen mange yrkesgrupper, slik det er i alle 

landets kommuner. 

 

 

 

 

                                                           
2 Pliktig del av årsmelding etter Kommuneloven § 48 nr. 5 
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Kjønnsfordeling  

 

 
 

Samlet sett er 81 % av Tinn kommunes ansatte kvinner. Andelen menn er dermed 19 %. 

Det er en liten endring på 1 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Andelen menn er økt.  

 

Figuren ovenfor viser at det er en overvekt av kvinner innen oppvekst og levekår og en overvekt av 

menn innen tjenesteområde samfunn  

 

På ledernivå 1 (rådmannsteamet) er det 20 % menn og 80 % kvinner. På ledernivå 2 (enhetsledere) er 

det 77 % kvinner og 23 % menn. 

 

Det er positivt at kjønnsfordelingen på ledernivå samsvarer med kjønnsfordelingen i organisasjonen 

totalt sett.  

 

Likelønn 

Det er et mål at kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid. Med bakgrunn i hvor i organisasjonen 

kvinner og menn arbeider, er det fortsatt en viss forskjell når det gjelder gjennomsnittlig årslønn for 

kvinner og menn. Ulik lønnsplassering mellom kvinner og menn skyldes i hovedsak ulik 

stillingsplassering og utdanning. Det kan også være rekrutteringsutfordringer som medfører høyere 

lønnsplasseringer (konkurranse i markedet) 

 

Kvinner hadde i 2018 en gjennomsnittlig årslønn på kroner 456 000 (445’ i 2017). 

Menn hadde i 2018 en gjennomsnittlig årslønn på kroner 469 000 (462’ i 2017). 

Det er en gjennomsnittlig lønnsforskjell på 13000 kroner i menns favør mot 17 000 i 2017.  

I 2016 var lønnsforskjellen mellom kvinner og menn på 27000 kroner i menns favør.  

Hvilket betyr at vi har klart å få til en positiv utvikling her. Hovedforklaringen ligger nok i at flere 

kvinner er plassert i nytt forhandlingskapittel 3.4.3 (avdelingsledere). 

 

Figuren under viser hvordan gjennomsnittslønn kvinner/menn har utviklet seg i perioden 2012– 2018. 

I tråd med både sentrale føringer og lokal lønnspolitikk har vi ved gjennomføring av lokale 

forhandlinger forsøkt å følge opp intensjonen om å redusere lønnsdifferansen mellom kvinner og 

menn (selvfølgelig hensyntatt stillingens kvalifikasjonskrav og innehavers kompetanse). 
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Fordelt på kjønn har gjennomsnittslønnen for ansatte i Tinn kommune utviklet seg som  

vist i figuren under: 

 

 

Gjennomsnittslønn kvinner/menn – avdelingsledernivå 567 000 (HTA’s kapittel 3.4.3) 

På avdelingsledernivå er gjennomsnittslønnen kvinner/menn på kr. 567 000. 

Gjennomsnittslønn kvinner kroner  567 000 

Gjennomsnittslønn menn kroner  568 000 

 

Gjennomsnittslønn kvinner/menn – ledernivå 2 er 680 000 (HTA’s kapittel 3.4.2) 

På ledernivå 2 er gjennomsnittslønnen kvinner/menn på kr. 680 000 (664 000 i 2017) 

Gjennomsnittslønn kvinner kroner 670 000 (621 000 i 2016) 

Gjennomsnittslønn menn kroner 710 000 (688 000 i 2017) 

Differanse på 40 000 i 2018 mot en differanse på 67 000 i 2017. 

 

Gjennomsnittslønn– ledernivå 1 er på 823 000 (HTA’s kapittel 3.4.1) 

Når det gjelder lønn på ledernivå 1, så ligger den gjennomsnittlige årslønnen på kr 823 000 (785 000 i 

2017). Årsaken til stort «sprang» er rekruttering av nye ledere (rådmann og kommunalsjef) i 2018. 

Gjennomsnittslønn kvinner:  823 000 (2017: 768 000) 

 

Rådmannens årslønn er kr 1 050 000 (2017: 900 000 (M)).  

Gjennomsnittslønn for rådmenn i kommune-Norge er 1 083 200 kroner. 

 

Foreldrepermisjon 

Det var 12 ansatte som tok ut foreldrepermisjon i 2018, mot 5 året før. Vi registrerte 10 kvinner og 2 

menn. 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kvinner 324 337 356 363 384 400 412 421 431 445 456

menn 356 366 382 386 404 418 440 446 458 462 469
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Etikk3 

Et levende og sunt lokaldemokrati bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom innbyggere og 

folkevalgte. Kommunens ansatte, som forvalter det ansvaret politikerne er tildelt gjennom valget, vil 

gjennom holdninger og atferd være med å bestemme den oppfatningen befolkningen danner av sin 

egen kommune. 

 

Både ansatte og folkevalgte i Tinn kommune må derfor være klar over hvilken rolle de spiller når det 

gjelder innbyggernes tillit og holdning til kommunen. 

De må derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver form for uetisk drift eller forvaltning. 

 

I 2018 er følgende tiltak knyttet til etikk og etisk praksis gjennomført:  

 

 I leder- og personalmøter er etiske problemstillinger/dilemmaer jevnlig På denne måten 

oppnår vi at det i hele organisasjonen blir en større bevissthet på hva som er akseptabelt og 

hva som ikke er det. – Og ikke minst; når skal det varsles. Refleksjonene og diskusjonene 

skaper stort engasjement og bidrar til høyere etisk bevissthet i «daglig» drift.  

 Etiske retningslinjer ble rullert i sak 15/18 i kommunestyret 

 Kommunens etikkplakat vedtatt i sak 16/18. Begge sakene gikk deretter som referatsaker til 

alle de andre politiske utvalgene. 

 Temadag om etikk for kommunestyret, utvalgsledere og enhetsledere. Etikk i 

kommunesektoren, m/innledning og bakgrunn v/Tora Aasland, leder av kommune sektorens 

etikkutvalg. Etikk, ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling i et juridisk perspektiv v/Frode 

Lauareid, advokat hos KS-advokatene. Vi hadde gruppearbeid – drøfting og diskusjoner rundt 

etiske dilemmaer som var hentet fra kommuner i Norge. 

 Etiske dilemmaer diskuteres når de oppstår. I enkelte deler av virksomheten kan det skje 

nesten daglig. 

 Pleie- og omsorgstjenesten har tatt i bruk KS sin refleksjonshåndbok – etisk lederskap i helse 

og omsorgstjenesten. Denne beskriver også ledernes ansvar for etikk i organisasjon. 

 Alle nyansatte skal igjennom kommunens nyansattkurs i KS – læring, hvor gjennomgang av 

etiske retningslinjer er med. 

 

I 2019-2020 er det planer om å videreføre etikk som tema på alle ledermøter. Etikk og etiske verdier 

implementeres i kommunens ledelse hele veien. Temamøte om etikk og antikorrupsjon for kommunale 

ledere og folkevalgte. Etikk vil bli en del av folkevalgtopplæringen etter valget, høsten 2019. 

 

  

                                                           
3 Pliktig del av årsmelding etter Kommuneloven § 48 nr. 5 
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Tilsyn og internkontroll4 
 

Internkontroll 

 

Rådmannens ansvar for internkontroll er forankret i kommunelovens § 23 nr. 2. Administrasjonssjefen 

skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir 

iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Sentralt i rådmannens internkontroll er kvalitetssystemet Compilo. Her legges alle rutiner inn, 

samtidig som systemet brukes til å melde avvik. Formålet med avvikene er å hindre gjentakelse og 

bedre kvaliteten på tjenestene og på arbeidsmiljøet.  

 

 
I 2018 ble det meldt 549 avvik i Compilo. Av disse var det 399 avvik som hadde med tjeneste/bruker 

å gjøre. 73 gjaldt forhold internt i organisasjon og 142 var HMS avvik. Alle avvikene er lukket. I løpet 

av 2018 har det blitt større fokus på bruk av Compilo når det gjelder avvikshåndtering og lukking av 

avvik. Kommunalsjefene inkludert rådmannen følger med. Det er ikke et mål at antall avvik skal gå 

ned. Det er viktig å stimulere til en forbedringskultur.  

 

Rådmannen gjennomgår og sikrer at saker som legges fram til politisk behandling er forsvarlig 

utredet. Saker som ikke er forsvarlig utredet sendes i retur til saksbehandler for korrigering før den blir 

godkjent. 

 

Alle ledere med anvisningsfullmakt skal sjekke og kontrollere at fakturaer som betales er i henhold til 

avtale. Ingen kan anvise på kommunens regninger uten fullmakt. 

 

Kommunene i Kongsbergregionen har i fellesskap anskaffet et elektronisk avtaleforvaltningssystem. 

(House of Control). Systemet hjelper oss å skaffe oversikt og kontroll på alle inngåtte avtaler, 

kostnader og frister for oppsigelser. Her er det oversikt over hvem som har inngått avtalen og hvem 

som følgelig er ansvarlig for å følge denne opp. Vi er den kommunen i Kongsbergregionen som hittil 

har registrert flest avtaler her.  

 

Hver måned sjekker ansvarlig leder at lønnsjournalen for sitt ansvarsområde er korrekt før utbetaling. 

                                                           
4 Lovpålagt del av årsberetningen etter kommuneloven § 48 nr. 5 
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I forbindelse med ny kommunestyreperiode er det flere tiltak som skal gjennomføres. Disse prosessene 

vil starte i 2019, men vil først bli lagt fram for politisk behandling i 2020. 

 Ny eierskapsmelding for kommunale selskaper (vedtatt februar 2019) 

 Rullering av politisk delegeringsreglement, - oppdatert med endringer fra ny kommunelov. 

 Utarbeide nytt administrativt delegeringsreglement i samsvar med ny kommunelov og politisk 

delegering. 

 Gjennomgang av etiske retningslinjer, etikkplakaten og fokus på antikorrupsjon i forbindelse 

med folkevalgtopplæringen. 

 Gjennomføre risikoanalyser for å forebygge, hindre og avdekke muligheter for misligheter og 

korrupsjon. 

Basert på en slik risikokartlegging kan den administrative ledelsen sette sammen et helhetlig 

bilde av korrupsjonsrisiko og dermed prioritere risikoreduserende tiltak. 

 

Det vil være fokus på økt bruk av kvalitetssystemet og avtaleforvaltningssystemet.  

 

På folkevalgt side bør kommunestyret og øvrige politiske organer sette av tid til å vurdere 

korrupsjonsrisiko/mislighetsrisiko i folkevalgtrollen og hvordan den kan forebygges/reduseres. 

 

Få utarbeidet en varslingsrutine for varsling av økonomiske misligheter, korrupsjonsforsøk og 

korrupsjon. 

 

Tilsyn i 2018 

 

Fylkesmannen i Telemark 

 

Tilsyn med skolehelsetjenesten i Tinn kommune 11.06.18 – 12.06.18  

Tilsynet avdekket: 

1. Et lovbrudd; Tinn kommune sikrer ikke sømløse overganger for barn og unge som har behov 

for koordinerte tjenester. Og det er ikke en instans som har fullstendig oversikt over alle barn 

med koordinerte tjenester. Kommunen har ikke en koordinerende enhet. Det er brudd på 

Helse- og omsorgstjenestelovens §§ 4-1 og 7-3. 

2. En merknad; Tinn kommune har et forbedringspotensial når det gjelder system for innhenting 

og journalføring av samtykke i tverrfaglig samarbeid. 

 

Tiltak: 

1. Tinn kommune har opprettet koordinerende enhet. Ansvarlig person var på plass 01.09.18. 

2. Det er etter tilsynet laget rutiner og system for innhenting og journalføring av samtykke i 

tverrfaglig samarbeid. 

 

Status 31.12.18: Fylkesmannen avsluttet tilsynet i brev av 17.12.18, med konklusjon om at lovbrudd er 

rettet opp og at vi også hadde fulgt opp merknaden om samtykkeskjema. 

«Vi ser meget positivt på den planen dere har laget, med konkrete tiltak samt datoer for 

gjennomføring og fastsatte frister……..Vi forutsetter at kommunen gjennom sin internkontroll 

fortsetter å følge med på at tiltakene fungerer tilfredsstillende og at de har gitt varige forbedringer» 

Kommunalsjef levekår følger opp saken videre. 

 

Dokumenttilsyn med kommunens krisesentertilbud – 15.11.18 

Vi sendte inn den dokumentasjonen vi har innen fristen. Så langt har vi ikke fått noen tilbakemelding 

fra Fylkesmannen. 

Kommunalsjef levekår følger opp saken videre. 
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Internt tilsyn 

 

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern ved Rjukan sykehjem 06.12.18 

Høsten 2018 - vår 2019 gjennomføres en landsomfattende tilsynskampanje med miljørettet helsevern i 

sykehjem. Det følger av § 9 i Lov om folkehelsearbeid at kommunen skal føre tilsyn med de faktorer 

og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Miljøet ved 

sykehjem kan ha direkte eller indirekte påvirkning på beboernes helse.  

 

Tema for tilsynet  

Internkontroll, smittevern, legionella, sikkerhet, renhold, mat, fysiske forhold, sanitær anlegg  

psykososiale forhold  

 

Hovedkonklusjoner etter tilsynet: 

Rjukan sykehjem har etablert et internkontrollsystem for miljørettet helsevern som også omfatter 

smittevern og skadeforebygging. Under tilsynet ble det avdekket behov for forbedring av rutinene på 

disse områdene. Det ble avdekket 4 avvik og en merknad. 

 

Avvik: 

1. Virksomheten kan ikke dokumentere en helhetlig plan for forebygging av smittsomme 

sykdommer. 

2. Det kan ikke dokumenteres at virksomheten planlegges, drives og avvikles slik at ulykker og 

skader forebygges. Det mangler vedlikeholdsplaner/rutiner for å avdekke vedlikeholdsbehov 

og oppfølging både for forefallende arbeid og langtidsplaner. 

3. Mangel på vedlikeholdsplaner. 

4. Virksomheten har ikke en helhetlig plan med tanke på å fremme trivsel blant beboerne. 

 

Merknad: System for avvikshåndtering i forhold til renhold er ikke godt nok. 

 

Funnene i tilsynet følges opp av enhetsleder. Det er også enhetsleder som har ansvaret for at avvikene 

lukkes. Kommunalsjef levekår følger opp. Frist for tilbakemelding er satt til 01.07.19. 

 

Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget gjennomførte i 2018 en forvaltningsrevisjon kommunens konsulentbruk i forbindelse 

med tre ulike byggeprosjekt i kommunen.   

Vedtatte tiltak er fulgt opp i 2018 og 2019, og har ført til oppdatering/harmonisering av begreper/roller 

i Prosjektadministrativ håndbok for Tinn kommune og Økonomireglement, etablert sjekkliste for 

konsulentbruk og utarbeidelse av strategisk kompetanseplan. 

 
Kontrollutvalget gjennomførte i 2018 selskapskontroll av Tinn vann og avløp AS. 

Viktigste funn var at Tinn kommune hadde ikke tilfredsstillende eierstyring av selskapet.  

Kommunens eierstrategi fra 2008 sa at styret skulle ivareta den strategiske ledelsen av selskapet 

innenfor rammene som er gitt av eieren. Det er eiers ansvar å sørge for at styrets samlede kompetanse 

er tilpasset selskapets virksomhet. Ved behandlingen av selskapskontrollen ba kommunestyret 

administrasjonen utarbeide ny eierskapsmelding for Tinn kommune. 

Ny eierskapsmelding er utarbeidet og vedtatt i februar 2019. 
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Sentralt tjenesteområde 
 

1. Mål 

Sentral tjenesteområde består både av overordnet ledelse (rådmannsteamet), interne stabs- og 

støttefunksjoner, samt utadrettet virksomhet (servicekontoret). Økonomisk sett inngår generelle og 

overordna inntekter/utgifter i budsjett/regnskap til sentral tjenesteområde. All politisk virksomhet 

inngår også i sentralt tjenesteområde.  

 

Målene for sentral tjenesteområde er i hovedsak knyttet til overordnede forhold og er omtalt i kapittel 

3 om mål og resultat.  

 

 

2. Økonomisk resultat 

 

Sentralt 

tjeneste-

område 

Regnskap 

2018 

Budsjett inkl. 

endring 2018 

Opprinnelig 

budsjett 2018 

Regnskap 

2017 

For-

bruk 

i % 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme -380 158 747 -364 756 057 -342 135 657 -354 715 123 104 -15 402 690 

 

 

2.1 Årsak til mindreforbruk 

 6 millioner kroner i reduserte lønnsutgifter. Dette veier opp for deler av det store merforbruket 

knyttet til lønn på andre enheter.  

 1,5 millioner kroner mindre i forsikringsutgifter 

 2,1 millioner kroner lavere avsetning til disposisjonsfond som følge av merforbruk. Dette er 

iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9 og kommunens økonomireglement kapittel 

8.4 

 2,7 millioner kroner mer i refusjoner 

 1,1 millioner kroner mer i skatt på inntekt og formue 

 3,1 millioner kroner mer i eiendomsskatt 

 1,7 millioner kroner mer i naturressursskatt 

 650 000 kroner mer i renteinntekter, hovedsakelig pga. høyere innestående banksaldo enn 

forutsatt i budsjettet 

 

 
Kilde: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

 

Figuren over viser at det er liten variasjon i hvor stor andel av budsjettet som går til administrasjon. 

(5,0-5,7 %). 
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3. Beredskap 

 

Det har ikke vært hendelser i 2018 som har krevd at kommunen satte krisestab. Branner i sentrum, 

redningsaksjoner og bilulykker har vært handtert på en tilfredsstillende måte av de etater for har 

ansvaret.  

 

Rådmannen sammen med beredskapsgruppa har startet arbeidet med å utarbeide en ny helhetlig risiko 

og sårbarhetsanalyse, ROS- analyse, for Tinn kommune. Fristen her er 1.juni 2019.  

 

Vi opplever økt krav om utarbeidelse av ROS analyser på alle fagfelt og nivåer, fra klient oppfølging 

til nødvannsforsyning for befolkning og institusjoner, med påfølgende handlingsplaner. Rådmann ser 

dette som et nyttig verktøy for å være en robust kommune som er beredt til å takle uønskede 

hendelser. 

 

 
Redningsøvelse 
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NAV Tinn 

 

1. Mål 

 

 Flere ut i arbeid. Ungdom under 30, personer med nedsatt arbeidsevne og flyktninger er 

prioriterte grupper. 

 Rekrutteringshjelp for arbeidsgivere 

 Etablere Talenthus 

 Helårlig introduksjonsprogram  

 Redusere langtidsmottakere på sosialhjelp 

 Hindre inngang arbeidsavklaringspenger (AAP) og utgang uføre 

 Brukere under 30 i aktivitet før 8 uker 

 

3. Tjenestemessige resultater 

   

 Bedre koordinert og mer helhetlig tjeneste for at brukerne skal nå sine mål og for å få flere ut i 

utdanning eller arbeid.  

 Gode resultater på formidling til arbeid. 

 Jobbmesse og rekrutteringshjelp for næringsliv/arbeidsgivere.  

 Samarbeid med Voksenopplæringen og Frivilligsentralen for å etablere aktivitetshus/talenthus. 

 Introduksjonsprogrammet utvidet til fulltidsprogram fra mars 2018. 

 Innvilgelse av 3.år på introduksjonsprogrammet. 

 Rutinemessig samarbeid med VO i utarbeidelsen av individuelle planer.  

 Prøveprosjekt med jobbspesialister for å få flyktninger ut i jobb 

 Dårligere utvikling enn ønsket på unge uføre. 

 Merforbruk på økonomisk sosialhjelp. 

 Utfordrende boligsituasjon for flyktninger pga rettsprosess, usikker økonomisk situasjon. 

 

4. Økonomisk resultat 

 

Økonomisk resultat for NAV inngår som en del av rammen til tjenesteområde levekår.  
 

  



10/19 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 -

Årsberetning og årsregnskap 2018  Tinn kommune 

 

side 64 

 
Kilde: SSB 

 

Figuren over viser utvikling i antall sosialhjelpsmottakere siste fire år i Tinn kommune. Det har vært 

en liten økning i antall unge sosialhjelpsmottakere. Antallet som mottar sosialhjelp i mer enn 6 

måneder har vært svakt økende. Tallet på de som har sosialhjelp som viktigste inntektskilde har falt 

kraftig. Det har vært en gledelig nedgang i tallet på barn i familier som mottar sosialhjelp.  

 

 

 
Kilde: SSB. Tall i 1000 kroner 

 

Figuren over viser hvor mye kommunene har i brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen per 

mottaker. Figuren viser at Tinn kommune har en høyere kostnad per mottaker enn andre kommuner. 

Årsaken til dette kan være at flere deltakere har fått innvilget et tredje år på introduksjonsprogrammet, 

eller at voksenopplæringen har små klasser. Begge deler er tiltak som er med på å heve kvaliteten på 

integreringsarbeidet.   
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Tjenesteområde oppvekst og kultur 
 

1. Mål 

Organisatoriske mål:  

Tjenesteområde oppvekst og kultur skal være organisert slik at tilbudet til brukerne er ivaretatt på en 

god måte. Alle ansatte skal ha relevant utdanning og kompetanse innenfor de ulike fagområdene. 

 

Tjenestemessige mål: 

Tjenesteområdet oppvekst og kultur har som mål å gi et kvalitativt og mangfoldig tilbud til barn og 

unge i tråd med lover og politiske føringer.  

 

Økonomiske mål: Økonomiske mål er å drive effektivt innenfor de ulike tjenestene. Rammene i 

budsjettet skal holdes. 

 

2. Organisatoriske resultater 

  

Nedleggelsen av Mandheimen asylmottak mars 2018 fikk store konsekvenser for enhetene innenfor 

oppvekst og kultur. Svært mange barn i barnehagen, elever i skolen og deltakere på 

voksenopplæringen flyttet. Dette har medført reduserte inntekter og med det redusert bemanning. De 

største reduksjonen ble gjennomført ved oppstart av nytt skole-/barnehageår. 

 

August 2018 ble Bøen barnehage lagt ned på grunn av stor nedgang i barnetallet på Rjukan.  Dette har 

medført at alle ansatte i barnehagene har måtte forholde seg til nedbemanningsprosessen.  

 

Bemanningsnormen i barnehagene som ble vedtatt gjeldende fra 01.08.2018 er gjennomført i Tinn. 

Pedagognormen som ble gjort gjeldende fra samme tidspunkt er også gjennomført.  Barnehagene 

hadde i 2018 barnehagelærere i alle pedagogstillingene. Barnehagene fikk ny rammeplan i 2017. Det 

er gjennomført systematisk utviklingsarbeid for å implementere den i alle barnehager i 2018.  

  

Skolene avsluttet arbeid med prosjektet «vurdering for læring» og startet opp nytt utviklingsarbeid 

«Alle med» i samarbeid med Kongsbergregionen. Dette arbeidet vil gå over tre år. Tema er tilpasset 

opplæring og inkludering av alle elever. Alle skolene og PPT deltar i utviklingsarbeidet. Fem lærere 

avsluttet videreutdanning våren 2018, og 11 startet opp høsten 2018. Fagne norsk, matematikk og 

engelsk er prioritert. I perioden lærere tar videreutdanning, har det vært behov for å ta inn lærere uten 

godkjent utdanning. 
 

Voksenopplæringen hadde reduksjon med 150 % stilling fra desember 2017 til januar 2018. På grunn 

av nedgang i antall deltakere på voksenopplæringen (nedleggelse av asylmottaket) har VO reduksjon 

på 180 % fast stillinger. VO samarbeider med NAV og Rjukan videregående skole om tiltak knyttet til 

introduksjonstilbudet. Flere lærere har tatt relevant videreutdanning.  

 

Høsten 2018 var det mulig for VO å ta hele bygningen (tidligere Bøen barnehage) i bruk. De har 

inngått et samarbeid med NAV om felles bruk av lokalene.  

 

Høsten 2018 ble det ansatt en logoped i PPT. Logopeden skal dekke behovene for logoped til barn, 

unge og eldre.  

 

PPT og barnevernstjenesten ble flyttet fra Tjenesteområde Levekår til Tjenesteområde oppvekst og 

kultur. Ansvar for daglig ledelse av PPT og barnevernstjenesten ble overført til hhv barnevernsleder 

og faglig leder for PPT. Dette ble gjort uten å overføre ledelsesressursen. Barnevernstjenesten har fått 

økt sin bemanning med 10 % til 5 fagstillinger (årsverk), 1,1 stilling refunderes fra fylkesmannen 

hvert år. Barneverntjenesten har gjennom året deltatt på Tjenestestøtteprogrammet som er en del av 

Bufdir sitt kompetanseløft til barneverntjenester.    
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Bemanning på enhet for kultur er svært stabil. Enheten gjennomførte noen bemanningstilpasninger på 

kulturskolen (nedgang i elevtallet) og bibliotekfilialen i Hovin ble lagt ned.   

 

Faglig oppdateringer og kompetanseheving gjennom kurs og konferanser gjennomføres på alle nivå i 

alle enheter. 

 

Barnehagene tok i bruk nytt barnehageadministrativt system i februar 2018. IST- barnehage er felles 

anskaffelse i Kongsbergregionen. Overgangen fra tidligere system har gått bra. Skolene tok i bruk 

felles skoleadministrativt system før skolestart. IST-skole er felles anskaffelse i Kongsbergregionen. 

Etter en noe vanskelig oppstart, har skolen i Tinn fått god kompetanse i bruk av systemet. Både 

barnehagene og skolene bruker digitalt meldesystem i kommunikasjon med foreldre. PPT har tatt i 

bruk nytt fagsystem for behandling av klientsaker. Anskaffelsen er gjort i samarbeid i 

Kongsbergregionen. 

 

Alle elevene fra 5.  - 10. klasse bruker iPad i opplæringen.    

 

3. Tjenestemessige resultater 

Enhet for barnehage har nådd de målene som ble satt. De har gjennomført kompetanseutvikling i tråd 

med opplæringsplanene. Kompetanseutviklingen er i stor grad finansiert av statlige midler. 

 

Resultatene på nasjonale prøver viser at målene som er satt i kvalitetsutviklingsplanen, ikke er nådd.  

Målene for 5. klasse er relatert til andel av elever på mestringsnivå 1 i lesing, regning og engelsk. 

Målet er at mindre enn 10 % av elevene skal være på mestringsnivå 1. 

Nasjonale prøver høsten 2018 var ca 40 % av 5. klassingene i Tinn på mestringsnivå 1 i lesing, 

regning og engelsk. Resultatene ligger 3 - 4 prosentpoeng under snittet i gruppe 12, Telemark og 

landet. 

 

Målene for 8. klasse er henholdsvis andel elever som er på mestringsnivå 1 og 2 skal være mindre enn 

20 %. Resultatet var på hhv 39 % på nivå 1 og 2 i lesing, 31 % i regning og 45 % i engelsk. 

Resultatene til Tinn ligger 2 til 3 prosentpoeng under snittet i kommunegruppe 12, Telemark og 

nasjonalt.  

 

Det er et mål at elevene skal ha en god progresjon fra 8. klasse til de går ut grunnskolen. Dette 

beregnes i grunnskolepoeng. Tinn kommune har hatt forholdsvis høy skåre på grunnskolepoeng de 

siste årene. I 2018 var det en nedgang fra året før. Snittet er noe under kommunegruppe 12.  

 

Egen tilstandsrapport for grunnskolen i Tinn vil bli lagt frem for kommunestyret i egen sak. 

 

Antall lærere med godkjent utdanning har sunket fra 91 % til 85 % (88,2 % i 2016). Dette skyldes i 

hovedsak at mange lærere tar videreutdanning. Det er satt inn vikarer i ca fire årsverk på grunn av 

videreutdanning 

 

Antall elever med spesialundervisning ligger på 7,9 % (som landsgjennomsnitt). Både PPT og skolene 

arbeider mer systemrettet for å inkludere elevene på en bedre måte. PPT er mer tilgjengelig for ansatte 

i skole og barnehage. 

 

Barnevernet har en god oppfølging av barn, og 98 % av meldinger blir behandlet innenfor fristen på 

tre måneder. Fylkesmannen hadde dialogmøte med kommunen høsten 2018.  Fylkesmannens ga da sin 

vurdering av barneverntjenesten i kommunen knyttet til klagesaker og rapporteringen. Fylkesmannen 

hadde ingen bekymring knyttet til dette ovenfor barneverntjenesten i Tinn. 

 

Enhet for kultur har nådd de målene som er satt. Rjukan Litteraturfestivalen med 12 ulike 

arrangementer på Rjukan. Det kom gode tilbakemeldinger fra alle aktører og publikum. 
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4. Økonomisk resultat 

 

Tjeneste-

område 

oppvekst og 

kultur 

Regnskap 

2018 

Budsjett 

inkl. 

endring 

2018 

Opprinnelig 

budsjett 2018 

Regnskap 

2017 

For-

bruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 137 411 303 137 434 000 131 721 000 135 828 293 100 -22 697 

Justering for 

rammestyring* -13 425 357 -13 590 500 -10 648 000 -14 164 270     

Endelig ramme 123 985 946 123 843 500 121 073 000 121 664 023 100 142 446 

*Justert for inntekter/utgifter som er vedtatt unntatt fra rammestyring. For tjenesteområde oppvekst 

og kultur gjelder dette barneverntiltak i og utenfor familien, samt kulturtilskudd. 

 

Tjenesteområde oppvekt og kultur er i balanse ved årets slutt.  

 

5. Statistikk 

 

Barnehage 

 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kr pr. barn i kommunal barnehage viser kostnader til drift av 

barnehagene og styrkningstjeneste (for barn med nedsatt funksjonsevne). 

 

 
Kilde: SSB 

 

I 2018 lå brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage i Tinn kommune på kr. 219 417. Tinn 

kommunes utgifter til barnehage ligger betydelig over Gr.12. Da Mandheimen asylmottak ble nedlagt, 

sluttet mange barn i barnehagene på Rjukan innen 1. mars. Selv om det var mange barn som sluttet, 

fikk det ikke konsekvenser for antall avdelinger resten av barnehageåret. Det betyr at utgiftene var 

konstante mens inntektene uteble og færre barn å fordele på. Ved oppstart av nytt barnehageår ble 

Bøen barnehage lagt ned og bemanningen redusert tilsvarende to avdelinger.  Når barnehagene i 

perioder ikke fylles opp vil kostnadene per plass være store. 

 

Ordning med redusert betaling for familier med lav inntekt og friplass for den samme gruppen, har vist 

at det er svært mange i Tinn kommune som kommer under den kategorien. Det har ført til et 

inntektstap på ca. kr. 700 000,-.  
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Utgifter på teknisk drift til lønn av stab og ledelse, lønn håndverkere, serviceavtaler og VAR-

prosjekter har økt de siste årene. Når utgiften fordeles per barn og det er færre barn, øker utgiften per 

barn.  

 

Grunnskole 

 

I 2018 var driftsutgiftene pr. elev i grunnskolen kr. 147 130. Utgiftene ligger betydelig over snittet i 

gruppe 12.  

 

 
Kilde: SSB 

 

Økning skyldes at antall elever har gått ned fra 2017 til 2018. Tinn kommune har beholdt skolestruktur 

og antall klasser. Det vil si at en har beholdt kostnader, men disse er fordelt på færre elever.  
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Barnevern 

 

Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten har hatt ubetydelig økning på kr. 154,- fra 8 946 til 9100. 

Dette tilsvarer ikke lønnsøkningen i 2018, så det er en reell nedgang. Snittet i Gr. 12 har hatt en økning 

på ca. kr. 1 000,- per barn.  

 

 
 

Da barnevernet i 2018 flyttet over til Tjenesteområde oppvekst og kultur fra Tjenesteområde levekår, 

ble stillingen som assisterende enhetsleder/leder for barnevern og PPT tatt bort. Det vil si at stillingen 

som var innsparingstiltak på levekår, i praksis ble tatt fra barnevern og PPT.  
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Tjenesteområde samfunn 
 

1. Mål 

 

Tjenesteområdet skal være aktiv aktør i arbeidet med å utvikle Tinnsamfunnet. Dette skal skje i 

samsvar med vedtatte og politiske føringer gjennom en faglig sterk, operativ og forutsigbar 

serviceorganisasjon som har stor grad av tillit både internt og eksternt. 

 

De viktigste målene for tjenesteområdet er å:  

 Gjennomføre vedtatt planarbeid. 

 Gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter 

I tillegg har tjenesteområdet omfattende løpende drifts- og forvaltningsoppgaver.  

 
  

2. Organisatoriske resultater 

 

Kommunen har tunge investeringsprosjekter hvor det har vært svært høy byggeaktivitet med mange 

entreprenører og underentreprenører involvert.  Det har vært viktig for kommunen å unngå uønskede 

hendelser og ulykker. Oppfølging av prosjektene har hatt stor fokus på forebyggende arbeid som 

risikovurderinger, sikker jobb analyser (SJA) og rapportering av uønskede hendelser (RUH) som 

kunne ha ført til skade.  HMS og sikkerhet har vært og er første punkt i alle møter.  På Djupetjønn-

prosjektet er det registrert 12 SJA og 47 RUH. På Mandheimen-prosjektet er det registrert 27 SJA og 

24 RUH. Alle disse er analysert og fulgt opp.  Resultatet er null skader. 

 

Stillingen som kommunalsjef samfunn ble inndratt i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018. 

Dette har hatt organisatoriske og kapasitetsmessige konsekvenser. På sikt er dette utfordrende da 

forventningene til tjenesteområdet er stort. Rådmannen er nå nærmeste overordnede til enhetslederne 

innen tjenesteområdet.  
 

De organisasjonsmessige endringene i teknisk enhet har blitt evaluert i løpet av 2018. Konklusjonen 

på evalueringen ble at midlertidige endringer ble gjort permanent.  

 

Det har vært gjennomført bemanningsreduksjon i tråd med budsjettvedtaket. Dette har skjedd ved 

naturlig avgang. Det har vært krevende å rekruttere ingeniører.  

 

Som følge av reformer og endringer i andre nødetater blir det stadig økende arbeid for det kommunale 

brann- og redningsavdelingen. 

 

Fra oktober har Tinn, i likhet med alle andre kommuner i Telemark, blitt knyttet til ny 110-sentral i 

Tønsberg. Endringen har ingen direkte konsekvenser for Tinn kommune.  
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3. Tjenestemessige resultater 

 

Kommuneplanarbeidet for Atrå og Vestfjorddalen har tatt noe lengre tid enn forutsatt.  Det ligger an til 

at kommunedelplan for Atrå kan vedtas av kommunestyret i mai 2019.  Det har vært en god og 

engasjerende planprosess, men med noe større tidsforbruk enn først planlagt.   

 

Reguleringsplan for Atrå sentrum er varsla og starta opp i 2018 og forutsettes vedtatt i 2019. 

 

Kommuneplanarbeidet for Rjukan har tatt mye lengre tid enn forutsatt.  Det ligger an til at 

kommunedelplan for Rjukan kan legges ut til ettersyn våren 2019. Det er utarbeidet et omfattende 

materiale som skal sikre verdensarv-verdiene i Rjukan by juridisk. Planen tar også opp i seg resultater 

fra nylig gjennomført skredfarekartlegging, der faresoner for klasse S3 (nom sannsynlighet 1/5000) er 

kartfestet. Planen kan forhåpentlig vedtas av kommunestyret i 2019.   

 

Det har vært en god og jevnt høy aktivitet i bygging av fritidsboliger.  Reguleringsplansaker med 

utbyggingsønsker mye ut over rammene i kommuneplan krever mye ressurser på plansida. 

 

Byggesakene er behandla med akseptabelt nivå på fristoverskridelser.  Mengden av utsatte 

oppmålingsforretninger er håndterbar, men innleie av eksterne målefirma beslaglegger mye kapasitet 

også i egne rekker.  Mye tyder på at ressursene vil kunne utnyttes bedre ved å ansette en ny 

oppmålingsingeniør i stedet for å leie eksterne firma. 

 

2018 har vært et krevende år for landbruksforvaltningen som følge av tørkesommeren med 

ekstraordinært veiledningsbehov og håndtering av økonomiske virkemidler.  Situasjonen er så vidt vi 

har oppfatta håndtert til stor tilfredshet blant tørkerammede bønder. 

 

God aktivitet i skogbruket. Økte tømmerpriser har bidratt til forsiktig økt avvirkning.  Og 

skogkulturaktiviteten, både skogplanting og ungskogpleie, har hatt sterk økning.  Det medfører at Tinn 

får tildelt mer av fylkesmannens tilskuddsmidler til nærings- og miljøtiltak enn tidligere år. 

 

Pågående salg av eiendommer fra Statskog SF har stått i stampe.  Vi antar det i hovedsak skyldes stor 

forskjell mellom prisforventninger hos selger og vurdering av avkastningsverdi hos aktuelle kjøpere. 

 

Ny skredfarekartlegging av Rjukan er gjennomført og overlevert fra oppdragstaker. 

 

Avklaringer knytta til turveg langs Måna mellom Rjukan og Mæl er kommet så langt at byggearbeidet 

kombinert med biotoptiltak i elveløpet iverksettes for fullt vinteren 2018-19. 

 

Tinn kommune har fått tilskudd fra NKOM på 800.000 kr til å gjennomføre spredt 

bredbåndsutbygging til husstander som fortsatt mangler tilfredsstillende dekning.  Gjennomføring 

forutsetter prosjektlederbistand fra Kongsbergregionen. 

 

Tinn kommune har fått tilskudd fra Miljødirektoratet på 800.000 kr av ei samla økonomisk ramme på 

1,6 mill. kr til å gjennomføre prosjektet Natur- og kulturarv på Hardangervidda, på sykkel.  

Kommunen bidrar sammen med fylkeskommunen, Statens vegvesen og lokale aktører med 

restfinansieringen.  Arbeidet starta i 2018 og forutsettes i hovedsak å være fullført i 2019.  

 

Brann har gjennomført pipefeiinger og tilsyn i henhold til plan for 2018. Det er feid 1731 skorsteiner 

og gjennomført 42 tilsyn i særskilte brannobjekt (bedrifter, overnatting, institusjoner, etc). I 2018 ble 

det innført obligatorisk pipefeiing av fritidsboliger.  

 

Det har vært 172 brannutrykninger gjennom året. Omfanget er i tråd med snittet de siste årene. Det har 

også vært krevende hendelser gjennom året som boligbrann i Sam Eydesgate 158, hyttebranner, 

låvebrann, en svært krevende skogbrannsesong og en trafikkulykke med 5 omkomne. 
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Det har blitt arbeidet med å opprette egen digital løsning for løpende orientering om 

investeringsprosjektene.   

 

Det er satt i gang et flerårig effektiviseringsprosjekt.  Dette går ut på å forbedre enheten sin 

samhandling- og forbedringskultur, energisparing og økt bruk av IKT for å forbedre innbyggerdialog 

og registrering, rapportering og analyse av enheten sine resultatområder.   

Det er utarbeidet følgende: 

 Slamforskrift - har som formål å sikre miljømessig, samfunnsøkonomisk og helsemessig 

forsvarlig håndtering av slam i Tinn kommune. 

 Vann- og avløpsforskrift - har som formål å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av 

gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester 

 Sanitærreglement - har som formål å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår 

kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller 

for tilknytning og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg.  

 Vann og avløps (VA) norm - beskriver gjeldende krav til prosjektering, bygging og 

dokumentasjon av VA-anlegg som skal anlegges innen kommunens grenser. 

 

Gjennomføring og status for investeringsprosjektene er omtalt nedenfor (pkt. 5) . 

 

 

 

 

 

  

Bildene over viser arbeidene med å håndtere overflatevann i Bjønnlandsvegen – og det ferdige anlegget.  
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4. Økonomisk resultat 

 

Tjenesteområde 

samfunn 

Regnskap 

2018 

Budsjett inkl. 

endring 2018 

Opprinnelig 

budsjett 2018 

Regnskap 

2017 

For-

bruk 

i % 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 58 076 617 51 994 755 41 908 355 46 939 942 112 6 081 862 

Justering for 

rammestyring* -6 275 451 -9 248 000 -4 980 000 -5 153 749     

Endelig ramme 51 801 166 42 746 755 36 928 355 41 786 193 121 9 054 411 

*Justert for inntekter/utgifter som er vedtatt unntatt fra rammestyring. For 

tjenesteområde samfunn gjelder dette ansvar 1870 prosjekter i drift.   
 

 

4.1 Årsak til merforbruk 

 

De viktigste årsakene til merforbruket er: 

 

 Vintervedlikehold av vei.  

Den snørike vinteren førte til betydelig overtidsbruk. I tillegg var ikke budsjettet tilpasset 

konsumprisjustering av private brøyteavtaler.  

 Strømutgifter.  

Utgifter til strøm for alle kommunale bygg blir belastet budsjettet til tjenesteområde samfunn. 

Det har vært svært høye strømpriser og økt nettleie.  

 Vann- og avløpsnettet.  

Det har vært behov for større vedlikehold, tilstandskontroll og spyling av vann og avløpsnettet 

enn budsjettert.  Det har også vært nødvendig med totaloverhaling av alle pumper ved Rjukan 

og Mår pumpestasjon. 

 Brann og redning.  

Merforbruk skyldes primært overtid i forbindelse med brannutrykninger og redningsoppdrag. 

Det har vært flere større branner og en skogbrannsommer som har krevd ekstra beredskap og 

utfordringer. 

 Avsetning til bundne driftsfond 

Det er avsatt 2,4 mill. kr til selvkostfond, i all hovedsak innen avløp og renovasjon. Inntektene 

på disse selvkostområde har i 2018 vært høyere enn utgiftene. Da plikter kommunen å avsette 

overskytende inntekt til bundne driftsfond. Dette er gjort i henhold til retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 

 

4.2 Forslag til inndekning av merforbruk 
 

I henhold til rammestyringsreglene vil Teknisk enhet måtte dekke inn 1 million i 2019.  Dette må 

dekkes inn ved reduksjon av utgifter og/eller økte inntekter innenfor ansvarsområdene. 

 

For øvrig må det ses på tiltak som gjør at det oppnås bedre styring av driften. Eksempelvis må store 

brøyteutgifter kompenseres med mindre sommervedlikehold og vedlikeholdsbehov kan ikke 

gjennomføres uten budsjettmessig dekning.   
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4.3 Statistikk 

 

 
Kilde: SSB. Tall i 1000 kroner. 

 

Figuren over viser at Tinn kommune bruker vesentlig mer per innbygger til brann- og ulykkesvern enn 

sammenlignbare kommuner.  

 

 
Kilde: SSB. Tall i kroner 

 

Figuren over viser at Tinn kommune bruker mindre til vedlikehold per kvadratmeter kommunale 

formålsbygg enn andre kommuner. Årsaken kan enten være at Tinn kommune har nyere bygg som 

krever mindre vedlikehold eller at de andre kommunene tar bedre vare på bygningsmassen sin.  
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Kilde: SSB. Tall i 1000 kroner.  
 

Figuren over viser at Tinn kommune bruker nesten dobbel så mye på landbruk per landbrukseiendom som andre 

kommuner.  

 

 

 
Kilde: SSB. Tall i kroner. Eksempelet gjelder enebolig på 120 m2.  

 

Figuren over viser de kommunale avgiftene for en enebolig på 120 kvadratmeter i kommunene Tinn, Odda, 

Notodden og Vinje. Vinje kommune har de laveste avgiftene. Tinn kommune har ganske likt avgiftsnivå med 

Notodden og Odda for renovasjon, vann og avløp. Tinn har betydelig høyere avgift for septikktømming enn 

Odda og Notodden, og noe høyere avgift enn Vinje.  

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tinn Odda KOSTRA-gr 12 Telemark

Br. driftsutg. til landbruk per landbrukseiendom

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Renovasjon Avløp Septikk Vann

Kommunale avgifter

Tinn Odda Notodden Vinje



10/19 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 -

Årsberetning og årsregnskap 2018  Tinn kommune 

 

side 76 

 
Kilde: SSB. Tall i kroner 

 

Figuren over viser hvor mange kroner kommunene bruker i netto driftsutgift per kilometer kommunal 

vei. Figuren viser at Tinn og Odda bruker vesentlig mer enn snittet i kommunegruppe 12 og snittet i 

Telemark.  
 

 

 

 
Kilde: SSB 

 

Figuren over viser antall dagers saksbehandlingstid i kommunene Tinn, Hjartdal, Vinje, Flesberg, 

Rollag samt Nore og Uvdal. Figuren viser at Tinn kommune har den korteste saksbehandlingstiden. 

Dette er viktig for hytteutviklingen i kommunen.   
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5. Investeringsprosjektene innen bygg og anlegg 
 
Nedenfor følger en oppstilling av investeringsprosjektene innen bygg og anlegg de siste fire årene, med fokus (budsjett, avvik og merknader) på 2018. 

 
Prosjektportefølje Regnskapstall - prosjekt kostnader 

( tall i millioner kr) 

Budsjett og rammer 

( tall i millioner kr) 

Merknader 

Prosjekttype Investerings-

prosjekt  

(utvalg av de 

største 

prosjektene) 

2015 

*  

2016 2017 2018 Sum 2015-

2018 

Budsjett 

2018 

Avvik 2018 

(overføres 

til 2019) 

Total 

ramme 

Fremdrift Kommentar tallene (regnskap/ 

rammer) 

Vann, avløp og 

renovasjon 

(selvkost)  

VA nett-tiltak, 
vannverk og 

renseanlegg 

19,97 1,57 6,13 13,66 41,37 22,71 9,05 Årlig 
bevilgning i 

forbindelse 

med 
budsjett/ØP  

Infrastrukturen for vann, avløp 
og overvann er i svært dårlig 

forfatning og det vil være behov 

for store investeringer i mange 
år fremover for å komme på et 

akseptabelt nivå. 

Etterslepet er stort og det er behov 
for samlede investerings-anslagene 

er mellom 0,7 - 1 milliard kr. 

Vann, avløp og 

renovasjon 

(selvkost)  

Renovasjon 5,89 6,62 0,28 0,06 12,85 0,50 0,44 21,01 Målet er å ha på plass nytt 

avfallsanlegg og ny 

renovasjonsordning i løpet av 1-

2 år fra 2018 

Kostnader for avfallsanlegg og 

renovasjonsordning vil bli klart 

etter forprosjektering og må til ny 

politisk behandling 

Vann, avløp og 

renovasjon 

(selvkost)  

Ny vannforsyning 

Djupetjønn 

0,00 0,26 7,98 47,31 55,56 51,75 4,44 60,00 Går etter plan og skal være 

ferdig i løpet av første halvår 
2019 

Pga. forsinkelser i forbindelse med 

grunneieravtaler er det ventet 
mindre overskridelser. Blir klart når 

endelig sluttregnskap gjøres opp. 

Vann, avløp og 

renovasjon 

(selvkost)  

Atrå boligbygging/ 
infrastruktur 

0,09 0,02 0,12 0,09 0,32 0,20 0,11 9,50 Forprosjekt planlegges lagt 
frem for politisk behandling i 

løpet av 2019 

Bevilget ramme er for liten.  
Politisk behandling og valg av 

alternativ løsning vil fastlegge 

endelig ramme 



10/19 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 -

Årsberetning og årsregnskap 2018  Tinn kommune 

 

side 78 

Prosjektportefølje Regnskapstall - prosjekt kostnader 

( tall i millioner kr) 

Budsjett og rammer 

( tall i millioner kr) 

Merknader 

Prosjekttype Investerings-

prosjekt  

(utvalg av de 

største 

prosjektene) 

2015 

*  

2016 2017 2018 Sum 2015-

2018 

Budsjett 

2018 

Avvik 2018 

(overføres 

til 2019) 

Total 

ramme 

Fremdrift Kommentar tallene (regnskap/ 

rammer) 

Uteområde  Uteområde 

Gvepseborg 
opplevelsessenter 

1,14 1,72 1,28 0,44 4,58 0,96 0,52 5,10 Øvre område er tilrettelagt, det 

har kommet klatrepark og 
servicestasjon på nedre område 

er ferdigstilt.  Oppussing av 

Golnerhuset og toalettanlegget 
på øvre område trenger å 

rehabiliteres.  I tiden mellom 

vedtak ble fattet første gang og 
frem til nå, er bygningene fredet 

som en del av at Rjukan har 

blitt Verdensarvs by. Det vil 
derfor være strengere klar til og 

betydelig mer omfattende 

utredning og gjennomføring av 
rehabilitering.   Utredning 

planlegges i 2019 og saken må 

legges frem til nye politisk 
behandling. 

Utredning i 2019 må avdekke 

eventuelle behov for 
tilleggsbevilgninger for å sette i 

stand Golnerhuset og 

toalettanlegget. 

Uteområde  Nye Rjukan Torg 18,37 0,69 0,63 0,78 20,48 0,90 0,12 22,00 Leveranse ikke komplett. 
Reklamasjonssak fordi 

vannspeilet lekker. 

Rettsmekling 21.2.2019 og 
eventuelt rettsak senere.  Før 

utbedring kan starte. 

Utfallet av mekling/ rettsprosess vil 
avklare erstatningsdekning for å 

ferdigstille Torget som bestilt. 

Maskiner og 

utstyr  

Maskiner teknisk 2,41 1,46 1,93 1,40 7,2 2,65 1,25 Årlig 
bevilgning i 

forbindelse 

med 
budsjett/ØP  

Avklares hvert år de maskin-
investeringer som skal 

prioriteres innenfor hele 

Teknisk enhet 

Har vært årlige bevilgninger på 2 
mill. over flere år. For 2019 er det 

redusert til 1 million. 

 Formålsbygg  Atrå barne- og 
ungdomsskole 

0,31 1,86 2,41 1,94 6,53 5,00 3,06 98,00 Forprosjektet leveres før påske 
2019, og det legges opp til 

politisk prosess i mai 2019 for å 

beslutte gjennomføring av total 
entreprise.  

 

Forventet at prosjektet 
gjennomføres i henhold til bevilget 

ramme. 
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Prosjektportefølje Regnskapstall - prosjekt kostnader 

( tall i millioner kr) 

Budsjett og rammer 

( tall i millioner kr) 

Merknader 

Prosjekttype Investerings-

prosjekt  

(utvalg av de 

største 

prosjektene) 

2015 

*  

2016 2017 2018 Sum 2015-

2018 

Budsjett 

2018 

Avvik 2018 

(overføres 

til 2019) 

Total 

ramme 

Fremdrift Kommentar tallene (regnskap/ 

rammer) 

Det pågår en prosess i forhold 

til midlertidig skoledrift fra 1. 
juni 2019 ved Marum Ullern. 

 

Planlagt fremdrift er satt til 
oppstart rivning av eksisterende 

ungdomsskole og samfunnshus 

1.juni 2019. Flytting av trafo vil 
pågå i forkant av dette og ha 

oppstart ca. 1.april.  

 
Byggestart vil etter planen være 

høsten 2019, og endelig 

ferdigstillelse årsskiftet 
2020/2021. 

Formålsbygg  Nytt tilbygg 

Furuheim 

barnehage 

0,02 1,44 6,24 0,00 7,70 0,00 0,00 8,00 Ferdigstilt Sluttrapport ferdigstilt og prosjekt 

gjennomført under budsjett. 

Formålsbygg  Nye Mandheimen 0,00 0,72 5,72 31,38 37,82 21,61 -9,77 136,88 Nye Mandheimen er planlagt 

innflyttingsklart tidlig 2020 

Forsikringsoppgjør er ferdig, alle 

eksterne bevilgninger er godkjent 

og kommunestyret har finansiert 
opp resten slik at all finansiering er 

på plass.  Dette var opp til 

behandling og ble vedtatt i 
kommunestyret 13.2.2019 (PS 

7/19). 
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Prosjektportefølje Regnskapstall - prosjekt kostnader 

( tall i millioner kr) 

Budsjett og rammer 

( tall i millioner kr) 

Merknader 

Prosjekttype Investerings-

prosjekt  

(utvalg av de 

største 

prosjektene) 

2015 

*  

2016 2017 2018 Sum 2015-

2018 

Budsjett 

2018 

Avvik 2018 

(overføres 

til 2019) 

Total 

ramme 

Fremdrift Kommentar tallene (regnskap/ 

rammer) 

Formålsbygg  Samlokalisering 

helse og 
omsorgtjenester 

Eldres Hus (Rjukan 

Helse og 
Omsorgssenter - 

RHOS) 

0,00 0,00 0,01 1,34 1,35 1,50 0,16 Årlig 

bevilgning i 
forbindelse 

med 

budsjett/ØP  

Prosjektet er i en behov- og 

kartleggingsfase for å få frem 
alle aspekter ved en trinnvis 

utbyggingsplan. Store deler av 

2019 vil gå med til 
reguleringsplan og utarbeidelse 

av komplett underlag for 

interessent involvering og 
politisk behandling.  

Hovedfokus er snarest mulig få 

på plass omsorgsboliger og 
flytte legevakt/korttidsavdeling 

fra sykehuset. 

Prosjektet er i tidlig behov/skisse 

fase og trenger av den grunn ikke 
store investeringer nå.  Prosjektet 

vil ha behov for betydelige 

investeringer i de trinnvise 
byggefasene. 

Brann og redning  Brann - Liftbil og 

utstyr 

0,00 0,00 0,12 3,09 3,21 3,88 0,79 4,00 Lift/stigebil er på plass på 

brannstasjon og opplæring 

trening foregår 

Alt utstyr er ennå ikke kjøpt inn, og 

vil bli kjøpt i 2019. 

Totalt hele porteføljen 

  

              

37,79  

              

16,28  

              

32,85  

               

101,49  

               

188,41  

               

111,65  

                  

10,16  

  

  

  

 

*)  Der prosjekter har en lengre historie enn  2015 er regnskapstallene for 2013 og 2014 tatt med i 2015 tallene
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5.1 Utviklingstrekk – investeringer etter type prosjekt 
 

Grafen under viser at vann-, avløp- og renovasjonsprosjektene (VAR-prosjekter) utgjør de største 

investeringsaktivitetene de siste fire årene. 2015 domineres av VA-sanering rundt Gunleiksgate og etablering av 

Hovin vannverk. 2017 og 2018 domineres av opptrapping av tiltak i hovedplan VA, tiltak krevd av 

Fylkesmannen og ny vannkilde i Gausta-området (Djupetjønn).  Djupetjønn-prosjektet skal dekke opp for økt 

utbygging i Gausta-området.  Det er et betydelig etterslep på kritiske investeringsbehov for VA-område, og 

investeringstakten må økes i 2019 og flere år fremover for å komme innenfor fastsatte krav. 

 

For formålsbygg er det nytt tilbygg på Furuheim barnehage som var hovedaktivitet i 2016/2017.  Mandheimen 

har store investeringer i 2017/2018.  Avklaringer og prosjektering for Atrå barne- og ungdomsskole har strekt 

seg over hele perioden. For Rjukan Helse og Omsorgssenter har det vært nødvendig med innledende utredning 

og planlegging i 2018.   

 

Uteområder er det to prosjekter i perioden. Gvepseborg med servicebygg og tilrettelegging av øvre område med 

tilrettelegging for bl.a. Rjukan Klatrepark.  Rjukan Torg er ferdigstilt og tatt i bruk, med fonteneanlegg som ikke 

fungere (reklamasjonssak). For Rjukan Torg pågår det en reklamasjon/rettsprosess med mål om å få rettet feil 

slik at torget blir i henhold til det kommunen har bestilt og betalt for. 
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5.2 Utviklingstrekk – investeringer per år 
 

Grafen under viser hvordan gjennomføringen av vedtatte prosjekter har tatt seg opp i fireårsperioden 2015 – 

2018.  Det er de tunge byggefasene som gjør at investeringstakten er stor; VA-investering i Gunleiksgate i 2015 

og 2018 høy investeringstakt ved Mandheimen- og Djupetjønn-prosjektene.  I 2019 og årene fremover antas 

investeringstakten å øke ytterligere pga. prosjektene Mandheimen, Atrå barne- og ungdomsskole, Renovasjon og 

ikke minst VA infrastruktur og avløpsrenseanlegg. 
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Tjenesteområde levekår 
 

1. Mål 

  

Tjenesteområdet skal på en faglig, etisk og økonomisk måte forvalte sine ressurser i samsvar med 

organisasjonens mål, rammer og retningslinjer. Tjenestene skal være faglig forsvarlige og helhetlige. 

Det skal være fokus på egenmestring og brukermedvirkning. Enhetene skal videreutvikle sin 

kompetanse til å nå de målene som er satt.  Det skal være fokus på oppfølging av helse- og 

omsorgsplanen. 

 

2. Organisatoriske resultater 

 

Vedtatt nedleggelse av langtidsavdeling på Eldres hus har ikke latt seg gjennomføre i 2018 grunnet 

stort behov for langtidsplasser. Det er lagt ned 5 av 15 plasser. Det er gjort bemanningstilpasninger i 

forhold til antall nedlagte plasser. Overtallige etter nedbemanningen har fått jobb i andre avdelinger. 

 

I januar var det oppstart av ny organisering for legevakt med tre fast ansatte leger som arbeider i fast 

turnus. Det er økt bemanning med 60 % sykepleierstilling på Rjukan legesenter som følge av ny 

organisering 

 

Opprettet koordinerende enhet med ett årsverk. 

 

Legesenteret og hjemmetjenesten har deltatt i Akuttkjedeprosjektets pilot. 

 

Fokus på barn og unge: lønnsmidler overført fra psykiatritjenesten til helsestasjonen for å styrke det 

direkte forebyggende arbeid mot barn og unge, med vekt på psykisk helse og rus. Helsestasjon har 

også fått økt legeressurs.  

 

Laget plan for miljørettet helsevern i Tinn kommune.  

 

I Tinn utføres omtrent 50 % av årsverkene av personell med helsefaglig utdanning, og cirka 23 % 

utføres av ufaglærte, mens det er rundt 27 % av årsverkene som utføres av sykepleiere, leger, 

vernepleiere, fysioterapeuter og andre med utdanning fra høgskole eller universitet. Det er flere som 

tar utdanning/videreutdanning med støtte fra Fylkesmannens kompetansemidler. Ansatte deltar og i 

undervisningstilbud fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste. Ulike relevante 

hospiteringer for ansatte er gjennomført. Det har vært fokus på KS- læring og gjennomføring av ulike 

e-læringskurs. Det er inngått veiledningsavtale for LIS 1 (lege i spesialisering, tidligere turnustjeneste) 

 

Sykepleierdekningen ved Rjukan sykehjem er fortsatt for lav, og det var en stor utfordring å avvikle 

sommerferien i avdelingene i 2018 på grunn av høyt sykefravær og lite vikarer. Det ble brukt 

vikarbyrå. 

 

Samlet sett er andelen sykepleiere i våre institusjoner relativt god, rundt 32 %. Men stor spredning av 

tjenester og ressurser gir dårlig utnyttelse av kompetanse og personell. Dette medfører også store 

kostnader og lite effektiv drift. Tabellene under viser hvordan fordelingen av sykepleierårsverkene er 

på de forskjellige avdelingene. 

 

Institusjon 

Rjukan sykehjem 16 % * 

Tinn helsetun  27 % 

Korttidsavdeling/legevakt 56 % 

Totalt i institusjonene 32 % 

 

 

* I juni 2014 hadde kommunen tilsyn fra Fylkesmannen 

(fylkeslegen). Tilsynet påpekte at ved Rjukan sykehjem 

var sykepleierandelen i bemanningen i avdelingene for 

lav. Som følge av tilsynet ble det opprettet 9 nye 

sykepleierårsverk. Kommunestyret vedtok imidlertid å 

opprettholde og styrke en avdeling ved Rjukan sykehus, 

slik at alle de nyopprettede sykepleierårsverkene gikk 

dit.  
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3. Tjenestemessige resultater 

 

Ved institusjonene er det gjort endringer i forhold til måltider. Middagen er flyttet til senere på dagen 

og det er innført 4 måltider pr dag. Dette er en kvalitetsheving i forhold til ernæring. 

 

Det er og spesielt fokus på ernæring hos hjemmeboende. Dette er et opplegg som Utviklingssenteret 

for sykehjem og hjemmetjenester satte gang.  Dette fokuset fortsetter fremover i 2019. 

 

Hjemmetjenesten har også i større grad greid å ivareta veldig syke brukere hjemme som ønsker å være 

i sitt eget hjem. 

 

Ungdata 2018: deltar aktivt inne med ulike fagpersoner i arbeidet med analyse, tilbakemeldinger og 

involvering av ungdommene.  

 

Frisklivsentralen med flere ulike aktivitetstilbud til mennesker i ulik alder og funksjonsnivå, samt 

tilbud i basseng. Fysioterapitjeneste har et prosjekt friskliv for innvandrerkvinner. Stor aktivitet i 

fysio- og ergoterapitjenesten med hjemmebesøk, på institusjonene, i skoler og barnehager.  

 

Stor aktivitet i helsestasjonen mot barn 0-5 år, alle barneskolene, ungdomskolene og mot 

videregående. Helsestasjon for ungdom (HFU) har vært flittig brukt av ungdommer i 2018. HFU har 

to ganger arrangert guttekvelder. Her har lege vært tilstede og snakket om bl.a. kroppspress, trening 

proteinpulver. Helsesøstre i skolen har hatt mye undervisning, eks psykologisk førstehjelp i 5. trinn og 

8. trinn. Det er gjennomført temadag «vær raus» - tverrfaglig med politi og psykiatritjenesten. 

Gjennomføring av grupper for jenter og gutter med minoritetsbakgrunn, 6 ganger for hver gruppe.  

 

I psykiatritjenesten er det startet opp med veiledning og informasjon inn mot voksenopplæringen. I 

2017 ble «prosjekt aktivitet» satt i gang i enheten, for å kunne nå ut til flere brukere og styrke 

samarbeidet mellom avdelinger. Psykiatritjenesten har samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 
 

Solvang bofelleskap har fast samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det har blitt gitt obligatorisk 

veiledning fra spesialisthelsetjenesten/Notodden til personal på Solvang som er nyttig og har effekt.  

 

Perrongen, Tveito Alle 19 og avlastningsbolig har fast veiledning i avdelingene med 

voksenhabiliteringstjenesten. Det samarbeides om vedtak med tildelingskontoret.  

 

Unge enslige flytninger har jobbet med å få flere ungdommer til boligen uten hell. Organiseringen må 

sees på.  

 

Deltar aktivt i arbeidet med etablering av Responssenteret og har blant annet felles prosjektstilling 

med to nabokommuner.  

 

4. Økonomisk resultat 

 

Tjeneste-

område levekår 

Regnskap 

2018 

Budsjett 

inkl. endring 

2018 

Opprinnelig 

budsjett 2018 

Regnskap 

2017 

For-

bruk i 

% 

Mer-

/mindre-

forbruk 

Netto ramme 184 670 827 175 327 302 168 506 302 171 946 888 105 9 343 525 

Justering for 

rammestyring* -2 801 647 -3 835 000 -3 835 000 -3 666 788     

Endelig ramme 181 869 180 171 492 302 164 671 302 168 280 100 106 10 376 878 

*Justert for inntekter/utgifter som er vedtatt unntatt fra rammestyring. For 

tjenesteområde levekår gjelder dette utgifter knyttet til sosialhjelp.   
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4.1 Årsak til merforbruk 

 Merforbruk på lisenser på kr 230 000. Det er kostbare lisenser på legevakt, blant annet 

nødnett. 

 Overliggerdøgn sykehus kr 383 000 – ikke budsjettert 

 Husleie på sykehuset er kr 380 000 for lite budsjettert 

 1 million fra merforbruk 2017 er fordelt på inntekter opphold – dermed er inntektene mye 

mindre enn budsjettert. 

 Kjøpt forsterket plass utenom kommunen er kr 515 000 for lite budsjettert. 

 Overtid, ikke budsjettert kr 1 350 000. 

 Merforbruk innkjøp matvarer kr 930 000. Det er også kr 270 000 mindre inntekter enn 

budsjettert ved kjøkkenene. 

 Innleie av vikarbyrå kr 1 520 000. Dette er kostbart. Må sees i sammenheng med vikarbruk 

ved ferie/sykefravær, samt enkeltsaker i hjemmetjenesten 

 Det er merforbruk på fastlønn på flere avdelinger. Dette skyldes at vikarer er satt inn på 

fastlønn i perioder pga stort sykefravær og avhengig av å «holde på vikarer» Dette skal dekkes 

opp av vikarbudsjett, men vikarbudsjettet er også overskredet. Det er også noen med 4 

årsregelen som får fastlønn og dekker opp vikarvakter inntil de går inn i en fast stilling. 

 Ved Rjukan sykehjem er sykepleiere tatt ut av grunnturnus for å lage egen sykepleierturnus 

for å dekke alle vakter (kveld/helg). Dette er pga den dårlige sykepleierdekningen ved 

sykehjemmet. Dette medfører at det må settes inn helsefagarbeider i grunnturnus. Det går 

derfor ut ekstra lønn. Dette er som følge av at vi ikke får flyttet ned korttidsavdelingen og 

legevakta. 

 Det er et merforbruk på kr 1 300 000 til BPA (brukerstyrt personlig assistent) 

 Det er merforbruk på fastlønn etter nedbemanning i Furubakken som ble gjennomført på 

slutten av 2017. Noen ansatte gikk «på toppen» i hjemmetjenesten i kortere eller lengre tid 

inntil de gikk inn i faste stillinger.   

 Kr 840 000 er betalt til Responssenteret – som ikke er budsjettert og heller ikke innspart. 

 Kr 600 000 er lagt inn som en rammeinnsparing. Dette var tenkt som en innsparing på 

nattevakt i Furubakken. Agenda Kaupang påpekte at det var kostbart med heldøgnsbemanning 

med så få omsorgsleiligheter. Fjerning av nattevakt ville medført overføring av de sykeste 

beboerne til sykehjemmene. Det har det ikke vært mulighet i år pga mangel på langtidsplasser. 

 Det er merforbruk på kr 350 000 til «etter skoletid- tilbud» for barn som har behov for 

tilrettelagt tilbud etter de begynner på ungdomsskole. 

 Det er kr 135 000 mindre inntekter enn budsjettert, og det er kr 152 000 mindre refusjoner enn 

budsjettert for ressurskrevende brukere. 

 Det har vært mye tilrettelegging pga stort sykefravær - noe som er kostbart. 

 Helse og familietjenester har vært med å betale for avvikling av Mandheimen asylmottak 

(prosjekt nr. 158027, tj. 2851) med kr. 460 354,-. Mindreforbruket hadde vært høyere hvis 

ikke.  
  
4.2 Forslag til inndekning av merforbruk 

 

Tjenesteområdet må arbeide med å redusere forbruket, nedjustere dimensjoneringen av ulike tjenester 

og styrke økonomioppfølgingen. Videre må det ses på inndekning via oppholdsbetalinger, inntekter 

forøvrig og refusjoner. 
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5. Statistikk 

 

Helse og omsorg 

 

Utgiftene øker både i Tinn, hos sammenlignbare kommuner og på landsbasis. 

Det er en økning i antall yngre brukere, med behov for omfattende tjenester som er hovedårsaken til 

økningen.  

 

 
Kilde: SSB 

Figuren viser at Tinn og Odda kommuner har høyere utgifter per innbygger til helse- og 

omsorgstjenester enn sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.  
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6. Årsregnskap 

 

Hovedoversikt driftsregnskap 2018 

  Note 
Regnskap 

2018 

Just. bud. 

2018 

Oppr. bud. 

2018 

Regnskap 

2017 

DRIFTSINNTEKTER           

Brukerbetalinger  -21 995 849 -24 313 000 -22 735 000 -21 847 049 

Andre salgs- og leieinntekter  -108 761 987 -105 080 476 -89 882 476 -92 771 882 

Overføringer med krav til motytelser  -78 286 102 -69 444 333 -61 262 000 -87 342 243 

Rammetilskudd fra staten  -167 478 998 -167 233 000 -170 733 000 -172 055 614 

Andre statlige overføringer  -35 739 884 -34 870 544 -34 280 000 -41 594 509 

Andre overføringer  -6 190 891 -4 745 000 -1 675 000 -15 032 274 

Inntekts- og formuesskatt  -153 100 948 -152 000 000 -146 000 000 -147 716 021 

Eiendomsskatt  -64 032 002 -60 954 000 -59 954 000 -72 122 805 

Andre direkte og indirekte skatter  -58 058 885 -56 239 000 -56 239 000 -57 281 509 

Sum driftsinntekter   -693 645 546 -674 879 353 -642 760 476 -707 763 905 

DRIFTSUTGIFTER           

Lønnsutgifter  361 561 835 356 754 630 344 072 286 351 494 366 

Sosiale utgifter  85 057 262 83 495 000 81 994 000 84 196 917 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon 119 932 335 109 383 163 102 283 330 124 765 374 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon  57 927 645 48 928 250 46 134 000 52 568 238 

Overføringer  55 149 016 62 409 300 51 797 600 61 718 466 

Avskrivninger 5 28 290 300 28 292 000 24 718 000 26 566 474 

Fordelte utgifter  -3 803 900 -3 968 000 -3 968 000 -5 165 408 

Sum driftsutgifter   704 114 492 685 294 343 647 031 216 696 144 428 

Brutto driftsresultat   10 468 947 10 414 990 4 270 740 -11 619 477 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER           

Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte  -11 061 628 -10 359 000 -9 094 000 -10 421 125 

Gevinst på finansielle instrumenter  -116 194 -100 000 -200 000 -112 883 

Mottatte avdrag på utlån   -32 087 -50 000 -50 000 -32 228 

Sum eksterne finansinntekter  -11 209 909 -10 509 000 -9 344 000 -10 566 236 

Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger  6 375 368 6 655 000 7 525 000 5 670 319 

Tap på finansielle instrumenter  35 438 100 000 150 000 79 468 

Avdragsutgifter 9 13 844 029 13 443 000 13 827 000 12 819 693 

Utlån   37 371 22 000 22 000 21 909 

Sum eksterne finansutgifter  20 292 206 20 220 000 21 524 000 18 591 389 

Resultat eksterne finanstransaksjoner   9 082 297 9 711 000 12 180 000 8 025 153 

Motpost avskrivninger  -28 290 300 -28 292 000 -24 718 000 -26 566 474 

Netto driftsresultat   -8 739 056 -8 166 010 -8 267 260 -30 160 798 

%-vis driftsresultat av driftsinntekter  1,3 %   4,3 % 

AVSETNINGER           

Bruk av avsetninger      
Bruk av tidligere års regnskapsmessige 

mindreforbruk  -7 205 194 -7 205 194 0 -19 057 330 

Bruk av disposisjonsfond 12 -28 408 000 -28 408 000 -12 807 000 -36 384 000 

Bruk av bundne fond 12 -4 550 990 -492 000 -449 000 -2 275 096 

Sum bruk av avsetninger  -40 164 183 -36 105 194 -13 256 000 -57 716 427 

Avsetninger      
Overført til investeringsregnskapet  2 544 476 2 557 750 0 12 660 121 

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige 

merforbruk  0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond 12 39 676 282 41 498 454 21 446 260 54 247 981 

Avsatt til bundne fond 12 6 682 482 215 000 77 000 13 763 928 

Sum avsetninger  48 903 240 44 271 204 21 523 260 80 672 031 

Regnskapsmessig mindreforbruk   0 0 0 -7 205 194 
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Hovedoversikt investeringsregnskap 2018 
 

  Note 
Regnskap 

2018 

Just. bud. 

2018 

Oppr. bud. 

2018 

Regnskap 

2017 

INVESTERINGSINNTEKTER           

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -98 049 -79 515 0 -471 292 

Andre salgsinntekter  0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse  -23 913 740 -26 190 000 0 -11 333 513 

Kompensasjon for merverdiavgift  -10 757 166 -11 875 883 0 -6 192 860 

Statlige overføringer  -7 156 260 -6 330 000 -14 300 000 0 

Andre overføringer  -622 064 0 0 -1 805 373 

Renteinntekter og utbytte  0 0 0 0 

Sum inntekter   -42 547 279 -44 475 398 -14 300 000 -19 803 038 

INVESTERINGSUTGIFTER           

Lønnsutgifter  160 320 0 0 57 666 

Sosiale utgifter  17 647 0 0 5 428 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens 

tjenesteproduksjon 110 242 271 136 910 359 92 543 000 43 772 742 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal 

tjenesteproduksjon  1 478 851 683 750 0 10 442 

Overføringer  10 757 166 0 0 6 192 860 

Renteutgifter og omkostninger  1 360 0 0 37 345 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 

Sum utgifter   122 657 615 137 594 109 92 543 000 50 076 484 

            

Avdrag på lån  2 888 099 2 900 000 0 2 448 433 

Utlån  3 205 676 6 000 000 6 200 000 3 691 158 

Kjøp av aksjer og andeler  10 299 137 10 300 000 0 2 136 056 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 

Avsetninger til ubundne investeringsfond 12 0 0 0 12 121 000 

Avsetninger til bundne investeringsfond 12 1 408 353 1 490 000 0 432 223 

Sum finansieringstransaksjoner   17 801 265 20 690 000 6 200 000 20 828 870 

Finansieringsbehov   97 911 602 113 808 711 84 443 000 51 102 316 

FINANSIERING           

Bruk av lån  -83 032 436 -89 032 436 -52 523 000 -35 236 650 

Mottatte avdrag på utlån  -3 398 997 -3 200 000 0 -3 031 059 

Salg av aksjer og andeler  0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet  -2 544 476 -2 557 750 0 -12 660 121 

Bruk av disposisjonsfond 12 -8 000 000 -10 674 780 -20 020 000 0 

Bruk av bundne driftsfond  0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 12 -935 693 -8 343 745 -11 900 000 0 

Bruk av bundne investeringsfond 12 0 0 0 -174 486 

Sum finansiering   -97 911 602 -113 808 711 -84 443 000 -51 102 316 

Udekket / udisponert   0 0 0 0 
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Hovedoversikt balanseregnskap 2018 
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Regnskapsskjema 1A drift 

  Note 
Regnskap 

2018 

Just. bud. 

2018 

Oppr. bud. 

2018 

Regnskap 

2017 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER           

Skatt på inntekt og formue  -153 100 948 -152 000 000 -146 000 000 -147 716 021 

Ordinært rammetilskudd  -167 478 998 -167 233 000 -170 733 000 -172 055 614 

Skatt på eiendom  -64 032 002 -60 954 000 -59 954 000 -72 122 805 

Andre direkte/indirekte skatter  -58 058 885 -56 239 000 -56 239 000 -57 281 509 

Andre generelle statstilskudd  -35 739 884 -34 870 544 -34 280 000 -41 594 509 

Sum frie disponible inntekter   -478 410 717 -471 296 544 -467 206 000 -490 770 457 

NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER           

Renteinntekter og utbytte  -11 061 628 -10 359 000 -9 094 000 -10 421 125 

Gevinst på finansielle instrumenter  -116 194 -100 000 -200 000 -112 883 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter  6 375 368 6 655 000 7 525 000 5 670 319 

Tap på finansielle instrumenter  35 438 100 000 150 000 79 468 

Avdrag på lån  13 844 029 13 443 000 13 827 000 12 819 693 

Sum netto finansinntekter/-utgifter   9 077 013 9 739 000 12 208 000 8 035 472 

NETTO AVSETNINGER           

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 12 39 676 282 41 498 454 21 446 260 54 247 981 

Til bundne avsetninger 12 6 682 482 215 000 77 000 13 763 928 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  -7 205 194 -7 205 194 0 -19 057 330 

Bruk av ubundne avsetninger 12 -28 408 000 -28 408 000 -12 807 000 -36 384 000 

Bruk av bundne avsetninger 12 -4 550 990 -492 000 -449 000 -2 275 096 

Sum netto avsetninger   6 194 580 5 608 260 8 267 260 10 295 483 

Overført til investeringsregnskapet  2 544 476 2 557 750 0 12 660 121 

Til fordeling drift  -460 594 648 -453 391 534 -446 730 740 -459 779 382 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)  460 594 648 453 391 534 446 730 740 452 574 188 

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk   0 0 0 -7 205 194 

 

 

 

Regnskapsskjema 1B drift 

Tjenesteområde 

Regnskap 

2018 

Justert budsjett 

2018 

Budsjett 

2018 

Regnskap 

2017 

Sentralt tjenesteområde 51 156 868 61 417 933 76 025 083 68 298 772 

Tjenesteområde oppvekst og kultur 143 717 720 139 412 544 133 920 000 141 537 463 

Tjenesteområde levekår 207 632 552 199 660 302 192 819 302 195 982 793 

Tjenesteområde samfunn 58 087 507 52 900 755 43 966 355 46 755 159 

Sum fordelt til drift fra regnskapsskjema 1A 460 594 647 453 391 534 446 730 740 452 574 187 

Regnskapsskjema 1A 460 594 647 453 391 534 446 730 740 452 574 187 
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Regnskapsskjema 2A investering 

  Note 
Regnskap 

2018 

Just. bud. 

2018 

Oppr. bud. 

2018 

Regnskap 

2017 

FINANSIERINGSBEHOV           

Investeringer i anleggsmidler 5 122 657 615 137 594 109 92 543 000 50 076 484 

Utlån og forskutteringer  3 205 676 6 000 000 6 200 000 3 691 158 

Kjøp av aksjer og andeler  10 299 137 10 300 000 0 2 136 056 

Avdrag på lån 9 2 888 099 2 900 000 0 2 448 433 

Avsetninger 12 1 408 353 1 490 000 0 12 553 223 

Årets finansieringsbehov   140 458 880 158 284 109 98 743 000 70 905 354 

FINANSIERING           

Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler  -83 032 436 -89 032 436 -52 523 000 -35 236 650 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  -98 049 -79 515 0 -471 292 

Tilskudd til investeringer  -7 778 324 -6 330 000 0 -1 805 373 

Kompensasjon for merverdiavgift  -10 757 166 -11 875 883 -14 300 000 -6 192 860 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -27 312 737 -29 390 000 0 -14 364 572 

Andre inntekter  0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering   -128 978 712 -136 707 834 -66 823 000 -58 070 747 

Overført fra driftsregnskapet  -2 544 476 -2 557 750 0 -12 660 121 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk  0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 12 -8 935 693 -19 018 525 -31 920 000 -174 486 

Sum finansiering   -140 458 880 -158 284 109 -98 743 000 -70 905 354 

Udekket/udisponert  0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2B investering 
 

Prosjekt     Regnskap 2018 Justert budsjett 2018 Oppr. budsjett 2018 

Uten prosjekt   2 703 108 3 532 750 27 443 000 

IKT- skoler   0 0 400 000 

Uteområde Gvepseborg opplevelsessenter 0 960 696 0 

Lekeutstyr - barnehager/skoler/parker 0 0 200 000 

Jordskifte  NH   704 359 454 295 0 

IPad Atrå barne- og ungdomsskole 142 005 142 005 0 

Leasing HP Probook 2018 247 681 247 681 0 

Leasing iPad 2018 Avt.nr. 38641 137 338 137 338 0 

Tomtesalg   5 200 0 0 

Talenthus    170 861 0 0 

Trafikksikring   0 600 000 400 000 

Generell rassikring   0 0 600 000 

Vannverk/Renseanlegg, nett-tiltak 0 22 709 449 20 000 000 

Renovasjonsordning inkl. Mårvik Deponi 0 500 000 3 000 000 

Oppgradering Haukås Lurås vannverk 24 462 0 0 

Oppgradering Øverbakke vannverk 36 693 0 0 

185005 Gvepseborg VA øvre område 36 693 0 0 

185005-VA strakstiltak FM 3 741 542 0 0 

185008-Ny renovasjonsordning 62 663 0 0 

Ny vannforsyning Djupetjønn 47 314 321 51 752 526 23 500 000 

185005 T3 Bekkeinntak 42 Overløp Bjønnlandsveien 8 612 314 0 0 

185005- Mindre strakstiltak ledn.nett 89 151 0 0 

185005-Tveitolia overvannshåndtering T-7 255 920 0 0 

185005 Sanering VA ledn.Sam Eydesgt.1 til 13 324 875 0 0 

Sam Eydesgt.39-41 Avløp 535 487 0 0 

Maskiner teknisk   1 402 444 2 647 506 2 000 000 

Mæland bro   129 581 557 258 0 

Rjukan Torg 2012   784 199 900 000 0 

Atrå barne og Ungdomskole 1 936 823 5 000 000 3 000 000 

Atrå boligb./infrastruktur 91 685 200 000 0 

Mandheimen rehabilitering av fasader 19 091 296 17 380 562 0 

Barnehager-opprustning 0 0 5 000 000 

101039-Servicebygg   365 108 0 0 

101039-Tilretteleggingstiltak øvre område 72 797 0 0 

Mandheimen-rehabilitering etter brann 23 737 559 19 500 000 0 

Mandheimen-innvendig rehabilitering 157 303 155 518 0 

Asfaltering Skirvedalsvegen 0 0 7 000 000 

Samlokalisering helse og omsorgtjenester Eldres Hus 683 324 1 495 000 0 

Nye Mandheimen innvendig og utenomhus arbeider 3 342 752 4 070 000 0 

186071-Fjernarkiv kjeller Torget 2 1 014 653 168 000 0 

Sam Eydesgt. 158 - Brannskade 268 822 0 0 

186070-Flytting korttid/legevakt til Eldres Hus 655 755 0 0 

Lekeapparater Tveitoparken 686 616 600 000 0 

Liftbil Brann+utstyr   3 092 226 3 883 525 0 

Investeringer i anleggsmidler fra regnskapsskjema 2A 122 657 616 137 594 109 92 543 000 
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7. Noter 
 

Regnskapsprinsipper 
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Regnskapsprinsipper 

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av 

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i 

balanseregnskapet gjøres ikke. 

 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne 

finansieringsransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med 

i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i 

løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som 

memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 

eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet. 

 

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre 

eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt 

markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre 

markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt 

investeringen ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene 

klassifisert som anleggsmidler. Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling 

innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.  

 

Kommunen følger KRS  nr. 4 avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. 

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til 

anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i 

driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden 

ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.  

 

Klassifisering av gjeld 

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

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler 

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte 

verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er verdsatt til virkelig verdi, mens andre 

markedsbaserte verdipapirer klassifisert som omløpsmidler er verdsatt etter laveste verdis prinsipp. 

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap. 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 

avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året 

etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av enheten. Avskrivningsperioden er i tråd med § 8 i 

forskrift om årsregnskap og årsberetning. Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å 

være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen. 

 

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør 

gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger 

(gebyrer, provisjoner mv.) samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. 

 

Selvkostberegninger 

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av 



10/19 Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 -

Årsberetning og årsregnskap 2018  Tinn kommune 

side 94 

 

brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og 

regionaldepartementet i dokument H-3/14. 

 

Mva-plikt og mva-kompensasjon 

Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av denne loven.  

For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. 

 

Organisering av kommunens virksomhet 

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, 

med unntak av Rjukanbadet KF. Rjukanbadet KF er organiser som et kommunalt foretak og avlegger 

selvstendig regnskap som ikke inngår i kommunens drifts- og investeringsregnskap. Fjellab er et 

interkommunalt samarbeid iht. kommuneloven § 27, hvor Tinn kommune er vertskommune. Fjellab 

inngår i kommunens regnskaper. Det vises til note 21 og 22 for nærmere opplysninger om kommunens 

økonomiske forhold til disse virksomhetene. 

 

Alle tall i noteoppstillingen er oppgitt i hele tusen. 

 

Note 1 Endring i arbeidskapital     
    
Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring 

2.1   Omløpsmidler 300 426 282 925   

2.3   Kortsiktig gjeld 120 679 107 953   

Arbeidskapital 179 747 174 972 4 775 

    
Drifts- og investeringsregnskapet:   Beløp Sum 

Anskaffelse av midler:       

    Inntekter driftsregnskap   693 645   

    Inntekter investeringsregnskap   42 547   

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner   97 641   

Sum anskaffelse av midler   833 833 833 833 

        

Anvendelse av midler:       

    Utgifter driftsregnskap   675 824   

    Utgifter investeringsregnskap   122 656   

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner   36 686   

Sum anvendelse av midler   835 166 835 166 

        

Anskaffelse - anvendelse av midler     -1 333 

        

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)   6 318 

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap   4 985 

        

Endring arbeidskapital i balansen      4 775 

Differanse (forklares nedenfor)     210 

  

  

Forklaring til differanse i arb.kapital: Beløp Sum 

I avviklingsoppgjøret til Tinn Vann og Avløp As ble 

transaksjonene kun bokført i balanseregnskapet, ikke i drifts- og 

investeringsregnskapet,derfor differansen. 

  

210   

    0   

    0   

    210 210 
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Note 2 Ytelser til ledende personer    

 

    

Ytelser til ledende personer 

Lønn og annen 

godtgjørelse 

Godtgjørelse 

for andre 

verv 

Tilleggs-

godtgjørelse 

Natural-

ytelser 

Administrasjonssjef   

0 0 

  

** fra 01.01.-31.03.2018 394 209 1 098 

* fra 01.04.2018 622 272 3 294 

Ordfører 852 458 0 0 4 392 
     

Kommentar til administrasjonssjef.     

Ny rådmann fra 01.04.2018     

 

 

Note 3  Godtgjørelse til revisor    
 

Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 1 

009 746,-. Av dette gjelder kr 905 996,- revisjon og kr 103 750,- rådgivning og andre tjenester. 100 

000,- vedrørte selskapskontroll Tinn Vann og Avløp AS. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag.  

 

 

Note 4  Pensjonsforpliktelser      

        
Generelt om pensjonsordningene i kommunen      

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens 

Pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. 

 
Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og 

sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. 

Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

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

bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men 

bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier. 

 

Tall i 1000 kr   2018 2017 

Innestående på premiefond 01.01.   82 74 

Tilført premiefondet i løpet av året   11 152 6 532 

Bruk av premiefondet i løpet av året 11 100 6 524 

Innestående på premiefond 31.12.   134 82 

 

Regnskapsføring av pensjon       
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er 

beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. 

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen 

mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- 

eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for 

premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 

og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010. 
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Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for 

kommuneregnskapet om at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for 

vedkommende år (kl § 48 nr 2). Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik 

har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2018 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr 4 048 

348 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier. 

        
Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i 

balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld. 

 

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden KLP SPK Andre 

Forventet avkastning pensjonsmidler  4,50 % 4,20 %   

Diskonteringsrente  4,00 % 4,00 %   

Forventet årlig lønnsvekst  2,97 % 2,97 %   

Forventet årlig G-regulering      2,97 % 2,97 %   

Forventet årlig pensjonsregulering   2,20 %     

 

 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik  
 

Pensjonskostnad og premieavvik 2018 2017 

  Årets pensjonsopptjening, nåverdi    38 905 37 188 

  Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse    37 037 36 245 

  Forventet avkastning på pensjonsmidlene    -35 975 -33 274 

  Adminstrasjonskostnad         2 904 2 708 

A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)    42 871 42 867 

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)       54 508 48 341 

C Årets premieavvik (B-A)         11 637 5 474 

        
Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet       2018 2017 

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)       54 508 48 341 

C Årets premieavvik      -11 637 -5 474 

D Amortisering av tidligere års premieavvik        7 977 7 620 

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering  (SUM B:D)    50 848 50 487 

F Pensjonstrekk ansatte      6 192 5 998 

  Årets regnskapsførte pensjonsutgift (E-F)       44 656 44 489 

        
Akkumulert premieavvik         2018 2017 

  Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)     41 702 43 848 

  Årets premieavvik     11 637 5 474 

  Sum amortisert premieavvik dette året       -7 977 -7 620 

  Akkumulert premieavvik pr. 31.12       45 362 41 702 

  Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik    4 806 4 423 

  Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift       50 168 46 125 
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser       2018 2017 

  Netto pensjonsforpliktelser pr. 01.01.    148 299 169 982 

  Årets premieavvik     -11 637 -5 474 

  Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)    -33 495 -16 209 

  Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)    0 0 

Netto pensjonsforpliktelser pr. 31.12.       103 167 148 299 

  Herav:         

  Brutto pensjonsforpliktelse     -953 491 -932 837 

  Pensjonsmidler     850 325 784 538 

  Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse       10 936 15 720 

 

 

Note 5 Anleggsmidler     

         
  

IT-utstyr, 

kontor-

maskiner 

Anleggs-

maskiner 

mv. 

Brann-

biler, 

tekniske 

anlegg 

Boliger, 

skoler, 

veier 

Adm.bygg, 

sykehjem 

mv. 

Tomte-

områder 

Immat-

erielle 

eiendeler SUM 

Anskaffelseskost 

01.01.2018 32 724 61 990 76 737 521 221 239 900 8 921   941 493 

Årets tilgang  2 679 3 012 4 869 64 560 48 682 904   124 706 

 - herav overført fra 

egne KF               0 

Årets avgang 0 0 0 0 0 -71   -71 

 - herav overført til 

egne KF               0 

Anskaffelseskost 

31.12.2018 35 403 65 002 81 606 585 781 288 582 9 754 0 1 066 128 

Akk avskrivninger 

31.12 -28 208 -40 917 -37 211 -146 332 -66 511 0   -319 179 

Netto akk. og rev. 

nedskrivninger -174 0 -808 -2 191 0     -3 173 

Akk. avskr. og 

nedskr. 31.12. -28 382 -40 917 -38 019 -148 523 -66 511 0 0 -322 352 

Bokført verdi pr. 

31.12.2018 7 021 24 085 43 587 437 258 222 071 9 754 0 743 776 

Herav finansielle 

leieavtaler 910 0 0 0 0 0 0 910 

Årets avskrivninger -3 173 -4 698 -2 995 -12 553 -4 871 0 0 -28 290 

Årets nedskrivninger 0 0 -720 -1 279 0 0 0 -1 999 

Årets reverserte 

nedskrivninger  0 0 0 0 0 0 0 0 

Tap ved salg av 

anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gevinst ved salg av 

anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 0 0 

Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år       

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær 

Ingen 

avskr.     

Anlegg Sam Eydesgt. 158 nedskrevet pga brann. Anlegg Gjuvsjå (TVA) er nedskrevet da det aldri 

har blitt realisert utbygging i området.Anlegg Kvitåvatnvegen(TVA) er nedskrevet da dette er 

utbetaling av tilskudd til opprustning av vegen.Anlegg Rassikring boligfelt Såheimsveien- 

nedskrevet  prosjekteringsutgifter fra 2010.   
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Note 6   Aksjer og andeler i varig eie 

      

  
Hen-

visning 

Eierandel 

i 

Eventuell 

markeds- 

Balanseført 

verdi 

Balanseført 

verdi 

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2018 01.01.2018 

Tinn Energi AS 221200001 100 %  kr         -   kr 15 000 000   kr 15 000 000  

Tinn Vann og Avløp " 100 %    kr                -   kr   3 000 000  

RjukanLys AS " 100 %    kr   2 950 000   kr   2 950 000  

Hardangervidda Senteret AS " 100 %    kr   5 000 000   kr   5 000 000  

Krossobanen AS " 87 %    kr   4 972 000   kr   4 972 000  

Rjukan Forretningsbygg AS " 77 %    kr       40 500   kr       40 500  

Rjukan Næringsutvikling " 100 %    kr   8 662 000   kr      662 000  

Gaustabanen AS " 41 %    kr   1 100 000   kr   1 100 000  

Atrå Barn- og Fritid " 14 %    kr      140 000   kr      140 000  

VisitRjukan AS (Rjukan Turistkontor) " 18 %    kr      226 600   kr      226 600  

Gausta-Kvitåvatn Turistservice AS " 8 %    kr       30 000   kr       30 000  

Tinn Billag AS " 6 %    kr       55 000   kr       55 000  

VisitTelemark AS " 1 %    kr       10 000   kr       10 000  

Norske Fjell AS " Minoritet    kr                -   kr       10 000  

Norsk Hydro AS " Minoritet    kr            677   kr            677  

Norsk Skogindustri ASA " Minoritet    kr         3 140   kr         3 140  

Yara AS " Minoritet    kr              63   kr              63  

Statoil AS " Minoritet    kr       21 306   kr       21 306  

Norsk Bane AS " Minoritet    kr       51 500   kr       51 500  

Skien Dalen Skipsselskap " Minoritet    kr       30 000   kr       30 000  

Haukeliveien AS " Minoritet    kr       10 000   kr       10 000  

Kommunekraft AS " Minoritet    kr         1 000   kr         1 000  

Sum      kr         -   kr 38 303 786   kr 33 313 786  

      

  
Hen-

visning 

Eierandel 

i 

Eventuell 

markeds- 

Balanseført 

verdi 

Balanseført 

verdi 

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12. 01.01. 

Egenkapitalinnskudd KLP 221200002      kr       24 611   kr       22 312  

Interkommunalt arkiv for BTV IKS        kr              17   kr              17  

Telemark kommunerevisjon IKS        kr              32   kr              32  

Telemark Kontrollutvalgssekretariat        kr              20   kr              20  

Telemark Interkommunalt Næringsfond        kr              84   kr              84  

Biblioteksentralen        kr               3   kr               3  

AT Skog (andelsinnskudd)        kr              23   kr              23  

Norsk Jernbaneklubb        kr               1   kr               1  

Sum      kr         -   kr       24 789   kr       22 490  
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Note 7   Langsiktig gjeld       

         

Fordeling av langsiktig gjeld:     31.12.2018 01.01.2018 

Neste års 

avdrag 

Gj.snittlig løpetid 

(år) 

Gjeldsbrevslån/banklån    62 278 175 391 0 0 

Obligasjonslån     312 243 129 750 0 0 

Sertifikatlån     0 0 0 0 

Husbanklån     30 771 27 659 0 0 

Finansielle leieavtaler     767 754 0 0 

Sum bokført langsiktig gjeld     406 059 333 554 0  

Herav selvfinansierende gjeld    0 0   

             

Langsiktig gjeld i særregnskap          

Rjukanbadet KF     0 0   

Fjellab      0 0   

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0   

             

Kommunens samlede eksterne lånegjeld   0 0   

 

 

          Langsiktig gjeld Gj.sn. 

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2018 rente 

Langsiktig gjeld med fast rente: finansiell leasing 767 5,37 % 

Langsiktig gjeld med fast rente:   351 953 1,69 % 

Langsiktig gjeld med flytende rente:   53 339 1,53 % 

 

 

Note 8   Rentesikring   

      
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement 

for finans- og gjeldsforvaltningen. 

      
Det stilles krav til at minimum 25% av kommunens totale låneportefølje skal ha 

fasterentebetingelser for å sikre forutsigbare renteforhold. 

 

Rentebinding for Tinn kommune i prosent pr 31.12.18 er 86,84% 

      

Langsiktig gjeld med fast rente    

Lån nr. 

Volum 

(mill.) 

Siste 

forfall 

Rente-

binding 

til Betaler 

Finans-

reglementet 

8317.53.26076 39,70 feb.19 feb.19 2,860 Kap. 7.6.5 

20170107 62,75 feb.20 feb.20 1,570 Kap. 7.6.5 

20170417 67,00 aug.21 aug.21 1,700 Kap. 7.6.5 

20180459 58,07 okt.22 okt.22 1,520 Kap. 7.6.5 

20180544 82,82 nov.23 nov.23 1,700 Kap. 7.6.5 

NO0010819436 41,60 mar.22 mar.22 2,070 Kap. 7.6.5 
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Note 9  Avdrag på lån      

        

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler    
Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å benytte  

alternativ 1: Beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som 

sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf. koml § 50 nr. 1 og 2) multiplisert med årets 

avskrivninger i driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer 

avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler.  

Forholdet mellom betalte avdrag og minimumsavdrag 2018 2017  

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet     13 443 12 820  

Beregnet minimumsavdrag       13 457 12 354  

Avvik         -14 466  

        

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer    
Mottatte avdrag på videreutlån og forskotteringer skal uavkortet benyttes til nedbetaling av kommunens 

innlån. Eventuelle mottatte avdrag som ikke er benyttet til nedbetaling av gjeld avsettes til avdragsfond 

(bundet investeringsfond) Jf. også KRS nr. 3 Lån, opptak, avdrag og refinansiering punkt 3.4 nr. 2. 

          2018 2017  

Mottatte avdrag på startlån       3 154 2 881  

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet   2 888 2 448  

Avsetning til/bruk av avdragsfond   266 433  

Saldo avdragsfond 31.12.       1 763 1 497  
 

 

Note 10   Kommunens garantiansvar  

     

  

Garanti-ramme 

Garantiansvar per Utløper 

Gitt overfor - navn 31.12.2018 31.12.2017 dato 

Atrå Barn- og Fritid   kr      1 063   kr          550   kr        591  2025 

Atrå Barn- og Fritid   kr        640   kr          217   kr        286  2027 

          

Furubakken Borettslag  kr      5 344   kr       1 171   kr      1 250  2025 

Perrongen Borettslag  kr    10 000   kr       3 927   kr      4 251  2031 

Skomakergata Borettslag  kr      2 750   kr          688   kr        825  2023 

Tinnsjå Borettslag  kr      7 390   kr       3 170   kr      3 381  2033 

Øverlandstunet Borettslag  kr    21 440   kr       7 383   kr      8 086  2029 

          

Hjerdalen Veglag  kr      1 300   kr          982   kr      1 098  2026 

Tinn Vann og avløp  kr      6 625   kr              -   kr      3 951  Avviklet 

Tinn Vann og avløp  kr      6 625   kr              -   kr      2 096  Avviklet 

          

IKA Kongsberg     kr       1 968   kr      1 802    

Krossobanen AS  kr      2 000   kr       1 356   kr      1 489  2028 

Hardangerviddasenteret   kr      3 000      2019 

          

Sum garantiansvar    kr     21 412   kr    29 106    
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Garantiansvaret til IKA Kongsberg har økt siden 2018 pga. byggingen av Archon 2, 

K-sak 112/2016     

Hardangerviddasenteret har ikke benyttet seg av garantien.  
 

 

Note 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi 

       

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler     

Aktivaklasse 

Økonomi-

reglement 

Anskaffelses-

kost 

Markeds-

verdi 

Balanseført-

verdi 

Resultatført 

verdiendring Durasjon 

Obligasjoner Pkt. 7.7 28 958 29 026 29 026 81 1,09 

    28 958 29 026 29 026 81 1,09 

 

 

 

Note 12 Avsetning og bruk av fond  
      

Fond samlet 

Beholdning 

01.01.2018 Avsetninger 

Bruk av fond i 

drifts-

regnskapet 

Bruk av fond i 

investerings-

regnskapet 

Beholdning 

31.12.2018 

Disposisjonsfond        111 285          39 676  28 408               8 000         114 553  

Bundne driftsfond          39 543           6 682                  4 551                       -    41 674  

Ubundne investeringsfond          13 740                  -                     936           12 804  

Bundne investeringsfond            1 515            1 408                         -              2 923  

Samlede avsetninger og 

bruk av avsetninger        166 083         47 766           32 959                8 936           171 954  

 

Bundne fond   

Behold-

ning 

01.01.2018 Avsetninger 

Bruk av 

fond 

Behold-

ning 

31.12.2018 

Bundne driftsfond         

Selvkostfond          5 053         2 416                803           6 666  

Bundet fond Fjellab           -                   68                     -                68  

Øvrige bundne driftsfond   34 490   4 198      3 748   34 940  

Sum    39 543     6 682    4 551   41 674  

Bundne investeringsfond         

Forsikringsutbetaling Sam Eydesgt. 158                  -   1 143                     -        1 143  

Startlån avdragsfond           1 497                 265                    -    1 762  

Øvrige bundne investeringsfond        18          -              -                18  

Sum           1 515   1 408                     -   2 923  

      

Disposisjonsfond   

Behold-

ning 

01.01.2018 Avsetninger 

Bruk av 

fond 

Behold-

ning 

31.12.2018 

Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret       111 285  39 676          36 408  114 553  

Bruk og avsetning foretatt av underordnet organ, 

herav:                 -  

                      

-                      -  

                  

-  

Sum disposisjonsfond       111 285   39 676  36 408    114 553  
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Overføring fra driftsregnskapet til 

investeringsregnskapet 

Regnskap 

2018 

Justert 

budsjett 

2018 

Opprinnelig 

budsjett 

2018 

Regnskap 

2017 

Overføring vedtatt av kommunestyret                  -                       -                      -   11 900  

Overføring foretatt av underordnet organ, herav:         2 544     2 557                      -              760  

Sum overført til investeringsregnskapet           2 544             2 557                     -       12 660  

 

 

 

Note 13   Strykninger og korrigeringer  

  
Strykninger i driftsregnskapet  
Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig i balanse. For å komme frem til resultatet er 

følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9. 

Regnskapsmessig merforbruk før strykninger  kr      1 822  

Redusert overføringer til investeringsregnskapet  kr             -  

Redusert avsetning til disposisjonsfond  kr     (1 822) 

Redusert dekning av tidligere års merforbruk  kr             -  

Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger  kr             -  

 

 

 

Note 14  Endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsmessig merforbruk 

 
Konto for endring av regnskapsprinsipp     
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo skal ikke 

dekkes inn. 
 

        
Konto for endring av regnskapsprinsipp   31.12.2018 01.01.2018  
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)   4 347 4 347  
Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0  
Sum         4 347 4 347  
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Note 15   Kapitalkonto   
  

Saldo 01.01.  kr     275 579  

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)   

Aktivering av fast eiendom og anlegg  kr      116 649  

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg  kr                -  

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler  kr         8 057  

Kjøp av aksjer og andeler  kr         8 000  

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler  kr                -  

Utlån  kr         3 032  

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse  kr         2 299  

Avdrag på eksterne lån  kr       16 331  

Økning pensjonsmidler   kr       65 787  

Reduksjon pensjonsforpliktelser  kr                -  

Avdrag finansiell leasing  kr            390  

Nedskr.finansiell leasing  kr            124  

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)   

Avgang fast eiendom og anlegg  kr              71  

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg  kr       22 041  

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler  kr                -  

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler  kr         8 248  

Avgang aksjer og andeler  kr                -  

Nedskrivning av aksjer og andeler  kr         3 010  

Avdrag på utlån  kr         3 431  

Avskrivning utlån  kr            128  

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse  kr                -  

Bruk av midler fra eksterne lån  kr       82 505  

Reduksjon pensjonsmidler   kr                -  

Økning pensjonsforpliktelser  kr       15 869  

Finansiell leasing bruk av lån  kr            527  

Saldo 31.12.  kr     360 418  
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Note 16 Investeringsprosjekter    

       

Prosjekt 

Vedtatt 

utgifts-

ramme 

Regnskaps

-ført 

tidligere år 

Årets 

budsjett 

Regn-

skapsført 

i år 

Sum 

regnskaps

-ført 

Gjenstår 

av 

utgifts-

ramme 

101039 Uteområde Gvepseborg 

opplevelsessenter 5 100 4 139 961 438 4 577 523 

186042 Rjukan Torg Erstatningssak 2 000 0 900 784 784 1 216 

186051 Atrå bolig og infrastruktur 9 500 228 200 92 320 9 180 

186061 Barnehager opprustning 7 000 0 0 0 0 7 000 

185005 Vannverk/Renseanlegg-

ledn.nett 49 885 7 284 22 709 13 657 20 941 28 944 

185035 Ny renovasjonsordning 7 060 376 500 63 439 6 621 

185036 Djupetjønn-ny 

vannforsyning 60 000 8 248 51 753 47 314 55 562 4 438 

186049 Atrå ungdomskole 98 000 4 588 5 000 1 937 6 525 91 475 

186060 Mandheimen-rehab av 

fasader 20 000 2 620 17 381 19 091 21 711 -1 711 

186065 Mandheimen-rehab etter 

brann 0 696 0 3 215 3 911 -3 911 

186071 Nye Mandheimen innvendig 

og utenomhus arbeider 22 000 144 4 394 4 515 4 659 17 341 

186070 Samlokalisering helse og 

omsorgstjenester 12 000 433 1 495 1 339 1 772 10 228 

 

Kolonne "vedtatt utgiftsramme" er den totale kostnadsramme pr. 31.12.18. 

Kolonne "regnskapsført i år" er utgifter fratrukket tilskudd og andre inntekter (dvs. der tilskudd ikke 

inngår i den totale kostnadsrammen som en del av finansieringen). 

      
Prosjekt 101039 Uteområde Gvepseborg Opplevelsesenter er inkl. prosj. Servicebygg og 

Tilretteleggingstiltak øvre område. 

 

Prosjekt 185005 Vannverk/Renseanlegg /ledn.nett er summen av enkeltprosjekter oppgradering 

Haukås Lurås vannverk, oppgradering Øverbakke vannverk, Gvepseborg VA øvre område, VA 

strakstiltak FM, T3 Bekkeinntak/Overløp Bjønnlandsv., Tveitolia overvannshåndtering, Sanering 

VA ledn.nett Sam Eydesgt.1-13, Sam Eydesgt.39-41 Avløp. 

   

Prosjekt 186071 Nye Mandheimen innvendig og utenomhus arbeider er inkl prosj. Mandheimen 

innvendig prosjektering og Fjernarkiv kjeller Torget 2. 

       
Prosjekt 186070 Samlokalisering helse og omsorgsenter er inkl prosj. Boligsosial handlingsplan 

forprosjekt og flytting korttid/legevakt. 
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Note 17 Tilskudd/bidrag til finansiering av investeringer    

        
Prosjekt 185036 Djupetjønn-ny vannforsyning blir delvis finansiert av mottatt anleggsbidrag fra 

utbyggere i Gaustablikkområdet kr 6,7 mill.         

 
Prosjekt 186060 Mandheimen rehab. av fasader har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren kr 5,9 

mill. 

   
Prosjekt 186065 Mandheimen rehab. etter brann har mottatt forsikringsoppgjør fra KLP kr 15,8 

mill. 

  
Prosjekt 101039 Uteområde Gvepseborg Opplevelsessenter har mottatt fra Telemark fylkeskommune 

restsum  kr 0,75 mill. 
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Note 18 Gebyrfinansierte selvkosttjenester 

Etterkalkyle 2018 

 
Tinn kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen 

benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune. 
 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene 

som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For 

å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle 

som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker 

fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet 

under viser, ikke være direkte sammenlignbare. 
 

Forskjeller mellom kommunens regnskap og 

selvkostregnskapet Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 
Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 
Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 

Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 
Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 
Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 
Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 
Resultat 1 370 000 160 000 

 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige 

avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt indirekte driftsutgifter 

(administrasjonsutgifter). 

 
Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres fratrekk av 

fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens driftsregnskap, men 

representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av ved at kapital er bundet i anleggsmidler. 

Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes med utgangspunkt i anleggsmidlenes 

restavskrivningsverdi og en kalkylerente. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 

1/2 %-poeng. I 2018 var denne lik 2,370 %. 

 
Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i 

selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne 

selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i 

løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. 

Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. 

Dette innebærer at dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå 

til reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 

2018 i sin helhet være disponert innen 2023. 

 
I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også utarbeide 

forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste 

økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens gebyrsatser. Ved budsjettering er 

det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell 

etterspørsel. I tillegg til å overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst 

mulig svingninger i de kommunale gebyrene. 
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Samlet etterkalkyle 2018 

Etterkalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 5. mars 2019. 

 
Etterkalkyle selvkost 2018 Vann Avløp Renovasjon Slam- Totalt 

    tømming  
      

Gebyrinntekter 17 855 156 15 289 748 15 566 200 2 081 231 50 792 335 
Øvrige driftsinntekter 1 017 282 1 551 273 26 170 42 119 2 636 844 

Driftsinntekter 18 872 438 16 841 021 15 592 370 2 123 350 53 429 179 
Direkte driftsutgifter 9 988 195 11 150 286 13 571 317 2 439 033 37 148 831 
Avskrivningskostnad 2 977 600 2 565 424 940 013 212 020 6 695 057 
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 2 081 682 1 240 793 241 885 17 587 3 581 947 
Indirekte netto driftsutgifter 431 637 293 842 86 556 57 345 869 380 
Indirekte avskrivningskostnad 39 106 43 064 6 745 39 632 128 547 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 27 359 29 995 4 591 30 921 92 866 

Driftskostnader 15 545 579 15 323 404 14 851 107 2 796 538 48 516 628 
Resultat 3 326 859 1 517 617 741 263 -673 188 4 912 551 

Kostnadsdekning i % 121,4 % 109,9 % 105,0 % 75,9 % 110,1 % 
      

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -4 992 476 2 353 017 1 448 552 -1 796 618 -2 987 525 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 3 326 859 1 517 617 741 263 -673 188 4 912 551 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) -78 898 73 750 43 115 -50 557 -12 590 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 -1 744 516 3 944 385 2 232 930 -2 520 364 1 912 435 
      

Etterkalkyle selvkost 2018 Feiing Plansaker Bygge- og Oppmåling Totalt 
  (private) delesaker   

      

Gebyrinntekter 1 840 139 35 370 2 568 570 1 234 729 5 678 808 
Øvrige driftsinntekter 0 108 092 -9 774 1 201 99 519 

Driftsinntekter 1 840 139 143 462 2 558 796 1 235 930 5 778 327 
Direkte driftsutgifter 1 738 042 689 569 3 256 294 1 751 685 7 435 590 
Avskrivningskostnad 0 0 1 881 38 462 40 343 
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 0 0 201 5 941 6 142 
Indirekte netto driftsutgifter 17 742 134 523 612 816 236 349 1 001 430 
Indirekte avskrivningskostnad 17 610 10 513 40 754 14 226 83 103 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 12 889 9 444 35 793 12 123 70 249 

Driftskostnader 1 786 283 844 049 3 947 738 2 058 786 8 636 856 
+ Tilskudd/subsidiering 0 700 587 1 388 942 0 2 089 529 

Resultat 53 856 0 0 -822 857 -769 001 
Kostnadsdekning i % 103,0 % 17,0 % 64,8 % 60,0 % 66,9 % 

      

Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01 -13 584 0 0 1 251 864 1 238 280 
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 53 856 0 0 -822 857 -769 001 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,37 %) 316 0 0 19 918 20 234 

Selvkostfond 31.12 40 588 0 0 448 925 489 513 
      

Etterkalkyle selvkost 2018 Eierseksjoner 0 0 0 Totalt 
 ing     
      

Gebyrinntekter 225 150 0 0 0 225 150 
Øvrige driftsinntekter -215 150 0 0 0 -215 150 

Driftsinntekter 10 000 0 0 0 10 000 
Direkte driftsutgifter 42 946 0 0 0 42 946 
Indirekte netto driftsutgifter 4 202 0 0 0 4 202 
Indirekte avskrivningskostnad 583 0 0 0 583 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 516 0 0 0 516 

Driftskostnader 48 247 0 0 0 48 247 
+ Tilskudd/subsidiering 38 247 0 0 0 38 247 

Resultat 0 0 0 0 0 
Kostnadsdekning i % 20,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 20,7 % 

Etterkalkylen for 2018 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 15 års erfaring med 

selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum 

Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske kommuner 
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Note 19 Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen 
 

Tinn kommune anket i februar 2019 dom i Agder lagmannsrett til Høyesterett i tvistesak om 

husleieavtaler. Høyesterett har avvist anken. Lagmannsrettens dom er dermed rettskraftig. 

Lagmannsretten domsslutning er at Tinn kommune er bundet av husleiekontraktene slik de er inngått. 

Gjenstående husleieutgifter er på 11,8 millioner med en nettokostnad på ca. 6 millioner kroner. 

Kostnaden kan reduseres ved ytterligere fremleie. Tinn kommune er dømt til å betale motpartens 

saksomkostninger i tingretten (kr 381.868,-) og lagmannsretten (kr. 450.459,-).  

 

Tinn kommune har stevnet Labland Architects/HDI Danmark med krav om erstatning som følge av 

prosjekteringsfeil/opptrådt uaktsomt i forbindelse med prosjektering av Rjukan Torg. 

Erstatningskravet er på ca. 6 millioner kroner. Rettsmekling ble gjennomført 21. mars 2019 uten at 

partene kom til enighet. Partene er enige om å fortsette forhandlingene uten retten fram mot rettsaken 

som er berammet i første del av mai.  

 

 

Note 20 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner  

 
Kommunen inngikk 01.01.2011 ny avtale med Jan Stenersen Transport AS om innsamling og 

transport av husholdningsavfall. Totale kostnader knyttet til renovasjonsordningen var i 2018 på kr 

11,7 mill. 

 

Det heleide kommunale selskapet Tinn Vann og Avløp AS (org.nr. 943 698 848) er avviklet pr. 

31.12.17. Alle eiendeler, rettigheter, forpliktelser og aktiviteter er overdratt til Tinn kommune. I 

kommunens balanseregnskap har kundefordringer og egenkapital som følge av dette økt med kr 

1 665 439. 

 

Aksjekapitalen i det heleide kommunale selskapet Rjukan Næringsutvikling AS har ved emisjon blitt 

utvidet med 8 millioner kroner. Tinn kommune har kjøpt aksjer for tilsvarende beløp, og er 

fremdeles eneste eier. Den balanseførte verdien av kommunens eierandel i selskapet har økt med 8 

millioner kroner. 

 

Note 21  Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid,  jf. 

kommuneloven § 27 og kap. 11 

     

  31.12. 2018 31.12. 2017 

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld 

Kortsiktige poster         

Rjukanbadet KF  kr            9   kr        131   kr             -   kr            2  

Fjellab  kr             -   kr             -   kr             -   kr             -  

   kr             -   kr             -   kr             -   kr             -  

Sum kortsiktige poster  kr            9   kr        131   kr            -   kr            2  

Langsiktige poster         

   kr             -   kr             -   kr             -   kr             -  

Sum langsiktige poster  kr            -   kr            -   kr            -   kr            -  
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Note 22    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27  
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 skal inngå i 

årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter 

regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp: 

 

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27 Fjellab 

Overføring fra Tinn kommune (kontorkommunen)  kr                     1 267  

Overføring fra Vinje kommune   kr                        517  

Overføring fra Tokke kommune   kr                        401  

Resultat av overføringer  kr                     2 185  

Samarbeidets egne inntekter  kr                     2 169  

Samarbeidets driftsutgifter  kr                     4 286  

Resultat av virksomheten  kr                          68  

Disponering av resultatet:   

Tilbakeført deltaker kommunene  kr                            -  

Overført til neste driftsår  kr                          68  

Udekket underskudd  kr                            -  
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8. Revisjonsberetning 
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Arkivsak-dok. 19/00991-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 29.01.2019 

 

 

 

   

 

 

Tinn kommunes implementering av GDPR 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
I 2018 iverksatte EU en personopplysningsforordning GDPR (GDPR – General Data Protection 

Regulation). Forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land. I juli 2018 ble denne 

forordningen implementert i en ny personopplysningslov i Norge. Hensikten med regelverket er å styrke 

personvernet, sørge for mer åpenhet rundt innsamling av personopplysninger og at bruk av opplysninger 

skal begrunnes og begrenses.  

 

Personopplysningsloven handler om behandling – altså innsamling og bruk- av personopplysninger. 

Reglene gir virksomhetene en rette plikter samtidig som den gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

Personopplysningsloven får en rekke konsekvenser for kommunene. Dette dreier seg blant annet om at 

personvernombud blir obligatorisk for alle offentlige myndigheter, samt at alle kommuner må ha oversikt 

over hvilke personopplysninger de har. Datatilsynet har laget mange oversikter over de viktigste 

endringene som følger med det nye regelverket, en av disse oversiktene ligger vedlagt. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunen har et selvstendig ansvar for å tilpasse seg reglene i forordningen. Det er derfor aktuelt å få et 

innblikk i hva kommunen har gjennomført eller planlagt for å tilpasse seg nytt regelverk. 

 

Personvernombud i Kongsbergregionen Jo Jøldal og rådgiver Hanne Graaberg kommer i møte for å gi 

utvalget en orientering.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?» 
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Hva blir nytt?

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Reglene gjelder også virksomheter 
utenfor Europa 
Virksomheter som holder til utenfor 

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

7

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

8

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

9

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

10

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

Hva bør dere
gjøre nå?

1

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

2

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

3

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

4

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

datatilsynet.no/forordning
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Arkivsak-dok. 17/05636-24 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Konsulentbruk i Tinn 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens tilbakemelding om hvordan anbefalingene fra 

forvaltningsrevisjonsrapporten har blitt fulgt opp, og avslutter med dette oppfølgingen av rapporten.  

 

 

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. 

 
Kontrollutvalget hadde i møte 27.11.18, sak 29/18, oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 

konsulentbruk i Tinn kommune. Rådmannen sendte i forkant av møtet en skriftlig tilbakemelding om 

hvordan anbefalingene fra rapporten ble fulgt opp. Det kom fram i notatet fra rådmann at tiltakene som 

var satt i gang for å følge opp anbefalingene var skissert ferdige i februar/mars 2019.  

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken:  

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. 
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Saksopplysninger: 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak fra 27.11.18 har rådmann levert en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget med bekreftelse på gjennomførte tiltak etter forvaltningsrevisjonsrapporten om 

konsulentbruk.  

 

Skriftlig tilbakemelding fra rådmann ligger vedlagt. Brev datert 17.11.18 ligger også vedlagt saken.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Bekreftelse på gjennomførte tiltak – Forvaltningsrevisjon om konsulentbruk 

- Tilbakemelding på kommunestyrevedtak 32/18 – Forvaltningsrevisjon om konsulentbruk  
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TINN KOMMUNE  
  

 
  

 

Postadresse: Postboks 14, 3661 Rjukan Besøksadresse: Org.nr: 00864963552 
E-post: Postmottak@tinn.kommune.no Sam Eydesgate 92 Telefon: 35 08 26 00 
Hjemmeside: www.tinn.kommune.no 3660 Rjukan eDialog: http://www.tinn.kommune.no/edialog 

Kontrollutvalget i Tinn kommune 
Postboks 4 
3833 BØ I TELEMARK 
 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 

   2019/1543 - 1  Rune Engehult, tlf. 959 80 059    09.04.2019 

 
 

Bekreftelse på gjennomførte tiltak - Forvaltningsrevisjon om konsulentbruk 

 
Jeg viser til vedtak i kontrollutvalgssak 29/18 der det ble fattet følgende vedtak: 
 
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 rådmannen når tiltakene er fullført.  
 
Jeg kan nå bekrefte at følgende tiltak er gjennomført: 
 
Strategiske opplæringsplaner 
Det er utarbeidet strategiske opplæringsplaner for enhet for plan, landbruk og miljøvern og for 
deler av teknisk enhet (ingeniører og prosjekter). Øvrige deler av teknisk vil bli supplert senere, 
men har mindre sammenheng med temaet (konsulentbruk) for forvaltningsrevisjonen. 
 
Begrepsbruk: 
Kommunens prosjektoppfølgingshåndbok er revidert slik at begrepsbruken er i samsvar med 
kommunens økonomireglement.  
 
Internkontroll av konsulentoppdrag: 
En sjekkliste for oppfølging av konsulentoppdrag er innarbeidet i kommunens 
prosjektoppfølgingshåndbok.  
 
Jeg anser med dette at tiltakene er gjennomført i tråd med mitt brev datert 17.11.2018.  
 
Med hilsen 
 
 
Rune Engehult 
Rådmann 
 
 
Brevet er sendt elektronisk og inneholder derfor ingen signatur. 
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Arkivsak-dok. 19/02207-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Tilbud og prosjektplan på selskapskontroll av Rjukan 

Næringsutvikling AS 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Tinn kontrollutvalg bestiller selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Rjukan Næringsutvikling AS i 

tråd med fremlagt prosjektplan, forutsatt at kommunestyret bevilger ekstra midler til gjennomføring.  

 

Innstilling til kommunestyret:  

Kommunestyret bevilger kr. 20 000,- til kontrollutvalget til gjennomføring av selskapskontroll i Rjukan 

Næringsutvikling AS.  

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget gjennomførte i sitt møte 29.1.2019 sak 3/19 en vurdering av Plan for selskapskontroll 

mot slutten av planperioden 2015-2019. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Telemark kommunerevisjon IKS for selskapskontroll av Rjukan 

Næringsutvikling AS. 

 

Saksopplysninger: 
Telemark kommunerevisjon IKS har levert vedlagte prosjektplan for eierskapskontroll i Rjukan 

Næringsutvikling AS. I sin prosjektplan foreslår revisjonen følgende hovedproblemstilling: 

 

1. Kommunens oppfølging av selskapet og dialogen rundt de oppgavene selskapet skal utføre. Her 

er det aktuelt å se på om kommunen som eier får gitt tydelige føringer til selskapet, om 

føringer/mål er konkretisert på en måte som legger til rette for god virksomhetsstyring, og om det 

er etablert en god struktur for rapportering og styring.  

2. Selskapets gjennomføring av virksomhet. Hvordan selskapet følger opp de føringer/mål som er 

satt. Vi ser her på selskapets rapportering av egen virksomhet og om den rapporterte 

virksomheten er i tråd med de føringer/mål som eier har satt. Vi vil også se på hvordan reglene 

om offentlig støtte blir fulgt.  

 

Vi viser for øvrig til de avgrensninger, forslag til revisjonskriterier og valg av metoder som revisjonen 

viser til i sin prosjektplan.  
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Revisjonen antyder oppstart i prosjektet i august 2019, med leveranse slik at rapporten kan behandles i 

kontrollutvalgsmøte 26.11.19. Det vil si at det vil være det nyvalgte kontrollutvalget for perioden 2019-

2023 som vil behandle rapporten.  

 

Planlagt ressursbruk er 150 timer. Revisjonen kan bruke 60 ubenyttede forvaltningsrevisjonstimer, 

og da blir det kr. 80 000 å betale for kontrollen. Det er budsjettert med 60 000 kr til selskapskontroll i 

kontrollutvalgets budsjett for 2019, utvalget må derfor be om en tilleggsbevilgning fra 

kommunestyret.  
 

Forvaltningsrevisor vil legge frem forslaget til prosjektplan i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets viktigste oppgave i denne saken er å vurdere om problemstillingen synes å omfatte de 

spørsmål som utvalget ønsker svar på gjennom selskapskontrollen i Rjukan Næringsutvikling AS. Videre 

skal kontrollutvalget vurdere om de finner at forslag til revisjonskriterier, avgrensning og metode synes å 

være i tråd med det utvalget ønsker. 

 
 

Vedlegg:  

- Prosjektplan  - Rjukan Næringsutvikling AS – gjennomføring og måloppnåelse 
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Prosjekt: 
 

Rjukan Næringsutvikling AS – 
gjennomføring og måloppnåelse 

 

 

Prosjektplan 

Bestilling, bakgrunn og formål  

Kontrollutvalget i Tinn kommune har bestilt prosjektplan for selskapskontroll av Rjukan 

Næringsutvikling AS. Selskapskontrollen skal være en kontroll med hvordan selskapet styres 

og drives, altså en forvaltningsrevisjon i selskap. Bestillingene er gjort i sak 3/19. 

 

Vedtaket er i samsvar med kommunens plan for selskapskontroll 2016-2019, der det er 

vedtatt en kontroll på gjennomføring av virksomhet.  

 

Rjukan Næringsutvikling AS har følgende formål: 

Fremme industri- og næringsvirksomhet i Tinn kommune med hovedfokus på lokal 

verdiskaping, trygging og etablering av arbeidsplasser gjennom utvikling av 

eksisterende virksomheter og tilrettelegging for nye virksomheter. 

Fremme industri- og næringsvirksomhet ved kjøp, oppføring, utvikling og drift av 

industri- og næringsbygg, og virksomhet som står i forbindelse med dette, herunder å 

delta med egenkapital i andre foretak med tilsvarende virksomhet.   

Selskapet skal arbeide innenfor rammen av godkjente næringsplaner i Tinn 

kommune. Selskapet skal samarbeide med det offentlige virkemiddelapparatet samt 

lokale, regionale og sentrale myndigheter.  

 

 

Problemstillinger/tema  

Vi foreslår to hovedtemaer: 

 

1. Kommunens oppfølging av selskapet og dialogen rundt de oppgavene selskapet skal 

utføre. Her er det aktuelt å se på om kommunen som eier får gitt tydelige føringer til 

selskapet, om føringer/mål er konkretisert på en måte som legger til rette for god 

virksomhetsstyring, og om det er etablert en god struktur for rapportering og styring.  

2. Selskapets gjennomføring av virksomhet. Hvordan selskapet følger opp de føringer/mål 

som er satt. Vi ser her på selskapets rapportering av egen virksomhet og om den 

rapporterte virksomheten er i tråd med de føringer/mål som eier har satt. Vi vil også se 

på hvordan reglene om offentlig støtte blir fulgt. 
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Prosjekt: 
 

Rjukan Næringsutvikling AS – 
gjennomføring og måloppnåelse 

 

Kilder for revisjonskriterier  

 Aksjeloven 

 Regelverk og veiledere om offentlig støtte 

 KS sine anbefalinger om eierstyring 

 Kommunens eierskapsmelding og andre relevante vedtak 

 Selskapets vedtekter 

 Strategisk næringsplan for Tinn kommune/gjeldene næringsplan før 2018 

 COSO-rammeverk for risikostyring og internkontroll 

 

Avgrensning 

Vi ser ikke på datterselskapet Skriugata 26 AS. 

Vi ser på perioden 2016 – 2018, og eventuelt første halvår 2019. 

 

Vi skal undersøke gjennomføring av virksomhet, der vi ser på hvordan selskapet følger opp 

de føringer/mål som er satt. I dette ligger ikke en undersøkelse av hvilken effekt 

næringstiltakene har eller hvor hensiktsmessige de er. Vi ser på om tiltakene kan sies å være 

i tråd med føringene. Dessuten om det er etablert gode rutiner på rapportering og om de 

følges opp, slik at kommunen som eier er informert om hvordan føringer/mål er fulgt opp.  

 

Metode 

Gjennomgang av sentral dokumentasjon som planer, avtaler, rapporter, aktuelle protokoller 

fra møter i kommunestyret og generalforsamling, dokumentasjon fra eventuelle eiermøter, 

årsmeldinger og andre former for rapportering. 

 

Intervju med daglig leder og ev. ansatte i selskapet. Det er også aktuelt å innhente 

informasjon fra kommunen. 

 

Oppstart og leveranse  

Vi kan starte arbeidet i august og levere rapport til kontrollutvalget slik at den kan behandles 

på møtet 26.11.19. Planlagt ressursbruk er 150 timer. Vi kan bruke 60 ubenyttede 

forvaltningsrevisjonstimer, og da blir det kr. 80 000 å betale for kontrollen.  

 

 

Skien 11.04.19 

Anne Sæterdal 

Prosjektleder 
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Arkivsak-dok. 19/08954-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS - 

Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

Bakgrunn for saken: 
Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS, til kontrollutvalg i ikke 

sammenslåingskommuner, fra Telemark kommunerevisjon IKS 

 

Kontrollutvalget får lagt frem saken slik at de får nødvendig informasjon om etablering av Vestfold og 

Telemark Revisjon IKS under henvisning til revisjonsforskriftens § 18 første ledd: 
Det sammenslåtte revisjonsselskap fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før 

sammenslåingen. 
 

Det kreves ikke nye vedtak om valg av revisor ved overføringen av revisjonsoppdragene til Vestfold og 

Telemark revisjon IKS. 
 

Saksopplysninger: 
Vestfold kommunerevisjon (§27 samarbeid) har ansvar for revisjonen av Vestfold fylkeskommune, 

Horten, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Re og Færder kommuner. Telemark kommunerevisjon IKS 

har ansvar for revisjonen av Telemark fylkeskommune og alle kommunene i fylket samt Larvik 

kommune. 

 

Kommune- og regionreformen påvirker kommunerevisjonsselskapene ved at det blir færre oppdrag for 

det enkelte revisjonsselskap. Videre har kommunerevisjonsselskapene i de senere årene vært gjennom 

betydelig rasjonalisering og effektivisering. Disse to forholdene medfører et behov for å samle ressursene 

for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og opprettholde sterke og gode fagmiljøer. 

Det ble derfor i 2018 gjennomført en utredning for mulig sammenslåing av kommunerevisjonsselskapene 

i Vestfold og Telemark. Utredningen ble avlagt 22. august 2018. I løpet av utredningsfasen ble 

det avholdt flere møter i et arbeidsutvalg sammensatt av styremedlemmer fra begge selskapene samt de 

daglige lederne. Prosessen har vært redegjort for i representantskaps-møter gjennom 2018 i Telemark 

kommunerevisjon IKS og i styremøter i Vestfold kommunerevisjon. Det har også vært orientert om 

utredningen i kontrollutvalgsmøter. Utredningen ble presentert i eiermøter i Vestfold 23. november og i 

Telemark den 19. november. Forslaget til sammenslåing ble positivt mottatt av eierrepresentantene i 

begge fylkene. 
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Hovedkonklusjonene i utredningen er: 

- Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS. 

- Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne og 2/3 

vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes til det dobbelte av den største 

kommunen. 

- Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet sikres egenkapital ved at 

egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019 

overføres det nye selskapet som annen innskutt egenkapital. 

- Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes. 

- Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. 

- Dagens enheter avvikles. 

 

Det er ønskelig at det nye selskapet er operativt fra 1.1.2020. For at det skal være mulig, må selskapet 

etableres og registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i selskapsavtaler for IKS må vedtas av 

kommunestyret/fylkestinget selv. Dette gir noen utfordringer på grunn av fylkes- og 

kommunesammenslåinger. For det første er ikke kommunestyre/fylkesting i de nye kommunene/ 

fylkeskommunen konstituert før mot slutten av 2019. For det andre må selskapsavtalen endres per 

1.1.2020 mht. angivelse av deltakere og ansvarsdel som følge av kommunesammenslåinger. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et brev til Aust-Agder fylkeskommune 29. januar 2019 

åpnet for at det skal være mulig å vedta endring i selskapsavtalen før grenseendringer faktisk trer i kraft. 

Deltakerkommunene i et IKS kan derfor velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter 

iverksettelsen av en grenseendring eller sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før 

grenseendringen eller sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne 

tre i kraft samme dato som grenseendringen eller sammenslåingen iverksettes. Men dette må altså vedtas 

av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemda. 

 

Med utgangspunkt i departementets forståelse og av forenklingshensyn legges det derfor fram to 

selskapsavtaler til vedtak samtidig, en som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019 og en som 

trer i kraft samtidig med at sammenslåingen iverksettes 1. januar 2020: 

 

En selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019. Den viser eierskapet basert på 

kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder i 2019. (Eierandelene er fordelt 

mellom de sammenslående enhetene basert på folketall slik at den sammenslåtte kommunen/fylkets 

eierandel tilsvarer eierandelen i den endelige avtale gjeldende fra 1. januar 2020.) 

 

En selskapsavtale som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Den viser eierskapet basert på kommune- og 

fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder fra og med 2020. 

 

Fylkene og kommunene i Vestfold og Telemark inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Fylkeskommunen/kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med 

en eierandel som fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende fram til 31.12.2019.  

2. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. 

desember 2019.  

3. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.  

4. Fylkestinget/kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til de nye fylkestinget/ 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget får lagt frem saken som en orientering på prosessen med etablering av Vestfold og 

Telemark Revisjon IKS. Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering. 
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Arkivsak-dok. 19/00083-3 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 30.4.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget – kommunestyremøte 2.5 

- Artikkel NKRF – Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet 

- Neste møte 

 

 

 

Vedlegg:  

- Artikkel NKRF – Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet 
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Arkivsak-dok. 19/00096-3 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 30.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 30.4.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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