
Meeting Book: Sauherad kontrollutvalg (24.04.2019) 

Sauherad kontrollutvalg 

Date: 2019-04-24T11:00:00 

Location: Sauherad kommunehus, Norsjø  

Note: 

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

47034560, snarest mulig.  

 

Innkalles:  

Sak 10-11/19 Kommunalsjef Stab, støtte og utvikling Mona Slaaen   kl. 11:00 
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Arkivsak-dok. 19/00070-8 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 24.4.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 24.4.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen til møtet 24.4.19 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 24.4.19 
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Arkivsak-dok. 19/00070-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 26.2.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteprotokoll fra møte 26.2.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra møte 26.2.19 legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møte 26.2.19 
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Møteprotokoll  
 

Sauherad kontrollutvalg 

 
Dato: 26.02.2019 kl. 12:00 – 15:00 
Sted: Bø kommunehus, kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00070 
  
Til stede:  Helge Aarnes 

Gunhild Kleven Ripeguru 

Roar Darrud 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
Kjetil Nyhus 

  
Forfall:  Hanna Storm 

Jarl Olav Rugtveit 

Halvor Langkås (vara) 
  
Andre: Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud (sak 1/19) 

Personvernombud Anne Guri Barsgård (sak 2/19) 

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Cecilie Stangeby (sak 4/19) 

 

Ordfører Mette Haugholt (sak 3/19) 

Ordfører i Bø kommune, Borgar Kaasa (sak 3/19) 

 

Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson (sak 3/19) 

Forvaltningsrevisor Dag Oftung (sak 3/19) 

Oppdragsrevisor Birgitte Lindner Bøen 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 

 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

 
Sakene blei behandla i følgende rekkefølge 2/19, 1/18, 3/19 – 9/19.  Orienteringene i sak 1-3 ble gitt i 

fellesskap med kontrollutvalget i Bø kommune.  

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

1/19 19/00070-1 Godkjenning av innkalling 26.2.2019 3 
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Møteprotokoll 

1/19 19/00070-2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2018 4 

Saker til behandling 

1/19 17/03425-41 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid 

for barn og unge - Sauherad kommune 
5 

2/19 19/02835-1 Sauherad kommunes implementering av GDPR 6 

3/19 17/06495-43 Status - arbeidet etter selskapskontrollen av IRMAT AS 7 

4/19 19/03347-1 
Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Sauherad kommune 
8 

5/19 19/02838-1 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune 9 

6/19 19/02802-1 
Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - 

Sauherad kommune 
10 

7/19 19/00078-1 Orientering fra revisor 26.02.2019 11 

8/19 19/00088-1 Referatsaker 26.2.2019 12 

9/19 19/00098-1 Eventuelt i møte 26.2.2019 13 

    

 

 
Bø, 26.02.2019 

 

 

Helge Aarnes       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

1/19 Godkjenning av innkalling 26.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 26.2.2019 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 26.2.2019 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

1/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.2018 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteprotokoll fra møte 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteprotokoll fra møte 26.11.2018 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Forebyggende arbeid for 

barn og unge - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 1/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid – Forebyggende arbeid for barn og unge, til orientering.  

 

Senest i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan 

vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 
 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef oppvekst Beate Darrud orienterte om hvordan kommunen har arbeidet med 

oppfølgingen av rapporten. Kontrollutvalgsmedlemmene fikk svar på spørsmål.  

 

Orientering blei gitt til kontrollutvalgene i Sauherad og Bø i fellesskap.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar første rapportering etter forvaltningsrevisjonsrapport del 2 – Midt-Telemark 

barnevernssamarbeid – Forebyggende arbeid for barn og unge, til orientering.  

 

Senest i august 2019 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om hvordan 

vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt dette arbeidet har gitt. 
 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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2/19 Sauherad kommunes implementering av GDPR 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 2/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Personvernombud Anne Guri Barsgård orienterte om kommunens implementering av GDPR, og svarte 

på spørsmål fra utvalgsmedlemmene.  

 

Orienteringa blei gitt til kontrollutvalgene i Sauherad og Bø i fellesskap. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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3/19 Status - arbeidet etter selskapskontrollen av IRMAT AS 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 3/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Forvaltningsrevisorer Kirsti Torbjørnson og Dag Oftung orienterte om innholdet i selskapskontroll 

bestilt fra kommunestyret i Bø. Dei kommenterte også på hvordan en kan sjå på spørsmål om selvkost 

jf. brev stila til leder av kontrollutvalget.   

  

Sekretariatet informerte om oppfølging av selskapskontrollen av Irmat når det kommer til håndtering 

av kommunalt næringsavfall. Denne saken skal opp i kommunestyret 28.2.  

 

Kontrollutvalget kommenterte innkommet brev i saken.  

 

 

Votering 
Enstemmig 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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4/19 Kommunal registrering av psykisk utviklingshemmede og grunnlag 

for kompensasjon fra staten - Sauherad kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Møtebehandling 
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Cecilie Stangeby besvart spørsmålene fra kontrollutvalget.  

 

Fremvisningen fra kommunalsjefen legges ved protokollen.  

 

Leder satte frem følgende forslag til vedtak: Det ble gitt en tilfredsstillende orientering og 

kontrollutvalget tar saken tas til etterretning.  

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Det ble gitt en tilfredsstillende orientering og kontrollutvalget tar saken tas til etterretning. 
 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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5/19 Årsmelding 2018 for kontrollutvalget - Sauherad Kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 5/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

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

en tilfredsstillende oversikt over kontrollutvalgets aktivitet i 2018. 

 

 

Møtebehandling 
Kontrollutvalget gikk gjennom årsmeldinga for 2018. 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2018 slik den foreligger.  

 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:  

«Kommunestyret tar Årsmelding 2018 for Sauherad 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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6/19 Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 2019 - Sauherad 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 6/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet ble lagt fram for kontrollutvalget. 

 

Leder satte frem følgende forslag til vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurdering og 

tar saken til orientering.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurdering og tar saken til orientering.  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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7/19 Orientering fra revisor 26.02.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 7/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor ga utvalget en orientering om den løpende revisjonen i kommune.  

- Merknad i lønnstest 

 

Kontrollutvalgsmedlemmene fikk svar på spørsmål.  

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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8/19 Referatsaker 26.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 8/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Referatsakene tas til orientering 

 

 

Møtebehandling 
Det ble orientert om følgende i saken:   

 

1. Referatsaker 

- Temarks vårkonferanse 26.4 i Arendal.  

   Gunhild Kleven Ripegutu og Roar Darrud melder seg på.  

- FKT - Invitasjon til høring - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

 

2. Neste møte Onsdag 23. april 2019 kl. 10:30. 

- Regnskap for 2018 for Sauherad kommune 

- Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

- Oppfølging av Forvaltningsrevisjonsrapport del 1 – Midt-Telemark barnevernstjeneste 

- Referatsaker/Eventuelt 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Referatsakene tas til orientering 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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9/19 Eventuelt i møte 26.2.2019 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Sauherad kontrollutvalg 26.02.2019 9/19 

 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Ingen saker blei behandla.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/07899-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Nummerert brev nr. 4 - Varsel om avvik i revisors beretning til 

Sauherad kommune for 2018. 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 4 til orientering og oversender nummerert brev nr. 4 til 

kommunestyret. 
 

Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det foreslås nødvendige tiltak og foretas endringer i 

årsbudsjettet når det er rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt 

eller regulert årsbudsjett.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Det er kommunestyret og kontrollutvalget som er revisors oppdragsgiver. Revisjonsberetningen rettes til 

kommunestyret. All annen rapportering skal rettes til kontrollutvalget med kopi til rådmann. 

Kontrollutvalget er etter kommuneloven tillagt et særskilt tilsyns- og kontrollansvar, og det er da ikke 

unaturlig at forhold som er vurdert å ha stor betydning kommuniseres skriftlig til utvalget. 

 

Saksopplysninger: 
Etter forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 skal kontrollutvalget 

påse at de forhold revisor har tatt opp i nummerert brev blir fulgt opp. Verken revisor eller 

kontrollutvalget har instruksjonsmyndighet overfor rådmannen eller den øvrige forvaltningen i 

kommunen. Kontrollutvalget må derfor fremme en sak for kontrollutvalget med forslag til tiltak som 

utvalget ønsker at kommunestyret skal vedta.  

 

Revisjonen har oversendt nummererte brev nr. 4 til kontrollutvalget.  

 

Nummerert brev nr. 4 gjelder feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet. 

Investeringsregnskapet i Sauherad kommune viser et betydelig avvik i forhold til både opprinnelig og 

regulert budsjett. Det er i løpet av året foretatt to budsjettjusteringer som har økt avviket ytterligere. I 

følge forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommunen §§ 20-11 skal det når det er rimelig 

grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett foreslås 

nødvendige tiltak og foretas endringer i årsbudsjett.  
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Avvikene i investeringsregnskapet i forhold til både opprinnelig og regulert budsjett vil medføre et 

forbehold under avsnittet om budsjett i revisors beretning til Sauherad kommunes årsregnskap for 2018.   

 

Telemark kommunerevisjon IKS v/Birgitte Lindner Bøen redegjør for brevet i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta nummerert brev nr. 4 til orientering og i form av 

innstilling til kommunestyret be rådmann følge opp slik at årsbudsjettet reguleres.  

 

 

 

Vedlegg:  

- Nummerert brev nr. 4. 
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Arkivsak-dok. 19/04520-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 - 

kontrollutvalgets uttalelse 

 

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

 

Kontrollutvalget har behandlet Sauherad kommunes årsregnskap for 2018. Sammen med 

årsregnskapet forelå årsberetning fra rådmannen. Telemark kommunerevisjon IKS har avlagt 

revisjonsberetning samt rapport vedrørende årsregnskapet. 

 

Driftsregnskapet viser kr 243 190 355 til fordeling drift og et regnskapsmessig resultat som går i 0. 

Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket resultat på kr. 1 180 605. 

 

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 viser også til nummeret brev nummer 4. fra Telemark kommunerevisjon IKS.  

 

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

 

Revisors rapport til kontrollutvalget vedrørende årsregnskapet for 2018, datert 2.4.2019 og nummeret 

brev nr. 4 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 før det vedtas. Ifølge forskrift om årsregnskap og årsmelding § 10 skal 

kommunens årsmelding fremlegges for kontrollutvalget før det gir sin uttalelse. Kopi av kontrollutvalgets 

uttalelse skal sendes før formannskapet avgir innstiling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets uttalelse skal ligge ved saken ved behandling i kommunestyret. 
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Saksopplysninger: 
Sauherad kommune har avlagt årsregnskap og oversendt sin samlede årsberetning til revisor og 

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

kommunerevisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 2.4.2019 og den er en beretning med 

forbehold. Det er en beretning med forbehold fordi det er et stort avvik mellom investeringsregnskapet og 

investeringsbudsjettet.  

 

I tillegg har revisjonen levert en rapport om revisjon av regnskapet for Sauherad 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 (forholdet mellom netto driftsresultater og driftsinntekter) som staten 

v/Teknisk beregningsutvalg har satt for en sunn kommuneøkonomi er 1,75%. I Sauherad 

kommune er netto resultatgrad for 2018 på 1,3%.  

- Sauherad kommune har høy lånegjeld med kr 404,6 mill. Lånegjeld i prosent av anleggsmidler 

ligger på 95% noe som er langt over anbefalt grense på 75%.  

- Kommunen betaler minste tillatte låneavdrag etter regneark modellen. Fra 2020 må alle 

kommuner bruke den forenklede modellen. Dette medfører en økning i beregnet avdrag.  

- Kommunens likviditetsgrad er på 2,53. Denne bør være over 2. 

- Kommunen har 50,2 mill. i ubrukte lånemidler. Stadig stigende saldo på ubrukte lånemidler 

tilslører den underliggende likviditetssituasjonen i kommunen. Den reelle likviditeten er svak.  

 

Mona Slaaen møter for å presentere årsregnskap og årsberetning 2018 for Sauherad kommune. Telemark 

kommunerevisjon IKS v/ Birgitte Lindner Bøen 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 Sauherad kommune for 2018  
- Årsregnskap 2018 for Sauherad kommune med revisjonsberetning.  

- Årsmelding 2018 for Sauherad kommune  

- Saksfremlegg til formannskapet og kommunestyret – Regnskapssaken 2018  

- Nummerert brev nr. 4 
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 Sauherad kommune  

 

Arkiv: FE - 210 

Saksmappe: 19/358 - 1 

Saksbehandler:  Mona Slaaen 

Dato: 12.02.2019 

 

 

 

Årsoppgjøret 2018 - årsmelding og årsberetning 

 
 Formannskapet  

 Kommunestyret  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 
 

1. Driftsregnskapet 2018 avsluttes i balanse med avsetning til 
disposisjonsfond på 6,5 mill kr. 

 
2. Investeringsregnskapet 2018 viser merforbruk på 1,2 mill kr som 

finansieres av fremtidige kapitalinntekter.  

 
3. Sauherad kommune sin årsmelding og årsberetning 2018 godkjennes 
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Sammendrag 

Kommuneadminstrasjon avla regnskapet til fristen.  Resultat for året er i tråd med 
tertialrapporteringene og informasjon i budsjettprosessen for 2019.  Både netto 
resultatgrad (korrigert for reservasjonssaken) og disposisjonsfond er gode 
resultater, sett i forhold til anbefalte måltall.  Sykefraværet har kontinuerlig 
nedgang fra 2013, og resultatet er svært godt, sett i forhold til mål og 
gjennomsnittet av kommuneNorge.   
 
Merinntekter for 2018, som ikke kan videreføres inn i 2019, er hovedutfordringen 
for budsjett 2019.  Året 2018 hadde skattevekst utover budsjett og merinntekter for 
tilskudd for integrering og kompetanse. 
 
Driftsregnskapet: 
 
Driftsregnskapet er gjort opp i balanse med avsetning til disposisjonsfond kr 6,5 mill 
kr.  Netto resultatgrad for Sauherad  i  2018 er på 1,28% eller 5,5 mill kr.  Det er noe 
lavere resultatgrad i 2018 enn 2017.  Korrigert resultatgrad ift reservasjonssaken på 
2,5 mill kr, så blir resultatgraden på 1,86%, litt over anbefalt nivå på 1,75%.    
KommuneNorge sin resultatgrad var på 2,7% i 2018 (basert på foreløpige 
rapporterte tall i Kostra pr. 15. mars 2019).  Kommunegruppa hadde en 
gjennomsnittlig netto resultatgrad på 1,6%.  Sauherad leverer resultater omtrent 
som 2017, korrigert for reservasjonssaken, som var spesiell i 2018. 
 

 
Økonomirapporteringer og resultat er i tråd med prognosene gitt I 
tertialrapporteringer og budsjettbehandlingen for 2019. 
 
Skatteveksten tok seg vesentlig opp mot slutten av året, og bidro positivt.   Rimelig 
lønnsoppgjør og gunstig rentebalanse bidro også positivt.   I tillegg blei det positive 
avvik på drifta innenfor tjenesteområdene integrering & kompetanse og stab.   
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Sykefravær og HMS 
 
IA-målet for sykefravær er for første gang nådd i 2019.   
Resultatet for 2018 blei på7,3%, mot målet på 7,4%.   
Gjennomsnittlig sykefravær for kommuneNorge var 9,9% i 2017.  
I 2018 er det også gjennomført månedlig rapportering med fokus på status, risiko og 
tiltak på alle enhetene.  Prioriterte ressurser på lederstøtte innenfor HMS og 
sykefravær, og spesielt utviklingsarbeid knytta til heltidskultur/ “Nytt blikk”.  Dette 
vurderes som medvirkende årsaker til de gode resultatene på drift, og spesielt 
redusert sykefravær i perioden 2013- 2018.  Tiltakene er videreført i 2019.  
Sauherad har hatt kontinuerlig nedgang i sykefraværet siden disse ressursene blei 
prioritert i 2013. 
 

 
 

 
 
 
Når det gjelder avvik ift. bevilgede budsjettrammer, så viser Rådmannen til sin 
årsberetning og avviks-kommentarer der.  
 
Status økonomisk plan 
 
Med avsetning til disposisjonsfond på 6,5 mill kr i 2018,  er utviklingen og de 
økonomiske resultatene i tråd med økonomisk plan.  Sauherad har ved utgangen av 
2018 et disposisjonsfond på 21 mill kr, tilsvarende 5,1% av driftsinntektene.  
Disposisjonsfond skal takle endringer i rammeforutsetningene, og vil være viktig 
bidrag inn i ny kommune.  
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Utvikling økonomisk plan 
 - fra underskudd til disposisjonsfond i perioden 2011-2019: 
 

 
 

 
Investeringsregnskapet  
 
Finansiering av investeringsregnskapet sees under ett, når man gjør opp regnskapet 
ved årets slutt.  Det betyr i praksis at alle midler 31/12 dras inn og re-budsjetteres 
på nytt år ut i fra behov og status på nytt år.  Rådmannen legger frem egen sak på 
re-budsjettering av vann- og avløpsinvesteringer fra 2018 til 2019, og evt. 
nedjustering av nivå.   Re-budsjetterings-sak på andre investeringer vil Rådmannen 
legge frem i løpet av 2019. 
 
Egenkapitalinnskudd KLP 1,2 mill kr var budsjettert og finansiert av kapitalinntekter i 
2018, fordi man ikke kan finansiere dette med lånemidler.  Beløp må derfor 
finansieres av kommende kapitalinntekter. 
  
Vurdering 
Årsberetning, årsmelding og regnskap med noter gir utfyllende, god og tilstrekkelig 
informasjon.   
 
Utfordringen 2019 blir å justere driftsnivået til de inntektene kommunen har til 
rådighet,  og samtidig følge lovverkets krav til kvalitet på tjenestene innenfor de 
økonomisk rammene Kommmunestyret har vedtatt.  Samtidig skal vi sikre 
betryggende overgang til ny kommune.   
 
Konklusjon 
Viser til min tilrådning 
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Åse Egeland   

rådmann  

  

  

 

 

Trykte vedlegg: 
 Sauherad kommune årsberetning og årsmelding 2018 244498 

 Regnskapsdokument 2018 revidert (003) 244499 

 

 

Dokumentliste fra saken: 
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Årsmelding 2018 

 

Sauherad kommune  Side 2 
 

 

 

NØKKELTALL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

4346 4338 4303 4359 4293

88 84 84 82 84

Antall plasser i barnehageplass 150 165 178 195 179

440 414 417 396 403

Antall elever i privatskole 71 72 77 94 100

214 207 198 214 258

245 250 262 266 246

mill kr -7,1 10,98 10,98 7,1 5,4

mill kr 222,7 226,9 236,1 241,5 250

86,3 90,7 96,5 103,2 106,4

136,4 136,2 139,6 138,3 143,6Rammetilskudd

omsorgstjenesten

Kommuneorganisasjon:

antall årsverk

Netto driftsresultat

Frie inntekter: 

Skatteinntekter

Antall tjenestemottakere pleie 

Antall innbyggere

Andel barn 1-5 år med barnehageplass

Antall elever egen grunnskole
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Sauherad kommune  Side 4 
 

1. Rådmannens årsberetning 
I årsmeldingen ønsker rådmannen å gi et bilde av 

aktivitetene og utviklingen i Sauherad kommune i 

2018. 

 

Det gis også gjennomgang av regnskap og den 

økonomiske situasjonen for kommunen. 

 

Resultatet av kommunens drift må vurderes i forhold 

til vedtatte målsettinger, både i kommuneplan og 

budsjett/økonomiplan.  

 
 

Kommuneplanens visjon og mål 

 

Visjon for Sauherad:   

 

 Sauherad skal være et godt sted som folk i 

alle aldre finner attraktivt gjennom gode 

nærmiljø, stimulerende omgivelser og gode 

utviklingsmuligheter i alle livsfaser.  

 Muligheter skal kunne realiseres innenfor 

rammer som tar hensyn til dagens behov og 

uten å ødelegge for framtidige generasjoner.  

 

 

Sauherad og Bø kommune har vedtatt 

kommuneplanen sin samfunnsdel for Midt-Telemark 

kommune i februar 2019. Planen tar utgangspunkt i 

intensjonsavtalen for Midt-Telemark kommune «Vi 

skapar framtida saman» og er utformet med mål og 

strategier for å utvikle hele den nye kommunen. De  

viktigste grepene i planen er:   

 

 Sterk vektlegging av tverrfaglig arbeid og 

tidlig innsats – uansett alder 

 Midt-Telemark kommune er et regionalt 

senter i den nye regionen/fylket 

 Utdanning (USN, Bø vgs, Sagavoll, 

Nome vgs)  

 Næring (handel, reiseliv, kompetanse, 

industri) 

 Kommunen skal være innovativ, miljø- og  

framtidsretta med ambisjon om god 

samfunnstvikling 

 Arealstrategi som prioriterer mellom de ulike 

sentra i den nye kommunen: Gvarv er 

vektlagt som lokalsenter i Sauherad-delen i 

Midt-Telemark kommune 

 

 

Måloppnåelse 
Rådmannen mener de kommunale tjenestene i 

Sauherad er gode og at kommunen gir sine 

innbyggere høy grad av behovsdekning.  

 

2018 gav Sauherad kommune et godt økonomisk  

resultat.   Rådmannen  har fortsatt hyppig 

rapportering, for å sikre økonomisk kontroll.  

Skattevekst utover nasjonale anslag, merinntekter 

flyktninger, gunstig lønnsoppgjør og rentebalanse er 

hovedforklaringene til det gode resultatet i 2018.    

 

Folketallsutvikling 
Folketallsutviklingen svinger, Sauherad reduserer 

med 66 personer i 2018.  Dette utgjør en nedgang på 

0,6%.  Telemark vokste med 0,0%, og landet med 

0,6%. Innbyggertallet vil svinge fra år til år, men må 

sies å være rimelig stabilt i Sauherad.   

 

 
Tabellen nedenfor viser utviklingen.  

 

 

Innbyggere i Sauherad 

 
2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4277 4274 4314 4 369 4325 4 346 4 338 4 303 4 359 4 293  
 
 

Næringsliv & kultur: 
Det er flere store arrangementer i Sauherad i løpet av 

året, med stor grad av frivillighet.  Norsjø 

kammermusikkfest, Norsk Eplefest, Sauherad-dagene 

og Telemarksveka.  Kartfestivalen hadde arrangement 

i 2018, etter et opphold i 2017.  Kartfestivalen er slått 

konkurs.  

 

Næringsfondet har i 2018 vært disponert til flere, 

mindre prosjekter for  næringsetablering i Sauherad. 

Mange av disse har tilknytning til gard & frukt, 

opplevelser i Fruktbygda/ turisme og stedsutvikling.   
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 Kommunale tjenester 
Kommunens enheter står for en tjenesteproduksjon på 

et høyt nivå både i omfang og kvalitet. I omstilling og 

utvikling erkjenner Sauherad kommune at det å 

tilfredsstille lov og avtaleverk er det viktigste.   

Tilstrekkelig nivå er «godt nok», og dette må 

aksepteres. 

  

Oppvekst (skole og barnehage) og Helse, omsorg og 

velferd står for hovedtyngden tilnærma 90% de 

kommunale årsverkene. Miljø og utbygging og 

administrasjonen er viktige for infrastruktur, støtte til 

enhetene, politisk sekretariat, samfunnstjeneste og 

strategisk utvikling av kommunen. 

 

Barnevernet er styrket i perioden 2011-2018.   

Sauherad er vertskommune for barnevern, PPT og 

landbruk i Midt-Telemark regionen.  

  

Kommuneøkonomi 
 

Veien ”ut av Robek” har hatt som mål at Sauherad 

skulle bruke omstillingsperioden til å skaffe seg en 

bærekraftig økonomi .  Budsjett og økonomiplanen 

har derfor satt som mål at nivået på inndekning av 

tidligere underskudd, 3-5 mill kr, skal brukes til 

disposisjonsfond/ buffer.  Sauherad leverer i forhold 

til planen.   

 

Netto driftsresultat i 2018 er på 5,4 mill kr eller 1,1% 

av driftsinntektene  (2017: 7,1 mill. kr eller 1,7% ). 

 

Regnskapet avsluttes med avsetning til 

disposisjonsfond på 6,5 mill kr.  Budsjettert avsetning 

var på 8,1 mill kr.  Den endelige resultatet er i tråd 

med rapportering i løpet av året 2018.  

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2018 på 21 

mill kr, eller 5% av sum driftsinntektene. 

  

Målkort og virksomhetsplan med månedlig 

rapportering og definering av tiltak har hatt positiv 

effekt i 2018.       

 

Kommunens lånegjeld  er på 405 mill kr. Likviditeten 

har vært tilfredsstillende i 2018, og 20 mill kr av  

overskuddslikviditeten er plassert. 
 

 

Kommuneorganisasjonen 
Pr. 31.12.2018  har Sauherad 246 årsverk i drift.  Pr. 

31.12.2017 var det 266 årsverk, fordelt på vel 330  

personer. Nedgangen skyldes at teknisk sektor og 

ergo-/fysioterapi er virksomhetsoverdratt til Bø 

kommune.   

 

I 2018 har det gjennomsnittlige sykefraværet vært 

7,3%, en nedgang på 8% fra forrige år.  Det er satt inn 

konkrete tiltak og ressurser til lederstøtte for å jobbe  

målretta innenfor dette området.  Arbeidet med 

«Heltidskultur» videreføres i utviklingsarbeidet «Nytt 

Blikk».  Dette arbeidet skaper positive ringvirkninger 

på opplevd brukerkvalitet, personalpolitikk, 

sykefravær og ikke minst merverdi på 

utviklingsarbeid med bruker i fokus. 

 

Energi og klima 
Det blei vedtatt en energi- og klimaplan for Sauherad 

kommune i 2009. Planen legger føringer for 

kommunens egen drift, for kommunens 

arealforvaltning, for landbruksplanen og for 

samfunnsplanlegging. Kommunens vedtak om å 

samle skoledrift i ett anlegg innebærer redusert 

energibruk til oppvarming. Økning i skoleskyss 

motvirker den gevinsten. Øvrig bygg-fortetting er 

også et viktig energisparende tiltak.  Aktuelle saker 

for 2018 har vært: nei til salg av heliumballonger og 

tiltak for reduksjon av plastforbruket. 

 

Beredskap 

 
Beredskapsarbeidet i kommunen har vært prioritert.  

Fylkesmannen hadde i 2018 tilsyn på området. 

 Planverket var god oppdatert og vi fikk gode og 

nyttige tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. I 

hovedtrekk er beredskapssituasjonen god. Det er 

etablert en administrativ beredskapsgruppe som 

møtes jevnlig. Det er utpekt en egen 

beredskapskoordinator og kommunens 

beredskapsplan for kriseledelsen holdes oppdatert. 

Det er etablert sms-varsling til kriseledelsen via 

AMK-sentral.  Sauherad har felles 

beredskapskoordinator og Beredskapsråd med Bø.  
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Ny kommune 
Arbeid med å bygge ny kommune sammen med Bø 

har prega virksomheten i 2018. Rådmannen, 2 av 

kommunalsjefene og 2 enhetsledere har 50% funksjon 

i begge kommuner. Sauherad og Bø har felles 

toppledergruppe (RTL) og utvida ledergruppa (RUL). 

Å bygge ny kommune er en krevende og arbeidsom 

omstilling, som også påvirker daglig drift.  

Hovedfokus i 2018 har vært både planlegging og  

gjennomføring. Felles teknisk sektor blei fullt etablert 

fra 1.11.18. Fra samme dato blei kommunalsjef 

oppvekst med stab samlokalisert på Akkerhaugen.  

Ny kommune skal være klar 1.1.2020. Rådmannen 

opplever at det er godt og tillitsfullt samarbeid 

mellom administrasjon, folkevalgte og tillitsvalgte. 

 

 

Avslutning 
Alle ansatte sin innsats hver dag er avgjørende for at 

Sauherad  kan levere gode kommunale tjenester til 

innbyggerne.  Rådmannen vil takke kommunens 

ansatte for svært god innsats gjennom året. 

Omstillingskompetansen som er opparbeidet er svært 

verdifull.  I 2019 er vi over i en gjennomføringsfase i 

etablering av Midt-Telemark kommune.   

 

Inntektsnivået til kommunene var godt også 2018.   

Kombinert med hyppig og stram styring - gav det 

gode resultater, og en unik mulighet for å gjenvinne 

lokal myndighet til å ta ansvar for utvikling av Midt-

Telemark kommune.  Fokuset nå er å sikre god 

overgang og oppstart i ny kommune 2020. 

  

Rådmannen takker kommunens ledere,  politikere, 

tillitsvalgt- og vernetjeneste for samarbeidet i året 

som gikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauherad  kommune, februar 2019 

 

 

 

 

 

Åse Egeland     

       

Rådmann 

 

 

 

Mona Slaaen 

 

Ass. Rådmann/ Kommunalsjef Stab, Støtte, Kultur & 

Utvikling
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2. Kommunal drift 
Sauherad kommune har i dag en god basis for videreutvikling av styringssystemer som for eksempel ”overordna 

årshjul”.  Nødvendigheten av funksjonelle styringssystemer er en prioritert oppgave både for politisk og 

administrativ ledelse i kommunen. 

 

 

(les årshjul mot høyere) 

 

 
 

1. januar 

 

Ila juni KS vedtar 

økonomiplan og 

rammer for neste år. 

I tillegg gis det 

styringssignaler 
som Rådmannen 

legger til grunn i sin 

budsjettforslag til KS 

senere på høsten 

Ila. oktober  gir 

Rådmannens sitt 

budsjettforslag til 

budsjett og 

økonomiplan på 

bakgrunn av 

styringssignaler fra 

økonomiplan i juni 

og vekst-

forutsetninger 

ellers fra 

statsbudsjett.   Og 

signaler fra 1. og 2. 

tertialrapportering 

FASE 1 

Analysefase 

FASE 2 

Klargjøre finansielt  

ståsted og forutsetninger. 

Administrasjon 

FASE 3 

Tiltaksfase 

(Utarbeide mulighetsområdet). 

Administrasjon 

 

FASE 4 

Prioriterings fase 

Politisk 

Ila mai 

behandles 

regnskapet 

forrige  år og 1. 

terital-

rapportering 

dette år 
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Fagsjefsområde Stab, Støtte, Kultur & Utvikling (kultur fra 1/7-2017) 
 

Tjenesteområdet omfatter følgende 

aktiviteter: 

 Politisk, ordfører, formannskap og 

kommunestyret (1,1 årsverk) 

 Rådmannens lederteam (3,5 årsverk) 

 Stab & Service (5,5 årsverk)   

 Økonomi & Personal (7,4 årsverk) 

 Annet (Till.valgt/ vernetjeneste (2 

årsverk) 

 Kultur (4,2 årsverk) 

 Midt Telemark IKT kr 2.651.000 

 Midt Telemark Rådet kr 201.000 

 Midt Telemark Næringsutvikling kr 

753.000 

 Revisjon og kontrollutvalg kr 

897.000. 

 Kirkelig fellesråd, tilskudd kr 

3.532.000 

 

Tjenesteområdet sin utvikling: årsverk, sykefravær og økonomisk 

ramme: 

      

 

 

 

 2016 2017 2018 

Antall årsverk (hele 

stillinger) 21,1 24,1 23,7 

Sykefravær  % 8,3% 5,4% 5,3% 

Netto ramme mill kr 

34 

(inkl. kultur 5 

mill kr) 

34,3  

(inkl. kultur 4,9 mill 

kr) 

38,0 (inkl kultur 

5,1 mill kr) 

Nøkkeltall for området:    

Antall henvendelser pr mnd.  

(telefoner, mail og 

henvendelser ellers) 3100 4298 

Øk/pers 1900 pr 

mnd 

 

Antall mill kr skatt og 

arbeidsgiveravgift og 

kommunale 

eiendomsavgifter og andre 

krav pr år mill kr 

 

386 mill kr 

skatt og 

arb.g.avg. 

408 mill kr skatt og 

arb.g.avg 

92,5 mill kr 

Fakturering 

418 mill kr skatt og 

arb.g.avg 

98,7 mill kr 

Fakturering  
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Restanse i % skatt og 

fakturering utgangen av året 

4,6% og 

0,65% 

Hhv 16,4 mill 

og 2,1 mill kr 

5,16% og 2,3%  

Hhv 16,4 mill og 1,96 

mill kr 

hhv 14,6 mill og 

1,01mill (1,09%) 

Antall utlønning pr måned  

Kun 40 lønnsslipper i 

papirversjon 
(teknisk, NAV, kultur,  Ca 550 Ca 550 Ca 550 

Antall inngående dokumenter 

pr. år Sauherad kommune 6 576 7 144 7 880 

Antall utgående dokument 

pr. år Sauherad kommune1 5 663 5 863 5 623 

Antall inngående fakturaer 

pr. måned (des.) 840 (des.) 810 Des (785) 

Andel e. fakturaer (mottatt) 58% 59,4% 76,8% 

Serviceavtaler enhetene/ 

brukerundersøkelser 

Serviceavtale  

Ja  

Innbygger-

undersøkelse 2018 

Medarbeiderundersøkelser Ja Nei  Ja 

Antall utgående fakturaer pr. 

måned    

(des.) 384 

48% andel e-

faktura/ 

avtalgiro 

(des.) 380 

50% andel e-

faktura/avtalegiro 

(des.) 434  

65% andel e-

faktura/avtalegiro 

 

Kultur 2016 2017 2018 

Antall årsverk 4,58 4,6 4,2 

Sykefravær 0,6% 1,5% 0,6% 

Antall elever kulturskole 123 125 97  

Venteliste kulturskole 9 7 0 

Bibliotekets totale utlån 11 427 11 977 8 350 

 

Tjenesteutvikling og utfordringer:  

 Stab, Støtte, Kultur og Utvikling har gjennom gevinstprosesser skaffet kapasitet til nye prioriterte 

arbeidsoppgaver innenfor sentralt styringssystem/kontroller-funksjon og kommunikasjon.   

 Enheten tar i mot medarbeidere fra ytre enheter, bygger team og gjennomfører arbeidsdeling.   

 Enheten er sårbar på nøkkelfunksjoner, men team-organisering og kunnskapsdeling  avhjelper dette. 

 Videreutviklet og forbedret arbeidsmetodene mellom administrasjon og politikk. 

 Rekruttere for fremtiden, slik at vi har rett kompetanse til å jobbe riktig på de store systemene på 

kommunenivå i fremtiden – digitalisering.   

 Videreutviklet ERP og Web-Sak (økonomi, lønns og personalsystemet og saksbehandlersystemet) ut i hele 

organisasjonen, utviklet prosesser som er effektive og veldrifta ut i fra «beste praksis» og i riktig digital 

retning.  Styringssystem for lederne og kontroller-kapasitet er satt i drift 2017 og videreutviklet i 2018. 

                                                 
1 Sakarkiv system/web sak 
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 Innenfor kulturfeltet er det jobbet med lavterskeltilbud til barn og unge - Sommer i Sauherad og Vinter i 

Sauherad. 

 Frivilligsentral er etablert i Kjernehuset på Gvarv, og vil være viktig bidrag fremover. 

 Kulturskolen er rimelig stabil.  Tilbudet utvikles kontinuerlig for å møte utvikling, etterspørsel og behov. 

Resultatmål og avvik fra resultatmål: 

 Fagsjefsområde Stab, Støtte, Kultur & Utvikling er i mål ift. tildelt ramme 2018, med et mindreforbruk.  

Fagområdet hadde økt ressursbruk knytta til kommunereform-prosesser, men mindreforbruk på andre poster 

har dekt dette opp.  Effektivisering av lederfunksjoner/ rådmannsteam og ny kommunalsjefsstruktur er 

forsøkt kompensert i stab, men har heller medført et mindreforbruk på lønn grunna 

rekrutteringsutfordringer. 

 Sykefravær samlet for fagområdet har ikke nådd sitt mål i 2018, men enkelte enheter har nådd sitt mål.  

Fagområdet jobber tett med oppfølging av sykemeldte, dialog og tilrettelegging.  
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Fagsjefsområde Oppvekst (Kultur overført Stab, Støtte, Kultur og Utvikling, TIK overført 

Helse, Omsorg og Velferd) 
 

Området omfatter følgende 

rammeområder 

 Fellestiltak skoler 

 Fellestiltak barnehager, 

tilskudd privat 

barnehagedriver 

 Sauherad barne-  og 

ungdomsskole  

 Midt Telemark PPT 

 Midt Telemark barnevern 

 

 

 

Tjenesteområdet sin utvikling: årsverk, sykefravær og økonomisk ramme 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Antall årsverk  

(kultur og integrering gikk ut 1/7-2017) 

 

106,5 

 

83,3 

 

88,7 

Sykefravær % 

(kultur og integrering gikk ut 1/7-2017) 

8,3% 6,5% 4,4% 

Samlet ramme for området oppvekst mill kr 

 (kultur og integrering gikk ut 1/7-2017) 

 

90,6 

 

84,2 

 

89,7 

 

Samlet har sektoren et resultat på 89,7 mill, et overforbruk på kr 6,6 mill. Overforbruket ligger på tilskudd til private 

barnehager, overføringer til private skoler, samt kostnader knyttet til fosterhjemsplasseringer.  Tilskudd til private 

barnehager ble ekstra høyt i 2018 da Sauherad kommune etterbetalte for lite utbetalt tilskudd for perioden 2014-

2017. Dette var engangskostnader som ikke vil bli videreført inn i 2019.  
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Barnehage 2016 2017 2018 

Antall barn 178 195 179 

Antall barn 1 – 5 år med barnehageplass (%) 

Sauherad 

 

83,9% 

 

82% 

 

          84% 

 

Grunnskole 2016 2017 2018 

Antall årsverk 50,4 49,4 52,7 

Sykefravær 5,9% 5,2% 3,8% 

Elever egen grunnskole 417 396 403 

Elever privatskole 77 94 100 

*Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Sauherad 41,2 40,5 39,9 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Telemark 40,3 40,6 40,8 

Elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning 

 

12,0 % 

 

14,3 % 

 

12,4% 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. 

innbygger 6-15 år 

 

107 421 

 

110 126 

 

110 597  

Antall brukere SFO 75 78 91 

Antall brukere full tid SFO 19 26 28 

 

*Grunnskolepoeng beregnes som summen av elevens avsluttende karakter, delt på antall karakterer og ganget med 

10. 

MT Barnevern 2016 2017 2018 

Antall årsverk 15,5 18,5 19,8 

Sykefravær 14,4 11 7,6% 

Nye meldinger hele Midt Telemark 239 195 176 

Nye meldinger Sauherad 59 61 44 

Antall barn med tiltak Midt Telemark 162 157 158 

Antall barn med tiltak Sauherad 36 46 49 

Antall barn i fosterhjem/ institusjon 62 66 64 

 

 

MT PPT 2016 2017 2018 

Antall årsverk 10,6 10 11,5 

Sykefravær 5,7% 5,2% 0,8% 

Antall saker totalt 536 520 433 

Nye tilmeldinger 173 210 199 

Saksbehandlingstid sakkyndig vurdering 3,5 mnd 4,5 mnd 4,0 
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Tjenesteutvikling og utfordringer: 

 Barnehagene er fullt ut drevet av private aktører. Alle godkjenninger er på plass. Det ble høsten 2017 gjort 

avtale med Læringsverkstedet om endring til kun ett årlig telletidspunkt av barn.  Barnehagestyrene deltar i 

felles, månedlige sektormøter for Sauherad kommune og Bø kommune.   

 Avdelingene fellesutgifter barnehage og fellesutgifter skole er stort sett knyttet til enkeltvedtak; vedtak om 

tilskudd til private barnehager, spesialundervisning i privatskoler, spesialpedagogiske tiltak i barnehage, 

skoleskyss, og skoleplass i andre kommuner for fosterhjemsplasserte barn. Disse avdelingene har hatt en 

stor utgiftsøkning; dette skyldes primært økt tilskudd til private barnehager, samt tiltak om 

spesialundervisning i private skoler og skoleplass til fosterhjemsplasserte barn. Inn i 2019 ser disse tallene 

ut til å stabilisere seg noe.  

 Sauherad barne- og ungdomsskole er med i et prosjekt gjennom Telemark Fylkeskommune som heter «Liv 

og røre». Prosjektet skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skole og SFO. Liv og røre 

er en modell for fysisk aktivitet i fag som et metodevalg og en variasjon i undervisningen. I tillegg bygger 

den på Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen. Liv og røre er et 

holdningsarbeid i samarbeid med tannhelsetjenesten og skolehelsetjenesten. På Sauherad barne- og 

ungdomsskole har vi satset på dette prosjektet på alle trinn fra 1.-10. Vi har fire ressurslærere som bidrar til 

det holdningsskapende arbeidet. I kantina har vi sunnere og mer variert mat og SFO har to dager med 

varmmat.  

 

I tillegg til Liv og røre, arbeider vi med vurdering for læring som er et utviklingsprogram for hele skolen. 

Disse to prosjektene passer godt sammen. Vurdering for læring bygger på de fire prinsippene om at 

elevenes læring styrkes når: 1) de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 2) de får 

tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet/prestasjonen 3) de får råd om hvordan de kan 

forbedre seg 4) de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling. 

Arbeidet i personalet med VFL gjøres gjennom MOOC som er et nettbasert kurs. Dette kurset skal vi 

arbeide med fram til april 2019.  Da vil VFL være godt innarbeidet i vår praksis og brukes aktivt ut mot 

elevene.  

 

Vi vil fortsatt ha behov for et godt samarbeid med PPT for å fange opp lærevansker tidligst mulig og bidra 

til økt læringsutbytte og redusert antall elever med behov for spesialundervisning. Det er viktig med tidlig 

innsats og en god tilrettelegging slik at elevene føler seg som en del av felleskapet. Vi har også en stor andel 

fremmedspråklige elever som trenger tett oppfølging. Skolen ønsker å kunne ansette en tospråklærer som 

kan være med på å bidra til et bedre læringsutbytte for de fremmedspråklige elevene.  

 

 MT Barnevern har i 2018 jobbet med bedre flyt i saksgangen og bedre arbeidsmiljø. Vi har vært gjennom en 

ombyggingsperiode, og har fått hele bygget til disposisjon. Vi har nå kontorer som er godkjente av 

Arbeidstilsynet. Det har vært hyppige møter i fagråd for å følge opp utviklingen i barnevernet, og vi har 

blant annet jobbet med en omorganisering som vil bli innført i 2019. I februar 2018 gikk vi over til et nytt 

fagsystem hvor vi samtidig innførte elektronisk arkiv og Svar Ut. I det nye fagsystemet er det bedre 

funksjoner for å følge med på frister, oppfølging av klienter osv.  Det har vært jobbet mye med å sikre god 

kvalitet på tjenesten, og at alle barn skal ha de lovpålagte kravene til fosterhjemsbesøk, tilsynsbesøk, planer 

etc. Barnevernet hadde en liten nedgang i nye meldinger i 2018, men vi har fortsatt mange barn som er 

plassert utenfor hjemmet. Arbeidet med forebyggende tiltak og tverrfaglig samarbeid er derfor veldig viktig, 

og noe vi har som fokus hele tiden 

 

 Midt-Telemark PPT flyttet tilbake til tjenestens «gamle» lokaler våren 2017, etter to år i Sparebankbygget. 

Dette har vært en god løsning for tjenesten, men fordi det bare var aktuelt å bruke 2/3 av de «gamle» 

lokalene, har tjenesten fortsatt ikke fullt ut tilfredsstillende lokaliteter.  
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Tjenesten har i løpet av 2017 innført elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem. Dette har vært en 

krevende prosess, men et stort løft for tjenesten. Tjenesten har gode rutiner for samarbeid med skoler, 

barnehager og øvrige tjenester/enheter på kommunalt og interkommunalt nivå. PPT startet i 2018 arbeidet 

med kompetanseteam for arbeid med særlige utfordringer i kommunene. De tre teamene har fokus på: 

skolefravær og psykisk helse, læringsmiljø og atferdsproblematikk, minoritetsspråklige elever. Dette gir 

mulighet for ekstra faglig fordypning  for den ekelte pp-rådgiver.  Vi er godt i gang med å ta i bruk Visma 

Flyt. Det er fortsatt  behov for å bruke ressurser for videre utvikling og bruk av dette. Foreløpig er 

registreringsrutiner under utvikling og  forbedring. Dette kan  medføre noe usikkerhet knyttet til 

statistikk/nøkkeltall som er hentet fra Visma  Flyt.  

 

 Ungdomsrådet består av 4 elever fra 9 og 10 trinn. De har jevnlige møter med barnerepresentant, og har 

også møtt i utvalgsmøte og politiråd.  Pedagogisk konsulent er kommunens barnerepresentant etter Plan- og 

bygningsloven. 

 

 Som en arbeidspakke i prosjekt oppvekst ny kommune, er det utarbeidet og vedtatt en tverrfaglig 

samarbeidsmodell for tidlig innsats og forbyggende arbeid mot barn og unge. Ressursgruppa «Barn som 

bekymrer» i Sauherad er slått sammen med tilsvarende ressursgruppe i Bø. Gruppa er i gang med å lage 

årshjul, utarbeide handlingsveiledere mm. Gruppa ledes av kommunalsjef for oppvekst, og har månedlige 

møter.   
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Fagsjefsområdet Helse, omsorg & velferd (tjeneste for integrering og kompetanse fra 1/7-

2017) 

 

Fagområdet omfatter følgende: 

 Legekontor/ 

legevakt/kommuneoverlege/kommunepsy

kolog 

 Interkommunale helsetjenester, 

smitteverntjenesten, miljøhygieniske 

helsetjenester  

 Nav (sosial) 

 TIK Tjenesten for Integrering og 

Kompetanse 

 Helsetjenester inkl. Helsestasjon, 

Familieveileder ,Skolehelsetjenester, 

Jordmortjenester, Fysioterapi/hjelpemidler 

og Psykisk helsetjenester  

 Hjemmetjenesten, Bo og miljøtjenesten 

Sauherad Bygdeheim og Furumoen, 

Furuheim 

 Dagsenter 

 Forebyggende helsearbeid 

 Arbeidsmarkedstiltak 

 

Tjenesteområdet sin utvikling: årsverk, sykefravær og økonomisk ramme: 

 

 

 

Nøkkeltall for Fagområdet 

 2016 2017 2018 

Antall årsverk (hele stillinger) 

(TIK overført hit 1/7-2017) 106,4 127,2 127,6 

Sykefravær i % 9,8% 9,4% 9,3% 

Netto ramme mill kr 

(TIK overført hit 1/7-2017) 90,6 99,4 101,5 

Nøkkeltall for tjenestene:    

Helse og legesenter:    

Antall fødsler  48 34 35 

Pleie og omsorg:    
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Antall tjenestemottakere pleie og 

omsorgstjenesten 198 214 258 

Saksbehandlingstid gjennomsnitt dager 20  20 21 

Antall saker behandlet * 264 296 264 

NAV    

Fristoverskridelser i saksbehandling  Nei Nei 

    

Ledige unge 25-30 år( antall personer snitt 

2017  7 25 

Ledige unge 18-25 (antall personer snitt 

2017  10 21| 

Tik (Integrering og kompetanse):    

Faktisk bosetting 32 (5) 42** 13  

Antall elever grunnskole/voksenopplæring 51 48 49 

Grunnskole 20 18 24 

Antall avsluttet eller avbrutt program 11 13 10 

Andel direkte over i arbeid/utdanning  

 54,3% 23,1% 90 % *** 

*)snitt saksbehandlingstid for alle tjenester. Akutte behov for  kommunale lovpålagte tjenester i pleie og omsorg 

tildeles  og iverksettes fortløpende etter behov. 

** Av disse er 11 personer bosatt som familiegjenforening. 

***Tallene fra NIR er ikke kommet ennå. Men egne tall viser at 4 personer er avsluttet til videregående skole, 4 

personer til grunnskole for voksne og 1 i jobb . Men i NIR så vil resultatet ligge muligens på 50% siden de ikke 

regner grunnskole som tellende introresultat. Men myndighetene  har  gitt signaler at det skal bli tellende i resultater 

i NIR. Overgang til arbeid og utdanning påvirkes også av hvem som bosettes og kompetansenivået de har med seg 

inn i introduksjonsprogrammet. 

Parentesen = antall  bosetting av enslige mindreårige. Avsluttet i 2018. 

Resultatmål og avvik fra resultatmål 

 

Økonomi: 
 

 Samlet for fagområdet gir  regnskap  2018 et mindreforbruk på ca. 1.175 000 kr målt opp mot budsjett 

2018.  

 Enhetene  har gjennom økonomirapporteringer i 2018 meldt om krevende økonomiske rammebetingelser og 

et merforbruk; Økt sosialhjelpsutbetalinger, økt bemanningsbehov for å kunne gi et forsvarlig tjenestetilbud, 

flere brukere og endring i tjenestebehov (spesielt innenfor demensomsorg). Innenfor helse er det 

vikarutgifter for ledige legehjemler som er årsaken til merforbruket.  

 Det er kun Tjenesten for Integrering og kompetanse som har et underforbruk. Årsaken til dette er 

merinntekter  knyttet til økt tilskudd på grunn av familiegjenforening og rask nedbemanning rundt endring i 

tjenester til enslige mindreårige. 

 Andre tiltak som er gjennomført for å redusere driftsutgifter er; utsatt oppstart på ledige stillinger, redusert 

lederressurser i Sauherad  ved overgang til ny organisering/ledelse i ny kommune for enhet Helse og Pleie 

og omsorg. 
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Fravær: 

 
 Fraværet  samlet  for fagområdet er 9,3%  og på nivå med 2017. Arbeid med  å redusere sykefraværet er et 

daglig lederfokus og det følges opp  på enhetene. 

 Fagområdet har i 2018 jobbet mye med planlegging og klargjøring for ny kommune. Arbeidsbelastning har  

i 2018  jevnt vært stor, med krevende daglig drift og prosjektarbeid.  Det er allikevel positivitet på enhetene 

til ny kommune, og det jobbes godt i prosessene. 

 Kostnaden ved sykefravær gir en utfordring på økonomi og kvalitet. Det er langtidsfraværet som er 

hovedutfordringen og spesielt innenfor omsorgstjenestene.  

 Det meldes i liten grad om direkte  arbeidsrelatert fravær i 2018.  

 Prosjekt Heltidskultur – det er vist  fra andre kommuner at økt heltid påvirker totalbelastning for den 

enkelte, og også arbeidsmiljøet som helhet. Oppgaveløsning  og arbeidstidsordninger innenfor tjenestene er 

sentralt når en jobber med heltidskultur. Det er igangsatt flere tiltak for økt heltid. Langvakter, ressursbank 

og vikar-/ressursstillinger. Vi jobber kunnskapsbasert i egen organisasjon og tiltakene evalueres på 

enhetene.  Fellesnemda for ny kommune har besluttet at heltidskultur skal ligge til grunn for 

arbeidsgiverstrategi i ny kommune. Det er  innenfor fagområdet startet planlegging for dette arbeidet i 2018, 

hvordan arbeidet skal videreføres inn i ny kommune. 

 

Helse og legetjenester: 

 

 Samhandlingsreformen innenfor psykisk helse med økt ansvar for kommunene i 2018. Tjenesten er styrket 

med 1 årsverk, og er besatt fra 01.01.2019.  

 Avdeling for fysio, ergo og hjelpemidler ble organisert og samlokalisert fra sommeren 2018. Tjenesten  er 

fysisk lokalisert i Bø, men har både lokalt lager og behandlingsrom tilgjengelig ved Sauherad Bygdeheim. 

Dette har resultert i bedre organisering av tjenestene og redusert sårbarhet for oppfølging av kritiske 

tjenester som trygghetsalarmer. 

 Legevakta er et interkommunalt samarbeid, lokalisert på Notodden. Tilbakemeldingene er at legevakta 

fungerer bra, og det er lite klager fra innbyggere på reisevei.  

 Det er pågått en prosess i 2018  for å avklare vakt-klasser og avlønning  for legene i legevakt. I påvente av 

sentrale forhandlinger har dette arbeidet tatt lengre tid enn forventet. Planlagt avsluttet i 2019. Notodden 

kommune som vertskommune for legevakt har ansvaret for oppfølging av prosessen. 

 I tråd med sentrale føringer er fagkompetansen  innenfor fagområdet styrket i 2018. Kommuneoverlege og 

kommunepsykolog (ny).  Psykologstillingen er delvis finansiert av tilskudd til kommunene og stillingen er 

felles med Bø. Kommuneoverlege er et interkommunalt samarbeid med Bø og Nome. 

 Det har vært ledighet og vikar-innleie i fastlegetjenesten. Krevende rekrutteringssituasjon i kommunen, som 

for resten av landet. Legestillinger ved Sauherad legekontor er  for tiden  besatt og siste legen starter opp i 

januar 2019. Det er kjente utfordringer med lokalene i dagens legekontor (plassproblemer og mangel på 

undersøkelsesrom), administrasjonen følger opp politiske vedtak om å vurdere alternativer for nytt 

legesenter. Dette arbeidet fortsetter i 2019. 

 Sykefraværet  samlet for enheten  Helse og legesenter var 7,1% i 2018 – måltallet  for enheten var 6%, 
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Tjenesten for Integrering og kompetanse: 

 Tjenesten har avsluttet bosetting av enslige mindreårige i 2018. Avvikling av disse tjenestene har gått noe 

raskere enn planlagt og  det har vært familiegjenforening seint på året som har gitt integreringstilskudd. Det 

har også vært redusert innleie ved vakanser og fravær. Dette gav et bedre resultat enn budsjett for 2018. 

 Det er en markert nedgang i bosetting av flyktninger mot tidligere år, og dette fortsetter i 2019. IMDI har 

anmodet om bosetting av 10 flyktninger i 2019.  

 Tjenestene (voksenopplæring og flyktningetjenesten) i Sauherad og Bø kommune har gjennomgått en 

kartlegging av tjenestene. Telemarksforskning  har  på bakgrunn av dette utarbeidet en rapport. Fellesnemd 

for nye Midt Telemark kommune har  besluttet  at voksenopplæring og flyktningetjenesten skal lokaliseres 

på Akkerhaugen fra 2020. Tjenesten er i gang med  planlegging av dette  arbeidet, og oppstart for ny  elles 

voksenopplæring på Akkerhaugen er planlagt fra august 2019.  

 Måltall for sykefravær var 6,5%. Resultatet var noe høyere med 10,9%.  Enheten melder at dette ikke er 

arbeidsrelatert fravær og at fravær blir fulgt opp i tråd med kommunens retningslinjer. 

 

Sauherad Bygdeheim: 

 I tråd med  politiske mål om at flere skal bo lengre i eget hjem har Sauherad bygdeheim avsatt 2 

avlastningsrom også  i 2018. Dette styrker pårørende-rollen og mulighet for å bo lengre i eget hjem. 

 Hverdagsrehabilitering er videreført fra 2017 til 2018 og  helsetjenestene samarbeider godt mot 

korttidsavdelingen. Dette innebærer at den enkelte får tettere oppfølging for eksempel etter sykdom, skade, 

innleggelse i sykehus eller korttidsplass. Dette gir bedre muligheter for å gjenvinne egen helse og 

egenmestring etter et slikt funksjonstap som dette medfører. 

 En vil fremover følge tjenesten for å kunne identifisere gevinstene ved etablering av denne type tjenester.. 

 Tiltak for  økt heltidskultur er innført med langvakter på helg i institusjonen. Evalueringen så langt er at 

dette gir bedre tid til pasientene og mindre uro i avdelingene.  

 Det har vært perioder med ledig kapasitet på kortidsavdelingen i 2018.  

 Sykefraværet i 2018 var 9,2%. 

 

 
Pleie og omsorgstjenester: 

 

 Hele Furumoen, 24 plasser, ble i 2018 omhjemlet til institusjon, skjermet avdeling for mennesker med 

demens.  I tråd med egne prognoser er  behovet for heldøgnsplasser innen demensomsorgen økende de siste 

årene, og er forventet å fortsette.  Det ble gjennomført byggmessige endringer, slik at kravene til institusjon 

er på plass.   Blant annet sprinkling av hele bygget, et påbygg med større lagerplass, nytt medisinrom og 

garderobe-fasiliteter.     

Dagens behov i tjenesten krever en tettere oppfølging, og det har  vært over tid signalisert et behov for å øke 

grunnbemanningen.  Dette er lagt inn i rammer for 2019. 

Behovet for kompetanse har også økt innenfor tjenesten.  Enheten økte i 2018 sykepleiedekningen, en 

fagsykepleier innen demens er ansatt.  Alle ansatte på Furumoen var i 2018 faglærte.   

 Målsetting  om å  styrke tjenesten til hjemmeboende i 2018. Kompetanse i tjenesten har vært et 

fokusområde for å gi trygge og virkningsfulle tjenester.  Det er i 2018 videreført kompetanseheving med  

ressursgrupper (ansattegrupper) innenfor  de viktigste fagområdene kreft, kols, diabetes og demens. Dette er 

med på å heve medarbeidernes kompetanse  og pårørendekompetanse. 
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 Aktivitetsleder for eldre i Sauherad  startet i jobben jan 2018. Dette tilbudet skal ha fokus  på aktivitet/trim, 

ernæring og sosialt fellesskap som et ledd i forebyggende arbeid blant alle eldre i bygda. Målgruppen er 

både beboere på Furuheim og hjemmeboende eldre.  Aktivitetsleder har gjort en svært god jobb i oppstart 

av dette arbeidet, bl.a samarbeid med frivillige.  Det er nå et aktivt miljø på dagtid på Furuheim.  

Fysioterapeutene er i ferd med å tilby et nytt treningsrom i underetasjen, frisør og fotpleier fortsetter 

tilbudet.  Innovasjonsmidler fra Fylkesmann er brukt til bl.a. innkjøp av Playstation, ny storskjerm og andre 

aktivitetstilbud på stua på Furuheim.  En stor gruppe innen «Lyst på livet» møtes regelmessig. 

 Videreført heltidsprosjekt i alle avdelinger i Pleie og omsorg. Heltidsprosjektet har gitt større 

gjennomsnittlig stillingsprosent i kommunen. Enhetene melder om mer ro, og bedre tid  til brukerne.  

 Enhetens måltall for sykefravær var 8%,sykefraværet var totalt på  9,4%. Korttidsfravær var 2,06 %.   
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Fagsjefsområde Næring, Plan & Teknikk 
 

 

Området omfatter følgende: 

 Landbruk 

 Brann og redning (Nome er 

vertskommune) 

 Plan og forvaltning 

 Drift av bygg 

 Vann  

 Avløp 

 Slam 

 Renovasjon 

 Veg 

 

Tjenesteområdet sin utvikling: årsverk, sykefravær og 

økonomisk ramme 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Antall årsverk 

28,5 31,5 6,5 

Kun Midt-

Telemark 

landbruk pr. 

31/12 

Sykefravær % 4,6% 6,3% 10,3% 

Netto ramme mill kr 30,2 29,8 32,6 

Antall byggesaker 97 110 65 

Antall matrikkelsaker 45 39 23 

Antall reguleringssaker vedtatt 2 5 2 

Antall reguleringssaker i prosess 7 4 8 

Antall tilkoplingssaker 11 0 5 

Antall kommuneplan/ kommunedelsaker 

vedtatt 

0 1 0 

 

Tjenesteutvikling og utfordringer: 

 2018 har vært et utfordrende år på flere områder i teknisk, men en kom gjennom året grunnet innsats fra de 

ansatte.  I løpet av året har en fått bedre kontroll over tidligere vedtatte investeringer, men nye har blitt 
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igangsatt. Ny skole er ett eksempel på dette. Fortsatt har vi en situasjon preget av at sentralt personell har 

sluttet, og sykefraværet har vært høyt (10%). Tidlig på året ble det besluttet at teknisk i Bø og Sauherad 

skulle slå seg sammen. Dette ble gjennomført og de ansatte kom til Bø den 01.11.2018. Ny organisasjon har 

kommet på plass både på forvaltnings- og på VAR-siden. I siste del av året har en jobbet med å bygge opp 

forvaltnings- avdeling for byggdrift. Lederen mangler, men stilling vil bli lyst ut i 1. kv 2019. Sykefraværet 

har vært høyt. Dette skyldes langtidsfravær i noen avdelinger og en arbeidskonflikt i renholdsavdeling. 

Kommunen jobber aktivt med å løse begge deler. 

 Arbeidet med reguleringsplan for ny skole har gått parallelt med forprosjektet og 1. gangs vedtaket ble 

gjort. Reguleringsplanen for gjenvinnings-stasjonen på Brenna ble stadfestet av Fylkesmannen tidlig på 

året. Planen for Timdal-kvartalet, Vidsjålia boligfelt og høydebasseng ble også vedtatt. Videre jobber en nå 

med en større reguleringsplan for Store Damtjønn hyttefelt. Avdelingen jobbet også med en 

strandsoneutredning og flomkartlegging i Bøelva. Reguleringsplan for nytt høydebasseng og byggefelt på 

Nordagutu ble vedtatt. I oppmålingsavdeling har det vært fokus på å forbedre kommunen på sammenslåing 

med Bø og grensejustering mot Notodden. En stor og viktig jobb ble fullført da en fikk digitalisert hele 

byggesaksarkivet. 

 Gvarv renseanlegg var nedslitt og hadde behov for en større renovering av stål- og betongdelen i 

renseprosessen. Dette krevde at en stoppet renseanlegget i en periode. Tiltaket ble varslet og stans av 

renseprosessen ble avtalt med Fylkesmannen. Det har vist seg at vi har målt mye overløp fra renseanlegget 

på Gvarv. Tallene er urealistiske og en kommer til å bytte overløpsmåler i løpet av kort tid. I løpet av året 

har en tettet 5 vannlekkasjer. For å redusere fremtidige lekkasjer må en vurdere å bytte ut vannledningen fra 

Akkerhaugen til Sauherad kirke. Arbeidet er prosjektert over en lengde på ca. 3 km. På avløpssiden har en 

vært uheldig og fått kostnadskrevende pumpehavari på til sammen 7 pumper, fordelt på 5 stasjoner. For å 

redusere risikoen for lukt fra renseanlegget på Gvarv ble kullfilteret byttet ut ett år før planlagt. Effekten av 

det var god, men førte til økte kostnader. Arbeidet med å få kontroll på fremmedvannet og feilkoblinger mot 

renseanlegget på Akkerhaugen ble fullført til jul. Dette var komplisert grunnet mange gamle ledningssystem 

i bakken som en ikke hadde kontroll på, men både byggeledelse og entreprenør utførte en flott jobb. 

I tillegg har en jobbet med følgende prosjekt: Arbeidet med Sauar RA er startet opp og vil bli fullført i april 

2019. Avløpsledning I veien til Sagavoll folkehøyskole er avløpsledningen skiftet ut grunnet årlige 

kostnader knyttet til spyling av tett avløp. Adgangskontroll installert på kritiske VA anlegg, 

vannbehandlingsanlegg og renseanlegg. Nytt VA anlegg ved Årnes som en konsekvens av ny Rv er betalt. 

Plan for sanering av avløp for 12 boliger på Nordagutu er fullført.  

 Sauherad kommune har lagt til rette for økt boligbygging. I 2018 fikk vi en oppgang og større aktivitet på 

Hørte. I tillegg er det flere aktører som rører på seg i Gvarvområdet. En har ennå ikke lykkes med å få til 

aktivitet i nytt boligfelt på Akkerhaugen.  

 Følgende veier har fått spesiell oppgradering: Sætrevegen: 2650 m. med masseutskiftning og ny grus.  

Åsåresveien: 300 m med masseutskiftning og asfaltering, Håtveitvegen: Reasfaltering av svingen opp til 

krysset ved Sagavoll FHS og på veien til Liagrenda har en grøftet. I tillegg til dette har det blitt gjennomført 

etterlengtet kantslått. Grunnet mye snø ble brøytekostnadene i 2018 en halv million dyrere enn budsjettert. 

 Sauherad og Bø fikk felles beredskap i 2017. Kommunalsjef Terje Killi leder dette arbeidet nå.  

 Brannvesenet gjorde en formidabel jobb i fjor sommer med de mange skogbranner i vårt område. Dette 

kostet kommunen noe ekstra, og er en del av vist merforbruk. 
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 Tap i husleie mot Stiftelsen og flytting av NAV til Bø, fikk konsekvenser i form av mindre husleie-inntekter 

enn budsjettert.    

 Følgende ordinære investeringer ble utført: 

Ventilasjon svømmebasseng ble fullført. En har gått over til led-belysning for deler Furumoen og Furuheim.  

Ombygging for fysioterapeut på Furuheim, oppussing av trimrom og nytt kontor-oppussing.  

Beisa ferdig kommunale boliger Holmenveien B169 og Bolig B173. 

Fullført opprusting av veranda på Kommunehuset  

Bytta glass / markiser på kommunehuset  

Det ble lagt heller rundt Furumo som et brann/rømnings tiltak 

Fjerna fliser og lagt nye matter i svalganger på Notevarp  

Planlegging av ny skole ble igangsatt 

Resultatmål og avvik fra resultatmål: 

 Driftsavdelinga har vært gjennom et krevende år med som førte til merforbruk grunnet tap i leieinntekter, 

større kostnader til brann og merforbruk til snøbrøyting. Forebyggende vedlikehold blei utført i mindre 

grad, men en prioriterte brannforebyggende tiltak, og bytting av gamle elektroinstallasjoner. De ansatte i 

driftsavdelingen er svært dyktige til å holde hjulene i gang, selv om de har lite å jobbe med. I de neste årene 

må en prioritere å sette av midler til utvendig vedlikehold. Små ressurser til vedlikehold er vel det som sliter 

mest på de ansatte. 

 Ekstraordinære kostnader i VAR-avdelinga førte til merforbruk. Dette er utfordrende da fonda stort sett er 

tomme. Totalt sett har kommunen et negativt fond på kr. 384.000 ved utgangen av året. Det er viktig å 

investere i de områdene der vedlikeholdskostnadene er høye for å få kontroll på kostnadene fremover. Dette 

vil bli tatt høyde for i ny hovedplan for VAR. Det er gunstig å ha et fond som tilnærmet er lik null i 

forbindelse på overgang til ny kommunen, og vi vil etterstrebe dette i planleggingen ut over i året. 

Samarbeidet med renovatør og slam-firma fungerer godt. 

Tjenesteområde Dekningsgrad 

2017 

Dekningsgrad 

2018 

Vannforsyning 99,6% 91,5 

Avløp 97,7% 91,6 

Renovasjon 86,9% 93,9 

Feiing 96,9% 116,3 

Slamtømming 96,7% 87,1 

Plan og byggesak 80,7% / 45,1 % 60,0% / 64,8% 

Kart og oppmåling (Matrikkelsaker) 71,7 % 63,6% 
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Bundet driftsfond på sjølkostområdene fordeler seg slik 

Tjenesteområde Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Forebyggende 

brannvern 

Totalt 

2017 Fond (kr) 1.328.965 125.496 -40.192 48.423 -77.232 1.385.460 

2018 Fond (kr) 750.661 -659.058 -388.565 -148.882 61.987 -383.857 

 

Midt Telemark brann og redning 
 

Brannvesenet var gjennom et utfordrende år i 2018. Det skyldes hovedsak ekstrem tørke og skogbranner i vår region. 

Den ordinære driften var litt lavere enn året før. 

Brannvesenet gikk med et underskudd på 2,1 mill kr.  Dette fordeler seg med kr 601.000 for Sauherad. Brannvesenet 

fikk kr 900.000 i skjønnsmidler (vertskommunen Nome) grunnet den ekstraordinære situasjonenen.  Ny brannbil til 

Lunde ble ikke levert, men kommer inn rett etter nyttår. 

Sykefraværet er lavt. Den lokale drift av brannvesenet fungerer svært godt både i Bø og Sauherad.   

 

 

Midt Telemark landbruk 
 

Aktiviteten på Midt-Telemark landbrukskontor har vært høy også i 2018. Vi har ansvar for store summer. Vel 85 

mill. kroner i rene tilskuddsordninger, så kommer forvaltning av skogfond som er på 19,5mill kr og disponering av 

prosjektmidler. 

 

Tørke gjennom sommeren 2018 førte til 250 søknader om erstatning. Om lag 2/3 av dette klarte vi å behandle før jul, 

resten er overført til 2019. 

 

Vi har grunn til å glede oss over utviklingen på arealsida. Alle tre kommunene er nå nede på et svært beskjedent nivå 

hva angår omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. 

 

Vi har sett vesentlig økning i dreningssaker. Dette er et godt agronomisk tiltak, og gir et godt grunnlag for 

matproduksjon. 

 

Det er fortsatt stor interesse for å investere i fruktfelt. Størstedelen av tilskuddet fra Innovasjon Norge er gått til 

frukthager, men noe er også gått til investering i husdyrrom. 

 

Vi har egen hjemmeside www.landbruketshus.no, og publiserte 51 artikler i 2018, målet har vært en ny artikkel i 

uka. Vi har også facebook-side for «Midt-Telemark landbrukskontor». 

 

 

MTL er en del av det landbruksfaglige miljøet i Landbrukets hus. Vi har stor nytte av et slikt fellesskap. Fellesskapet 

talte i fjor 15 fast ansatte og 2 midlertidig ansatt, i tillegg praktikant via NAV og 1 trainee som jobbet for Midtre- 

Telemark vannområdet f.om. november.  

MTL har ansvar for flere prosjekt. Vi bruker prosjektformen bevisst for å effektivisere arbeidet både innen 

rådgivning og næringsutvikling. De prosjekt som har gått i 2018 er: 

 

 Vannområde Midtre-Telemark.  

 Rene vannveier, rydding av Norsjøs strender 

 

Midt Telemark landbrukskontor lever sitt budsjett i balanse. 
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A. Kommuneorganisasjonen 

 

Administrativ organisering : 

 

Ledernivå 1  Rådmannen og kommunalsjefer 

Ledernivå   2   Enhetene 
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Politisk organisering : 

 

 
 

Politisk organisering i valgperioden blei endret fra ett utvalg for Oppvekst og Helse, til ett for hver av områdene:  

Utvalg for Oppvekst, Kultur og Integrering og Utvalg for Helse, Omsorg og Velferd. 
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Politisk møtevirksomhet 2017 og 2018 

 
 

Omstillingsutvalget blei omgjort til Personalråd, når Sauherad kommune var ute av Robek.  Personalrådet er nå felles 

for Sauherad og Bø, og ivaretar det indre arbeidsmarkedet mellom kommunene.  Rådet har ikke 

beslutningsmyndighet, men er partssammensatt, og kvalitetsikrer medbestemmelse, drøfter utfordringer med 

overtallighet, omplasseringer, krav om fast tilsetting og utlysningspoltikk.  Rådet har møte en gang i uka, og er viktig 

for å ivareta forpliktelser på tvers av enhetene.  Rådet er en god arena for å skape tillit og gode relasjoner i 

partsarbeidet, som er grunnleggende for godt utviklingsarbeid i tråd med Hovedavtalen.   

 

 

Møtevirksomhet i kontrollutvalget 2018 

Kontrollutvalget har  hatt 6 møter og behandlet 31 saker.  På flere av møtene har orienteringer i saker blitt gitt felles 

til kontrollutvalgene i Sauherad og Bø.  

 

 

Viktige politiske saker som er behandlet i 2018: 
 

 Grensejustering Sauherad – Notodden 

 Eierskapsmelding 

 Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018 

 Forvaltningsrevisjonsrapport MT barnevern 

 Budsjett- og økonomiplan 2019 – styringssignal til prosessen 

 Sykkelbygdavtalen – avtale Sauherad kommune 

 Kartfestivalen – overdragelse aksjer 

 Reservasjonssaken – dom Høyesterett 

 Skisseprosjekt og budsjett ny skole 

 Prosjektbeskrivelse Ung Arena 

 Plan for digitalisering i grunnskolen 

 Etablering beredskapsråd Sauherad og Bø 

 Revideringer investeringer 

 Deltakelse i Sør-Øst 110 

 Forvaltningsrevisjonsrapport IRMAT AS 

 Finansrapporteringer 

 Tertialrapporter – økonomi 

 Budsjett- og økonomiplan 2019 
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Kommunen som arbeidsgiver 

Kommunene er bærebjelken i lokalsamfunnet og representerer en infrastruktur som både innbyggere og næringsliv er 

helt avhengige av. I kommunen er det medarbeiderne som skaper resultater for innbyggere og brukere. 

 

En god arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for møtet mellom tjenestemottaker og innbygger blir avgjørende. 

 

 

Sauherad kommune har som et av sine hovedmål å være en attraktiv arbeidsgiver for å sikre kvalifisert arbeidskraft.  

Dette for å kunne levere tjenestene som innbyggerne har behov for. 

 

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

 

Arbeidsgiverpolitikk handler om å utvikle tre relasjoner:  

 Relasjonen mellom leder og medarbeider/tillitsvalgt 

 Relasjonen mellom medarbeider og innbygger/ tjenestemottaker/ partner 

 Relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidsmarked  

 

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

Den politiske forankringen skjer gjennom rådmannens styringssignaler fra formannskapet og formidles videre 

gjennom rådmannsteamet til enhetslederne. 

 

 

Sauherad kommune har en flat organisasjonsstruktur (såkalt 2-nivå-modell) 

Myndighet og arbeids- og oppgavefordelingen mellom rådmannen (rådmannsteamet) og de tjenesteytende enhetene 

er tydeliggjort gjennom det administrative delegeringsreglementet.  

 

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

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

 

Enhetslederne er ledere for de 12 tjenesteytende enhetene og 2 støtteenheter, og er delegert totalansvaret innenfor 

den aktuelle enheten for den daglige driften når det gjelder Sauherad kommunes tjenester.  Det innbefatter ansvaret 

for fag, utvikling, personal, økonomi og administrasjon, herunder saksbehandling. 

 

 
 

Både politisk og administrativ ledelse ser behovet for å styrke omdømmet vårt og gjennomfører derfor flere tiltak når 

det gjelder arbeidsmiljø, rekruttering og kompetanseutvikling. 

 

Organisasjonsutvikling 
Det er gjennomført organisasjonsendringer fra 1/1-2017 da Sauherad og Bø fikk felles Rådmann.  Videre var ny 

kommunalsjefstruktur på plass fra 1/7-2017.  Sauherad og Bø har nå felles kommunalsjefsgruppe, og to 

kommunalsjefer har ansvar både i Sauherad og Bø.   Kommunalsjef Oppvekst er ansatt i Sauherad, og kommunalsjef 

Næring, Plan & Teknikk er ansatt i Bø. 

 

Pr. 31.12.2018 er det 12 tjenesteytende enheter i Sauherad, og 2 støtteenheter.  
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Servicetorget Sauherad har en mer sentral rolle når det gjelder å styrke kommunens omdømme, kommunikasjon, 

hjemmesider og informasjon.  Videre styrkes arbeidet med kommunikasjon og digital strategi. 

  

 

Organisasjonsendringer i 2018 
Teknisk etat (inkl. renhold) Sauherad er virksomhetsoverdratt til Bø, 01.11.2018.  Sauherad kjøper tjenester fra Bø, 

fra høsten 2018 på kultursjef og kulturskolerektor.   

  

Fra AGS-programmet til ”ArbeidsGiverStrategi 2020” 
Sauherad kommune har vært med utviklingsprosjekt via KS ”ArbeidsGiverStrategi 2020”. Målet for Sauherad er å 

ha en tydelig personalpolitikk, gjøre den enkelt tilgjengelig for enhetslederne, foredle nåværende reglementer, skape 

gode relasjoner med kvalitet gjennom arbeidsprosesser og utviklingsarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse.  

Prosjektet og produktet har hatt som mål å påvirke kommunens omdømme positivt.  Resultatet  av dette prosjektet 

var Personalboka for Sauherad kommune, og en tydelig arbeidsgiverstrategi gjennom å kommunisere noen 

forventninger knyttet til Sauherad kommune sine verdier: 

 Åpenhet  

 Transparent  

 Bærekraft  

 Samhandling på tvers  

 Tillit  

 Respekt  

 Trygghet  

 Mangfold  

Hva forventer man av en leder i Sauherad kommune?  

• Profesjonell i sin leder- og arbeidsgiverrolle (forholdet leder og tillitsvalgt, ledere og medarbeidere, lov 

og avtaleverk, medbestemmelse og drøfting)  

• Til å stole på (lojal, inkluderende, åpen & transparent organisasjon, etterrettelig) 

• Setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring & utvikling (bærekraftig både på organisasjon og 

økonomi, slik at man sikrer best mulig tjenester for innbyggerne nå og i fremtiden) 

Hva forventer lederen av deg?  

• Lojal (mot kolleger, ledelse, brukere, politikere og ikke minst beslutninger) 

• En god kollega (inkluderende, medmenneske, bidra til å sikre en godt arbeidsmiljø, snakke med hverandre, 

ikke om hverandre) 

• Løsningsorientert og fleksibel (kommunen er, og vil være i utvikling og omstilling, slik at man sikrer best 

mulig tjenester for innbyggerne nå og i fremtiden) 
  

 
 

 

Ansattdag for nyansatte med Rådmannen og ordfører videreføres, slik at alle ansatte blir sikret en god mottakelse i 

kommunen, og sikres nødvendig informasjon og forsvarlig opplæring.  Dette gir ledelsen en unik mulighet til å  

bygge et godt omdømme og relasjon til alle ansatte som begynner i kommunen.  Dette tiltaket sikrer gode verdier og 

skaper et mangfold i hele organisasjonen – uansett funksjon, kjønn eller utdanning.  
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Arbeidet med arbeidsgiverstrategi er løftet over i arbeidet med å bygge ny kommune – Midt-Telemark, og blir ferdig 

våren 2019.  Verdigrunnlaget ny kommune var ferdig års-skiftet 2018.  

 

Lederopplæring/lederutvikling  
Det er gjennomført lederutvikling og lederopplæring i Sauherad kommune også i 2018.  Det har foregått i 

Rådmannens utvida ledergruppe (kommunalsjefer og enhetsledere) knyttet opp mot arbeidet med heltidskultur/ Nytt 

blikk og arbeid knytta til kommunereform.  Det er også foregått egne programmer på enkelte 

kommunalsjefsområder.   Opplæringa er finansiert av OU-midler fra KS, og det blei søkt om kr 832.000 til formålet i 

2018.  Sauherad brukte kr 427.000 til dette formålet i 2018.  Temaene for 2018 har vært: utfordringer i 

fusjonsarbeidet:  identitet og organisasjonskultur, informasjon, kommunikasjon og forventninger til lederrollen i et 

større perspektiv.  Dette styrker igjen forståelsen av det grunnleggende og viktige partssammensatte arbeidet på den 

enkelte enhet, og sikrer at Hovedavtalens intensjoner følges opp i hele organisasjonen.  

 

Verdigrunnlag og lederopplæring sikrer høy etisk standard på vår organisasjon.  Rekruttering skal skje i tråd med 

verdigrunnlaget, slik at vi sikrer mangfold – og hindrer diskriminering av kjønn, alder, funksjonsnedsettelse og 

etnisitet. 

 

Kompetanseutvikling og rekruttering 
Plan for kompetanseutvikling og realkompetanse er ikke på plass i Sauherad, og arbeidet prioriteres inn i ny 

kommune.  Arbeidet vil være ferdig våren 2019.  Fremtidig rekruttering av flere helsefagarbeidere synes å være godt 

forenlig med målet om at hovedregelen er heltid/ heltidsprosjektet – «Nytt blikk».   

 

E-læringsverktøyet/ KS-læring videreutvikles som digital læringsplattform, og flere læringsløp er utviklet.  To 

læringsløp er utviklet i fellesskap i Midt Telemark, ett for ledere og ett for alle ansatte.  Pr. februar 2019 har 398 (378 

i 2017) av Sauherad kommune sine ansatte gjennomført e-læringskurset, og 22 ledere har gjennomført e-

læringskurset for ledere (da regnes alle også de som har sluttet eller har permisjon fra Sauherad kommune).   Denne 

digitale læringsarenaen gir oss muligheter for å sikre betryggende kontroll og høy standard på personalet i 

virksomhetene våre.  

 

Bruk av kompetanseutviklingsmidler  
Ansatte innenfor skole og PPT tar videreutdanning i tråd med tilrettelagt satsing fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Helse, Omsorg og Velferd prioriterer å rekruttere og beholde lærlinger til tjenesten - spesielt helsefagarbeidere - og 

det deltas i desentral sykepleierutdanning og spesialutdanning. 

 

Arrangement 
Sauherad kommune inviterer hvert år jubilanter til Kommunestyret sin julemiddag på Norsjø hotell.  Det var fire  25-

års jubilanter dette året, og ingen 40-års jubilanter.  

 

Trivselsgruppa for personaltiltak har en årlig bevilgning på kr 30.000 til arbeidet med trivselstiltak på kommunenivå.    

Gruppa planlegger trivselstiltak, og i 2018 blei det arrangert sommerfest og julebord med 100 påmeldte.  

Trivselsgruppa gjør en verdifull innsats for fellesskapet og arbeidsmiljøet i kommunen. 

 

 

Antall årsverk/ansatte 
Pr. 31.12.2018 var det 246 årsverk (mot 266 i 2017).  Ca 38 av disse årsverkene er interkommunale (Barnevern, 

Landbruk og PPT).  Endringer i 2018: teknisk etat virksomhetsoverdratt til Bø, tjenestesamarbeid Bø og Nome vedr. 

NAV, tjenestesamarbeid til Bø enhetsleder helse, pleie og omsorg, tjenestesamarbeid fra Bø leder kultur og 

kulturskolerektor. 
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Det er for tiden vel 330 personer (faste) ansatt i Sauherad kommune. Totalt sett har vi ca 500 personer (faste og 

vikarer i systemet til enhver tid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av disse vel 330 personer er  82% kvinner og 18% menn.   

Tallene for kommuneNorge er 78%/22% på henholdsvis kvinner og menn.  
Gjennomsnittsalderen for ansatte i Sauherad kommune er 50,1 år (2017 - 45,7 år).    Gjennomsnittsalder i 

kommuneNorge i 2017 var 44,7 år. 
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Kommunens årsverk er fordelt som følger  

 

Majoriteten av årsverkene i Sauherad kommune er på de tjenesteytende enhetene, nærmere 90 % av totale årsverk.  

Tjenesteområdet Helse, Omsorg & Velferd og Oppvekst er størst med til sammen 216 årsverk tilnærma 90% av 

totalen.   Privatisering av barnehagene og endring i skolestruktur utgjorde i sin tid en reduksjon på omtrentlig 40 

årsverk. 

 

Figuren under viser kommunens årsverk fordelt på forskjellige tjenesteområder, hvor det tydelig kommer fram at det 

er de mykere tjenesteområdene (Pleie- og omsorg, helse og oppvekstområdet står for hovedtyngden av kommunens  

årsverk.) 

 

Næring, plan og teknikk blei virksomhetoverdratt til Bø 1/11-2019, derfor er tallene deres i 2018 kun knytta til Midt-

Telemark landbruk.  Viser til spesfisert oppsett i årsverksutvikling pr. enhet og kommunalområder i perioden 2010-

2018 nederst i dokumentet. 

 
Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk Årsverk

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

stab, støtte kultur & utvikl. 19,1 20,6 21,2 21 18,1 19,4 21,1 24,1 23,7

oppvekst 173,4 173,8 166,6 105,6 100,5 98,5 106,5 83,3 88,7

helse oms & velferd 109,6 115,3 111,1 105,45 95,5 103,7 106,4 127,2 127,6

næring, plan & teknikk 36,6 36,1 34,6 34,3 30,4 27,9 28,5 31,5 6,5

hele kommunen 338,7 345,8 333,5 266,35 244,5 250,2 262,5 266,1 246,4  
 

                     

 
 

Kommunens årsverk fordelt på tjenesteområdene 

  

Arbeidsmiljø  
Sauherad kommune har en flat struktur og organiseres etter moderne prinsipper der brukeren og tjenestene er i 

sentrum.  Beslutningene tas så raskt og så nær brukeren som mulig. Lederne skal inspirere og motivere sine 

medarbeidere til aktiv innsats mot felles mål. De skal skape trivsel gjennom et åpent og tillitsfullt samarbeid og de 

skal ivareta arbeidsmiljøet blant annet ved å sette verdiene våre ut i praksis.  

 

Arbeidsmiljø og HMS står sentralt og skal ha et betydelig og systematisk fokus gjennom hele året. Det har de siste 

årene vært et betydelig fokus på IA-arbeid og nærvær for å hindre utstøtelse, forskjellbehandling og fremme 

likestilling. Det er enhetsledernes ansvar og oppgave å legge til rette for et godt arbeidsmiljø i den enkelte enhet.  

Sykefravær og oppfølging av sykemeldte har vært ett av få mål lederne er fulgt opp på månedlig gjennom 

rapportering. 
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Varslingsreglement blei vedtatt i 2016, og har som formål å legge til rette for at ansatte og folkevalgte kan varsle om 

kritikkverdige forhold.  

 

Sauherad kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelsen første gang i 2011, og har sammen med tillitsvalgte  

besluttet å innføre ny forskningsbasert undersøkelse  – «10-faktor».   Denne undersøkelsen blei første gang 

gjennomført i 2016.  I 2018 er det gjennomført ny undersøkelse sammen med Bø.   Undersøkelsen skal brukes i 

leder- og medarbeiderutvikling inn mot ny kommune, i sammenheng med arbeidet knytta til verdigrunnlaget for ny 

kommune.  

 

HMS-tiltak 2018 

Det har det vært stort fokus på arbeidsmiljø, og leders ansvar for å legge til rette for det.  

 

På overordna nivå kjøres det årlige Grunnkurs HMS for alle ledere, verneombud og medlemmer av 

arbeidsmiljøutvalget.  HMS-grunnkurs kjøres interkommunalt i Midt Telemark.  I tillegg settes det av en egen HMS- 

dag som avslutning.  På denne dagen blir arbeidsmiljøprisen også delt ut.   I 2018 var det PPT som vant prisen på kr 

10.000. 

 

Det er på kommunenivå avsatt ressurser og videreutvikling av arbeidet med systematisk bruk av verktøy i HMS- 

arbeidet (Compilo) - som også håndterer HMS-avvik.  Dette systemet blei satt i drift september-2014, og gir 

Rådmannen betryggende kontroll innen HMS, og grunnlag for å ha fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid.   

 

Sykefravær 

I 2018 har det gjennomsnittlige sykefraværet vært 7,3% (en reduksjon på 8% fra 2017), som viste 7,8% .   Det er satt 

inn dedikerte ressurser til lederstøtte, fokus på nærværet og tilrettelegging - og IA-målet er nådd på 7,4%.  

KommuneNorge hadde et gjennomsnittlig sykefravær på 9,9% i 2017. Arbeidet med heltidskultur/ Nytt blikk er 

utviklingsprosesser som støtter opp under IA-målet, samtidig som det skaper bedre kvalitet på tjenesten og mer 

effektiv bruk av lederressursene.   

 

Det er 5 (4 i 2017) enheter som har fravær over 10 %. 4 (4 i 2017) enheter har fravær under 5%, og 5 (6 i 2017) 

enheter har fravær mellom 5 og 10%. 

 

Det er fokus på å tilrettelegge og skape et godt arbeidsmiljø, følge opp medarbeiderundersøkelsen med tiltak, og 

gjennomføre medbestemmelsesmøter på alle enheter - slik at vi kan skape opplevelse av den gode arbeidsplassen og 

forebygge utvikling av skader og sykdom.  

 

Sykefraværet fordeler seg på denne måten på de forskjellige tjenesteområdene. På sentralt tjenesteområde var 

fraværet i 2018 på 5,3 % (5,4 i 2017). Gjennomsnittlig fravær oppvekst var på 4,4% (6,5 % i 2017), innenfor helse, 

omsorg & velferd var fraværet på 9,3% (9,4 % i 2017), og innenfor Næring, Plan & Teknikk var fraværet 10,3% (6,3 

% i 2017).  Alle kommunalrådene har lavere sykefravær i 2018 enn 2017 og 2016, med unntak av Næring, Plan & 

Teknikk. 

 

 
Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

stab, støtte, kult. & utvikl. 2,3 7,4 6,3 3,0 11,5 4,6 8,3 5,4 5,3

oppvekst 7,3 7,4 7,8 10,9 7,7 7,9 8,3 6,5 4,4

helse omsorg & velferd 9,1 8,6 10,4 10,0 9,7 9,4 9,8 9,4 9,3

nær, plan & teknikk 6,6 9,9 8,8 10,9 8,5 10,0 4,6 6,3 10,3

hele kommunen 7,7 8,1 8,7 9,8 9,3 8,5 8,5 7,8 7,3  
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Sykefraværsutvikling i % fordelt på de forskjellige tjenesteområdene 

  

 

Sauherad kommune er en 2-nivå kommune, dvs. at enhetslederne på 12 tjenesteytende enheter har delegert 

totalansvar  innenfor fag, utvikling, økonomi- og personalområdet i egen enhet.  

 

Andel kvinner/menn på ledernivå Sauherad 

Ledernivå 1 består av rådmannsteamet (5 personer):  1 rådmann og 4 kommunalsjefer fra 1/7-2017.  Gruppen består 

av 1 mann  og 4 kvinner (20% menn og 80% kvinner).  

 

Ledernivå 2 består av 14 personer inkl. NAV.  12 ledere for tjenesteområdene og 2 ledere for støttefunksjonene.  På 

ledernivå 2 er kjønnsfordelingen  10 kvinner og 4 menn (30 % menn og 70 % kvinner) 

 
 

Gjennomsnittslønn  – ledernivå 1 og 2 

 

Når det gjelder lønn på ledernivå, så ligger årslønnen 2018 på nivå 1 – rådmannsteam/ kommunalsjefene på kr 

906.000 (inkl. prosjektledertillegget ny kommune).  Rådmann og ordfører har i 2018 en årslønn på hhv. Kr 1.082.000 

og 837.000.  Gjennomsnittslønn på ledernivå 2/ enhetsledere er i 2018 på kr 696.000 (inkl. funksjonstillegg for to 

kommuner og arbeidspakke-tillegg). 
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B. Økonomisk stilling og resultat 

 

 

 

 
 

Vi vil her gi en nærmere beskrivelse av den økonomiske situasjonen i Sauherad kommune ved utgangen av 2018. 

Formålet er å belyse de bakenforliggende økonomiske forhold i kommunen 
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Årets resultat – og utvikling i netto driftsresultat: 

(mill kr) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 korr.
-4,5 -2,6 -2,6 -0,329 9,8 3,3 -7,1 10,9 16,3 7,1 5,5 8

i % br driftinntekter 4,18 1,74 1,28 1,86

sum driftsinntekter mill kr 389,6 409 430,3 430,3

*) korr for reservasjonssaken og utgifter

på 2,5 mill  kr i  2018 som er finansiert av bundet driftsfond.  
 

 
Netto driftsresultat - utvikling 2008-2018 

 

Netto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene kommunen klarer å benytte til avsetning til senere bruk 

(fond) eller overføring egenfinansiering investeringer.          

Resultatgraden for  Sauherad  i 2018 er 1,28%/ 1,86% - korrigert for reservasjonssaken på 2,5 mill kr som er 

finansiert av disposisjonsfond.  Dette tallet var 1,7% i 2017.  Kommunegruppa vår har en resultatgrad er på 1,6% i 

2018, basert på foreløpige rapporterte tall i KOSTRA pr. 15. mars 2019.  Landet u/ Oslo har gjennomsnittlig netto 

resultatgrad på 2,7%.   

Anbefalt  resultatgrad - netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter:  KS betrakter en kommune sin økonomi i 

ubalansen dersom resultatgraden er dårligere enn 1,75% (justert ned fra 3% pga av at momskompensasjon nå føres 

direkte i investering). En slik kommune vil fort havne i en alvorlig økonomisk krise straks noen forutsetninger endrer 

seg.  Dette er en beskrivelse som Sauherad kan kjenne seg igjen i, og omstillingsarbeidet har derfor som mål – at 

Sauherad skal ha resultatgrad på tilnærma 1,75% og et disposisjonsfond å støtte seg på.    

    

Sauherad kommune avlegger et årsregnskap med avsetning til disposisjonsfond 6,5 mill kr som styrker 

disposisjonsfondet inn i ny kommune.    
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Avvik fra budsjett ift tildelte rammer: 

Regnskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Avvik i kr Avvvik Regnskap Avvik i kr

 % Fagsjefs-

2018 2018 2018 2017 området

Rådmannsteam og fellesutg. 17 092 695         17 962 000        15 500 000         869 305         5          13 748 241       

Økonomi og personal 7 133 824           7 366 000          7 446 000            232 176         3          7 005 616          

Stab og service 8 674 660           9 398 000          9 287 000            723 340         8          8 652 737          

Kulturtjenesten 5 124 009           5 127 000          5 454 000            2 991              0          4 931 621          1 827 812         

Fellesutgifter skole og barneh 36 987 965         31 322 000        31 323 000         -5 665 965     -18       33 408 505       

Gvarv skole/Sauherad ungdomssk 39 170 159         39 209 000        38 475 000         38 841           0          39 866 688       

Midt-Telemark PPT 1 699 732           1 535 000          1 611 000            -164 732        -11       1 520 122          

Midt-Telemark Barnevern 11 833 221         11 032 000        11 066 000         -801 221        -7         9 382 925          -6 593 077       

Fellesutgifter Helse, Omsorg & velferd 3 007 816           3 914 000          3 900 000            906 184         23        3 009 253          

Helsetjenester 20 411 815         18 990 000        18 528 000         -1 421 815     -7         17 659 442       

Nav/sosialtjenesten 8 925 701           7 992 000          7 980 000            -933 701        -12       7 965 345          

Sauherad Bygdeheim 20 383 461         18 473 000        18 312 000         -1 910 461     -10       19 148 570       

Pleie og Omsorg 54 976 413         53 103 000        53 092 000         -1 873 413     -4         56 012 551       

Tjenesten for integrering og komp. -6 210 860          197 000              -                        6 407 860      3 253   -4 375 354        1 174 654         

Plan og forvaltning inkl brann 6 727 767           6 157 000          5 954 000            -570 767        -9         5 887 048          

Byggdrift 20 134 986         20 335 000        19 735 000         200 014         1          19 071 503       

Vann -1 152 394          -1 171 000         -1 185 000          -18 606          2          -836 244            

Avløp -553 576             -1 183 000         -1 025 000          -629 424        53        -1 010 035        

Renovasjon 298 658              -19 000               -19 000                -317 658        1 672   12 752               

Renovasjon slam 82 167                -46 000               -46 000                -128 167        279      -52 886              

Veg 5 223 430           4 611 000          4 760 000            -612 430        -13       5 034 819          

Midt-Telemark Landbruk 1 881 035           1 869 000          1 719 000            -12 035          -1         1 694 970          -2 089 073       

Driftsassistansen -                       -                      -                        -                  -       -                      

Felles finanser (motpost avskr -18 662 328       -18 707 000       -19 132 000        -44 672          0          -15 221 686      -44 672             

Sum fordelt til enhetene 243 190 356   237 466 000  232 735 000   -5 724 356 -2       232 516 503  -5 724 356     

Samla negativt avvik på driftsområdene blei på 5,7 mill kr (2%) mot 776.503 kr, eller 0,3% i 2017.   

Rådmannen velger å gi kommentarer på fagsjefsnivå.   Detaljerte kommentarer følger under kommunalområdet. 

      

Fagsjefsområde Stab, Støtte, Kultur & Utvikling (Kultur fra 1/7-2017): Positivt avvik er bedre enn rapportert 

gjennom året.  Det har vært utfordring med å rekruttere/ skaffe kapasitet i stab etter effektivisering av 

kommunalsjefstrukturen og enkelte aktiviteter er lavere enn forventa, grunna i fokus på kommunefusjon. 

Fagsjefsområde oppvekst har totalt sett et merforbruk ift budsjett på 6,6 mill kr.  Dette skyldes i hovedsak 

merforbruk på fellesutgifter barnehage/ etterkrav og etterberegning fra private barnehager og tiltak barnevern.  

Merforbruket er i tråd med rapporter gjennom året.  Budsjettet for 2019 er konsekvensjustert ift dette. 

Fagsjefsområde Helse, Omsorg & Velferd (TIK fra 1/7-2017) har positivt avvik ift bevilga ramme på til sammen 1,2 

mill kr.  Alle områdene innen helse og omsorg har rapportert om merforbruk, unntatt TIK som bidrar med betydelig 

merinntekter på 4,3 mill kr, grunnet ekstrainntekter for enslig mindreårige (avvikla 2017) og effektivisering av denne 

tjenesten.  Enhetene har gjennom tertialrapporteringen meldt om risiko og avvik knytta til Helsetjenester og Pleie og 

Omsorg.  Disse driftsområdene er justert noe i budsjett 2019. 

 

Fagsjefsområde Næring, plan & teknikk har negativt avvik totalt sett på 2,1 mill kr.  Dette er knyttet til  byggdrift, 

tap av husleieinntekter og vegvedlikehold.   Innenfor sjølkostområdet/ VAR blei resultatet dårligere enn budsjett 

grunna store driftsutgifter i 4. kvartal.   
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Av de interkommunale enhetene Sauherad er vertskommune for, har det innenfor Midt Telemark barnevern 

administrasjonsdelen vært ubetydelig avvik 2018. Dette er knytta til styrket kapasitet på ledelse og saksbehandling 

på grunn av vedvarende høyt sykefravær.  Situasjon for 2018 vil bli nøye vurdert ift bevilga ramme. 

 I 2016, 2017 og 2018 er det økt ressursbruk inn mot barnevern i den hensikt å forbygge videre kostnadsvekst. 

 

 

Fordeling av utgiftssida i kommunen: 

Tabellen under viser hvordan utgiftene i Sauherad kommune fordeler seg på lønn, kjøp av varer og tjenester, renter 

og avdrag m.v.       

Regnskap 2018 % Regnskap 2017 % Endring

Lønn inkl. sosiale utg 229,5                   48 236,2                51 -3

Kjøp av varer og tjenester kommunal egenproduksjon 73,9                     15 67,5                   15 1

Kjøp av varer og tjenenster som erstatter komm. egenprod. 87,0                     18 70,0                   15 3

Overføringsutgifter 32,8                     7 26,9                   6 1

Renteutgifter 8,6                       2 8,6                     2 0

Avdragsutgifter 10,7                     2 10,1                   2 0

Avskrivninger 15,2                     3 14,9                   3 0

Overskudd (inndekk underskudd og mindreforbruk) -                       0 5,1                     1 -1

Avsetning til fond 23,7                     5 23,9                   5 0

481,4                  100 463,2                100 0  

 

 

 

 

Forskjellene er marginale i forhold til forrige år, men den største forskjellen er på lønn og kjøp av tjenester andre 

kommuner, og er direkte knytta til virksomhetsovertagelser Sauherad/ Bø – NAV, Teknisk og kultur.  
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Fordeling av inntektssida i kommunen: 

Tabellen og figuren under viser  hvordan Sauherad kommune finansierer sin virksomhet. 

 

Skatt og rammetilskudd finansierer den største delen av Sauherad kommune sin virksomhet (~60%) – målt ut i fra 

hovedoversikten/ økonomisk oversikt drift.   

Regnskap 2018 % Regnskap 2017 % Endring

Salgsinntekter 57,8                     12 53,8                   12 0

Refusjoner 83,8                     17 78,7                   17 0

Overføringer (inkl.e skatt) 52,3                     11 47,6                   10 1

Renteinntekter 1,3                       0 1,0                     0 0

Avdragsinntekter 0,1                       0 -                    0 0

Skatt 106,4                   22 103,2                22 0

Rammetilskudd 143,6                   30 138,3                30 0

Utbytte 2,6                       1 3,6                     1 0

Bruk av fond 13,2                     3 12,6                   3 0

Underskudd (merforbruk) -                       0 -                    0 0

Bruk av tidl års overskudd 5,1                       1 9,4                     2 -1

Avskrivninger 15,2                     3 14,9                   3 0

481,4                  100 463,2                100 0  
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Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 

Frie inntekter er et samlebegrep for skatt og rammetilskudd, og finansierer omtrent 60% av kommunal 

drift.  Skatt og rammetilskudd utgjør faktisk stadig en mindre del av Sauherad sine inntekter, når en ser på 

andel i perioden 2016-2018 (fallende andel fra 61 til 58%). 

(mill kr) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

157,9 166,3 195,1 208,2 217,4 222,6 226,9 236,1 241,5 250

sum dr. inntekter 389,6 409,0 430,3

andel frie inntekter som sum av driftsinnt. 61 59 58  

 

 

   

Utvikling i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 
 

 

Frie inntekter består av skatt og rammetilskudd, og det er fordelingsmekanismer mellom skatt og rammetilskudd. Det 

er skatt og rammetilskudd totalt som sier noe om inntektsnivået for Sauherad - ikke skatt alene.   

    

Sauherad er en såkalt minsteinntektskommune, slik at den skatteinngangen vi har under landsgjennomsnittet får vi 

kompensert gjennom rammetilskuddet.  På denne måten er det skatteinngangen i landet som har mest betydning for 

nivået på de frie inntektene for oss, fordi vi oppnår denne kompensasjonen gjennom inntektsutjevninga i 

inntektssystemet.  Skjønnsmidler (ordinære) fra Fylkesmannen i 2018 var på 4,4 mill kr, mot 4,3 mill kr i 2017.  

Signaler fra Fylkesmannen om at Sauherad kommune må redusere budsjettering av skjønnsmidler.    

Når en sammenligner med tidligere år, må en korrigere for trekk i rammetilskudd som følge av systemendringer.  Fra 

2010 til 2011 blei 17 mill kr av øremerka tilskudd barnehage overført til rammetilskuddet.   

 

Skatteinntektene viste lav inngang tidlig i 2018, og anslag på skatteveksten blei faktisk nedjustert fra 1,3% til 1% i 

mai.  Senere blei disse anslagene justert opp til et vekstanslag på 2,4%.  Faktisk skattevekst for kommune-Norge fra 

2017 til 2018 blei på hele 3,8 %.  Lokal skattevekst for Sauherad fra 2017 til 2018 viser 3,1%.  Merskatteveksten i 

2018 må sees på som ekstraordinære inntekter, og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået.    

  

Fra 2017 til 2018 har Sauherad en vekst i frie inntekter på nominelt 3,5%.  Det er en realøkning 0,5%, fordi lønns- og 

prisstigning (deflator) er beregnet til 3% fra 2017 til 2018. 
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Investeringer: 

 

 

Kommunen har i løpet året investert for omtrent  40,4 mill kr.   De største prosjektet var innenfor vann og avløp. 

        

              

       

 andel KLP     1,2  mill. kr (egenkapitaltilskudd) 

 krk.fellesråd     0,5       mill kr 

 veg og trafikksikring    2,2  mill kr     

 vann og avløp    19,2 mill kr  

 Ikt og utstyr     2,3  mill kr  

 Diverse bygg og uteareal   15,0 mill kr  

 

       

Viser til detaljert prosjektoversikt som er en del av noteoppsettet til regnskapsdokumentet, note nr. 20  

      

Ingen kapitalinntekter/ salg av eiendeler i 2018.  Salg av Kunstnerhuset Gvarv er avsatt til bundet fond, i tråd med 

avtale.  Ubundet investeringsfond er disponert i 2018 til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP  

 

Det har vært lavere aktivitet enn vedtatt i budsjett både i 2017 og 2018, spesielt innenfor vann og avløpinvesteringer.  

Av totalt ubrukte investeringsmidler ved utgangen av 2018 er 64%, eller vel 30 mill kr, knytta til vann og 

avløpsprosjekter.  Overføring av midler fra 2018 til 2019 må vurderes, og samtidig beslutte om bevilga midler i 2019 

kan avlyses til fordel for ekstraordinær nedbetaling på lån (lavere lånegjeld og gjeldsgrad). 

     

 

Utvikling i lånegjeld (inkl. 2018 justert for ubrukte lånemidler):   
 

mill kr 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018 

korr.ubr. 

Lånemidler

282,5 276,5 282,8 298 339 343 348 363 405 354

sum driftsinntekter mill kr 389,6 409 430,3 430,3

89 89 94 82i % brutto driftsinntekter  
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Utvikling i lånegjeld  2010-2018 
 

 

Detaljer rundt lånegjeld finnes i egen note i regnskapsdokumentet, note nr 9. 

 

Politisk nivå har vedtatt finansreglement med tertialvis rapportering.      

          

Ubrukte lånemidler, eller bevilgede midler til prosjekter som ikke er ferdig eller står på vent - er på 50,2 mill kr ved 

utgangen av 2018.  Av dette er vel 30 mill kr knytta til VAR-investeringer med forsinka fremdrift ift plan og 

budsjett.  Totalt er dette tallet 13,9 mill kr høyere enn 2017.  Viser ellers til notene til regnskapet (nr 20), som viser 

alle investeringsprosjektene spesifisert på bevilgning, brukt i 2018, og beløp til senere bruk i 2019.   Beløp til senere 

bruk, overføring av investeringsmidler fra 2018 til 2019, må vurderes eksakt ift behov inn mot ny kommune – derfor 

er 2018 korrigert for ubrukte lånemidler.  Innenfor VAR-investeringer synes det helt nødvendig å redusere 

investeringsnivået i tråd med faktisk fremdrift de siste årene. En slik reduksjon kan disponeres til ekstraordinær 

nedbetaling på lån, eller omdisponering til andre prioriterte investeringer.  

        

Det er betalt avdrag på kr 10,7 mill i 2018.  Det er det "minste" vi  kan betale i følge gjeldende regelverk om 

minimumsavdrag.    Det er i tillegg betalt 700.000 kr i avdrag på startlån til Husbanken.    

  

Lånegjelden i Sauherad i forhold til driftsinntektene er økende fra 2017 til 2018 (da er ubrukte lånemidler ikke 

hensyntatt).  Jfr. nøkkeltall i KOSTRA-tabell. Sauherad ligger over kommunegruppe 1, men under gjennomsnitt for 

landet utenom Oslo.        

 

Av Sauherad sin lånegjeld er ca. 14,4 mill kr knyttet til lån i forbindelse med formidling/ startlån.  Lån finansiert 

gjennom kompensasjonsordninger utgjør omtrent 28,1 mill kr.  Vi har kompensasjonstilskudd fra staten for renter og 

avdrag på til sammen kr 1,2 mill. Dette gjelder spesielt ”eldresatsinga” og "skolepakke-  

prosjekter".  

 

Kommunen har bistand fra forvalter til å håndtere vår låneportefølje.  Kommunens lån med flytende rente 

er knyttet opp til 3-mnd Nibor.  Gjennomsnittlig rente på våre lån i 2018 var 2,26%.  Tilsvarende tall for 2017 var 

2,3%, 2016 2,52% og 2,72 % i 2015.   

 

Forholdet mellom lån med fast rente og lån med flytende renter er omtrent 31/69 ved årsskiftet. 
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Markedet for lån med kommunal risiko 

 
Låneporteføljen består av lån som samlet har et volum på 404 millioner kroner. Lånene er etablert i 

Kommunalbanken, KLP, Husbanken og verdipapirmarkedet. Gjennomsnittlig porteføljerente pr. årsskiftet er 2,26%. 

Det er etablert fastrenter - og til sammen utgjør disse posisjonene 31% av lånenes totalvolum. Låneporteføljen er satt 

sammen av lån som i gjennomsnitt har 6,4 år til forfall. To lån forfaller til innfrielse i løpet av de neste 12 måneder. 

Dette er et verdipapirlån pålydende 59 millioner og et lån i Kommunalbanken pålydende 54 millioner, med forfall 

hhv. i juni- og desember 2019. Samlet utgjør disse 2 lånene 28% av låneporteføljen. Durasjonen i låneporteføljen er 

0,82 år. Porteføljens sammensetting er i samsvar med kommunens finansreglement og samlet finansiell risiko 

vurderes å være tilfredsstillende. 

 

I 2018 er det ikke tatt opp lån fra Husbanken til videreformidling av startlån.  

Det er tatt  opp lån til investeringer totalt  kr 54.028.000.  Av dette utgjør VA investeringer 31 mill kr (Høgdebasseng 

Hørte og VA sanering Akkerhaugen som de største prosjektene).   

 

Sauherad  har  i praksis finansiert investeringer med lån og eventuelle tilskudd i statlige styrte satsingsområder. 
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Fondsutvikling – alle fond - og disposisjonsfond spesielt 

Mill kr alle fond 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,9 11,1 14,3 12,6 14,3 10,8 14,8 18,4 32,2 42  

 

Fondsutvikling 2009-2018 

Fondsmidlene totalt viser en økning på 10 mill kr fra 2017 til 2018.    Dette gjelder i hovedsak økning i 

disposisjonsfondet  – i tråd med økonomisk plan (fra inndekning av underskudd til disposisjonsfond med årlig 

avsetning på 3-5 mill kr).   

Disposisjonsfond 2011-2018  

– økonomisk plan – frå inndekning av underskudd til disposisjonsfond 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-16,8 -9,6 -12,6 -3,7 9,1 11,9 11,9 21

mindreforbruk 2017 avsatt til disp. fond 2018 5,1

avsetning til disp fond 2018 jfr budjsett 6,5

bruk disp fond reservasjonssaken 2018 -2,5

bruk disp fond Brenna ind.areal 2019 -2

avsetning til disp fond 2019 oppr.budsjett 2,8

avsetning til disp fond 2019 rev.budsjett inkl endring eiendomsskatt 0,86

sum disposisjonsfond 11,9 21 22,66

sum driftsinntekter 409 430,3 418

disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter 3,1 % 5,1 % 5,4 %  
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Utvikling - fra underskudd til disposisjonsfond i perioden 2011-2018 

Disposisjonsfondet ved utgangen av 2018 er 5,4 % av driftsinntektene, og på nivå med anbefalingar (ca. 5%), og i 

tråd med budsjett og økonomisk plan.  Disposisjonsfond er nødvendig sammen med et netto driftsresultat på  1,75%, 

i den hensikt å kunne ta uforutsette kostnader og eller håndtere endringer i rammebetingelsene.  Disposjonsfondet vil 

være et godt bidrag å ta med seg inn i Midt-Telemark kommune.  

Bundne fond viser også en økning på omtrent 1,4 mill kr, dette er i hovedsak knytta til driftsassistansen i Telemark, 

og er ikke en del Sauherad kommune sin drift, men tilhører samarbeidet. 

Økning bundet investeringsfond er knytta til salg av Kjernehuset og avsetning til bundet fond til kunstnerformål.  

Ved utgangen av 2018 er Sauherad fortsatt i en situasjon der vi har fondsmidler å "støtte" oss på likviditetsmessig – i 

tråd med økonomisk plan.  I 2018 har situasjon også vært slik at Sauherad har overskuddsplassert likviditet på 20 

mill kr, på nivå med 2017.  

For detaljer vedr. fond anbefales regnskapsnote 15 som følger som vedlegg til regnskapsdokumentet.  
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C. KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA) og nøkkeltall 
 

Alle kommuner er pålagt å føre regnskapet etter KOSTRA- standard.  

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon vedr. 

kommunal virksomhet.  

Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike tjenesteområder registreres og sammenstilles for 

å gi relevant informasjon til beslutningstakere og andre, både nasjonalt og lokalt. Informasjonen skal tjene som 

grunnlag for analyse, planlegging og styring - og herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.  

KOSTRA vil også gi kommunen mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner, samt sammenligne seg selv 

over flere år. 

KOSTRA-tallene blir nå mer og mer brukt direkte av regjeringen for å gi tilskudd til kommunene.  

De aller fleste kommuner fører i dag kostnadene på riktig funksjoner i KOSTRA. Dette gir gode forutsetninger for å 

foreta sammenligninger mellom kommunene. 

 

Regnskaps- og tjenestedata setter i KOSTRA sammen nøkkeltall som bl.a viser: 

 Prioriteringer – viser hvordan kommunes frie inntekter er fordelt på ulike formål. 

 Dekningsgrader – viser tjenestetilbudet i forhold til ulike målgrupper for tilbudet. Den viser da hvor 

stor andel av en gruppe som får et tilbud. 

 Produktivitet/enhetskostnader – viser kostnader /bruk av ressurser i forhold til tjenesteproduksjon. 

 Utdypende tjenesteindikatorer – viser nøkkeltall som supplerer de ovenfornevnte indikatorene 

 

I de påfølgende tabellene har vi valgt å sammenligne Sauherad kommune med seg selv over 2 år. Samtidig ser vi 

utviklingen i kommunegruppa vår, og landet utenom Oslo i de samme år. Dette gir oss et bilde av hvordan 

utviklingen har vært i egen kommune sammenstilt med utviklingen i kommuner vi kan sammenligne oss med.  

 

Tabellen under viser hvordan midlene blir fordelt mellom de største tjenesteområdene i Sauherad (på et overordnet 

nivå)i forhold til andre kommuner (kommunegruppe 1), Telemark og gjennomsnittet for landet (utenom Oslo). 

        

Kommunegruppeinndelingen er sentralt styrt og er gjort ut i fra folketall, bundne kostnader og frie inntekter (skatt og 

rammetilskudd)         
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KOSTRA-tall – noen uttrekk hovedstørrelser og prioriteringer (pr. 15/3-2019) 
Sauherad Sauherad Komm.gr. 1 Landet u/Oslo

Noen hovedstørrelser 2018 2017 2018 2018

Netto driftsresultat i % av dr.innt 1,20 % 1,80 % 1,60 % 2,10 %

Netto renteeksponering i % av brutto driftsinntekter 41,8 % 42,5 % 40,9 % 42,5 %

Frie inntekter i kroner pr innbygger 58 235 55 402 56 726 55 132

Langsiktig gjeld eks pensjonsforpl. i % av driftsinnt 94,30 % 88,90 % 91,10 % 104,10 %

Prioriteringer

Netto dr.utg barnehage i kr pr innb 1-5 år 159 808 130 025 154 151 153 249

Netto dr.utg. grunnskole i kr pr innb 6-15 år 110 596 110 125 125 807 112 430

Netto dr.utg. helsetjenester i kr pr. innbygger 4 615 3 701 3 247 2 847

Netto dr.utg. pleie og omsorgstj jpr innbygger 21 227 20 051 18 646 18 470

Netto dr.utg sosialtjenesten i kr pr innb 20-66 år 10 571 10 950 3 508 4 367

Netto dr.utg. adm, styring og fellesutg pr innb 6 374 6 026 6 374 4 629

Netto dr.utg til kultursektoren pr innb i kr 1530 1168 1700 2343

Netto dr.utg. barneverntj i kr pr innb 0-22 år 14413 11362 9623 10899

Korr brutto driftsutg til kommunale veier i kr pr km 82 820 79 219 102 964 177 305  

 

Når det gjelder barnehage bruker vi mer i 2018 enn i 2017,  dette er knytta til etterbetaling tilskudd private barnehager. Sauherad 

ligger dermed høyere enn alle andre i tabellen.   

Driftsutgiftene til grunnskole i 2018 er omtrent på nivå med 2017.   Kommunegruppe 1 ligger over Sauherad, men landet u/Oslo ligger 

under.    

Helse øker fra 2017 til 2018, og har høyere ressursbruk enn alle andre i tabellen. Utgifter til pleie og omsorgstjenester er økt, 

ressursbruken i både kommunegruppe 1 og landet er lavere.  Ressurskrevende tjenester inngår i tallene for pleie og omsorg, det samme 

gjør tilskuddet til dette formålet. 

Sosialtjenesten inneholder også tall for bosetting av flyktninger.  Sauherad  har forholdsmessig høy aktivitet  på dette området.  Vi har  

lavere kostand i 2018 enn 2017, og ligger betydelig over både landet og kommunegruppe 1. 

Utgiftene til administrasjon, styring og fellesutgifter inneholder også kostnader til politisk styring.  Sauherad ligger høyere i 2018 en 

2017, og helt likt med kommunegruppa, men over landsgjennomsnittet. 

På kultur bruker vi mindre enn både landet, Telemark og kommunegruppe 1.      

Innenfor barnevern har Sauherad høyere kostnader i 2018 enn 2017, og ligger høyere enn alle andre i tabellen. 

På kommunale veier har vi økt ressursbruk fra 2017 til 2018, men ligger lavere enn alle andre i tabellen. 
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Utvikling i årsverk og sykefravær 2010-2018 

 

 

 

Telletidspunkt 31.12.2018.  Tallene kan avvike fra budsjett 2019. 

Kultur overført fra oppvekst til Stab, Støtte, Kultur & Utvikling fra 1/7-2017. 

Tjeneste for integrering og kompetanse overført fra oppvekst til helse, omsorg og velferd fra 1/7-2017. 

Endringer i årsverk – fra avlønning av årsverk til refusjon fra annen kommune (Bø).  Jfr. nedgang årsverk fra 2017 til 2018: 

 Teknisk (inkl. renhold) virksomhetsoverdratt til Bø 1/11-2018.  

 Tjenestesamarbeid kultursjef fra høsten 2018 mot Bø. 

 Tjenestesamarbeid NAV med Bø og Nome.  Fysio- og ergoterapitjenesten samarbeid mot Bø. 
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Regnskapsskjema 1A - regnskap 2018 
   

 

Regnskap  Reg. budsjett  Oppr. Budsjett Regnskap 

 
2018 2018 2018 2017 

Skatt på inntekt og formue -106 414 865 -102 000 000 -102 000 000 -103 198 425 

Rammetilskudd -143 590 008 -144 200 000 -141 950 000 -138 299 052 

Eiendomsskatt -11 547 514 -11 388 000 -11 388 000 -11 546 453 

Rente- og avdragskomp. -1 223 277 -1 706 000 -1 706 000 -1 344 752 

Sum frie disponible inntekter -262 775 664 -259 294 000 -257 044 000 -254 388 683 

Renteinntekter og utbytte -3 884 406 -4 297 000 -4 297 000 -4 486 913 

Renteutg./Finansutgift 8 657 934 9 565 000 9 565 000 8 636 399 

Avdrag på lån 10 720 739 10 100 000 10 100 000 10 078 519 

Netto finans 15 494 267 15 368 000 15 368 000 14 228 006 

Til bundne avsetninger 3 376 0 0 1 292 

Til ubundne avsetninger 11 710 676 14 083 000 8 691 000 14 819 905 

Bruk av tidl års overskudd -5 123 010 -5 123 000 0 -9 419 905 

Bruk av ubundne avsetninger -2 500 000 -2 500 000 0 -2 880 129 

Netto avsetninger 4 091 042 6 460 000 8 691 000 2 521 163 

Sum fordelt drift til enhetene 243 190 355 237 466 000 232 985 000 232 516 504 

Til fordeling drift -243 190 355 -237 466 000 -232 985 000 -237 639 514 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 -5 123 010 
 

 

Regnskapsskjema 1B - regnskap 2018 
    

 

Regnskap  Reg. Budsjett  Oppr. Budsjett  Regnskap  

 
2018 2018 2018 2017 

Rådmann og andre fellesutgifter 17 092 695 17 962 000 15 500 000 13 748 241 
Økonomi og personal 7 133 824 7 366 000 7 446 000 7 005 616 
Stab og service 8 674 660 9 398 000 9 287 000 8 652 737 
Kulturtjenesten 5 124 009 5 127 000 5 454 000 4 931 621 
Fellesutgifter skole og barnehage 36 987 965 31 322 000 31 323 000 33 408 505 
Gvarv skole/Sauherad ungdomsskole 39 170 159 39 209 000 38 475 000 39 866 688 
Midt-Telemark PPT 1 699 732 1 535 000 1 611 000 1 520 122 
Midt-Telemark Barnevern 11 833 221 11 032 000 11 066 000 9 382 925 
Fellesutgifter Helse, Omsorg & Velferd 3 007 816 3 914 000 3 900 000 3 009 253 
Helsetjenester 20 411 815 18 990 000 18 528 000 17 659 442 
Nav/sosialtjenesten 8 925 701 7 992 000 7 980 000 7 965 345 
Sauherad Bygdeheim 20 383 461 18 473 000 18 562 000 19 148 570 
Pleie og Omsorg 54 976 413 53 103 000 53 092 000 56 012 551 
Tjenesten for integrering og 
kompetanse -6 210 860 197 000 0 -4 375 354 
Plan og forvaltning inkl brann & 
redning 6 727 767 6 157 000 5 954 000 5 887 048 
Byggdrift 20 134 986 20 335 000 19 735 000 19 071 503 
Vann -1 152 394 -1 171 000 -1 185 000 -836 244 
Avløp -553 576 -1 183 000 -1 025 000 -1 010 035 
Renovasjon 298 658 -19 000 -19 000 12 752 
Renovasjon slam 82 167 -46 000 -46 000 -52 886 
Veg 5 223 430 4 611 000 4 760 000 5 034 819 
Midt-Telemark Landbruk 1 881 035 1 869 000 1 719 000 1 694 970 
Felles finanser (motpost avskr/var.l/tik) -18 662 328 -18 707 000 -19 132 000 -15 221 686 
Sum fordelt til enhetene 243 190 356 237 466 000 232 985 000 232 516 503 
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Regnskapsskjema 2A - investering 
    

 

Regnskap 
Reg. 

budsjett  Oppr.budsjett Regnskap 

 
2018 2018 2018 2017 

Investeringer i anleggsmidler 49 266 097 91 429 000 59 773 000 27 815 538 

Utlån og forskutteringer 2 407 000 0 0 14 146 

Kjøp av aksjer og andeler 1 180 605 1 000 000 1 000 000 1 115 151 

Avdrag på lån 1 176 038 0 0 2 137 195 

Dekning av tidligere års udekket 484 521 484 000 0 0 

Avsetninger 1 968 621 0 0 5 286 660 

Årets finansieringsbehov 56 482 882 92 913 000 60 773 000 36 368 691 

     Finansiert slik: 
    Bruk av lånemidler 39 636 308 85 684 000 54 028 000 19 094 145 

Inntekter fra salg av anleggsmidler 800 000 1 000 000 1 000 000 35 650 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift 4 515 409 5 745 000 5 745 000 1 956 633 
Mottatte avdrag på utlån og 
refusjoner 7 522 807 0 0 11 266 589 

Andre inntekter 0 0 0 18 000 

Sum ekstern finansiering 52 474 524 92 429 000 60 773 000 32 371 017 

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger 2 827 752 484 000 0 2 918 173 

Sum finansiering 55 302 277 92 913 000 60 773 000 35 289 190 

Udekket/udisponert -1 180 605 0 0 -1 079 501 
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REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET 2018 

 

      Regnskap Oppr. Rev. 

    budsjett budsjett 

  2018 2018 2018 

    

 

  

501 - VA driftsovervåkning web-løsning       1 219 702                   -             954 000  

503 - Sauherad Barne og Ungdomsskole       7 864 718      18 500 000       18 647 000  

505 - Høgdebasseng Nordagutu           86 533                   -           5 000 000  

522 - Uteområde Sauherad barne- og ungd.skole                  -                     -               80 000  

525 - Gvarv renseanlegg       1 718 003                   -           1 750 000  

526 - Renseanlegg Sauar - nytt filter                  -                     -           1 000 000  

530 - IKT skole Sauherad          643 090           560 000           560 000  

534 - VA-sanering Akkerhaugen       7 454 665                   -         16 000 000  

535 - Megardsmoen boligfelt 1 - utbyggingsavtale       1 552 831                   -                      -    

538 - Nordagutu sambruksanlegg (garanti)       2 545 266                   -           2 450 000  

539 - Nordagutu sambruksanlegg (uteareal)                  -                     -             240 000  

544 - GS-veg - infrastruktur NY kommune       1 135 000                   -                      -    

545 - Gvarv Samf.hus - ventilasjon/avfukting       1 184 358           750 000           750 000  

546 - Notevarp ombygging hellegang                  -             200 000           200 000  

547 - Gvarv samf.hus UU-tilgang med HC-rampe                  -             120 000                    -    

548 - Oppgradere kommunal bygg - LED-belysning          189 927           150 000           270 000  

550 - Digitale alarmer                  -             275 000           275 000  

551 - Digitaliseringsprosjekt byggesaksarkiv       1 050 163        1 000 000         1 000 000  

552 - Trafikksikring E.Werenskioldsveg/Legesenter                  -             120 000           120 000  

553 - Trafikksikring - fartsdumper skoleveger           83 218           100 000           100 000  

554 - Aksjon skoleveg          688 800                   -                      -    

558 - Omdisp. midler ikt/bygg (k-083/18)                  -                     -           4 216 000  

700 - IKT fellesinvesteringer Midt-Telem          315 404           380 000           380 000  

712 - Utbedringstiltak vannett       1 476 701      19 300 000         5 911 000  

715 - Oppfølging avvik bygg          196 573           500 000           500 000  

729 - Høgdebassen Hørte       6 607 968                   -         15 000 000  

730 - Reguleringsplan Idungsås                  -                     -           1 262 000  

737 - EK-tilskudd KLP       1 180 605        1 000 000         1 000 000  

742 - Kirkelig fellesråd          550 000           350 000           550 000  

789 - Furuheim/Furumoen byggtiltak       7 895 009                   -           2 258 000  

814 - Servicetorg Komm.hus I       2 202 790        4 000 000         4 000 000  

815 - Felleskontor IKT          390 012           750 000           750 000  

844 - Brannbil                  -             468 000           468 000  

890 - Utbedringstiltak avløpsnett          804 554      11 750 000         4 238 000  

892 - Asfaltering       1 393 830           500 000         2 500 000  

SUM   50 429 719    60 773 000     92 429 000  
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Økonomisk oversikt - balanse Regnskap 2018 Regnskap 2017 

EIENDELER 
  Anleggsmidler 876 031 987,63 812 290 887,50 

Herav: 
  Faste eiendommer og anlegg 377 317 666,77 344 301 838,25 

Utstyr, maskiner og transportmidler 14 681 705,90 14 169 160,25 

Utlån 17 637 274,96 17 044 793,00 

Konserninterne langsiktige fordringer 0,00 0,00 

Aksjer og andeler 13 834 062,00 12 673 457,00 

Pensjonsmidler 452 561 278,00 424 101 639,00 

Omløpsmidler 146 973 848,12 126 475 643,53 

Herav: 
  Kortsiktige fordringer 22 432 712,41 27 192 504,59 

Konterninterne kortsiktige fordringer 0,00 0,00 

Premieavvik 23 673 390,68 24 396 521,39 

Aksjer og andeler 0,00 0,00 

Sertifikater 0,00 0,00 

Obligasjoner 0,00 0,00 

Derivater 0,00 0,00 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 100 867 745,03 74 886 617,55 

SUM EIENDELER 1 023 005 835,75 938 766 531,03 

   EGENKAPITAL OG GJELD 
  Egenkapital 41 797 805,21 4 909 679,52 

Herav: 
  Disposisjonsfond 21 150 451,20 11 939 775,40 

Bundne driftsfond 15 858 662,20 14 484 709,72 

Ubundne investeringsfond 0,00 484 520,88 

Bundne investeringsfond 4 911 071,19 5 285 681,81 

Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 5 123 010,36 

Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 

Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 

Udekket i inv.regnskap -1 775 585,12 -1 079 501,00 

Kapitalkonto 3 061 800,92 -29 919 922,47 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 4 485 596,00 4 485 596,00 

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -5 894 191,18 -5 894 191,18 

Langsiktig gjeld 923 194 553,00 878 043 484,00 

Herav: 
  Pensjonsforpliktelser 518 555 034,00 515 535 188,00 

Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 

Sertifikatlån 58 716 000,00 58 716 000,00 

Andre lån 345 923 519,00 303 792 296,00 

Konsernintern langsiktig gjeld 0,00 0,00 

Kortsiktig gjeld 58 013 477,09 55 813 367,06 

Herav: 
  Kassekredittlån 0,00 0,00 
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Annen kortsiktig gjeld 55 800 403,93 51 469 168,90 

Derivater 0,00 0,00 

Konsernintern kortsiktig gjeld 0,00 0,00 

Premieavvik 2 213 073,16 4 344 198,16 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 023 005 835,30 938 766 530,58 

MEMORIAKONTI 
  Memoriakonto 51 860 870,84 36 272 674,03 

Herav: 
  Ubrukte lånemidler 50 224 365,84 35 832 674,03 

Ubrukte konserninterne lånemidler 0,00 0,00 

Andre memoriakonti 1 636 505,00 440 000,00 

Motkonto for memoriakontiene -51 860 871,29 -36 272 674,48 
 

Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2018 

Reg. 
budsjett 

2018 
Oppr.budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

Driftsinntekter 
    Brukerbetalinger 10 317 820,46 9 561 000 8 792 000 8 840 586,68 

Andre salgs- og leieinntekter 34 042 641,13 35 752 000 36 489 000 32 531 660,04 

Overføringer med krav til motytelse 83 779 443,29 68 488 000 68 449 000 78 671 231,50 

Rammetilskudd 
143 590 

007,66 
144 450 

000 141 950 000 
138 299 

052,19 

Andre statlige overføringer 37 257 899,00 28 016 000 28 016 000 32 386 722,00 

Andre overføringer 3 601 062,77 3 569 000 3 569 000 3 515 721,00 

Skatt på inntekt og formue 
106 414 

865,46 
102 000 

000 102 000 000 
103 198 

425,02 

Eiendomsskatt 11 547 513,58 11 388 000 11 388 000 11 546 453,40 

Andre direkte og indirekte skatter 70 075,00 80 000 80 000 70 075,00 

Sum driftsinntekter 
430 621 

328,35 
403 304 

000 400 733 000 
409 059 

926,83 

Driftsutgifter 
    

Lønnsutgifter 
182 572 

905,73 
184 314 

000 181 986 000 
186 227 

530,63 

Sosiale utgifter 49 187 385,90 50 168 000 49 425 000 49 532 023,44 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 71 630 809,98 55 856 000 56 507 000 67 503 441,10 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 87 016 659,91 72 023 000 72 023 000 70 001 884,99 

Overføringer 32 835 285,30 28 934 000 25 739 000 26 900 463,72 

Avskrivninger 15 170 735,94 15 171 000 15 596 000 14 900 815,00 

Fordelte utgifter -13 462 289,16 -4 115 000 -4 115 000 -12 399 718,25 

Sum driftsutgifter 
424 951 

493,60 
402 351 

000 397 161 000 
402 666 

440,63 

Brutto driftsresultat 5 669 834,75 953 000 3 572 000 6 393 486,20 

Finansinntekter 
    Renteinntekter og utbytte 4 002 981,18 4 297 000 4 297 000 4 567 576,79 

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00 

Mottatte avdrag på utlån 23 742,00 20 000 20 000 7 200,00 

Sum eksterne finansinntekter 4 026 723,18 4 317 000 4 317 000 4 574 776,79 

Finansutgifter 
    Renteutgifter og låneomkostninger 8 684 936,74 9 565 000 9 565 000 8 646 359,23 
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Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00 

Avdrag på lån 10 720 739,19 10 100 000 10 100 000 10 078 519,43 

Utlån 0,00 70 000 70 000 10 000,00 

Sum eksterne finansutgifter 19 405 675,93 19 735 000 19 735 000 18 734 878,66 

Resultat eksterne finanstransaksjoner -15 378 952,75 
-15 418 

000 -15 418 000 -14 160 101,87 

Motpost avskrivninger 15 170 735,92 15 171 000 15 596 000 14 900 815,00 

Netto driftsresultat 5 461 617,92 706 000 3 750 000 7 134 199,33 

Interne finanstransaksjoner 
    Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 5 123 010,36 5 123 000 0 9 419 904,65 

Bruk av disposisjonsfond 2 500 000,00 2 500 000 0 2 880 129,25 

Bruk av bundne fond 10 689 463,40 7 014 000 6 201 000 9 668 783,71 

Sum bruk av avsetninger 18 312 473,76 14 637 000 6 201 000 21 968 817,61 

Overført til investeringsregnskapet 0,00 0 0 0,00 

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0 0 0,00 

Avsatt til disposisjonsfond 11 710 675,80 14 073 000 8 681 000 14 819 904,65 

Avsatt til bundne fond 12 063 415,88 1 270 000 1 270 000 9 160 101,93 

Sum avsetninger 23 774 091,68 15 343 000 9 951 000 23 980 006,58 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0 0 5 123 010,36 
 

Økonomisk oversikt - investering 
Regnskap 

2018 

Reg. 
budsjett 

2018 
Oppr.budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

Inntekter 
    Salg av driftsmidler og fast eiendom 800 000,00 1 000 000 1 000 000 25 650,00 

Andre salgsinntekter 0,00 0 0 18 000,00 

Overføringer med krav til motytelse 6 052 552,00 0 0 10 020 227,50 

Kompensasjon for merverdiavgift 4 515 409,44 5 745 000 5 745 000 1 956 633,27 

Statlige overføringer 0,00 0 0 0,00 

Andre overføringer 0,00 0 0 0,00 

Renteinntekter og utbytte 0,00 0 0 0,00 

Sum inntekter 11 367 961,44 6 745 000 6 745 000 12 020 510,77 

Utgifter 
    Lønnsutgifter 246 027,34 0 0 181 764,46 

Sosiale utgifter 34 689,81 0 0 25 588,87 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 43 061 087,75 90 879 000 59 423 000 24 079 036,33 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 96 280,18 0 0 1 422 469,00 

Overføringer 5 737 023,72 550 000 350 000 2 106 633,27 

Renteutgifter og omkostninger 90 988,45 0 0 46,43 

Fordelte utgifter 0,00 0 0 0,00 

Sum utgifter 49 266 097,25 91 429 000 59 773 000 27 815 538,36 

Finanstransaksjoner 
    Avdrag på lån 1 176 037,81 0 0 2 137 194,57 

Utlån 2 407 000,00 0 0 14 146,41 

Kjøp av aksjer og andeler 1 180 605,00 1 000 000 1 000 000 1 115 151,00 

Dekning av tidligere års udekket 484 520,88 484 000 0 0,00 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0 0 0,00 

Avsatt til bundne investeringsfond 1 968 620,87 0 0 5 286 660,25 
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Sum finansieringstransaksjoner 7 216 784,56 1 484 000 1 000 000 8 553 152,23 

Finansieringsbehov 45 114 920,37 86 168 000 54 028 000 24 348 179,82 

Dekket slik: 
    Bruk av lån 39 636 308,19 85 684 000 54 028 000 19 094 144,56 

Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 10 000,00 

Mottatte avdrag på utlån 1 470 254,81 0 0 1 246 361,25 

Overført fra driftsregnskapet 0,00 0 0 0,00 

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0 0 0,00 

Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 0,00 

Bruk av bundne driftsfond 0,00 0 0 0,00 

Bruk av ubundne investeringsfond 484 520,88 484 000 0 0,00 

Bruk av bundne investeringsfond 2 343 231,49 0 0 2 918 173,01 

Sum finansiering 43 934 315,37 86 168 000 54 028 000 23 268 678,82 

Udekket/udisponert -1 180 605,00 0 0 -1 079 501,00 
 

Note 1 Endring i arbeidskapital  
   

    Balanseregnskapet : 31.12. 01.01. Endring 

2.1   Omløpsmidler 146 973 
848 

126 475 
644 

  

2.3   Kortsiktig gjeld 58 013 477 55 813 367   

Arbeidskapital 88 960 371 70 662 277 18 298 094 

    Drifts- og investeringsregnskapet :   Beløp Sum 

Anskaffelse av midler :       

    Inntekter driftsregnskap   430 621 
328 

  

    Inntekter investeringsregnskap   11 367 961   

    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner   45 133 286   

Sum anskaffelse av midler 
  

487 122 
575 

487 122 575 

        

Anvendelse av midler :       
    Utgifter driftsregnskap   409 780 

757 
  

    Utgifter investeringsregnskap   49 175 109   

    Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner   24 260 307   

Sum anvendelse av midler   483 216 
173 

483 216 173 

        

Anskaffelse - anvendelse av midler     3 906 402 

        

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)   14 391 692 

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap   18 298 094 

        

Endring arbeidskapital i balansen      18 298 094 

Differanse (forklares nedenfor)     0 

  

  

Forklaring til differanse i arb.kapital : Beløp Sum 

    0   

    0 0 
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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 992 500 0 0 0 

Ordfører 836 733 0 0 0 

 

Note 3  Godtgjørelse til revisor 
   

 

    

Kommunens revisor er Telemark kommunerevisjon IKS. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, 
andre tjenester, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Samlede godtgjørelser til 
revisor utgjør      kr 680.496. Det er ikke spesifisert på faktura hva som gjelder revisjon, rådgivning 
mv. 
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 Note 5 - Anleggsregister 

        

         1. Bokført verdi pr. 31.12.2018 

        

 
5 10 20 40 50 

        

BL 

         

X Sum 

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.18 17890 9620 39086 281314 162385 4114 7627 522037 

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Akkumulerte ordinære avskrivn pr. 01.01.18 -11688 -3623 -21157 -96174 -27002 -3923 0 -163566 

Bokført verdi 01.01.18 6202 5997 17930 185140 135383 191 7627 358470 

Tilgang i året 2399 1220 1746 38587 2203 2545 0 48699 

Avgang i året 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delsalg i året 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets ordinære avskrivinger -2229 -740 -1648 -7117 -3248 -191 0 -15171 

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bokført verdi 31.12.18 6372 6478 18028 216611 134338 2545 7627 391999 

         2. Anskaffelseskost pr. 31.12.2018 

        

 
5 10 20 40 50 

        

BL 

         

X Sum 

Akkumulert anskaffelseskost pr. 01.01.18 17890 9620 39086 281314 162385 4114 7627 522037 

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilgang i året 2399 1220 1746 38587 2203 2545 0 48699 

Avgang i året 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delsalg i året 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Akkumulert anskaffelseskost pr. 31.12.18 20289 10840 40832 319901 164587 6659 7627 570736 

Akkumulerte ordinære avskrivin pr. 

31.12.18 -13916 -4363 -22804 -103291 -30249 -4114 0 -178737 

Bokført verdi 31.12.18 6372 6478 18028 216611 134338 2545 7627 391999 

         3. Endringer i anleggsmidler som påvirker kapitalkonto pr. 

31.12.2018 

     

 
5 10 20 40 50 

        

BL 

         

X Sum 

Kostpris v/tilgang i året 2399 1220 1746 38587 2203 2545 0 48699 



11/19 Sauherad kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 -

 Regnskap 2018  

Sauherad kommune  Side 13 
 

Salgssum v/avgang i året 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delsalg i året 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets ordinære avskrivninger -2229 -740 -1648 -7117 -3248 -191 0 -15171 

Årets nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets reverserte nedskrivinger 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sum endring kapitalkonto 170 480 98 31471 -1045 2355 0 33528 

Avgang i året (bokført verdi) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salgssum v/salg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negativt verdiavvik v/salg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Positivt verdiavvik v/salg 0 0 0 0 0 0 0 0 

         05 = Avskrivning 5 år 

        10 = Avskrivning 10 år 

        20 = Avskrivning 20 år 

        40 = avskrivning 40 år 

        50 = Avskrivning 50 år 

        BL = Avskrivning leieavtaler 

        X = Anlegg ikke avskrivbare 

         

         

 

Note 6 Aksjer og andeler i varig eie

Henvisning

Eierandel 

i

Eventuell 

markeds-

Balanseført 

verdi

Balanseført 

verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2018 31.12.2017

Statsforetak:

Rehabiliteringssenteret AIR (2 andeler) 2.21110.003 Ukjent 1 000 1 000

Andre:

Biblioteksentralen (3 andeler a 300) 2.21152.002 Ukjent 900 900

Visit Telemark AS (10 aksjer à 1000) 2.21200.005 1,18 % Ukjent 10 000 10 000

Telemark næringsfond (26 andeler) 2.21152.001 Ukjent 26 000 26 000

Midt Telemark Kraft AS (218 andeler) 2.21152.005 21,80 % 19600000 (1) 218 000 218 000

Telemark kommunerevisjon IKS 2.21650.001 1,64 % 1 198 500  19 712 19 712

Agder og Telemark 

Kontrollutvalgssekretariat IKS 2.21650.002 2,10 % 990 000kr  20 800 20 800

Aksjer i private selskaper:

Aksjer MT næringspark AS (1700 aksjer) 2.21152.008 50 % 3 400 000  1 700 000 1 700 000

Midt-Telemark Energi AS (2400 aksjer) 2.21152.003 24 % 10 000 000 240 000 240 000

Norsk bane AS (100 aksjer) 2.21200.006 2 % 10 159 000 101 500 101 500

Norsk eplefest AS (50 aksjer a kr 2000) 2.21200.010 12,17 % 204 000kr  50 000 50 000

Midt-Telemark næringsutvikling AS (27 

aksjer) 2.21200.007 13,5 % 200 000kr  29 025 29 025

Visit Bø AS (2040 aksjer) 2.21200.008 1,50 % 149 900     2 244 2 244

Kartfestivalen AS (20 aksjer a kr 1000) 2.21200.009 20 % 100 000     0 20 000

Irmat (752 aksjer a kr 1000) 2.21152.006 18,9 % 4 000 000  752 000 752 000

Norsjø kammermusikkfestival AS(25stk) 2.21120.012 19,84 %      126 000 25 000 25 000

Egenkapitaltilskudd KLP 2.21550.001 10 637 881 9 457 276

Sum -kr             13 834 062 12 673 457
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Note 7   Salg av finansielle anleggsmidler  

 Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av 
salgsinntekten regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som 
løpende inntekt i driftsregnskapet. 

      Avkastningen er beregnet som det kommunen iht. aksjeloven § 8-1 kunne fått i 
utbytte i salgsåret basert på selskapets avlagte regnskap for foregående år. 
   

     ABC AS DEF AS 
 Antall solgte aksjer 20 0 

 Utbyttegrunnlag pr. aksje  kr           -     kr           -    
 Salgsum pr. aksje  kr            1   kr           -    
       
 Inntektsført i driftsregnskapet  kr           -     kr           -    
 Inntektsført i 

investeringsregnskapet  kr          20   kr           -    
 Sum inntektsført salgssum  kr          20   kr           -    
 

      Kommunestyret (sak K-057/18) vedtok å selge aksjene i Kartfestivalen til 

Jørgen Aarvik Solberg. 
    Vedkommende har seinere sendt Kartfestivalen til skifteretten. 

 Pengene er ikke innbetalt. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 8   Tap på utlån og forskutteringer

Kommunen har i regnskapsåret hatt følgende tap på utlån og forskutteringer:

Utlånt til

Samlet 

utesteående

Tap på 

hovedstol

Tap påløpte 

renter mv.

Samlet tap

Boligsosiale formål (startlån) 14 309 561kr   (352 178)kr     (28 464)kr      (380 642)kr    

Andre utlån og forskotteringer:

-kr                  -kr                -kr                -kr                

-kr                

-kr                

-kr                

Sum (352 178)kr    (28 464)kr      (380 642)kr    
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Note 9   Langsiktig gjeld 

Fordeling av langsiktig gjeld: 31.12.2018 01.01.2018

Neste års 

avdrag

Gj.snittlig 

løpetid (år)

Gjeldsbrevslån/banklån 325 553 312 282 963 516 12 106 970 0

Obligasjonslån 0 0 0 0

Sertifikatlån 58 716 000 58 716 000 0 0

Husbanklån 20 370 207 21 548 104 1 177 897 0

Finansielle leieavtaler 0 0 0 0

Sum bokført langsiktig gjeld 404 639 519 363 227 620 13 284 867

Herav selvfinansierende gjeld 105 864 404 77 094 376

Langsiktig gjeld i særregnskap

NN KF 0 0

NN interkommunalt samarbeid 0 0

Sum bokført langsiktig gjeld i særregnskap 0 0

Kommunens samlede eksterne lånegjeld 404 639 519 363 227 620

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2018 rente

Langsiktig gjeld med fast rente : 31,00 % 25,00 %

Langsiktig gjeld med flytende rente : 69,00 % 75,00 %
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Note 10   Rentesikring

Langsiktig gjeld med fast rente

Volum 

(mill.)

Siste 

forfall

Rente-

binding til Betaler

Finans-

reglementet

2 aug.35 jan.31 4,00 %  

3,9 jan.35 jan.31 4,00 %

2,3 jun.33 jul.28 2,57 %

3,3 jul.32 jul.28 2,56 %

0,897 mar.29 jul.28 2,57 %

0,91 jun.30 jul.28 2,57 %

54 des.19 des.19 1,51 %

Rentebytteavtaler

Swap 

nr Lån

Volum 

(mill.)

Løper fra 

dato Løper til dato Betaler Mottar

Formål med 

sikringen

7 5 35 des. 18 des. 19 4,84 3M nibor Kontanstrømsikring

9 6 25 des. 18 des. 19 4,82 3M nibor Kontanstrømsikring

Anvendt sikringsinstrument: renteswap/rentebytteavtale.

Type risiko: variabilitet i kontantstrøm.

Sikringsobjekt: portefølje av flytende lånemasse.

Sikringseffektivitet: Høy, margin ikke sikret.

Formål med sikringen: sikring av kontantstrøm.

Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for 

finans- og gjeldsforvaltningen.

Lån nr.

11512990-0

11508844-5

11506065-9

11503911-7

11431514-6

41218

11498141-8
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Note 11  Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2018 2017

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 10 720 739 10 078 519

Bergnet minimumsavdrag 10 707 747 10 065 030

Avvik 12 992 13 489

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer

2018 2017

Mottatte avdrag på startlån 1470255 1177016

Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet 700000 700000

Avsetning til/bruk av avdragsfond 770255 476038

Saldo avdragsfond 31.12. 770255 476038

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å : (her må det velges mellom 

alternativ  1 og 2 nedenfor) 

ALTERNATIV1 :  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) mulitplisert med årets avskrivninger i 

driftsregnskapet. Denne forenklede formelen gir et minstekrav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) 

på lånefinansierte anleggsmidler. 

ALTERNATIV 2 :  vekte gjenværende levetid for hver anleggsgruppe i forhold til bokført verdi totalt. Normalt vil 

denne beregningsmåten gi et lavere krav til minsteavdrag enn alternativ nr 1. Sammenligning mellom utgiftsførte 

avdrag og kapitalslit som frekommer ved bruk av dette alternativet er vist nedenfor.

Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag, skal virkningen av dette 

opplyses.

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.
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Note 13  Andre vesentlige forpliktelser 
  

       Ingen endringer i vesentlige forpliktelser (akkumulerte forpliktelser pr 31.12 og 
fordelingen pr år) for kommunen som f.eks leasingavtaler, langsiktige leieavtaler og 
vesentlige driftsavtaler med private knyttet til drift av kommunale tjenester som bør 
nevnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 12   Kommunens garantiansvar 

Utløper

Gitt overfor - navn 2018 2017 dato

Nordagutu Samfunnshus 0 0 2 307 567 01.06.2029

Nes menighetshus 0 129 115 166 005 15.02.2022

Nes menighetshus 2 364 901 2 521 911 01.02.2032

Evjus legat 16 617 16 617 01.05.2018

Boligstiftelsen (utbet.2003/ F 69/02) 269 521 294 292 01.08.2028

Bolistiftelsen K-sak 50/09 - 3 mill kr 2 514 162 2 651 884

Boligstiftelsen F-sak 47/08 1,2 mill kr 642 025 677 781 Se kommentar

Irmat 0 2 842 400 2039

Midt Telemark næringspark AS 5 750 000 5 750 000

Sum garantiansvar 11 686 341 17 228 457

K-sak 47/08 garanti Bolistiftelsen 1,2 mill kr er effektuert i 2009. 

Dette består i kr 950.000 i lån og kr 238.000 i tilskudd.  Gjelder huskjøp i Gvarv sentrum.

Nytt  vedtak i 2009 K 50/09 vedr.garanti inntil 3 mill kr til kjøp av Gvarv gamle skole (flyktningebosetting).

Gjelder lån og tilskudd.  Tilskuddet er på kr 2.028.000,-.

Irmat A/S - kommunen eier og garanterer for 18,8%

Midt Telemark næringspark kommunestyresak 46/2010 vedr. kommunal/ garanti (simpel kausjon)

Garanti-

ramme

Beløp pr. 31.12.

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen 

som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Evt. garantier gitt overfor ansatte, sosialklienter 
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Note 14 Finansielle eiendeler og forpliktelser til virkelig verdi

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Aktivaklasse

Finansforvaltning

s-reglement

Anskaffelses-

kost

Markeds-

verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring Durasjon

Rentepapirer § 4 0 0 0 0 0

Aksjefond § 5 0 0 0 0 0

Aksjer § 5 0 0 0 0 0

Sertifikater § 4 0 0 0 0 0

Obligasjoner § 4 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Det bør opplyses om kommunens finansielle markedsrisiko dersom posten er vesentlig.

Andre finansielle omløpsmidler bokført til virkelig verdi

Aktivaklasse

Verdsettelses-

metode

Anskaffelses-

kost

Virkelig 

verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Aksjefond Notert kurs 0 0 0 0

Aksjer Børskurs 0 0 0 0

Obligasjoner Ligningsverdi 0 0 0 0

Fordringer Tapsanslag 0 0 0 0

…

0 0 0 0

Finansielle forpliktelser bokført til virkelig verdi

Passiva-klasse

Verdsettelses-

metode

Opptaks-

kost

Virkelig 

verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendring

Kortsiktig gjeld Eget anslag 0 0 0 0

Usikre forpl. Eget anslag 0 0 0 0

…

0 0 0 0

Derivater som ikke inngår i sikring

Derivat

Verdsettelses-

metode

Virkelig 

verdi

Balanseført-

verdi

Resultatført 

verdiendrin

g

FRA Innhentet vurdering 0 0 0

Kjøpt opsjon Eget anslag 0 0 0

Solgt opsjon Innhentet vurdering 0 0 0

…

0 0 0
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Note 15 Avsetning og bruk av fond

Fond samlet

Beholdning 

1/1-2018 Avsetninger

Bruk av fond 

i 

driftsregnsk

apet

Bruk av fond 

i 

inv.regnskap

et

Beholdning 

31/12-2018

Disposisjonsfond 11 939 775 11 710 676 -2 500 000 0 21 150 451

Bundne driftsfond 14 484 710 12 063 416 -10 689 463 15 858 662

Ubundne investeringsfond 484 521 0 0 -484 521 0

Bundne investeringsfond 5 285 683 1 968 621 -2 343 231 4 911 072

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger32 194 689 25 742 713 -13 189 463 -2 827 752 41 920 185

Bundne fond

Beholdning 

1/1-2018 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31/12-2018

Bundne driftsfond

Selvkostfond 1 502 893 86 342 -776 587 812 648

Øremerka statstilskudd 8 611 995 9 181 476 -9 053 888 8 739 582

Næringsfond/Kraftfond 1 034 463 811 249 -797 000 1 048 712

Gavefond 320 068 4 286 -61 988 262 366

… 0 0 0 0

Øvrige bundne driftsfond (Driftsassistansen Telemark) 3 015 290 1 980 063 0 4 995 353

Sum 14 484 710 12 063 416 -10 689 463 15 858 662

Bundne investeringsfond

Øremerka statstilskudd 4 000 000 329 400 -1 128 000 3 201 400

Gavefond 0 0 0 0

… 0 0 0 0

Øvrige bundne investeringsfond 1 285 683 1 639 221 -1 215 231 1 709 672

Sum 5 285 683 1 968 621 -2 343 231 4 911 072

Disposisjonsfond

Beholdning 

1/1-2018 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31/12-2018

Drift: Bruk og avsetning vedtatt av kommunestyret 11 939 775 11 710 676 -2 500 000 21 150 451

Investering: Bruk og avsetning foretatt av 

underordnet organ, herav: 484 521 0 -484 521 0

Administrasjon 0 0 0 0

Skole 0 0 0 0

Helse og omsorg 0 0 0 0

… 0 0 0 0

Sum disposisjonsfond drift og investering 12 424 296 11 710 676 -2 984 521 21 150 451

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Beholdning 

1/1-2018 Avsetninger Bruk av fond

Beholdning 

31/12-2018

Overføring vedtatt av kommunestyret 0 0 0 0

Overføring foretatt av underordnet organ, herav: 0 0 0 0

Administrasjon 0 0 0 0

Skole 0 0 0 0

Helse og omsorg 0 0 0 0

… 0 0 0 0

Sum overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0
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Note 16   Strykninger og korrigeringer 
  

   Strykninger i driftsregnskapet 
  Driftsregnskapet er avsluttet i balanse.  Ingen disposisjoner er strøket i samsvar med 

regnskapsforskriften § 9. 

   Regnskapsmessig merforbruk før strykninger  kr              -  
 Redusert overføringer til investeringsregnskapet  kr              -  
 Redusert avsetning til disposisjonsfond  kr              -  
 Redusert dekning av tidligere års merforbruk  kr              -  
 Regnskapsmessig merforbruk etter strykninger  kr              -  
 

   

   Korrigeringer investeringsregnskapet 
  Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp. Det er ikke gjennomførte 

korrigeringer i henhold til regnskapsforskriften § 9.  

   Udekket beløp før korrigeringer  kr 1 180 605  
 Redusert budsjetterte avsetninger  kr              -  
 Økt budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne avsetninger  kr              -  
 Udekket beløp etter korrigeringer  kr 1 180 605  
 

 

   

 

 

Note 17  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 31.12.2017 
 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker 

AK (drift)   -4 485 596 -4 485 596 
 Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK 

(investering) 5 894 191 5 894 191 
 Sum         1 408 595 1 408 595 
 

        

        Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:   Utgift Inntekt 
   0 0 
       
 Sum endringer i regnskapsprinsipp i år 0 0 
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Regnskapsmessig merforbruk 

Regnskapsår 31.12.2018 31.12.2017

2014 0 0

2015 0 0

2016 0 0

2017 594 980 1 079 501  (udekka investeringsregnskap)

2018 1 180 605  (udekka investeringsregnskap)

1 775 585 1 079 501

Note 18  Regnskapsmessig merforbruk

Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I 

Note 19   Kapitalkonto 

Saldo 01.01. (29 919 922)kr      

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg 48 699 114kr       

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg -kr                      

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler -kr                      

Kjøp av aksjer og andeler 1 180 605kr         

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler -kr                      

Utlån 2 438 657kr         

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr                      

Avdrag på eksterne lån 11 896 777kr       

Økning pensjonsmidler 29 752 565kr       

Reduksjon pensjonsforpliktelser -kr                      

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg -kr                      

Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg 15 170 736kr       

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler -kr                      

Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler -kr                      

Avgang aksjer og andeler -kr                      

Nedskrivning av aksjer og andeler 20 000kr             

Avdrag på utlån 1 493 997kr         

Avskrivning utlån 352 178kr            

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse -kr                      

Bruk av midler fra eksterne lån 39 636 308kr       

Reduksjon pensjonsmidler 1 292 926kr         

Økning pensjonsforpliktelser 3 019 846kr         

Urealisert kurstap utenlandslån -kr                      

Saldo 31.12. 3 061 805kr         
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Note 22  Selvkostområder

Resultat 2018 Balansen 2018

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

selvkostfond

Selvkostfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 5 297 581 5 640 932 -343 351 93,9 % 100,0 % 0 -388 564

Slam 1 326 743 1 522 871 -196 128 87,1 % 100,0 % -48 433 -148 881

Vann 6 526 110 7 128 769 -602 659 91,5 % 100,0 % -578 304 750 661

Avløp 8 481 274 9 259 579 -778 305 91,6 % 100,0 % -125 495 -659 059

Feiing 993 720 854 322 139 398 116,3 % 100,0 % 61 987 61 987

Kart og oppmåling 437 360 687 172 -249 812 63,6 %

Plan- og byggesak 933 900 1 471 451 -537 551 63,5 %

Resultat 2017 Balansen 2017

Inntekter Kostnader Over(+)/ 

underskudd 

(-)

Årets 

deknings-

grad i % 1)

Vedtatt 

deknings-

grad i %

Avsetn(+)/ 

bruk av (-) 

selvkostfond

Selvkostfond/ 

fremførbart 

underskudd 

pr. 31.12 2)

Renovasjon 4 720 331 5 433 650 -713 319 86,9 % 100,0 % -666 976 -40 192

Slam 951 985 984 262 -32 277 96,7 % 100,0 % -32 277 48 423

Vann 5 967 561 5 993 692 -26 131 99,6 % 100,0 % -50 1 328 965

Avløp 7 968 259 8 152 413 -184 154 97,7 % 100,0 % -179 926 125 495

Feiing 895 548 924 035 -28 487 96,9 % 100,0 % 0 -77 232

Kart og oppmåling 442 933 573 602 -130 669 77,2 % 0 0

Plan- og byggesak 761 399 1 349 388 -587 989 56,4 % 0

1)  Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2)  Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende 

selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr xxx. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet 

selvkost.
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Note 23 Regnskapsoppstillinger – avfallsvirksomheten

Regnskapsoppstillinger for henholdsvis den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall og 

avfallshåndtering i markedet, jf. k ravet til separat regnskap i avfallsforskriften § 15-4, vises i 

note til årsregnskapet. 

Sauherad kommune kjøper avfallshåndtering av IRMAT 

Note 24 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

Usikre forpliktelser

Følgende usikre forpliktelser er regnskapsført:

Forpliktelsens art

Antatt 

oppgjørs-

tidspunkt

Balanseført 

forpliktelse

Endring i 

året

0 0

0 0

Sum usikre forpliktelser 0 0

Vedr "Reservasjonssaken":

1) Det vil sannsynligvis komme et erstatningskrav fra legen, og vi fikk et estimat fra 

adv. Frode Lauareid 15/2-19.  Maksbeløpet er anslått til kr 3,7 mnok.  

Sauherad kommune har allerede betalt legens saksomkostninger, kr 2,5 mnok

2) Det er sendt søknad til departementet om tilskudd til dekning av kommunens kostnader her, både

saksomkostninger og evt erstatning.  Beløpets størrelse er ikke avklart pr dd, og vil avhenge av evt 

erstatningskrav.

skal inneholde en kort beskrivelse av forpliktelsen, et mulig anslag på 

virkning på resultat og balanse dersom forpliktelsen var blitt regnskapsført, 

antydning om usikkerhet i tidspunkt og beløp, og ev. mulighet for regress.

Betingede eiendeler

Ved sannsynlighetsovervekt at kommunen vil motta et oppgjør knyttet til vesentlige 

betingede eiendeler,  gis noteopplysninger. 

Noteopplysningene skal inneholde en beskrivelse av den betingede eiendelen og 

eventuelt anslag på virkning i driftsregnskap og 

Hendelser etter balansedagen

på balansedagen, skal kommunen gi noteopplysninger om disse forholdene 

iht. KRS nr. 7 punkt 3.3.3. Det samme gjelder for hendelser etter balansedagen 

som ikke medfører regnskapsmessige konsekvenser, men som er av en slik 

betydning at manglende informasjon om disse vil påvirke regnskapsbrukernes 

evne til å foreta korrekte vurderinger og beslutninger på bakgrunn av 

årsregnskapet.

Noteopplysninger om vesentlige usikre forpliktelser som ikke regnskapsføres  

Hvis kommunen etter balansedagen får informasjon om forhold som eksisterte 
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Note 25 Skatteutgifter

Kommunen er skattepliktig for inntekter knyttet til innhenting av næringsavfall.

Sauherad kommune bruker IRMAT ift innhenting av næringsavfall

Skattepliktig virksomhet

Skattepliktig 

resultat

Årets 

skatteutgift

Næringsavfall 0 0

…

Sum 0 0

Note 26 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner 

Det er ingen slike poster og transaksjon i regnskapet for 2018

Uvanlige og vesentlige poster som er sentrale for å forstå og analysere regnskapet skal 

spesifiseres. Dette kan være vesentlige enkeltposter som for eksempel kundefordringer, andre 

fordringer, utlån og kortsik tig gjeld. Det kan også være vesentlige transaksjoner som 

inntektsførte tilskudd i driftsregnskapet som er avsatt til fond, salg av aksjer, utsk illing av del 

av virksomheten i kommunale foretak, AS eller lignende.

Note 27 Virkning av endring av regnskapsestimater og 

korrigering av tidligere års feil 

Ingen slike endringer er gjennomført i 2018

ABC KF DEF KF

Anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler 0 0

Sum eiendeler 0 0

Disposisjonsfond 0 0

Bundne driftsfond 0 0

Ubundne investeringsfond 0 0

Bundne investeringsfond 0 0

Kapitalkonto 0 0

Sum egenkapital 0 0

Langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 0 0

Sum gjeld og egenkapital 0 0

Note 28 Etablering/avvikling av KF 

I 2018 er det ikke etablert nye KF, ABC KF og CED KF. 
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Note 29  Fordringer og gjeld til kommunale foretak, samarbeid

og samkommune jf. kommuneloven § 27, kap. 5B og kap. 11

31.12. 2018 31.12. 2017

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Kortsiktige poster

Bergen kommune 67 354

Bø kommune - MT NAV 1 009 781

Bø kommune - barnevern 923 123 1 153 759

Bø kommune - ansatte teknisk 4 154 000

Bø kommune - helse og fysioterapi 121 859 922 127

Bø kommune - psykolog 372 899

Bø kommune - frisklivskoordinator 285 000 202 500

Bø kommune - IKT 82 632 88 121 398 194

Bø kommune - Midt-Telemark Landbruk 14 287 17 942

Bø kommune - Landbrukets hus 78 415 40 631

Bø kommune - legevakt/kommuneoverlege 18 299 973 294

Bø kommune - leie sjukeheimplasser 730 000

Bø kommune - Midt-Telemark Regnsk.kontr 8 035 40 240

Bø kommune - Midt-Telemark Rådet 33 618

Bø kommune - NY kommune 194 559 263 022 102 200

Bø kommune - PPT 144 978 102 017

Bø kommune - kultur 74 695

Bø kommune - gjeldsrådgiver 163 387 160 184

Bø kommune - Talentfabrikken 159 500 5 139

Horten kommune IKA Kongsberg 218 790 2 932

Kristiansand kommune - tolking 12 025

KS - OU-midler 427 995 189 086

Nome kommune - barnevern 666 484 1 206 584

Nome kommune - brann / M-T brann&redning 567 893 199 491 9 538

Nome kommune - felleskjøkken 157 945

Nome kommune - ref helse 4 945

Nome kommune - Landbruk 16 321 20 773

Nome kommune - Landbrukets hus 78 415 40 631

Nome kommune - PPT 25 020 107 324

Notodden kommune - samhandl.koordinator 43 734 42 704

Notodden kommune - legevakt/legelønn 1 494 706

Notodden kommune - gjestebarn barnehage 182 500 38 290 221 214

Notodden kommune - skole 237 222

Porsgrunn kommune 87 193

Ringerike kommune 23 665 27 285

Sandefjord kommune - skole 34 583

Skien komm: barnevernvakt 289 260 272 080

Skien kommune - gjesteelever skole 399 079

Skien kommune - krisesenter 41 489 4 666

Marnardal kommune - prosjektmidl Driftsass. 191 393
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31.12. 2018 31.12. 2017

Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld

Buskerud fylkeskomm - prosj vannforvaltn 300 000

Telemark fylkeskomm - lærlinger 134 223 127 298

Telemark fylkeskommune - arkeologisk registrering 22 469

Telemark fylkeskomm - DKS 18 020

Telemark fylkeskomm - kurs 900

Telemark fylkeskomm - avregning skoleskyss 61 438 17 930 41 137

Oslo kommune - refusjon barne skole 46 973 46 973

Oslo kommune - refusjon tilsyn 5 000 5 000

Drangedal kommune - ref. spes.ped.hjelp 44 888

Sum kortsiktige poster 4 185 610 10 136 862 5 020 520 2 154 984

Langsiktige poster

0 0 0 0

Sum langsiktige poster 0 0 0 0

Note 30    Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Midt-

Telemark 

PPT

Midt-

Telemark 

Barnevern

Midt-

Telemark 

Landbruk

1 699 732kr    3 506 336kr    1 871 337kr  

3 112 978kr    5 394 290kr    1 403 713kr  

2 883 520kr    5 043 331kr    1 656 679kr  

Momskompensasjon 126 831kr       375 419kr       38 200kr       

2 753 060kr    -kr                 

10 576 121kr  14 319 376kr  4 969 929kr  

(16 177)kr       (3 917 052)kr   (695 787)kr    

10 592 298kr  18 236 428kr  5 665 716kr  

-kr                 -kr                 -kr               

-kr                 -kr                 -kr               

-kr                 -kr                 -kr               

-kr                 -kr                 -kr               

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

Tilbakeført deltaker kommunene

Overført til neste driftsår

Udekket underskudd

Overføring fra Sauherad kommune

Overføring fra Bø kommune 

Overføring fra Nome kommune 

Overføring fylkeskommunen

Resultat av overføringer

Samarbeidets egne inntekter

Samarbeidets driftsutgifter

Resultat av virksomheten

Disponering av resultatet:
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Arkivsak-dok. 19/04512-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Årsrapport med årsregnskap og kontrollrapport vedrørende 

skatteoppkreverfunksjonen 2018 – Sauherad kommune 

 

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

og «Årsrapport med årsregnskap fra Skatteoppkreveren i Sauherad for 2018» til orientering. 

 

 

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

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

distribueres til både kommunestyret og kontrollutvalget i Sauherad 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 Sauherad bestod frem til 1.9.18 av 0,8 årsverk. Fra 1.9.18 gikk årsverket ned 

til 0,5 årsverk. Grunnen til dette er at skatteoppkrever tiltrådde som personvernombud i 40 prosent stilling 

fra denne datoen. Økonomikontroret i Sauherad er inndelt i fagteam slik at skatteoppkreverfunksjonen 

skal være ivaretatt ved fravær.  

 

Skatteoppkreveren anser det som lite gjenværende ressurser for å opprettholde god kvalitet i 

skatteoppkreverfunksjonen, men at det er lite hensiktsmessig å tilsette ny ressurs/ressurser før 

kommunesammenslåing med Bø fra 2020.  

 

Sauherad kommune er med i det interkommunale selskapet Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll. 

Sauherad kommune sin andel er 12 prosent, dette tilsvarer 0,3 årsverk. Det ble i 2018 gjennomført 12 

kontroller som utgjør 8,9 % antall leverandører av LTO i kommunene. Resultatkravet for avholdte 

arbeidsgiverkontroller var for 2018 satt til 5% som utgjør 9 kontroller. 

 

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

gjeldende regelverk på følgende områder: 

- Internkontroll 
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- Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet -  

- Skatte- og avgiftsinnkreving 

- Arbeidsgiverkontroll 

 

Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført har Skatteoppkreveren i Sauherad fått pålegg. 

Skatteoppkrever opplyser i sin årsrapport at påleggene er tatt i følge.  

 

Ut over de gitte pålegg anser Skattekontoret at skatteoppkreverfunksjonen i det alt vesentlige har utført 

sin virksomhet i samsvar med gjeldende regelverk.  

 

Årsrapport og årsregnskapet for 2018 fra skatteoppkreveren i Sauherad, samt kontrollrapport 2018 

vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sauherad 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 skatteoppkreveren i Sauherad 2018  
- Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Sauherad kommune  
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Vår dato Din/Deres dato Saksbehandler   
18.02.2019  

    
Else-Gunn Polland 
Halvorsen 

  800 80 000 Din/Deres referanse Telefon 

  47622169 

 
 Skatteetaten.no 

  
Org.nr Vår referanse Postadresse   
974761076 2019/5285825 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

Kommunestyret i Sauherad kommune 
Idunsvoll 3 
3812 AKKERHAUGEN 
 
 
 

 

 

Korrigert kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for 
Sauherad 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 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 
0,8 1,0 0,8 

 
I tillegg er 0,30 årsverk disponert av Midt-Telemark arbeidsgiverkontroll.  
 
Skatteoppkrever opplyser at hun vil tiltrå som personvernombud i 40% stilling. Skatteoppkrever anser det 
som lite gjenværende ressurser for å opprettholde god kvalitet i skatteoppkreverfunksjonen, men at det er 
lite hensiktsmessig å tilsette ny ressurs/ressurser før kommunesammenslåing med Bø fra 2020.   
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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 Sauherad 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 418 075 276 og utestående restanser2 på kr 14 626 452.  
 
Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Sauherad 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 96,24 97,76 96,38 

Forskuddstrekk 2017  99,92 99,97 99,91 99,94 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 99,20 99,98 99,60 99,22 

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

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,50 99,39 99,75 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,85 99,80 99,88 99,84 
 
Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Skatteoppkreveren for Sauherad kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen Midt-
Telemark Arbeidsgiverkontroll. 
 
Resultater for Midt-Telemark Arbeidsgiverkontroll per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til 
skatteoppkreverens resultatrapportering: 
 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
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 
%) 

1 211 61 68 5,6 5,2 4,8 
 
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 
direkte styringsparameter, men et stort engasjement og prioritering fra skatteoppkrever har vært og er viktig 
for de gode resultatene som satsingen gir. 

 
 
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.  
 
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene 
skatteregnskap, og innkreving avholdt 16. april 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 7. mai 2018. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 22. mai 2018.  
 
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Midt-Telemark arbeidsgiverkontrollenhet 
18. juni 2018. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10. juli 2018. Enheten har gitt tilbakemelding 
på rapport 11. juli 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 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skatteoppkrever pålegges for andre gang å følge gjeldende retningslinje for manuell endring av 
bankkonto. 

 Skatteoppkrever pålegges for andre gang å følge retningslinje for dokumentasjonskrav for 
manuelle bilag. 

 Skatteoppkrever pålegges å gjennomføre dokumentert bankavstemming hver dag det har vært 
bevegelse på konto. 

 
Skatteoppkrever har i sin årsrapport under punkt 1.4 oppgitt at alle påleggene er tatt til følge. 
 
Ut over de gitte pålegg anser vi likevel at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 
årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i 
regnskapsåret. 
 
 
Skatte- og avgiftsinnkreving  
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 

 Skatteoppkrever pålegges å sørge for at innfordringen skjer uten unødig opphold, herav foreta 
sikring av krav og videre oppfølging av disse. 

 Skattekrever pålegges å legge inn opplysninger i kommentarfeltet eller "gul lapp" i SOFIE for å 
dokumentere informasjon, vurderinger og avgjørelser i forbindelse med saksbehandlingen. 

 
Skatteoppkrever har i sin årsrapport under punkt 1.4 oppgitt at alle påleggene er tatt til følge. 
 
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
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Arbeidsgiverkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av 
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav.  
 
 
 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 
 Elisabeth Gylder Vingereid 
  

 
 
 
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 Sauherad kommune 
Kontrollutvalget for Sauherad kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Sauherad kommune 
Riksrevisjonen 
 
 
 
    

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Arkivsak-dok. 19/00088-8 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Sauherad kontrollutvalg 24.04.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 24.4.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

- Svarbrev fra Sauherad kommune vedr. asfaltering av Nesoddvegen 

- Artikkel NKRF – Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet 

 

 

2. Neste møte 12. juni kl. 09:00 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Journalføring 

- Revisors uavhengighetserklæring 

- Overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 

- Referatsaker/Eventuelt 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Svarbrev fra Sauherad kommune vedr. asfaltering av Nesoddvegen.  

- Artikkel NKRF – Demokrati fordrer åpenhet og tilgjengelighet 
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