
Meeting Book: Tinn kontrollutvalg (26.11.2019) 

Tinn kontrollutvalg 

Date: 2019-11-26T10:00:00 

Location: Formannskapssalen 

Note: 

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.  

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til utvalgssekretær Ingebjørg Liland på telefon 470 

34 560, eller e-post: ingebjorg.liland@temark.no. Snarets mulig.  

  

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 

 

Innkalles:  

Sak 29-31/19 Rådmann Rune Engehult      kl. 10:00 

Sak 29/19 Ordfører Steinar Bergsland      kl. 10:00 
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5/19 Godkjenning av innkalling 26.11.19 3

 

Møteprotokoll
5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5.9.19 4
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29/19 Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019 - 2023 Tinn kommune 16 

30/19 Orientering fra kommunedirektøren angående kritikk rettet mot skolesektoren i Tinn kommune 18 

31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 27 

32/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 142 

33/19 Orientering fra revisor 26.11.19 155 

34/19 Møte- og arbeidsplan 2020 - Tinn kontrollutvalg 156 

35/19 Referatsaker 26.11.19 159 

36/19 Eventuelt i møte 26.11.19 162
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Arkivsak-dok. 19/00068-35 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av innkalling 26.11.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen til møtet 26.11.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteinnkalling 26.11.19 
 



5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 5.9.19 - 19/00068-34 Godkjenning av protokoll fra møte 5.9.19 : Godkjenning av protokoll fra møte 5.9.19

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/00068-34 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 5.9.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokollen fra møte 5.9.19 godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Møteinnkallingen legges med dette frem for godkjenning. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Møteprotokoll fra møte 5.9.19 
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Møteprotokoll  
 

Tinn kontrollutvalg 

 
Dato: 05.09.2019 kl. 10:00 – 12:00 
Sted: Formannskapssalen 
Arkivsak: 19/00068 
  
Til stede:  Gunnar Odd Hagen 

Torild Kristiansen Bye 

Bent Frode Bystrøm 

Palma Marie Sebu 

Kjetil Høstrup Djuve 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:   
  
Andre: Rådmann Rune Engehult 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin 

Utvalgssekretær Ingebjørg Liland 
  
Protokollfører: Ingebjørg Liland 
  

Leder ønsket velkommen til det siste planlagte møte i kontrollutvalget denne valgperioden.  

 

Leder avsluttet møtet med avslutnings ord om kontrollutvalgets arbeid, og takket utvalget for et godt 

samarbeid, gode diskusjoner og godt klima i utvalget. 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

4/19 19/00068-27 Godkjenning av innkalling 5.9.19 3 

Møteprotokoll 

4/19 19/00068-28 Godkjenning av protokoll frå møte 11.6.19 4 
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Saker til behandling 

23/19 19/11653-1 
Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 - Tinn 

kommune 
5 

24/19 19/11655-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 
6 

25/19 19/11659-1 
Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Tinn kommune 
7 

26/19 19/11654-1 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Tinn kommune 8 

27/19 19/00083-9 Referatsaker 5.9.19 9 

28/19 19/00096-7 Eventuelt i møte 5.9.19 10 

    

 

 
Rjukan, 05.09.2019 

 

 

Gunnar Odd Hagen       Ingebjørg Liland 

Kontrollutvalgsleder      Utvalgssekretær 
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Møteinnkalling 

4/19 Godkjenning av innkalling 5.9.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Møteinnkallingen til møtet 5.9.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Møteinnkallingen til møtet 5.9.19 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

4/19 Godkjenning av protokoll fra møte 11.6.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 4/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Protokollen fra møte 11.6.19 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Protokollen fra møte 11.6.19 godkjennes. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

23/19 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2019 - Tinn 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 23/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2019 tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin la frem den overordna revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon i 

Tinn kommune 2019. Kontrollutvalget fikk svar på spørsmål fra revisor og rådmann i saken.  

 

Rådmann svarte og på spørsmål rundt: 

- kommunens avtale med BTV Innkjøp og forholdet til lokalt næringsliv.  

- tall rundt bosetting i kommunen 

- status driftsbudsjett 

- skatteinntekter 

 

Votering 
Enstemmig. 

 

Vedtak  
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjons i Tinn kommune 2019 tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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24/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 24/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Tinn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analyse 

forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både sittende og nytt kontrollutvalg blir 

involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

  

 

 

Møtebehandling 
Utvalgssekretær orienterte om saken.  

 

Kjetil Høstrup Djuve stilte spørsmål ved gjennomføringen av eiermøter i kommunen. Leder i 

kontrollutvalget og rådmann besvarte spørsmålet. Eiermøter er definert i kommunens 

eierskapsmelding. Gjennomføres årlig som en informasjonsutveksling. Det føres notat fra møtene, 

disse journalføres. 

 

Kjetil Høstrup Djuve gav innspill om at det vil være logisk at Tinn Energi står for tur. Kontrollutvalget 

vurderte selskapet under bestillingen av siste selskapskontroll, men bestemte seg for å avvente da det 

var samtaler om fusjon med Hjartdal energi.  

 

Forslag til innspill i vedtak: Kontrollutvalget anbefaler at det sees på Tinn Energi i neste planperiode.  

 

Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak  med innspill.  

 

Vedtak  
Tinn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Telemark kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analyse 

forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både sittende og nytt kontrollutvalg blir 

involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg: 

 Kontrollutvalget anbefaler at det sees på Tinn Energi i neste planperiode 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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25/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - Tinn kommune 

 
Handsama av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 25/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Tinn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 

kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 

2020. Det forventes at både sittende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg:  

  

 

 

Møtebehandling 
Utvalgssekretær orienterte om saken.  

 

Kontrollutvalget diskuterte eventuelle innspill til neste kontrollutvalg.  

 

Bent frode Bystrøm pekte på området hese og omsorg som utgjør et stort tjenesteområde i kommunen. 

Området har gått over budsjett flere år.   

 

Kjetil Høstrup Djuve: Gitt de utfordringer som Rjukanbadet har påpekt kan det tenkes at det kunne 

være aktuelt å ha fokus der og på deres ivaretakelse av badet som bygg - usikker på om det egner seg 

om forvaltningsrevisjon.  

 

Det vil fremover være store investeringer på Vann og avløpsområdet. Som en konsekvens av det kan 

det være aktuelt med en forvaltningsrevisjon.  

 

Spiller og inn at det kan være aktuelt å se på vedlikehold av kommunale bygg og brannvern 

  

Palma: Har fått signaler om at det er dårlig bemanning i barnehagene. Spiller derfor inn at barnehage 

kan være et aktuelt område. Følges bemanningsnormene? 

 

Leder: Verdensarv – forvaltning av verdensarven. 

- Det ligger ikke inne i matrikkelen om et hus har et spesielt antikvarisk vern. Konsekvensen 

kan være at eiere ikke er klar over hvilke status disse byggene har og konsekvensen av dette. 

Viser her til tidligere branner i verneverdige bygninger.   

Hvordan er kommunens informasjonsplikt mht verneverdige bygg? Har kommunen oversikt 

over hvor man kan få statlige tilskudd til restaurering av verneverdige bygg? 

 

Innspill til neste kontrollutvalg over områder nåværende kontrollutvalg mener at det kan være aktuelt å 

se på i risiko- og vesentlighetsanalysen. 

- Helse og omsorg 

- Barnehage 

- Verdensarv 

- Vann- og avløpsområdet 

- Brannvern 
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Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak med innspill. 

 

Vedtak  

Tinn kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Telemark 

kommunerevisjon IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 

2020. Det forventes at både sittende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Innspill fra sittende kontrollutvalg:  

 Helse og omsorg 

 Barnehage 

 Verdensarv 

 Vann- og avløpsområdet 

 Brannvern 

 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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26/19 Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Tinn kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 26/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Tinn kommune 

med en ramme på kr. 1 200 800,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 
Budsjettposten for Godtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste må justeres opp fra 60 000 kr til 80 000 kr. 

Nytt reglement for godtgjørelse var ikke klart da sekretariatet laget budsjettet. Nytt reglement ble 

behandlet i kommunestyret 3.9.  

 

Kontrollutvalget er enige i at posten under godtgjørelse økes fra 60 000 til 80 000.  

 

Ny sum legges inn i vedtak.  

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Tinn kommune 

med en ramme på kr. 1 220 800,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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27/19 Referatsaker 5.9.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 27/19 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 
Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 
Det ble orientert om følgende under referatsaker:  

- Rapport etter tilsyn fra fylkesmannen – Kommunal beredskapsplikt 

- Opplæringsmøte for nytt kontrollutvalg, Bø hotell 20. november 

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Saken tas til orientering. 

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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28/19 Eventuelt i møte 5.9.19 

 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 28/19 

 

 

 

 

Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet.  

 

Votering 

 

 

Vedtak  

 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 19/16885-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Presentasjon av nytt kontrollutvalg 2019 – 2023, sekretær, revisor, 

ordfører og kommunedirektøren.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering.  

 

 

Saksopplysninger: 
Tinn kommunestyre valgte nytt kontrollutvalg i det konstituerende kommunestyre 26.09.2019  
Det nye kontrollutvalet har deltatt på opplæringsmøte 20.11.2019. 

 

Kontrollutvalget 2019-2023:  

Leder:   Kjetil Høstrup Djuve (SV) 

Nestleder:  Torild Kristiansen Bye (Ap) 

Medlem:  Palma Marie Sebu (SV) 

Medlem  Finn Øystein Heisholt (Sp) 

Medlem  Berit Stormoen (H) 

 

Vara:   Ronny Sterten  

  Åse Bjørnsdatter Buberg 

  Åselene Brautaset 

  Birger Hovden 

  Vigdis Røsshammer 

  Dag Einar Flatestøl 

  Magne Helgesen 

 

 

Sekretariats- og revisjonstjenester 

Tinn kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontrolloppgavene. Dette er 

Telemark Kommunerevisjon IKS og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS for 

sekretariatsoppgaver.  

 

Telemark kommunerevisjon utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Tinn 

kommune. På regnskapsrevisjon er oppdragsrevisor for Tinn kommune Elizabeth Kasin og 

oppdragsansvarlig revisor Lisbet Fines. Kirsti Torbjørnson er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 

Oppdragsrevisor for forvaltningsrevisjon varierer fra prosjekt til prosjekt. 
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Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat forbereder sakene til kontrollutvalget, gir løpende 

rådgivning, skriver saksfremstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 

møter, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og 

revisjonen, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. Sekretariatet har sju ansatte og fast sekretær 

for kontrollutvalget i Tinn kommune er Ingebjørg Liland   

Ordfører og administrasjonsdirektør 

Ordfører i Tinn kommune er Steinar Bergsland.  

Ordfører har møte og tale rett i kontrollutvalget.  

 

Kommunedirektør i Tinn kommune er Rune Engehult.  

Kommunedirektøren har møteplikt ved innkalling.  

 
Sekretariatet legger opp til en dialog mellom utvalget, ordfører, kommunedirektør og revisjonen om 

forventninger til kontrollutvalgsarbeid og samarbeid i perioden. 
 

Etter presentasjonene vil utvalgssekretær og gå gjennom   
 

- Nettbrett.  

- Kontroll av valgbarhet 

- Oppdatere kontaktinformasjon  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet ønsker alle lykke til og ser fram til samarbeid med det nye utvalget. 
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Arkivsak-dok. 19/17532-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra kommunedirektøren angående kritikk rettet mot 

skolesektoren i Tinn kommune.  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forsalg til vedtak.   

 

 

Bakgrunn for saken: 
TA trykte den 13.11.19 saken «Pappaen som aldri ga opp – nå varsler han søksmål». I artikkelen ble det 

rettet kritikk mot flere forhold i kommunen med mulig systemsvikt. Leder i kontrollutvalget har derfor 

bedt om at kommunaldirektøren blir innkalt for å gi en orientering i kontrollutvalgsmøtet.  

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en orientering om:  

- konsekvensen av fylkesmannens vedtak, og hvordan kommunen har endret rutiner etter dette,  

- kommunens rutiner ved journalføring og publisering i postlister, 

- kommunens rutiner for besvarelse av henvendelser og brev.  

 

Kontrollutvalget skal ha fokus på systemperspektivet i sin kontroll av kommunen. Med bakgrunn i 

kritikken som kommer frem i denne saken er det interessant for kontrollutvalget å se til at kommunen 

følger de lover, regler og vedtak som de må rette seg etter.   

 

Avisartikkelen fra TA ligger vedlagt.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak, da orienteringen vil bli gitt i møtet.  
 

 

 

Vedlegg:  

- Avisartikkel TA 13.11.19 «Pappaen som aldri ga opp» 
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Arkivsak-dok. 19/17062-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

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

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

kommunestyret. 

 

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

for året og årene som kommer. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunedirektør Rune Engehult vil gi kontrollutvalget en orientere om budsjettet 2020 for Tinn 

kommune.  

 

Vedlagt saken ligger økonomiplan for 2020-2023 med budsjett for 2020 og tiltaksplan 2020-2023.  

Kontrollutvalget kan og gå inn i formannskapets sak 88/2019 dersom de ønsker å lese mer om budsjett 

behandlingen der.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering, da kontrollutvalget ikke skal behandle eller 

innstille i budsjettsaken. 

 

 

Vedlegg:  

- Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020 

- Tiltaksplan 2020-2023 

 



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Tiltakskatalog 2020-2023

  

1 

 

 

 



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Tiltakskatalog 2020-2023

  

2 

 

1. Innledning 
 

Denne tiltakskatalogen er et vedlegg til rådmannens budsjettgrunnlag for økonomiplan 2020-2023. 

Tiltakskatalogen inneholder både innsparingstiltak og tiltak som innebærer økte kostnader. 

Hensikten med tiltakskatalogen er at formannskap og kommunestyre får en «meny» de kan velge fra 

når det skal gjøres politiske prioriteringer.  Dette utelukker ikke at politikerne kan komme med andre 

forslag, men ved å benytte det handlingsrommet som tiltakskatalogen gir er man sikret at 

administrasjonen har vurdert konsekvens og risiko knyttet til tiltakene.  

 

Leseveiledning:  
 

Hvert tiltak har i den øverste blå linja et nummer og et navn. Det er viktig å bruke denne 

identifikasjonen for å skille tiltakene fra hverandre. I tillegg er det anført om det er et drifts- eller 

investeringstiltak.  

 

Grønn rute = foreslått tiltak 

 

Det er særlig viktig å merke seg at mange tiltak ikke har helårsvirkning før i 2021. Dette skyldes 

som oftest at det er behov for en prosess for å gjennomføre nedbemanning i tråd med lov og 

avtaleverk.  

 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Minus foran tallene indikerer redusert utgift eller økt inntekt.  

 

Beskrivelsen av tiltaket skal gi en nøytral forklaring på hva tiltaket går ut på.  

 

Konsekvensen vil i de fleste tilfeller beskrive de ulempene tiltaket medfører. Det vil være mulig å 

finne andre/flere ulemper enn det som er beskrevet. Målet har vært å gi en nøktern, men realistisk 

vurdering uten å krisemaksimere.  

 

Gevinsten handler om hvilken gevinst tiltaket vil ha for kommunen. Det skilles skjematisk mellom 

tre typer gevinster:  

- Direkte økonomisk gevinst (=redusert kostnad eller økt inntekt) 

- Indirekte økonomisk gevinst (=spart tid) 

- Kvalitativ gevinst (=bedre kvalitet) 

 

Risikoen skal si noe om faren for at gevinsten ikke lar seg realisere eller at tiltaket medfører annen 

utgiftsøkning.  

 

Drøfting gir en informasjon om hva slags syn de tillitsvalgte har gitt uttrykk for overfor forslaget.  
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2. Investeringstiltak 
 

 

INV-1 Kapitalinnskudd KLP Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 2 000 2 000 2 000 2 000 

Inntekt     

Netto 2 000 2 000 2 000 2 000 

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på å skyte inn kapital i KLP i henhold til de plikter kommunen har som medeier i 

pensjonskassen.   

Konsekvens:   
Kommunen oppfyller sine forpliktelser i avtalen.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  

 

 

 

INV-2 Kapitalinnskudd Kraftkompetanse KO Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 115    

Inntekt     

Netto 115    

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på å skyte inn kapital i det nyopprettede oppgavefellesskapet Kraftkompetanse KO i 

tråd med vedtatt selskapsavtale.  

Konsekvens:   
Kommunen oppfyller sine forpliktelser i avtalen.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  
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INV-3 Regionale IKT-investeringer Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 711 600 600 600 

Inntekt     

Netto 711 600 600 600 

 

Beskrivelse: 

Tinn kommunes andel av planlagte regionale IKT-investeringer i regi av Kongsbergregionen IKT-

drift.  

Konsekvens:   
Tinn er med på den generelle oppgraderingen av IKT-infrastrukturen i Kongsbergregionen. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. Indirekte økonomisk gevinst i form av mer effektiv tidsbruk.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

 

INV-4 IKT i skolen Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 400 400 400 400 

Inntekt     

Netto 400 400 400 400 

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på jevnlig utskifting av nettbrett og PC-er og digitale tavler i skolene. Tildelingen 

dekker bare en liten del av utgiftene. Resterende dekker skolene innenfor eget budsjett  for 

læremidler. 

Konsekvens:   
Gammelt utstyr blir skiftet ut.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst - Gode forutsetninger for å lære digitale ferdigheter. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført. 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte. Har vært fast investeringsramme i 12 år.  
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INV-5 Lekeplasser barnehager, skoler og parker Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 300 100 200 200 

Inntekt     

Netto 300 100 200 200 

 

Beskrivelse: 

Tiltaket er en videreføring av tidligere praksis med rammebevilgning til investeringer i 

lekeplassutstyr i barnehager, skoler og parker. Det er tidligere satt av 200 000 per år.  (300 000 i 

2019) til formålet.  Det foreslås å sette av 300 000 også i 2020 for opprusting av uteområdet ved 

Atrå barne- og ungdomsskole i forbindelse med ferdigstillelse av nybygget. For å kompensere 

merkostnaden i 2020 er beløpet redusert i 2021. 

Konsekvens:   
Lekeplasser skal godkjennes i henhold til forskrifter om miljørettet helsevern. Det er forutsatt at 

apparatene blir kontrollert jevnlig og at avvik lukkes. 200 000 er ikke nok til å dekke større 

utskiftinger/fornyelse av apparater. 

Gevinst:  

Godkjent lekeplassutsyr og trygge legeplasser. 

Risiko:  

Det er liten risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte. 

 

 

INV- 6 Maskiner og utstyr - Teknisk Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 2 000 2 000 2 000 2 000 

Inntekt     

Netto 2 000 2 000 2 000 2 000 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket er en rammebevilgning til utskifting og oppgadering av maskinparken til teknisk enhet. 

Konkret anskaffelser er: ny traktor som erstatter Unimog, en mindre maskin for vedlikehold i 

sentrum og torget (Kramer allrad), ny lastebil til brøyting og veivedlikehold, samt annet mindre 

utstyr hvor det er behov for utskifting pga. av alder eller slitasje. 

Konsekvens:  
Manglende fornying av ødelagt eller utrangert utstyr vil fører til ineffektiv drift eller at 

arbeidsoppgaver ikke kan utføres.   

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst. 

Indirekte økonomisk gevinst.  

Risiko:  

Lav eller ingen risiko 

Drøfting:  

Kravspesifikasjon for valg av nytt utstyr drøftes med ansatte og tillitsvalgte.  
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INV-7 Skredsikring  generelt Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  600 600 600 

Inntekt     

Netto  600 600 600 

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på å videreføre rammebevilgning til skredsikring. 

Konsekvens:   
Bygge opp et fin for lettere å kunne gjennomføre større tiltak.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket berører ikke arbeidsplasser.  Det er ikke behov for drøfting med tillitsvalgte. 

 

 

INV-8 Skredsikring Skriugata Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 17 500    

Inntekt 7 000    

Netto 10 500    

 

Beskrivelse: 

Skredsikringsprosjekt for sikring av bebyggelsen i Skriugata over en strekning på om lag 600 meter. 

NVE har gitt tilsagn om statlig tilskudd på 50 %, inntil 7 mill. kr av enn stipulert kostnad på 11-14 

mill. kr. ekskl. mva. = 17,5 mill. kr inkl. mva i 2015-kroner. 

Lokal andel kan delfinansierast av avsette skredsikringsmidler som p.t. er ca. 3,2 mill. kr.  Annen 

finansiering kan evt. vere eigenandelar frå eigarane av hus som blir sikra (ca 100 boenheter, 

næringsbygg og Bøen skule).  Det er signalisert liten vilje til å bidra med private eigenandelar. 

Ein er også avhengig av innleid prosjektleiar for å gjennomføre prosjektet. 

 

Konsekvens:   
En større del av den skredutsatte bebyggelsen på Rjukan får tilfredsstillende skredsikkerhet etter 

dagens krav i byggteknisk forskrift TEK 17.  Uten slik sikkerhet er det begrenset hva som kan 

tillates av ombygging og påbygging på eksisterende hus. 

 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Området blir tryggere å bo i.  Eierene av bebyggelsen får anledning til å bygge på husene sine.  

Eiendommene blir antakelig mer verdt. 

 

Risiko: 

Gjennomføring av prosjektet kan bli dyrere enn beregnet.  NVE har satt en øvre grense på sin andel.  

Netto utgift på 3,8 mill kan helt eller delvis finansieres av bidrag fra huseierne, jf. naturskadelovens 

§ 24, men det er signalisert liten vilje til å bidra med private egenandelar.   

 

Drøfting: 

Tiltaket berører ikke arbeidsplasser.  Det er ikke behov for drøfting med tillitsvalgte. 
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INV-9 Salg av kommunale eiendommer Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift     

Inntekt -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Netto -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å selge kommunale eiendommer som kommunen ikke lenger har behov for. Det er 

lagt til grunn at det kan selges en eiendom per år de neste fire årene.  Det er utarbeidet en liste med 

potensielle bygg som kan selges.  Listen må gjennomgås og hvert enkelt eiendom må vurderes i 

samarbeid med representanter for kommunes respektive relevante tjenesteområder. 

 

Konsekvens:  
Redusere antall eiendommer kommunen trenger å drifte og vedlikeholde. Salg av gitte bygg vil 

kunne føre til tap av leieinntekter. 

 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst 

Risiko:  

Det er en risiko for at ingen vil kjøpe eiendommene som legges ut for sal, eller at salgsprisen blir 

lavere enn forventet.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke berører ansatte.  

 

 

INV-10 Inventar Atrå skole Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 500    

Inntekt     

Netto 500    

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å anskaffe nytt løst inventar til nybygget ved Atrå skole/samfunnshus som ikke 

kan gjenbrukes fra tidligere bygg. Fast inventar inngår i byggeprosjektet.  

   

Konsekvens:  

Selv om skolen har tatt vare på møbler o.l som var brukbare, er det stort behov for innkjøp av nytt 

inventar. Uten denne investeringen vil det mangle møbler og utstyr til undervisningsrom og rom for 

ansatte. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst.  

Risiko:  

Ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført. 

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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INV-11 Inventar Rjukanhuset  Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  500    

Inntekt     

Netto  500    

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å skifte ut og anskaffe nytt inventar/utstyr til Rjukanhuset: bord og stoler i 

storesalen, fastmontert prosjektor, lerret og lydutstyr i storesal og mellomsal.  

Konsekvens:  
Manglende og dårlig utstyr og inventar må oppgraderes skal Rjukanhuset som regionens kulturhus 

og Tinns storstue fortsatt være et attraktiv og levende kulturhus.   

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst – økte leieinntekter 

Indirekte gevinst - mindre ressursbruk på tilrettelegging, bæring og innstallering av utstyr og 

inventar.  

Kvalitativ gevinst – mer attraktivt å bruke Rjukanhuset.   

Risiko: 
Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Ikke aktuelt 

 

INV-12 Skulptur Knut Haugland Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 200  200  200  100 

Inntekt     

Netto     

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å sette av midler til realisering av skulptur til minne om Knut Haugland.  

Konsekvens: 
Tilstrekkelig med midler for å finansiere innkjøp, fundamentering, belysning, montering og andre 

utgifter knyttet til skulpturen.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst - Heder og ære over en av sabotørene som var fra Rjukan 

Risiko:  
Det er liten risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting:  

Saken har tidligere vært behandlet i kommunestyret 
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INV-13 Idrettshall Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 500 54 000 600 600 

Inntekt  -18 900   

Netto 500 35 100 600 600 

 

Beskrivelse:  
Prosjektering og bygging av ny idrettshall på Rjukan. Kostnadsberegning har tatt utgangspunkt i en 

hall på ca. 1000 m2 - normalstørrelse i henhold til rapport laget for idrettsforbundet. Totalpris antatt 

54 mill. 35% støtte i spillemidler.   

Konsekvens:  
Tiltaket vil gi øke driftsutgifter etter at bygget er ferdig. Det er lagt inn årlig driftsutgifter.   

Erstatter Såheimshallen. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – bostedsattraktivitet. 

Risiko:  

Liten eller ingen risiko.  Stedsvalg kan forsinke prosessen 

Drøfting:  

Ikke behov for drøfting med tillitsvalgte 

 

INV-13 Forskjønning, oppgradering og vedlikehold 

av Rjukan sentrum 

Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 1 000 1 000 1 000 750 

Inntekt     

Netto 1 000 1 000 1 000 750 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å følge opp vedtatt plan for opprusting av Rjukan sentrum.  Gjennomføres i 

samarbeid med RNU sin reiselivsstrategi for Rjukan by, og samarbeid med gårdeiere og 

næringsdrivende i Storgata. 

 

Konsekvens:  
Mer attraktivt sentrum for innbyggerne, tilreisende og turister 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – bosteds- og næringsattraktivitet.  

Risiko:  

Ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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INV-14 Nye omsorgsbolig til erstatning for Tveito 

Allé – 8 leiligheter 

Kombinert 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 20 200 100 876 1 652 

Inntekt -20 000    

Netto  200 

 

100 

 

876 1 652 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å bygge nye omsorgsbolig til erstatning for bofellesskap i Tveito Allé 19. Dagens 

bygningsmasse tilfredsstiller ikke gjeldende krav. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse 

er ikke hensiktsmessig.  Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med RTBBL og Husbanken. 

Tinn kommune er byggherre og tilskuddsmottaker. RTBBL overtar bygget når det er ferdigstilt.  

RTBBL tar seg av utleie, forvaltning, drift og vedlikehold.  

Konsekvens:  
Tiltaket innebærer en kapasitetsøkning på 2 leiligheter. Bemanningen må derfor økes med 2 

årsverk. Kapasitetsøkningen dekker et behov for omsorgsbolig. Økt antall leiligheter gjør at det blir 

en bemanning på 1,34 årsverk pr leilighet, mot 1,45 årsverk per 6 leiligheter i dag.  

Gevinst:  
Kvalitativ gevinst – boforhold.  

Indirekte økonomisk gevinst – mer optimal drift med 8 enn 6 leiligheter selv om de totale 

driftsutgiftene øker.  

Risiko:  

Uten nybygg vil kommunen stå uten egnede lokaler for disse beboerne. Det er en risiko for at 

tiltaket ikke lar seg gjennomføre grunnet ulike forhold knytta til tomtevalg, finansiering og andre 

forhold. 

Drøfting:  

Tillitsvalgte er informert.  

 

INV-15 Nye omsorgsbolig til erstatning for Tveito 

Allé – 6 leiligheter 

Kombinert 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 17 200 100 100 100 

Inntekt -17 000    

Netto  200 100 100 100 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å bygge nye omsorgsbolig til erstatning for bofellesskap i Tveito Allé 19. Dagens 

bygningsmasse tilfredsstiller ikke gjeldende krav. En oppgradering av eksisterende bygningsmasse 

er ikke hensiktsmessig.  Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med RTBBL og Husbanken. 

Tinn kommune er byggherre og tilskuddsmottaker. RTBBL overtar bygget når det er ferdigstilt.  

RTBBL tar seg av utleie, forvaltning, drift og vedlikehold.  

Konsekvens:  
Gir et moderne bygg som tilfredsstiller alle krav. 

Gevinst:  
Kvalitativ gevinst – boforhold.  

Risiko:  

Uten nybygg vil kommunen stå uten egnede lokaler for disse beboerne.  Det er en risiko for at 

tiltaket ikke lar seg gjennomføre grunnet ulike forhold knytta til tomtevalg, finansiering og andre 

forhold. 

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert.  
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INV-16 Omsorgsboliger Kombinert 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 40 000 115 500 500 500 

Inntekt  -155 000   

Netto 40 000 -39 500 500 500 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket innebærer bygging av 54 nye omsorgsboliger, samt økte kommunale driftsutgifter. Det er 

ikke tatt stilling til tomtevalg. Kostnader knyttet til tomtevalg vil komme i tillegg. Prosjektet vil bli 

gjennomført i samarbeid med RTBBL og Husbanken. Tinn kommune er byggherre og 

tilskuddsmottaker. RTBBL overtar bygget når det er ferdigstilt.  RTBBL tar seg av utleie, 

forvaltning, drift og vedlikehold.  

Konsekvens:  
Tinn kommune mangler i dag tilbud til en stadig aldrende befolkning når det gjelder funksjonelle 

omsorgsboliger med og uten bemanning. For mange må få institusjonsplass for å bli forsvarlig 

ivaretatt. Det er en overordnet målsetting av flere skal bo lenger i egen bolig og få tilpassede 

tjenester der. For kommunale tjenester er det en faglig og økonomisk fordel at boligene bygges 

samlet og fortrinnsvis i nærhet av eksisterende tilbud. Kommunen har i dag kun 8 omsorgsboliger 

med heldøgns omsorg. Et slikt tilbud er viktig for å kunne gi tjenester på beste effektive 

omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Kommunen vil stå bedre rustet til å håndtere kapasitetsbehovet for 

omsorgstjenester på kort og lang sikt.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst.  

Indirekte økonomisk gevinst – mer effektivt tjenestetilbud.  

Risiko:  

Risiko for at Husbanken rammer er for små til at Tinn kommune får tilskudd, men utbygging vil 

ikke bli igangsatt uten at tilsagn foreligger.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er informert.  

 

 

INV-17 Forebyggende tiltak – vegskilt bålforbud Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 
 

200   

Inntekt     

Netto  200             

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å sette opp permanente vegskilt med info om bålforbud ved alle innfartsveier til 

Tinn kommune i perioden 15. april til 15. september.  Store flerspråklige informasjonskilt ved 

brannfare. Klimaendringer medfører tørkeperioder og økt brannfare.    

Konsekvens:   
 

Gevinst: 

Indirekte økonomisk gevinst – forebygge kostbare skogbranner.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.   

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med de tillitsvalgte.  

 



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Tiltakskatalog 2020-2023

  

12 

 

 

 

INV-18 Krav til vaskerom for branntøy og utstyr Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 
 

500   

Inntekt     

Netto 
 

500   

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å tilrettelegge for ren/skitten sone på brannstasjonen. Arbeidstilsynet setter krav til 

landets brannvesen at det skal tilrettelegges for ren/skitten sone. Arbeidstilsynet har gjennomført et 

postalt tilsyn og det er påpekt utbedringer. Det må bygges ett eget vaskerom som har mulighet til å 

vaske flere sett med branntøy og forebygge at de ansatte blir minst mulig eksponert for 

røyk/skittpartikler også etter brannen når utstyr vaskes og rengjøres. 

Konsekvens:   
Forebygge sykdom hos brannmannskapene. Dette gjelder spesielt kreftfaren som brannfolk er 

eksponert for ifbm arbeid i støv og røyk ved brann. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst - Redusert helsefarlig eksponering av våre brannmannskaper.  

Indirekte økonomisk gevinst - Ved å bygge et eget tilrettelagt vaskerom vil de ansatte bruke mindre 

tid på selve arbeidet, mindre belastning på andre avdelinger som vi har brukt til nå (helse), bedre 

vedlikehold av kostbart branntøy.  

 

Risiko: 

Det er liten risiko for utgiftsøkning på innkjøp av selve utstyret.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med de tillitsvalgte.  

 

INV-19 Ny hovedbrannbil Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift    5 000  

Inntekt    -300  

Netto                 4 700 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å kjøpe ny hovedbrannbil i henhold til utskiftingsplan. Brannbil byttes hvert 20 år. 

Det er forutsatt salg av nåværende brannbil.  

Konsekvens:   
En ny brannbil vil ha lavere vedlikeholdsutgifter de første årene og nytt oppdatert utstyr. Vi bør 

unngå å ha en brannbil så lenge at det må gjøres innkjøp først når bilen får havari eller 

vedlikeholdskostnadene er så store at det ikke er lønnsomt å reparere.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst – lavere vedlikeholdsutgifter 

Kvalitativ gevinst – moderne og oppgradert utstyr.  

Risiko: 

Det er stor risiko relatert til om det er mulig å få kr 300 000 i inntekt for salg av gammel brannbil. 

Det er middels risiko om tilbud for kjøp av ny brannbil vil være innenfor kr 5.mill. om 4 år.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med de tillitsvalgte.  
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INV-20 Dansesalen Rjukan ungdomsskole Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 400    

Inntekt     

Netto 400    

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å etablere godkjent rømningsvei ut fra dansesalen på Rjukan ungdomsskole. 

Løsningsforslaget er nå godkjent av kulturminnemyndighetene. Kostanden med løsningen er høyere 

enn tidligere avsatte midler.  

Konsekvens:  

Dansesalen kan tas i bruk til skolens aktiviteter.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst.  

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Ikke behov for drøfting. 

 

 

 

INV-21 Mobildekning i Tessungdalen Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  1000 1000  

Inntekt     

Netto  1000 1000  

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på å inngå avtale med Telenor for å få bedre mobildekning i Tessungdalen. En slik 

avtale vil innebære at kommunen må sørge for etablering av selve basestasjonen (grunn, bygning og 

strømforsyning). Det er forutsatt at det er behov for to basestasjonar for å oppnå tilfredsstillende 

mobildekning.   

Konsekvens:   
Bedre mobildekning i Tessungdalen.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst – bosteds- og næringsattraktivitet. Bedre beredskap.   

Risiko: 

Ingen risiko for kommunen. 

Drøfting: 

Ikke behov for drøfting. 
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INV-22 Trafikksikring Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  400 400  

Inntekt     

Netto  400 400  

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på å sette av en ramme til fysiske trafikksikringstiltak.    

Konsekvens:   
Oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst – bostedsattraktivitet   

Risiko: 

Litt risiko for at det ikke er kapasitet til å gjennomføre tiltak. . 

Drøfting: 

Ikke behov for drøfting. 

 

INV-23 Digitalisering av byggesaksarkivet Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  2 400   

Inntekt     

Netto  2 400   

 

Beskrivelse: 

Tiltaket går ut på å digitalisere kommunen byggesaksarkiv som inneholder opplysninger om alle 

bygninger i kommunen. Byggesaksarkivet er et arkiv som er umistelig for forvaltningen av 

bebyggelsen i kommunen generelt og i verdensarvområdet spesielt. Materialet er unikt og er i daglig 

bruk og inneholder informasjon som er avgjørende for å få kunnskap om bygningens arkitektur, 

utforming og historie. Dette arkivet har også stor verdi for eierne av eiendommene. Materialet er i 

daglig bruk av og utsatt for mye slitasje.  

Konsekvens:   
Hele byggesaksarkivet vil bli tilgjengelig digitalt.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst – redusert risiko for tap av unikt materiale  

Indirekte økonomisk gevinst – redusert tidsbruk  

Risiko: 

Det er en risiko at det ikke er nok interne administrative ressurser til å gjennomføre prosjektet. Det 

er også en risiko knyttet til ekstern finansiering av tiltaket.. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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3. Selvkostinvesteringer vann, avløp og renovasjon (VAR) 
 

SELV-1 Infrastrukturtiltak vann- og avløpsnettet  Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 39 000 44 000 71 500 71 000 

Inntekt     

Netto 39 000 44 000 71 500 71 000 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket innebærer nødvendig sanering og oppdragering for vann, avløp og overvann i hele Tinn 

med hovedvekt på Rjukan. Tiltaket følger opp hovedplan VA og krav fra Fylkesmann, Mattilsynet 

og kommunens overordnede ROS-analyse. 

Konsekvens:  
Sikker leveranse av vann- og avløpstjenester til abonnenter i kommunen.  Bedre håndtering av 

overvann og ekstremværs problematikk.  Mindre overløp og forurensning av Måna. 

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst i form av lavere driftskostnader på sikt. 

Kvalitativ gevinst i form av mer driftssikkert vann- og avløpsanlegg (vannverk-renseanlegg-

ledningsnett) 

Risiko:  

Ingen risiko knyttet til dette. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SELV-2 Renseanlegg i Tinn Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 750 4 000 60 000 60 000 

Inntekt     

Netto 750 4 000 60 000 60 000 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å bygge et nytt fellesrenseanlegg for Rjukan/vestfjorddalen og Atrå/Tinn 

Austbygd. gi betydelig lavere driftskostnader en flere spredte anlegg. 

Konsekvens:  
Sikre tilstrekkelig rensekapasitet for utbygging av både boliger og fritidsboliger både i 

Gaustaområdet og Atrå. Effektiv og moderne rensemetoder som leverer tilfredsstillende rensing. 

Bedre arbeidsmiljø for ansatte.   

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst. Det vil gi betydelig lavere driftskostnader en flere spredte anlegg. 

Indirekte økonomisk gevinst med spart tid med et anlegg. 

Kvalitativ gevinst i form av bedret miljø.  

Risiko:  

Ingen risiko knyttet til dette. 

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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SELV-3 Miljø- og gjenvinningsstasjon Rjukan Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 15 000    

Inntekt     

Netto 15 000    

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å etablere ny miljø- og gjenvinningsstasjon i Hydroparken på Rjukan.  Det vil 

være en stasjon for hele Tinn. Nødvendig for å tilfredsstille krav fra Fylkesmann.  Utgift inkludere 

tomt, rassikring og bygg 

Konsekvens:  
Fjerner mottaksstasjon på Mårvik og omlastning/mellom lagring ved kirkegården på Rjukan. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst 

Risiko:  

Liten risiko.  Det er usikkerhet knyttet til omfang av rassikringstiltak. 

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte 

 

SELV-4 Kildesorteringstasjon Gausta-området Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 5 000    

Inntekt     

Netto 5 000    

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å etablere en kildesorteringsstasjon i Gaustaområdet. Kostnaden omfatter tomt, 

opparbeidelse av tomt om ny oppsamlingsløsninger og inngjerding. 

Konsekvens:  
Nåværende avfallscontainere blir fjernet. Noen hytteeiere får lengre avstand for å levere 

husholdningsavfall 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – Kildesortering, mer tilfredse brukere i Gaustaområde. Mer orden og ryddighet. 

Risiko:  

Kjøp/leie av grunn er ennå ikke avtalefestet. 

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte. 
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SELV-5 Oppgradering av Skinnarbu renseanlegg Investering 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift    30 000 

Inntekt     

Netto    30 000 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å rehabilitere Skinnarbu renseanlegg. 

Konsekvens:  
Bedre kapasitet og rensegrad. Bedre innemiljø for ansatte.   

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst -  HMS.   

Indirekte økonomisk gevinst – enklere drift og vedlikehold. 

Risiko:  

Ingen risiko knyttet til dette. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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4. Driftstiltak 
 

LEV-1 Bemanningsreduksjon levekår Drift 

   

   2020 2021 2022 2023 

Utgift    -3 348 
 

-5 730 - 5 730 - 5 730 

Inntekt     

Netto -3 348 -5 730 -5 730 -5 730 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen innen tjenesteområde levekår med ca 10 årsverk. Det vil i 

hovedsak være halvårig effekt i 2020.  

Konsekvens:  

Tiltaket vil medføre redusert tilgjengelighet og minsket fleksibilitet.  Tiltaket vil medføre 

omplasseringer og oppsigelser.  

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst i form av reduserte lønnsutgifter.  

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting:  

Tillitsvalgte er informert 

 

 

LEV-2 Responssenter Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 0 -350 -700 -700 

Inntekt     

Netto 0 -350 -700 -700 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å trekke seg ut av det interkommunale samarbeidet knyttet til Responssenteret. 

Utviklingen innen velferdsteknologi og responssentertjenester har gått raskt og det finnes nå andre 

løsninger som er langt gunstigere økonomisk sett. Tiltaket innebærer dessuten at kommunen 

oppretter en egen stilling knyttet til verferdsteknologi.  

Konsekvens:  

Tiltaket innebærer at Tinn kommune må utlyse en anbudskonkurranse for levering av 

responssentertjenester. Ved en slik løsning vil kommunen ikke lenger være en del av det 

kompetansemiljøet som er knyttet til Responssenteret, men vil uansett ha mulighet til å samarbeide 

med utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester  i Vestfold/Telemark.  

Gevinst:  

Økonomisk besparelse, etablere og styrke kompetansen og drift i egen organisasjon.  

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført. Det er en risiko for at det er krevende å ha 

tilstrekkelig kompetanse om velferdsteknologi i egen organisasjon. Tiltaket kan ha negativ 

innvirkning på samarbeidet i Kongsbergregionen.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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LEV-3  Logoped inntil 20% stilling Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 127 127 127 127 

Inntekt     

Netto 127 127 127 127 

 

Beskrivelse:    
Det er ønskelig å tilby logopedtjenester til voksne og eldre i et rehabiliteringsperspektiv. Det er 

anslått et behov til ca. 20% stilling.  

Konsekvens:   
 

Gevinst:    
Kvalitativ gevinst for brukerne av tjenesten som slipper reisevei til Notodden/Kongsberg.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  
Tiltaket er drøftet med tillitsvalgte.  

 

 

LEV-4  Støtte til senter mot incest og seksuelle 

overgrep i Telemark 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 35 35 35 35 

Inntekt     

Netto 35 35                   35 35 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket innebærer å imøtekomme henvendelse fra Senter mot incest og seksuelle overgrep i 

Telemark om en 4-årig avtale om driftstilskudd. Senteret tar imot henvendelser fra hele Telemark. 

Det er et supplement til offentlig tjenestetilbud. Senteret driver også informasjon og veiledning i 

skoler.  Skolene i Tinn benytter seg av dette. Støtten er på 6.- pr innbygger og indeksreguleres årlig.  

For hver krone kommunen yter ytes et tilskudd fra Bufdir med inntil fire kroner.   

Konsekvens:  
Innbyggerne i Tinn har tilgang på bistand fra senteret. Skolene i Tinn kan benytte senteret til 

informasjon og opplæring for elevene.  

Gevinst:  

Kvalitetsmessig for innbyggerne i Tinn 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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LEV-5 Øke brukerbetaling Trygghetsalarmer Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift     

Inntekt -93 -93 -93 -93 

Netto -93 -93 -93 -93 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket innebærer en økning av leieprisen fra 200,- til 250,- per måned.  

Konsekvens:  

Gevinst:  

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko:  
Risiko for at brukere sier opp avtalen om bruk av trygghetsalarm av økonomiske årsaker.  

Drøfting:  
Tillitsvalgt er informert. 

  

LEV-6 Ivaretakelse av  unge med nedsatt 

funksjonsevne – omsorgsleiligheter 

Mandheimen 

Drift 

1535   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 2 500 3 300 3 300 3 300 

Inntekt     

Netto 2 500 3 300 3 300 3 300 

 

Beskrivelse:  
Øker bemanning med 6,5 årsverk for å kunne gi gruppen et forsvarlig tjenestetilbud i ferdigstilte 

omsorgsleiligheter i Mandheimen. Oppstart 1.april 2020. Det er i underkant av ti personer i 

målgruppen som er i behov av døgnbemannet botilbud i de nærmeste årene. Flere er allerede over 

18 år. Det er behov for å ha et fokus på at leilighetene ikke skal være et varig botilbud, men et 

kombinert bolig og opptreningstilbud for å ruste den enkelte for voksenlivet i egen bolig.  

 

Konsekvens:  

Møter nåværende og fremtidens behov for aktuell målgruppe  

 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – en sårbar brukergruppe får et riktig tilbud ut fra pleie- og omsorgsbehov.  

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan gjennomføres.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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KOP-1 Strukturendring  Hovin skole Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -1 030 -2 360 -2 360 -2 360 

Inntekt     

Netto -1 030 -2 360 -2 360 -2 360 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge ned Hovin skole fra 01.08.2020. Elever overføres til Atrå barne- og 

ungdomsskole. Saksutredning knyttet til sak 168/16 – Plan for skole og oppvekst 2016 – 2025 

(arkiv 2016/695) er lagt til grunn for vurderinger knyttet til pedagogiske, sosiale, økonomiske, 

samfunnsmessige konsekvenser. I summen for innsparing ligger også utgifter til teknisk drift og 

renhold. Strukturendring må behandles som egen sak. 

Konsekvens:    
Antall ansatte i skole reduseres med ca. 2,7 lærerstillinger, stilling assistent i skole og SFO.  

Hovin vil miste skoletilbud i sitt nærmiljø. Noe av ressursene til læremidler o.l som ligger på 

Hovin skole, må overføres til Atrå barne- og ungdomsskole. Elever i alderen 6-10 år får lang 

skolevei.  

Gevinst: 

Drifte færre enheter gir direkte økonomisk gevinst.. Samler ressurser på færre skoler som igjen 

kommer flere elever til gode. Pedagogisk til det beste for de fleste elevene. Utgifter til drift og 

renhold av bygningsmassen reduseres. 

Risiko: 

Det er knyttet risiko til tiltakets innvirkning på bosettingen i Hovin.  

Drøfting: 

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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KOP-2 Strukturendring Miland skole Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -2 370 -5 390 -5 390 -5 390 

Inntekt - -  - 

Netto -2 370 -5 390 -5 390 -5 390 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge ned Miland skole fra 01.08.2020. Elever overføres til Rjukan barneskole 

(og Atrå). Saksutredning knyttet til sak 168/16 – Plan for skole og oppvekst 2016 – 2025 (arkiv 

2016/695) er lagt til grunn for vurderinger knyttet til pedagogiske, sosiale, økonomiske, 

samfunnsmessige konsekvenser. I summen for innsparing ligger også utgifter til teknisk drift og 

renhold. Strukturendring må behandles som egen sak. 

 

Forutsetning at alle eller de fleste elevene flytter til Rjukan barneskole. Innsparing ca. 3,5 

lærerstillinger, enhetsleder og ansatte i SFO.  I tillegg kommer innsparing på oppvarming, teknisk 

drift og renhold - på teknisk sitt budsjett. 

2020: 2 000' skole + 360' teknisk/renhold (tjeneste 2221) 

2021: 4 500 ' skole + 870' teknisk/renhold (tjeneste 2221) 

teknisk beregnet ut fra regnskap 2015 + deflator 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020  

Hvis aktuelt, egen prosess + mer nøyaktig beregning ut fra elevtall. 

 

Konsekvens: 

Antall ansatte i skole reduseres med ca. fem stillinger. Miland vil miste skoletilbud i sitt nærmiljø. 

Noe av ressursen som ligger på Miland skole, må overføres til Rjukan barneskole. Elever får 

lengre skolevei.  

Gevinst:  
Direkte økonomisk gevinst. Samle kvalifiserte lærere på færre skoler. Pedagogisk og sosialt til det 

beste for de fleste elevene.  Utgifter til drift og renhold av bygningsmassen reduseres.  

Risiko:  

Det er knyttet risiko til tiltakets innvirkning på bosettingen i skolekretsen. 

Drøfting: 

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 
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KOP-3 Strukturendring  Hovin barnehage Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -766 -1 839 -1 839 -1 839 

Inntekt     

Netto -766 -1 839 -1 839 -1 839 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å legge ned barnehagen i Hovin. Furuheim barnehage har ledig kapasitet som 

gjør det mulig for alle barna i Hovin barnehage å få plass der innenfor dagens fysiske og rammer. 

Tiltaket må ses i sammenheng med tiltaket knytet til strukturendring Hovin skole.  

Konsekvens:    
Barn og foreldre får lengre vei til nærmeste barnehage. De vil få et godt pedagogisk tilbud i et 

større faglig og sosialt miljø. 

Gevinst: 

Drifte færre enheter gir direkte økonomisk gevinst.. Utnytte ledig kapasitet. Pedagogisk til det 

beste for de fleste barna i et noe større miljø. Utgifter til drift og renhold av bygningsmassen 

reduseres. 

Risiko: 

Det er knyttet risiko til tiltakets innvirkning på bosettingen i Hovin. 

Drøfting: 

  Tillitsvalgte er informert om rådmannens forslag i tråd med Hovedavtalens intensjon § 1 -4  

Formelle drøftinger vil gjennomføres etter hvert. 

 

KOP-4 Ungt entreprenørskap - medlemsavgift Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 50 50 50 50 

Inntekt     

Netto 50 50 50 50 

 

Beskrivelse:  
Som ledd i omstillingsprosjektet tegnet Tinn kommune medlemskap i Ungt entreprenørskap. 

Utgiften ble tidligere dekket av omstillingsmidler. I strategisk næringsplan under kapittel skole og 

næringsliv (s 14) heter det under punktet strategi: «Gjennomføre ungt entreprenørskap i skolen». 

Skolene har per i dag ikke midler til å dekke medlemskapet innenfor ordinær drift. 

Konsekvens:  

Entreprenørskap i skolen er sentralt. Medlemskapet i Ungt entreprenørskap er ikke avgjørende for 

dette arbeidet. Skolene implementerer entreprenørskap i undervisningen og samarbeider med lokalt 

næringsliv uavhengig av tjenestene som følger med medlemskapet i Ungt entreprenørskap.  

Skolene kan også benytte alternative opplegg som f.eks lego league. 

Gevinst:  

 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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KOP-5 Mat i skolen Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 758 1 517  1 517  1 517  

Inntekt     

Netto 758 1 517  1 517  1 517  

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å innføre gratis skolemåltid for 550 elever i 190 dager. Utgiftene går til 50 % 

stilling på tre skoler som skal organisere innkjøp, forberedelse og etterarbeid, samt innkjøp av 

matvarer. Investering kjøkken og utstyr er ikke med 

Konsekvens:  

Elevene får tilbud om gratis skolemat hver dag.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst 

Risiko:  

Tiltaket vil by på praktiske utfordringer knyttet til organisering, fasiliteter, tilgang til kjøkken og ev 

tilgjengelig kapasitet. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte 

 

KOP-6 Sommerstengt SFO Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -179 -179 -179 -179 

Inntekt     

Netto -179 -179 -179 -179 

 

Beskrivelse: 

SFO stenges i tre uker i juli. Utgifter til lønn ferievikarer tilsvarer ca 150 000 kr på de to største 

skolene. Foreldre betaler for SFO i 11 måneder.  Ut fra erfaringstall er det få barn som benytter 

tilbudet i de tre ukene.  

Konsekvens:  
Det er lite fleksibilitet i forhold til når foreldre kan ta feire. Mulig å lage en egen «ferieklubb» der 

foreldre betaler for de dagene de benytter. 

Gevinst:  

Ansatte kan avvikle feire i de tre ukene og med det ikke nødvendig med ferievikarer. Det blir 

enklere med oppstart nytt skoleår når alle barna starter 1. august i SFO. Særlig stabilt for nye 1. 

klassinger. 

 

Risiko:  
Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Noen foreldre kan få problemer med å avvikle egen ferie i de samme ukene.  

 

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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KOP-7  Styrking arrangement - og kulturtilskudd Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 50 50 50 50 

Inntekt     

Netto 50 50 50 50 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å sette av midler i driftsbudsjettet til kommunens egne arrangement slik at de ikke 

må søke om/konkurrere om de budsjettmidlene som er satt av til kulturtilskudd til lag og 

organisasjoner.  

Konsekvens:  

Kommunens egne arrangementer vil ikke gå ut over arrangementstilskuddet til lag og 

organisasjoner.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – bostedsattraktvitet 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

 

KOP-8   Stillingsreduksjon Rjukan ungdomsskole Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -986 -1 608 -1 608  -1 608 

Inntekt     

Netto -986 -1 608 -1 608 -1 608 

 

 

Beskrivelse:   
Reduksjon av stillinger på Rjukan ungdomsskole. Reduksjonen gjelder både lærerstillinger og andre 

stillinger ved skolen. 

Konsekvens:  

Skolen går med minimumsbemanning.   

Usikkerhet rundt fremtidig behov. Sannsynlighet for naturlig avgang.  

Gevinst: 

Økonomisk gevinst 

Risiko:  
Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført. Det er usikkerhet knyttet til konsekvens.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte 
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KOP-9 Friby Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 122 174 174  

Inntekt     

Netto 122 174 174  

 

Beskrivelse:  
Friby er en ordning der en by/kommune kan tilby bosetting av en forfulgt kunstner og dennes 

familie (flyktninger). Fribyordningen medfører at kommunen følger kunstneren tett opp både i 

lokalsamfunnet, innenfor det aktuelle kunstnermiljøet lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er forutsatt 

at kommunen setter av minimum 20 % stilling og 50 000 til å dekke utgifter for den ansatte til å 

følge opp kunstneren. UD bevilger 100 000 som skal dekke kunstnerens utgifter til reiser, utstyr etc. 

Konsekvens:  

Styrke bemanningen i enhet for kultur eller flyktningetjenesten. Ingen konsekvens om tiltaket ikke 

iverksettes 

Gevinst:  

 

Risiko:.  

Det er en risiko for at kommunen ikke får anmodning om bosetting av flyktning som kommer inn 

under ordningen.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SAM-1 Økt Company Town tilskudd Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 600 600 600 600 

Inntekt     

Netto 600 600 600 600 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å øke potten til tilskudd til Company Town-tiltak.  

Konsekvens: 

Ingen negative konsekvenser ut over de økonomiske.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst – for bosteds- og næringsattraktivitet. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført. Hvis det ikke kommer inn tilstrekkelig med 

søknader vil midlene enten bli overført til senere år eller inndratt.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  
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SAM-2 Miljøsertifisering av 

kommuneadministrasjonen 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
Miljøsertifisering av kommuneadministrasjonen.  Dette er et vilkår knyttet til fase 2 av arbeidet med 

Bærekraftig reisemålsutvikling Rjukan. 

Konsekvens: 

Ut over selv kostnaden så vil tiltaket legge beslag på administrative ressurser.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst – for miljø og omdømme.  

Indirekte økonomisk effekt – en mer miljøvennlig kommune vil kunne gi lavere driftsutgifter, men 

det er ikke mulig å tallfeste dette.  

Risiko: 

Det er liten risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

 

SAM-3 Miljøsertifisering av Tinn kommune Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  150 150 150 

Inntekt     

Netto  150 150 150 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket innebærer at samtlige kommunale virksomheter blir miljøsertifisert. Dette vil være en 

videreføring av miljøsertifisering av kommuneadministrasjonen som er foreslått som eget tiltak i 

2020.  

Konsekvens: 

Miljøsertifisering av hele kommuneorganisasjonen vi binde opp ressurser tilsvarende 20 - 40 % 

stilling i flere år framover. Dette vil gå ut over annen saksbehandlings- og utviklingskapasitet med 

mindre det også settes av økte stillingsressurser.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst – miljø og omdømme 

Indirekte økonomisk gevinst – reduserte driftskostnader, men disse er vanskelig å konkretisere.  

Risiko: 

Det er en risiko for at ikke alle enheter i en travel hverdag ikke er like motivert for å følge opp det 

som kreves i sertifiseringsprosessen og i ettertid.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte. 
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SAM-4 Opphør av tilskudd til driftsbygninger i 

landbruket 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -500 -500 -500 -500 

Inntekt     

Netto -500 -500 -500 -500 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å ikke overføre midler fra kommunen drift til kraftfondet med den hensikt at 

midlene senere skal gis som tilskudd til driftsbygninger i landbruket. Det står udisponerte midler på 

fondet (beløp) slik at det vil gå noe tid før tiltaket har effekt på brukerne.  

Alternativt kan beløpet reduseres.  

Konsekvens: 

Gårdbrukere får etter hvert ikke mulighet til å få tilskudd til bygging av nye driftsbygninger. 

Kommunalt tilskudd utløser statlig tilskudd som dermed også vil opphøre.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SAM-5 Tilskudd til reparasjon av brygger ved 

Tinnsjøen 

Drift 

20-1600-03   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 300    

Inntekt     

Netto 300    

 

Beskrivelse:   
Kommunen har fått søknader om tilskudd til delfinansiering av nødvendige reparasjons- og 

vedlikeholdstiltak på to av dampskipsbryggene langs Tinnsjøen: 

 Hovin brygge, anslått kostnad ca. 400.000 kr 

 Sandviken brygge, kostnad ca. 200.000 kr (herav utført ca 50 %) 
 

Konsekvens: 

Ingen konsekvens ut over de økonomiske.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst for lokalsamfunnet ved at kulturminner knyttet til dampskipstrafikken på 

Tinnsjøen blir tatt vare på.  

Risiko: 

Det er risiko for at tiltaket ikke blir fullfinansiert. Ved et eventuelt kommunalt tilskudd bør 

kommunen sikre seg mot at tilskuddet ikke blir utbetalt før det foreligger dokumentert 

fullfinansiering.  

Drøfting: 

Ingen behov for drøfting med tillitsvalgte.  
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SAM-6 Oppmålingsingeniør Drift 

20-1610-03   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 197 197 197 197 

Inntekt -100 -100 -100 -100 

Netto 97 97 97 97 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å ansatte en oppmålingsingeniør til, samtidig som kjøp av oppmålingstjenester fra 

private opphører. De siste 4 år er det i snitt kjøpt inn tjenester for kr 441 000,-. Innkjøp av tjenester 

og forberedelse og kontroll av saker krever betydelig tidsbruk. På grunn av for liten kapasitet må 

kommunen tilbakebetale gebyr i saker hvor frister oversittes, i senere år omlag kr 100 000,- pr år.  

Det er ventet betydelig mengde saker også i kommende år, med nye byggeområder godkjent eller 

under behandling. Målet er at tiltaket skal være finansiert innenfor selvkostreglene.  

Konsekvens:   
Bedre fleksibilitet og kvalitet på kommunens saksbehandling, samt økt geodata-kompetanse. En ny 

stilling som oppmålingsingeniør kan frigjøre noe tid til andre selvkostområder.   

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke gjennomføres, men det er risiko knyttet til rekruttering av rett 

kompetanse. Det er en risiko for at oppdragsmengden ikke blir så stor som forutsatt og dermed fører 

til reduserte inntekter til selvkostområdet.  

Drøfting: 

Tiltaket er drøftet med tillitsvalgt i NITO som støtter forslaget.  

 

SAM-7 Økt gebyr på bygge- og delingssaker Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift     

Inntekt -650 -650 -650 -650 

Netto -650 -650 -650 -650 

 

Beskrivelse:   
I forhold til gjeldende gebyr i 2019 gjelder tiltaket økte gebyrsatser med i gjennomsnitt 20% 

innenfor tjenestene 3020 og 3021 som omfatter byggesaker og delingssaker etter plan- og 

bygningsloven og behandling av utslippssøknader etter forurensingsloven.  Disse tjenestene inngår i 

samme selvkostregnskap. 

Konsekvens: 

Det blir dyrere å få behandla søknader etter det aktuelle lovverket.  Foreslått økning vil likevel ikke 

medføre høyere gebyrnivå enn i kommunene rundt oss, som Kongsberg og Notodden. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. Tilnærmet full selvkostdekning vil gjøre det lettere å tilpasse 

kapasiteten til faktisk behov. 

Risiko: 

Det er en risiko for at antall bygge- og delingssaker vil gå ned slik at den ikke oppnår økt inntekt. 

Dette er en risiko som er knyttet til denne typen inntekter uansett.  

Drøfting: 

Ingen behov for drøfting med tillitsvalgte da det ikke berører ansattes arbeidssituasjon. 
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SAM-8 Økt gebyr på plansaker Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift     

Inntekt -60 -60 -60 -60 

Netto -60 -60 -60 -60 

 

Beskrivelse:   
I forhold til gjeldende gebyr i 2019 gjelder tiltaket økte gebyrsatser med i gjennomsnitt 50% innafor 

tjenestene 3010 som omfatter behandling av private reguleringsplanforslag.  Denne tjenesten inngår 

i eget selvkostregnskap.  Tjenesten har vanligvis beskjedent omfang og i tillegg svært lav 

selvkostdekning.   

Konsekvens: 

Det blir dyrere å få behandla plansaker etter det aktuelle lovverket.  Foreslått økning vil likevel ikke 

medføre høyere gebyrnivå enn i kommunene rundt oss, som Kongsberg og Notodden. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk konsekvens. Tilnærmet full selvkostdekning vil gjøre det lettere å tilpasse 

kapasiteten til faktisk behov. 

Risiko: 

Det er en risiko for at antall plansaker vil gå ned slik at den ikke oppnår økt inntekt. Dette er en 

risiko som er knyttet til denne typen inntekter uansett. 

Drøfting: 

Ingen behov for drøfting med tillitsvalgte da det ikke berører ansattes arbeidssituasjon. 

 

 

SAM-9 Økt gebyr på oppmåling Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift     

Inntekt -250 -250 -250 -250 

Netto -250 -250 -250 -250 

 

Beskrivelse:   
I forhold til gjeldende gebyr i 2019 gjelder tiltaket økte gebyrsatser med i gjennomsnitt 20–25 % 

innafor tjeneste 3030 som omfatter oppmåling og andre matrikkeltjenester.  Denne tjenesten inngår 

i eget selvkostregnskap.   

Konsekvens: 

Det blir dyrere å få gjennomført oppmåling og behandla andre saker etter det aktuelle lovverket. 

Foreslått økning vil likevel ikke medføre høyere gebyrnivå enn i kommunene rundt oss, som 

Kongsberg og Notodden.  Tjenesten har varierende kostnadsdekning fra år til år, med de fleste åra 

under 80 %. Tilnærma full sjølkostdekning vil gjøre det lettere å tilpasse kapasiteten til faktisk 

behov og gjennomføre tjenesten på en mer effektiv måte. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er en risiko for at antall oppmålingssaker vil gå ned slik at en ikke oppnår økt inntekt. Dette er 

en risiko som er knyttet til denne typen inntekter uansett. 

Drøfting: 

Ingen behov for drøfting med tillitsvalgte da det ikke berører ansattes arbeidssituasjon. 
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SAM-10 Verdensarvarkitekt Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 716 716 716 716 

Inntekt -450 -450 -450 -450 

Netto 266 266 266 266 

 

Beskrivelse:   
Planavdelingen har stor arbeidsmengde knyttet til verdensarvstatusen, og ser stor nytte av å ha 

arkitekt med kulturminnekompetanse ansatt for å:  

 få verdensarvverdiene juridisk sikret gjennom planverket til kommunen 

 gi råd og veiledning til publikum/private huseiere, følge opp byggesaker 

 bistå ved kommunens forvaltning av verneverdige og signifikante 

verdensarvobjekter 

 forankre verdensarv hos aktører i byggebransjen 

 styrke egen kompetanse og utvikle verktøy for forvaltning (veiledningsmateriell, 

beskrivelser) 
Stillingen eksisterte som midlertidig prosjektstilling i tidsrommet 2015 – 2018. 

 

Konsekvens: 

Tiltaket innebærer en økt kostnad for kommunen, men er forutsatt å være delvis sjølfinansiert 

gjennom eksterne bidrag til prosjektretta arbeid og deltaking i kommunens egne 

investeringsprosjekter innafor bygg.   

Bedre kapasitet og kvalitet på kommunens saksbehandling, veiledning og gjennomføring av egne 

byggeprosjekter.  

Kulturminnevernet blir styrka. 

Byen framstår som mer attraktiv for besøkende og bosetting. 

 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det er stor usikkerhet knyttet til inntektsdelen av tiltaket slik at reell kostnad kan bli høyere. 

Drøfting: 

Tiltaket er tidligere drøftet med tillitsvalgt.  
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SAM-11 Økt tilskudd til Lions - vinteråpen Månasti Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 30 30 30 30 

Inntekt     

Netto 30 30 30 30 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra Lions Club Rjukan. De ønsker å ta ansvar for brøyting 

av Månastien dersom de får innvilget søknaden.  

Konsekvens:  

Gjeldende vedlikeholdsavtale med Lions blir utvidet til å være en helårlig vedlikeholdsavtale. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – bostedsattraktivitet. 

Risiko:  

Lions Club har søkt Sparebankstiftelsen om midler til kjøp av snøfreser. Dersom de ikke får 

finansiert snøfreser vil de ikke kunne utføre brøytingen. De får svar ca 15. november.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

 

SAM-12 Økt bemanning vintervakt Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 240 240 240 240 

Inntekt     

Netto 240 240 240 240 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å innføre en ekstra ukesvakt (dvs. 2 på ukesvakt) i vintervaktordningen og at 

sommervakt fjernes. Endringen gir en netto kostnadsøkning.  

Konsekvens:  

Bedre arbeidsforhold/HMS for ansatte på vintervakt.  Motiverte medarbeidere til å ta ekstravakt når 

det kommer ekstreme snømengder og vanskelig vinterforhold på veiene. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – arbeidsmiljø og tjenestekvalitet. 

Risiko: 

Liten eller ingen risiko. 

Drøfting:  

Tiltaket er foreslått av ansatte og tillitsvalgte. 
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SAM-13 Gaustabanen – Flytting av trafo 

 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 2 000    

Inntekt     

Netto 2 000    

 

Beskrivelse:  

Tinn kommune er eier av fjellanlegget i Gaustatoppen. Direktoratet for sikkerhet og beredskap 

krever at høyspenttrafo plassert ved overgangen mellom de to banene blir flyttet ut av tunellen. Tinn 

kommune, Tinn Energi og Gaustabanen har kommet fram til en løsning der Tinn Energi overtar 

ansvaret for trafoen, men det forutsetter at Tinn kommune bidrar med et anleggsbidrag.  

Konsekvens:  

Fjerner uakseptabel risiko avdekket i tilsyn fra DSB. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført. 

Hvis tiltaket ikke blir gjennomført kan DSB komme til å stenge Gaustabanen.  

Drøfting:   

Ikke behov for drøfting med tillitsvalgte 

 

 

 

SAM-14 Vedlikehold av kommunale veier og bruer Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 4 000 4 000 4 000 4 000 

Inntekt     

Netto 4 000 4 000 4 000 4 000 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å øke rammene for vedlikehold av kommunale veier, inklusiv bruer. Tinn 

kommune har 110 kilometer med kommunal vei og mer enn 25 bruker som krever regelmessig 

tilsyn og vedlikehold. Det er planlagt tilstandskontroll av kommunale bruer i 2020. Prioritering av 

tiltak innenfor avsatt budsjettramme legges fra for samfunns- og miljøutvalget.   

Konsekvens:  

Det er et vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene som vil bli redusert ved gjennomføring av 

tiltaket.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting:  

Ikke behov for drøfting. 
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SAM-15 Vedlikehold kommunale bygg Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 4 500 4 500 4 500 4 500 

Inntekt     

Netto 4 500 4 500 4 500 4 500 

 

Beskrivelse:  
Tiltaket går ut på å øke budsjettrammen til vedlikehold av kommunale bygg. Tinn kommune eier 85 

bygg med en samlet bygningsmasse på 67 500 m2. Normalt vedlikehold innebærer en kostnad på er 

på 120 kr/m2.  Foreslått økning er 67 kr/m2..  Prioritering av tiltak innenfor avsatt budsjettramme 

legges fra for samfunns- og miljøutvalget.   

Konsekvens:  

Det er et vedlikeholdsetterslep på de kommunale byggene som vil bli redusert ved gjennomføring 

av tiltaket. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst – bedre brukeropplevd kvalitet.   

Indirekte økonomisk gevinst ved at skader ikke får utvikle seg. 

Risiko:  

Manglende ressurser til igangsetting og oppfølging av vedlikeholdsarbeid. 

Drøfting:  

Ikke behov for drøfting 

 

 

 

SEN-1 Interkommunalt samarbeid ledelse + 

stab/støtte 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  -1 500 -1 500 -2 000 

Inntekt     

Netto  -1 500 -1 500 -2 000 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å etablere en felles ledergruppe med en annen kommune. Dette vil i 

utgangspunktet halvere antall ledere, men må kompenseres noe da det ikke er mulig å ta ut full 

effekt da ledere i små kommuner også driver med saksbehandling/konkrete oppgaver. Med felles 

ledergruppe er det lettere å se på muligheter for å hente ut stordriftsfordeler knyttet til 

stabs/støttefunksjonene også. Rådmennene i Tinn og Hjartdal har hatt dialog om et slikt samarbeid. 

Konsekvens: 

Dersom tiltaket ikke kan løses ved naturlig avgang vil det føre til oppsigelser. Arbeidssituasjonen 

for lederne kan bli mer krevende som må forholde seg til to ulike politiske systemer.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. Potensial for kvalitativ gevinst gjennom sterkere fagmiljø på stab/støtte. 

Risiko: 

Det er en risiko knyttet til anslått innsparing.  

Det er en stor risiko for at ikke er noen andre kommuner som vil være med på en slik løsning.  

Drøfting: 

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet er informert om tiltaket.  
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SEN-2 

Bemanningsreduksjon sentralt 

tjenesteområde 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift  -722 -722 -722 

Inntekt     

Netto  -722 -722 -722 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å redusere bemanningen på sentralt tjenesteområde med ca. 1 årsverk.  

Konsekvens: 

Mindre fleksibilitet og kapasitet. 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tillitsvalgte er delvis informert.   

 

 

SEN-3 Kommunalsjef samfunn Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 117 368 368 368 

Inntekt     

Netto 117 368 368 368 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å gjenopprette stillingen som kommunalsjef samfunn gjennom en omorganisering 

der utgiftene blir finansiert ved omdisponering av vakant lønnsmidler til avdelingsleder BVA og 

konsulent rådmannskontoret. Omdisponeringen dekker ikke hele kostnaden med tiltaket.  

Konsekvens: 

Den strategiske ledelsen av et sentralt tjenesteområde for samfunnsutviklingen i Tinn blir styrket.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det er risiko knyttet til rekruttering av rett kompetanse.  

Drøfting: 

Tiltaket (omorganiseringen) ble drøftet med alle tillitsvalgte innen tjenesteområde samfunn våren 

2019. De tillitsvalgte var ikke uenige i omorganiseringen, men ba om at den ble satt på vent til 

andre utfordringer innen tjenesteområdet var løst.   
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SEN-4 Pensjonist/ jubilantfest   Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -80 -80 -80 -80 

Inntekt     

Netto -80 -80 -80 -80 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å avvikle den årlige pensjonist- og jubilantfesten.   

Konsekvens:  

Jubilantene vil fortsatt få en gave fra kommunen, og pensjonistene vil bli takket av, men dette vil 

skje på mindre markeringer på den enkeltes arbeidsplass.  

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Hovedtillitsvalgt er informert. 

 

SEN-5 Partistøtte   Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -43 -43 -43 -43 

Inntekt     

Netto -43 -43 -43 -43 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å avvikle ordningen med økonomisk støtte til partiene.   

Konsekvens:  

Partiene vil bare motta statsstøtte.   

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte 
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SEN-6 Vennskapskommune   Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift -15 -15 -15 -15 

Inntekt     

Netto -15 -15 -15 -15 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å avvikle ordningen med vennskapskommune.   

Konsekvens:  

 

Gevinst: 

Direkte økonomisk gevinst. 

Risiko:  

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting:  

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte 

 

SEN-7 Øke med 1 lærling pr år i 

kommuneorganisasjonen 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 175 175 175 175 

Inntekt     

Netto 175 175 175 175 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å øke antallet lærlinger i Tinn kommune. For hver lærling som tas inn øker 

kommunens utgifter. Tinn kommune er godkjent lærebedrift for lærlinger innen helse- og 

omsorgsfag og barne- og ungdomsarbeiderfag.  

Konsekvens:  
Økte driftsutgifter.  

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst.  

Risiko:  

Det er en risiko for at det er vanskelig å rekruttere lærlinger til de plassene som er opprettet. For de 

som er lærlinger er det en risiko for at lærebedriften (i dette tilfellet Tinn kommune) ikke kan tilby 

fast stilling når læretiden er omme. Tinn kommune vil sannsynligvis ikke ha stort behov for 

fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeid eller helse- og omsorg i økonomiplanperioden.  

Drøfting:  

Tiltaket er drøftet med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Hovedtillitsvalgt er bekymret for at dette 

tiltaket vil medføre redusert drift og kutt i faste stillinger andre steder i organisasjonen. 
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SEN-8 Øke med 2 lærlinger pr år i 

kommuneorganisasjonen 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 300 300 300 300 

Inntekt     

Netto 300 300 300 300 

 

Beskrivelse:  

Tiltaket går ut på å øke antallet lærlinger i Tinn kommune. For hver lærling som tas inn øker 

kommunens utgifter. Tinn kommune er godkjent lærebedrift for lærlinger innen helse- og 

omsorgsfag og barne- og ungdomsarbeiderfag. 

Konsekvens:  
Økte driftsutgifter. 

Gevinst:  

Kvalitativ gevinst.  

Risiko:  
Det er en risiko for at det er vanskelig å rekruttere lærlinger til de plassene som er opprettet. For de 

som er lærlinger er det en risiko for at lærebedriften (i dette tilfellet Tinn kommune) ikke kan tilby 

fast stilling når læretiden er omme. Tinn kommune vil sannsynligvis ikke ha stort behov for 

fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeid eller helse- og omsorg i økonomiplanperioden. 

Drøfting:  

Tiltaket er drøftet med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. Hovedtillitsvalgt er bekymret for at dette 

tiltaket vil medføre redusert drift og kutt i faste stillinger andre steder i organisasjonen. 

 

 

SEN-9 Drifttilskudd Røde Kors Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 50    

Inntekt     

Netto 50    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra Rjukan Røde Kors om driftstilskudd. Organisasjonen 

hadde et overskudd 2018 på 44.000 og et bankinnskudd på i underkant av 1 million.   

Konsekvens: 

Ingen konsekvenser for kommunen ut over det økonomiske.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for kommunens ansatte 
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SEN-10 Brøytetilskudd Småroi Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 50    

Inntekt     

Netto 50    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på imøtekomme søknad fra Småroi hyttevel om tilskudd til brøyting av vegen fra 

Tessungdalen til Småroi i vinterferien, påsken og helgene imellom. Tiltaket har en totalkostnad på 

ca. 135.000,- 

Konsekvens: 

Ingen konsekvens for kommunen ut over det økonomiske.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er en risiko for at brøytingen ikke blir gjennomført dersom Fylkesmannen setter ned foten for 

brøyting som følge av forvaltningsplanen for Hardangervidda.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for kommunens ansatte.  

 

SEN-11 Driftstilskudd Rjukanbanen Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 500    

Inntekt     

Netto 500    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra NIA om driftstilskudd til Rjukanbanen. 

Konsekvens: 

Ingen ut over de økonomiske.  

Gevinst: 

Ikke relevant. 

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan bli gjennomført.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  
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SEN-12 Driftstilskudd verdenarvsenter Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 400    

Inntekt     

Netto 400    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra NIA om driftstilskudd til verdensarvsenteret. Søknaden 

er i tråd med tidligere års tilskudd.  

Konsekvens: 

Ingen konsekvens ut over det økonomiske 

Gevinst: 

Ingen 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SEN-13 Tilskudd Tungtvannsmuseum Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 1 500 1 500   

Inntekt     

Netto 1 500 1 500   

 

Beskrivelse:   
Kommunestyret vedtok i budsjett 2019 å gi 1 million til Tungtvannskjelleren. Ytterligere 3 

millioner skulle innarbeides i ØP 2020-2023 under forutsetning av at Tungtvannskjelleren ble 

fullfinansiert. Prosessen med å få fullfinansiert Tungtvannskjelleren er i positiv utvikling ved at det 

nå er bevilget 22 millioner fra Riksantikvaren. NIA arbeider nå med mål om åpning av 

Tungtvannskjellermuseet i 2021.  

Konsekvens: 

Ingen negative konsekvenser ut over det økonomiske.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er en viss risiko for at prosjektet ikke blir fullfinansiert.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  
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SEN-14 Økt driftstilskudd til Norsk 

industriarbeidermuseum 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 2 000’ 2 000’ 2 000’ 2 000’ 

Inntekt     

Netto 2 000’ 2 000’ 2 000’ 2 000’ 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å øke det kommunale tilskuddet til Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) i tråd 

med intensjonene i museumsreformen. NIA har vært i kraftig vekst i siste årene, men kommunes 

tilskudd er ikke økt.  

Konsekvens: 

Tiltaket har ingen negative konsekvenser ut over økt utgift.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke kan gjennomføres, men det er ingen garanti for framtida til 

NIA.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte. 

 

 

SEN-15 Tilskudd til nordisk verdensarvkonferanse Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 100    

Inntekt     

Netto 100    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra NIA om tilskudd til gjennomføring av nordisk 

verdensarvkonferanse i september 2020 

Konsekvens: 

Ingen ut over de økonomiske 

Gevinst: 

Ingen 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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SEN-16 Tilskudd lokal verdensarvutstilling Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 300    

Inntekt     

Netto 300    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra NIA om et tilskudd på kr 300.000 til forprosjekt for en 

lokal verdensarvutstilling i tilknytning til verdensarvsentrene på Vemork og Tinfos.  

Konsekvens: 

Ingen 

Gevinst: 

Ingen 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte 

 

SEN-17 Tilskudd til «Et sprekere Gaustaområde» Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 1 000    

Inntekt     

Netto 1 000    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknad fra Kvitåvatn langrenns- og aktivitetsarena AS 

Konsekvens: 

Ingen 

Gevinst: 

Ingen 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte 
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SEN-18 Økt tilskudd til Kirkelig fellesråd Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 730 730 730 730 

Inntekt     

Netto 730 730 730 730 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å imøtekomme søknaden fra Tinn kirkelige fellesråd. Kostnaden er differansen 

mellom en videreføring av dagens tilskudd (+3%) og det omsøkte tilskuddet.  

Konsekvens: 

Ingen konsekvenser ut over de økonomiske.  

Gevinst: 

Ingen  

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SEN-19 Brannsikring verdensarv Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 500    

Inntekt     

Netto 500    

 

Beskrivelse:   
Det er utarbeidet en brannsikringsplan for verdensarven. Sprinkling av de største byggene har 

førsteprioritet. Dette gjelder Fjøsgårdene, Elevheimen og Sing Sing. Det vil bli søkt Riksantikvaren 

om tilskudd, men det er en forutsetning at kommunen bidrar med lokal finansiering.  

Konsekvens: 

Tiltaket har ingen negative konsekvenser ut over det økonomiske.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er en risiko for at Riksantikvaren ikke vil gi tilskudd. 

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  
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SEN-20 Økt verdiskaping lokal mat-, vare- og 

tjenesteproduksjon 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 250    

Inntekt     

Netto 250    

 

Beskrivelse:   
Rnu og landbrukskontoret samarbeider om et verdiskapingsprosjekt. Det stadig voksende reiselivet i 

Tinn åpner opp nye muligheter for grunneiere og landbruket. Målsettingen med prosjektet er å starte 

et 3 årig hovedprosjekt. Det gjennomføres en forstudie/forprosjekt høsten 2019 

Konsekvens: 

Budsjettinnspill fra RNU imøtekommes.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte. 

0 

SEN-21 Masterplan for Skirvedalen Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
Skirvedalen er Tinn sitt nest største utbyggingsområde når det gjelder hyttebygging. Området har 

nærmere 750 hytter og ligger i tillegg svært nærme Vegglifjell. For å videreutvikle samarbeid 

mellom områder og aktører, er det signalisert et behov for å utvikle en masterplan. 

Konsekvens: 

Imøtekomme budsjettinnspill fra RNU.  

Gevinst: 

Ikke relevant.  

Risiko: 

Det er risiko for at en innvilgelse av søknaden vil gi presedens for andre tilsvarende prosesser 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte.  
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SEN-22 Utviklingsplan for randsonene på 

Hardangervidda 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 200    

Inntekt     

Netto 200    

 

Beskrivelse:   
Tinn kommune er nasjonalparkkommune, men har i liten grad profilert seg som dette. Det skal 

gjennomføres forstudie ila 2020. 

Konsekvens: 

Imøtekomme budsjettinnspill fra RNU. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SEN-23 Flerpartsavtale Gaustaområdet Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 250    

Inntekt     

Netto 250    

 

Beskrivelse:   
Arbeidet er igangsatt ved at dagens avtale evalueres. Ny /revidert avtale vil kun omfatte nye 

områder som ikke er omfattet av dagens avtale. 

Konsekvens: 

Imøtekomme budsjettinnspill fra RNU  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst. 

Risiko: 

Det kan være en risiko for at man ikke kommer fram til en avtale.  

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte. 
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SEN-24 Kommunikasjonsplan Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 50    

Inntekt     

Netto 50    

 

Beskrivelse:   
Tinn kommune har fått utarbeidet en kommunikasjonsplan gjennom omstillingsprogrammet. 

PLanen må tas i bruk og gjøres anvendelig for alle. 

Konsekvens: 

Imøtekomme budsjettinnspill fra RNU. 

Gevinst: 

Kvalitativ.  

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte 

 

SEN-25 Prosjektledelse reiselivsstrategi Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 500    

Inntekt     

Netto 500    

 

Beskrivelse:   
Kjøp av ressurs til prosjektledelse for oppfølging av reiselivsstrategien.  

Konsekvens: 

Videreføre det arbeidet som er startet i 2019. 

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Ingen risiko for at tiltaket ikke blir gjennomført.  

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke har betydning for ansatte.  
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SEN-26 Rjukan by - hovedprosjekt Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 500    

Inntekt     

Netto 500    

 

Beskrivelse:   
Forstudie er gjennomført. Forprosjektfase pågår høsten 2019. Hovedprosjektskisse så langt 

inneholder tiltak knyttet til bruk av byrommet, bruk av tomme lokaler, arrangementer, 

kompetansebygging og drift/organisasjon for byen. Det er forutsatt at fylkeskommunen bidrar med 

500.000 og at bedrifter/aktører bidrar med 500.000.  

Konsekvens: 

Videreføre arbeidet som er startet i 2019.  

Gevinst: 

Kvalitativ gevinst.  

Risiko: 

Det er en risiko for at prosjektet ikke blir fullfinansiert.   

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte. 

 

SEN-27 Overnatting i byen Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 300    

Inntekt     

Netto 300    

 

Beskrivelse:   
Prospekt for nytt byhotell skal utarbeides høsten 2019. Prosjektledelsen tror imidlertid at fokuset må 

være på å gjøre eksisterende overnattingssteder bedre, og at det må ses på nye og kreative løsninger 

som også bygger opp under verdensarven. Det er forutsatt at bedrifter/aktører bidrar med 200.000 til 

finansieringen.  

Konsekvens: 

Videreføre arbeidet som er startet høsten 2019.  

Gevinst: 

Ingen direkte konsekvens for kommunen.  

Risiko: 

Det er risiko for at tiltaket ikke blir fullfinansiert.   

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte da det ikke berører ansatte.  
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SEN-28 Bærekraftig reisemål Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 250    

Inntekt     

Netto 250    

 

Beskrivelse:   
Fase 1 er sluttført. Fase 2 starter er planlagt igangsatt høsten 2019 og ferdigstilt i 2020/2021. Det er 

ikke synliggjort eventuell kostnad i 2021. Det er forutsatt regional finansiering på kr 750.000 og at 

lokale bedrifter/aktører bidrar med kr 200.000.   

Konsekvens: 

Videreføre arbeid som er startet i 2019.    

Gevinst: 

Ingen direkte konsekvens for kommunen. 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SEN-29 En solid destinasjon/utrulling av 

merkevare 

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 200    

Inntekt     

Netto 200    

 

Beskrivelse:   
VisitRjukan ferdigstiller ny merkevarestrategi høsten 2019. Tiltaket går ut på å rulle ut merkevaren. 

Det er planlagt engangstiltak som ikke er konkretisert per i dag som ønskes finansiert ut over 

VisitRjukan og bedriftenes budsjett (300.000).  

Konsekvens: 

Imøtekomme ønske fra VisitRjukan.  

Gevinst: 

Ingen direkte gevinst for kommunen.  

Risiko: 

Ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte 
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SEN-30 En sollid destinasjon - kompetansebygging Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 150    

Inntekt     

Netto 150    

 

Beskrivelse:   
VisitRjukan har kommet med innspill om at det bør finnes årlige midler til kompetansebygging på 

tvers av bransjer. Det er lagt opp til at bedrifter/aktører skal bidra med 50.000 kroner.  

Konsekvens: 

Imøtekomme ønske fra VisitRjukan.  

Gevinst: 

Ingen gevinst for kommunen. 

Risiko: 

Ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre.  

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte 

 

SEN-31 Gaustatoppen- implementering av 

informasjons- og besøksstrategi  

Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 300    

Inntekt     

Netto 300    

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å implementere informasjons- og besøksstrategi for Gaustatoppen.  

Konsekvens: 

 

Gevinst: 

Ingen 

Risiko: 

Ingen 

Drøfting: 

Ikke drøftet med tillitsvalgte 
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SEN-32 Eiendomsskatt i bymessig strøk Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 723 423 423 423 

Inntekt -3 800 -5 400 -7 000 -8 600 

Netto -3 077 -4 977 -6 577 -8 177 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å innføre eiendomsskatt på all eiendom i områder utbygget på bymessig vis 

(Rjukan, Atrå, Austbygde). Tiltaket innebærer å øke skattesatsen med 1 promille årlig. For 

boligeiendom er det lagt opp til at ligningsverdien skal legges til grunn for skatten. Øvrige 

eiendommer må takseres. Tiltaket viser hvordan inntektene vil utvikle seg dersom regelverket 

utnyttes maksimalt. Det er mulig å innføre eiendomsskatt uten å øke inntektene utover i perioden.  

Konsekvens: 

Det må leies inn taksatorer og det må være en ressurs i administrasjonen som arbeider med 

fagområdet. 

Gevinst: 

Økonomisk gevinst. 

Risiko: 

Det er knyttet risiko til om det er mulig å få taksert alle bygg (våningshus og næringseiendom) 

innen fristen 01.03.2020. Det er knyttet risiko til hvordan tiltaket vil virke inn på kommunens 

omdømme.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte.  

 

SEN-33 Eiendomsskatt på all eiendom Drift 

   

 2020 2021 2022 2023 

Utgift 923 1 346 846 846 

Inntekt  -10 100 -17 400 -24 700 

Netto 923 -8 754 -16 554 -23 854 

 

Beskrivelse:   
Tiltaket går ut på å innføre eiendomsskatt på all eiendom i hele kommunen fra 2021. Tiltaket 

innebærer å øke skattesatsen med 1 promille årlig. For boligeiendom er det lagt opp til at 

ligningsverdien skal legges til grunn for skatten. Øvrige eiendommer må takseres. Tiltaket viser 

hvordan inntektene vil utvikle seg dersom regelverket utnyttes maksimalt. Det er mulig å innføre 

eiendomsskatt uten å øke inntektene utover i perioden. 

Konsekvens: 

Det må leies inn taksatorer og det må være en ressurs i administrasjonen som arbeider med 

fagområdet. 

Gevinst: 

Økonomisk gevinst.  

Risiko: 

Det er ingen risiko for at tiltaket ikke lar seg gjennomføre. Det er knyttet risiko til hvordan tiltaket 

vil virke inn på kommunens omdømme.  

Drøfting: 

Tiltaket er ikke drøftet med tillitsvalgte 
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1. Rådmannens innledning 
 

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

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

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

budsjettforslag til kommunestyret.  

 

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

kan forventes å få i perioden 2020-2023. Tinn kommune har, sammenlignet med mange andre 

norske kommuner, en solid og god økonomi. Samtidig er det ingen tvil om kommunen de siste 

årene har opplevd en vesentlig endring i de økonomiske rammebetingelsene. Årsakene til dette er 

en kombinasjon av nedgang i kraftprisene, endringer i eiendomsskatteloven, nytt inntektssystem 

for kommunene og befolkningsnedgang. Denne utviklingen ser rådmannen at kan komme til å 

fortsette. Befolkningsframskrivingene til både SSB og Telemarksforskning viser en fortsatt 

nedgang, og det kommer nye endringer i rammetilskuddet fra 2021 som vil slå negativt ut for Tinn 

kommune. Tinn kommune er av de kommunene som kommer dårligst ut i statsbudsjettet for 2020. 

Mens gjennomsnittskommunen får en vekst i frie inntekter på 2,4 prosent får Tinn kommune bare 

en økning på 1,1 prosent. Dette skjer samtidig med at staten innlemmer en rekke øremerkede 

tilskudd i rammetilskuddet – og forventer at kommunene skal håndtere disse tjenestene innenfor 

sine økonomiske rammer.  

 

De kraftrelaterte inntektene er viktige for Tinn kommune. Til sammen utgjør de ca. 170 millioner 

kroner årlig. I 2018-2019 har det vært økning i kraftprisene igjen. Dette har vært avgjørende for at 

kommunens økonomiske resultat ikke har blitt verre enn det ble i 2018 og ser ut til å bli i 2019. 

Prognosene for salg av konsesjonskraft i kommende økonomiplanperiode er ca. 5-7 millioner 

kroner lavere enn forventet inntekt i 2019. Dette skaper utfordringer for kommunens drift når store 

deler av de markedsbaserte inntektene er knyttet opp til løpende drift. Handlingsregelen som ble 

vedtatt i 2018 om maksimal bruk av kraftinntekter i drift ligger ca. 20 millioner kroner under de 

samlede kraftrelaterte inntektene til kommunen.   

 

Administrasjonens arbeid med dette beslutningsgrunnlaget har vist at kommunen står overfor 

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

har et perspektiv som går ut over tidsperspektivet til årsbudsjettet. Rådmannen ser derfor klare 

fordeler med at årsbudsjett og økonomiplan behandles under ett. Situasjonen for årsbudsjettet ville 

ikke blitt så ulik, men viktige avgjørelser vil lettere bli utsatt i en mer generell og overordnet 

økonomiplan enn en økonomiplan som er direkte koblet til årsbudsjettet  

 

Rådmannens utgangspunkt for arbeidet med økonomiplanen og årsbudsjettet har vært de 

økonomiske handlingsreglene som kommunestyret har fastsatt tidligere. Det beslutningsgrunnlaget 

som rådmannen legger fram er innenfor handlingsreglene. På grunn av de inntektsrammene det er 

forventet at kommunen vil få i økonomiplanen har det ført til et betydelig innsparingsbehov – både 

i årsbudsjettet for 2020 og utover i økonomiplanperioden.  

 

Rådmannen har sett på fire ulike strategier for saldering av budsjettet; - omstillingsalternativet, 

finansingsalternativet, skjermingsalternativet og driftsalternativet. Disse strategiene synliggjør 

ulike politiske prioriteringer. I beslutningsgrunnlaget har rådmannen lagt inn en kombinasjon av 

omstillingsalternativet (for å redusere kostnadsnivået), finansieringsalternativet (økte inntekter) og 

skjermingsalternativet (for å unngå kostnadsvekst). Ytterligere bruk av finansieringsalternativet er 

synliggjort i tiltakskatalogen som et alternativ. Driftsalternativet er ikke mulig uten at ambisjonene 

i handlingsreglene reduseres.  
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Rådmannen skulle gjerne ha lagt fram flere tiltak for å legge til rette for flere politiske valg. 

Kombinasjonen av den krevende økonomiske situasjonen og de vurderingene som er gjort av 

kommunens tjenestetilbud har gjort det vanskelig. Det er etter rådmannens vurdering nå en 

situasjon som krever at det tas omfattende grep.   

 

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

aktiviteter for planperioden. Rådmannen legger vekt på at de som er ansvarlige for at målene nås 

er involvert i prosessen med å utforme dem. Målene og aktivitetene skal være realistiske, samtidig 

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

som mulig. Rådmannen gjør samtidig oppmerksom på at en kommune har ansvar for mange 

tjenester og oppgaver der målene er av kvalitativ karakter. De aller fleste kommunale tjenester 

ytes i møte mellom ansatt og bruker. Dette «gylne øyeblikket» forutsetter kompetente, 

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

 

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

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

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

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

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

handlingsdel/økonomiplan og neste års budsjett.    

  

 

Rjukan, 24. oktober 2019 

 

Rune Engehult 

rådmann 
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2. Det kommunale plan- og styringssystemet 
 

 

Det kommunale plansystemet kan illustreres slik: 

 

        

 

 

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

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

budsjettet, skal bygge opp under samfunnsdelens mål og strategier.  

 

Kommunens visjon er Rjukan og Tinn gjør det umulige mulig.  

Kommunens etiske verdier er lojalitet, redelighet, ærlighet og åpenhet.  

 

Kommuneplanen inneholder mål og strategier for følgende områder: 

 Kommunen som samfunnsutvikler 

 Kommunen som tjenesteleverandør 

 Kommunen som arbeidsgiver 

 Kommunens økonomi og organisasjon 

 

Kommuneplanen peker videre på seks fokusområder: 

 Livskvalitet og levekår 

 Utdanning og kompetanse 

 Innovasjon og endring 

 Folkehelse 

 Bærekraftig utvikling 

 Samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Kommuneplanens arealdel ble utarbeidet i 1998 og er videreført i sin opprinnelige form gjennom 

kommunestyrevedtak i 2003. Kommunen har mange geografiske kommunedelplaner som veier 

opp for en gammel arealdel. Det er likevel behov for en revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

Kommunen har flere tematiske kommunedelplaner og temaplaner uten forankring i plan- og 

bygningsloven. I løpet av første hele kalenderår i ny kommunestyreperiode skal kommunestyret 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Tematiske kommunedelplaner

Geografiske kommunedelplaner

Temaplaner (med eller uten lovhjemmel)

Økonomiplan

(Kommuneplanens handlingsdel)

Budsjett

Årsplan for tjenesteområdene/enhetene

Årsmelding



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020

 

8 

 

vedta ny planstrategi. En planstrategi skal blant annet synliggjøre hvilke planer kommunestyret 

ønsker å revidere/utarbeide i løpet av valgperioden.   

 

Kommuneplanens samfunnsdel og temaplanene blir konkretisert gjennom dette dokumentet – 

Økonomiplanen for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020. Økonomiplanen utgjør kommuneplanens 

handlingsdel i tråd med ny kommunelov.  

 

Rådmannen ønsker å legge opp til et system med årsplaner for tjenesteområdene som 

konkretiserer økonomiplan/budsjett ytterligere.  

 

Økonomiplanen/handlingsprogrammet og årsbudsjettet vil, når den er vedtatt, være utgangspunkt 

for utforming av rådmannens lederavtale. Rådmannen inngår videre lederavtaler med 

kommunalsjefene.   

 

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

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

gjennom de formelle tertialrapportene og gjennom den muntlige orienteringen på hvert 

kommunestyremøte.  

 

Evaluering skjer gjennom de halvårige utviklingssamtalene mellom formannskapet og rådmannen.  

 

  

3. Folketallsutviklingen 
 

Statistisk sentralbyrå (SSB) kom sommeren 2018 med sine siste befolkningsframskrivinger. På 

nasjonalt nivå er det en vesentlig økning i antall kommuner som må forvente en 

befolkningsnedgang. Tinn er en av disse kommunene.  

 

Tinn kommune hadde ved siste årsskifte 5 780 innbyggere. Per 1. juli 2019 hadde folketallet 

sunket til 5 739. Det er en nedgang på 41 personer på et halvt år. Fra 1. januar 2018 til 1. juli 2019 

er nedgangen på 117 innbyggere. 248 av landets 422 kommuner har hatt nedgang i folketallet det 

siste året.  

 

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

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

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

innvandring og flyktningestrøm. Hvis det ikke blir en befolkningsvekst på minst 70 personer i 

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

nasjonal vekst.  

 

På nasjonalt nivå ligger nå nettoinnvandringen på et nivå mellom hovedalternativet og alternativet 

med lav vekst. I følge SSB sin framskriving i hovedalternativet, skulle fruktbarheten øke i 2019. 

Det ser ikke ut til å skje, i hvert fall ikke i første halvår. Vekstraten i folketallet på landsbasis er nå 

0,62 prosent. Det er under SSB sitt hovedalternativ, men over alternativet med lav vekst. Det er 

verd å merke seg at dette skjer samtidig med en sterkt økende arbeidsplassvekst i Norge.  

 

Telemarkforskning har utarbeidet en regional analyse for Tinn kommune der de blant annet 

skriver: 

 

Det vil være utfordrende for Tinn å skape vekst i folketallet de neste årene. Tinn har et stort 

fødselsunderskudd og må derfor ha netto innflytting for å unngå befolkningsnedgang. Lav 

innvandring og lav fruktbarhet i Norge, samt den pågående sentraliseringen gjør det vanskeligere 
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å få innflytting til Tinn. Kommunen må derfor være attraktiv for både bosetting og næringsliv for å 

unngå befolkningsnedgang.   

 

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

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

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

 

Telemarksforskning mener at SSB sitt hovedalternativ er svært optimistisk. Telemarksforskning 

mener at dersom Tinn greier å oppnå en stabil og høy attraktivitet både som bosted og for 

næringsliv, vil det være mulig å opprettholde folketallet på dagens nivå. Med normal eller 

gjennomsnittlig attraktivitet, vil det bli en nedgang i folketallet til under 5 000 i 2040. Med lav 

attraktivitet kan nedgangen bli større, ned til 4 400 innbyggere.  

 

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

utvikling. Samtidig må antall fødsler gå opp.  

 

Folketallsutviklingen har betydning både for rammetilskuddet fra staten og skatteinntektene.  

 

 

 

4. Økonomiske rammebetingelser 

4.1 Verdensøkonomien 
 

Ute i verden skjer det endringer i globale og økonomiske maktforhold som kan skape usikkerhet i 

Norge.  

 

Det internasjonale pengefondet (IMF) peker på to utfordringer verdensøkonomien står overfor;  

- Pågående handelskonflikter 

- Klimaendringene 

 

IMF spår at vi står foran den laveste veksten i verdensøkonomien på nesten ti år. I 2019 forventer 

de en langsommere vekst i nesten 90 prosent av verden. Både industrilandene og de fremvoksende 

økonomiene rammes.  

 

Vekstbremsen knyttes særlig til handelskrig og geopolitisk usikkerhet inkludert brexit. Fallet er 

drevet av en generell svak industriproduksjon. Økte handelsbarrierer kombinert med større 

usikkerhet rundt global handel, men også strukturelle faktorer som lavere produktivitetsvekst og 

aldrende befolkning. 

 

I tillegg bekymrer IMF seg for at klimaforandringene som allerede viser seg, vil eskalere 

dramatisk i framtiden, hvis de ikke blir taklet omgående.   

 

Forskning viser at de pågående handelskonfliktene har omfattende konsekvenser. Den samlede 

effekten anslås til å bli et tap på rundt 700 milliarder dollar innen neste år. Dette tilsvarer 0,8 

prosent av verdens brutto nasjonalprodukt (BNP). Dette er langt høyere enn IMF tidligere har 

anslått i sine mest pessimistiske anslag.   
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4.2 Norsk økonomi 
 

I statsbudsjettet for 2020 står det følgende å lese om utviklingen i norsk økonomi:  

 

Det går godt i norsk økonomi. Ledigheten er lav, og det skapes nye jobber både i bygd og by. Det 

bidrar til å skape et bærekraftig velferdssamfunn. I løpet av det siste året er 40 000 flere kommet i 

jobb i privat sektor.  

 

Det viktigste for den enkelte, og for landet, er at flest mulig har en jobb å gå til. Selv om 

ledigheten er lav, er det for mange som ikke får sjansen til å jobbe. Regjeringen vil bidra til at 

enda flere blir kvalifisert og inkludert i arbeidslivet. Regjeringen satser på mer tidlig innsats i 

barnehage og skole for å ruste de unge til fremtidens arbeidsmarked. Regjeringen prioriterer gode 

helsetjenester, eldreomsorg og hjelp til dem som trenger en ny sjanse. Familiene skal settes bedre 

i stand til å ta vare på seg selv og sine barn. 

 

Omstillingen til et grønnere Norge må fortsette. Forskning og teknologiutvikling skal bidra til 

reduserte utslipp og nye grønne arbeidsplasser. Det skal være enkelt og lønnsomt å velge grønt. 

Derfor satser regjeringen på jernbane, kollektivtrafikk og tiltak som gir insentiver til å ta grønne 

valg. Klimapolitikken virker. Trenden i utslippene har vært nedadgående de siste 10 årene, og 

fremskrivningene viser at nedgangen forsterkes.  

 

Norge skal være et trygt land å bo i. Regjeringen fortsetter å ruste opp politi og forsvar, og bygger 

trygge og gode veier. Folk og varer skal komme raskt og trygt frem.  

Utenfor Norges grenser skjer det endringer i de globale og økonomiske maktforholdene som kan 

skape usikkerhet også her hjemme. Regjeringen står ved våre internasjonale forpliktelser og øker 

bistanden. 

 

Vårt beste forsvar er å investere fremtidsrettet, omstille oss, og føre en ansvarlig økonomisk 

politikk. Det gjør vi blant annet ved å holde igjen på oljepengebruken, og investere og bygge 

landet for fremtiden. I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen å redusere oljepengebruken med 

0,2 pst., målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Ved å holde igjen når det går 

godt i økonomien, unngår vi unødvendig press på rente og kronekurs, og støtter opp under 

konkurransekraft, omstilling og videre vekst i næringslivet. I regjeringens forslag til budsjett for 

2020 er bruken av oljeinntekter på 243,6 mrd. kroner, som tilsvarer 2,6 pst. av kapitalen i Statens 

pensjonsfond utland. 

  

4.3 Statsbudsjettet 2020 
 

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble presentert 07.10.2018.  

 

Regjeringen har i budsjettet for 2020 prioritert fire hovedutfordringer for norsk økonomi. 

Tiltakene er tilpasset konjunktursituasjonen i samsvar med handlingsregelen for finanspolitikken: 
 

Regjeringens satsingsområder er: 

 

- Bærekraftig velferdssamfunn 

- Offensiv klimapolitikk 

- Sosial bærekraft og muligheter for alle 

- Trygghet 
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4.3.1 Kommuneøkonomien 
 

Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke ved de inntektsrammene 

som Stortinget fastsetter. Kommunene har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og 

tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det 

innebærer at kommunene må foreta nødvendige prioriteringer mellom ulike oppgaver og utnytte 

ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er samsvar mellom 

oppgavene kommunesektoren pålegges og de ressurser som gjøres tilgjengelige. 

Størstedelen av kommunenes inntekter kommer fra skatteinntekter og rammeoverføringer fra 

staten. Dette er frie inntekter, det vil si at kommunene kan disponere dem fritt innenfor lovens 

krav om hvilke tjenester kommunene skal yte. Skatteinntektene fastsettes i hovedsak som en andel 

av skatten på alminnelig inntekt og formue for personlige skattytere (skattøren). I tillegg kan 

kommunene innenfor visse begrensninger ilegge eiendomsskatt. Utover frie inntekter mottar 

kommunene også enkelte øremerkede overføringer, samt brukerbetalinger og gebyrer for 

kommunale tjenester mv. 

 

Kommuneloven er et viktig verktøy for å sikre at kommunene forvalter sitt ansvar på en god måte. 

Reglene om økonomiforvaltning i ny kommunelov fra 2020 inneholder blant annet krav om at 

kommuner og fylkeskommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir 

ivaretatt over tid. Balanse i de kommunale budsjettene er viktig for stabiliteten i produksjonen av 

kommunale tjenester og for å ivareta lokal økonomisk handlefrihet, men også for å sikre samsvar 

mellom kommuneøkonomien og den overordnede økonomiske politikken og bidra til finansiell 

stabilitet. 

 

På nasjonalt nivå er kommuneøkonomien god etter flere år med sterkere inntektsvekst enn 

budsjettert. Samtidig er merkostnadene som følge av endringer i befolkningen og 

pensjonsutbetalinger blitt vesentlig lavere enn ventet de siste årene. Investeringene har tatt seg 

kraftig opp i kommunene de siste årene.   

 

Netto driftsresultat uttrykker hvor mye kommunene sitter igjen med av driftsinntekter etter at 

driftsutgifter, renter og avdrag er betalt, og som kan brukes til realinvesteringer eller finansiell 

sparing. Foreløpige tall fra KOSTRA viser et netto driftsresultat på 2,6 prosent på landsbasis i 

2018.  Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at 

netto driftsresultat for kommunene bør utgjøre 1,75 prosent av inntektene. I Tinn kommune var 

netto driftsresultat i 2018 på 1,3 prosent.   

 

Hovedprioriteringer i regjeringens budsjettforslag for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet er: 

 levende lokaldemokrati 

 en enklere hverdag 

 trygge og gode boforhold 

 

I budsjettforslaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet heter det:  

 

Kommunesektoren har hatt god inntektsvekst de senere årene, og har et solid økonomisk 

fundament. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for et godt og stabilt 

tjenestetilbud til innbyggerne. Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede 

inntekter i 2020 på knapt 3,2 mrd. kroner. Realveksten i frie inntekter anslås til 1,3 mrd. kroner. 

Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå for 2019 etter Stortingets behandling av revidert 

nasjonalbudsjett for 2019. Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter i sin helhet tildeles 

kommunene. Av veksten begrunnes 400 mill. kroner med tidlig innsats i skolen og 150 mill. kroner 

til opptrappingsplanen på rusfeltet.  
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Kommune- og regionreformen bidrar til et levende lokaldemokrati, og flytter makt og myndighet 

nærmere innbyggerne. Innlemming av øremerkede tilskudd gir økt handlefrihet for 

kommunesektoren og mindre byråkrati i både stat og kommune. Rammetilskuddene til kommuner 

og fylkeskommuner økes med knapt 4 mrd. kroner i 2020, som følge av oppgaveoverføringer og 

innlemminger. Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets område innlemmes tilskudd til 

etablering og tilpasning av bolig på om lag 500 mill. kroner og regional- og distriktspolitiske 

tilskudd på 100 mill. kroner. Som del av regionreformen, overføres også oppdragsgiveransvaret 

for fem næringsrettede ordninger til fylkeskommunene. Midlene overføres til fylkeskommunene 

gjennom en ny øremerket post under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. (...) 

 

For å bidra til en enklere hverdag, fortsetter regjeringen arbeidet med å fornye, forenkle og 

forbedre offentlig sektor. Det skal legges til rette for innovasjon, omstilling og digitalisering. 

Regjeringen foreslår 707 mill. kroner til nye digitaliseringstiltak i 2020. 

 

På Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett foreslås det å øke tilsagnsrammen for 

medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter med 60 mill. kroner til 187,9 mill. kroner. 

Tilskudd til bredbåndsutbygging foreslås økt med 50 mill. kroner til 256 mill. kroner. For å styrke 

beredskapen og lokal krisehåndteringsevne, foreslås det en økning på 15 mill. kroner til 

programmet forsterket ekom. Det foreslås 10 mill. kroner til Digitaliseringsdirektoratets arbeid 

med deling av data, noe som er en forutsetning for utvikling av mer sammenhengende offentlige 

tjenester. I tillegg foreslås det 8,6 mill. kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid 

med å legge til rette for innføring av 5G, og 11 mill. kroner til etablering av en markedsplass for 

skytjenester rettet mot offentlig sektor. 

 

Trygge og gode boforhold er viktig for å bekjempe fattigdom. For å redusere barnefattigdom, ble 

bostøtten til barnefamilier og andre store husstander økt med 126 mill. kroner i 2019. 

Helårsvirkningen i 2020 er på om lag 225 mill. kroner. Det innebærer at 22 000 barnefamilier og 

andre store husstander får økt bostøtten med opptil 13 300 kroner per år. Videre foreslår 

regjeringen 30 mill. kroner til å utvikle digitale løsninger for å søke, tildele og administrere 

kommunale boliger. Det skal blant annet bidra til at flere vanskeligstilte får tilbud om egnet 

utleiebolig. Regjeringen foreslår å videreføre lånerammen for Husbanken på 16 mrd. kroner i 

2020. Startlån og utleieboliger til vanskeligstilte skal prioriteres også i 2020. 

 

Regjeringen foreslår å innlemme en rekke øremerkede tilskudd i rammetilskuddet i 2020 og vil 

avvikle flere tilskudd over tid. Dette styrker det kommunale selvstyret, og fører til mindre 

byråkrati i både staten og kommunesektoren. 

 

Regjeringen har i statsbudsjettet lagt opp til to særskilte satsinger: 

 Opptrappingsplan for rusfeltet (150 millioner kroner) 

 Tidlig innsats i skolen (400 millioner kroner) 

 

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

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

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

brukes.  

 

Rammefinansiering i form av frie inntekter er hovedprinsippet for finansiering av 

kommunesektoren. Regjeringen foreslår å innlemme en rekke tilskudd i rammetilskuddet. 

Innlemming styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og 

kommunesektoren. Noen av tilskuddene som foreslås innlemmet i 2020 er: 

  



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020

 

13 

 

- Tilskudd til psykologer i kommunene 

- Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens 

- Tilskudd til habilitering og rehabilitering 

- Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

- Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn 

- Tilskudd til leirskoleopphold 

- Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig.  

- Tilskudd til gang- og sykkelveier 

 

Tilskuddet til klinisk veterinærvakt blir videreført som øremerket tilskudd.  

 

Deler av midlene til tidlig innsats i skolen er tildelt kommunen i 2020 som såkalt særskilt 

fordeling. Midlene kan brukes til flere årsverk som følge av lærernormen. I 2021 vil midlene bli 

innlemmet i rammetilskuddet og fordelt etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet.  

 

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

kroner.  

 

Det innføres en moderasjonsordning for barn i SFO på1. og 2. trinn. Foreldrebetalingen skal 

maksimalt utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdninger for et 

barn med heltidsplass i SFO på 1. og 2. trinn.  

 

Det innføres gratis SFO for barn med spesielle behov på 5.-7. trinn. Foreldre til barn med nedsatt 

funksjonsevne har ofte større økonomiske utfordringer enn andre foreldre med barn i samme 

aldersgruppe. Tiltaket skal gi større fleksibilitet til familier med barn med særskilte behov.  

 

Det øremerkede tilskuddet til frivilligsentralen ble innlemmet i rammetilskuddet med særskilt 

fordeling i 2017. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.  

 

Kompensasjonen for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger blir videreført gjennom 

rammetilskuddet i 2020.  

 

Den kommunale skatteøren blir satt til maksimalt 11,1 prosent. Det er en nedgang på 0,45 

prosentpoeng sammenlignet med 2019.  

 

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

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

sammenslåinger er:  

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

avhengig av innbyggertall og antall kommuner) 

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

 Minst 200 000 kroner til utredning. 

 100 000 kroner til gjennomføring av innbyggerhøring.  

 

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

fritidsbolig blir satt til 4 promille fra 2021. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren økes fra 20 til 30 

prosent for bolig- og fritidseiendom fra 2020.  

 

Kommunenes bortfall av eiendomsskatteinntekter på produksjonsutstyr vil bli kompensert 

gjennom rammetilskuddets midler med særskilt fordeling.  
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Husbanken er tildelt en ramme til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser for å gi 

kommunen bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet til omsorgsplasser for personer med 

behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller 

funksjonsnedsettelse. Investeringstilskuddet fordeles på to poster der 50% av den samlede rammen 

nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende delen nyttes til 

rehabilitering/modernisering, utskifting av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto 

tilvekst.  

 

Skatteoppkrevingen overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. 

Skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er skattekontor. Tinn kommune har i 

dag en interkommunal skatteoppkreverfunksjon i Kongsbergregionen med to ansatte lokalisert i 

Tinn. Staten overtar finansieringen av skatteoppkreverfunksjonen og reduserer derfor 

rammetilskuddet til kommunene som følge av dette.  

 

Regjeringen varsler at det vil komme en ny distriktsindeks som skal ligge til grunn for fordeling 

av distriktstilskuddene i kommuneproposisjonen for 2021. Et forslag som nå ligger på Kommunal- 

og moderniseringsdepartementets bord, innebærer en liten reduksjon i distriktsutfordringene for 

Tinn kommune. Det vil kunne føre til lavere distriktstilskudd.  

 

4.3.2 Inntektssystemet 
 

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

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

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

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

består av rammetilskudd og skatteinntekter.  

 

Inntektssystemet fordeler disse inntektene mellom kommunene. Det overordna formålet med 

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

sine. 

 

Innenfor kommunesektorens frie inntekter utgjør rammetilskuddet ca. 60 prosent og 

skatteinntektene ca. 40 prosent. 

 

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

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

forskjeller i kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene 

(skatteutjevning).  

 

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

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

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

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

utgiftsbehovet for hver kommune beregnet. Dersom utgiftsbehovet er lavere enn 

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

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

 

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

private skoler.   

 

Skatteutjevningen omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt 

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

skjer løpende gjennom året og ikke er endelig før året er omme.  
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Innenfor innbyggertilskuddet finnes det midler som ikke blir fordelt etter de ordinære kriteriene, 

men etter en særskilt fordeling. På landsbasis er den statlig satsing på helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste og økt lærertetthet de største postene med særskilt fordeling.   

 

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

omfatter distriktstilskudd, storbytilskudd, regionsentertilskudd og veksttilskudd.  

 

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

fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. 

 

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

rammetilskuddet og dermed gjøre inntektssystemet mer fleksibelt og forutsigbart. Ordningen 

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

visst nivå. I 2020 er dette nivået satt til 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på 

landsbasis. Endringer som blir omfattet av inntektsgarantiordningen er systemendringer, 

innlemming av øremerket tilskudd, endringer i regionalpolitiske tilskudd, endring av folketall og 

sammensetning, samt endringer i kriteriedata. Endringer i skjønnstilskudd, saker med særskilt 

fordeling, veksttilskudd og regionsentertilskudd inngår ikke i ordningen. Skatteinntekter og 

skatteutjevning inngår heller ikke i inntektsgarantiordningen.  

 

Fra 2019 til 2020 var korrigert vekst på landsbasis 669 kroner per innbygger. Dersom en 

kommune har en korrigert vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 269 kroner per innbygger, 

får kommunen et tillegg gjennom inntektsgarantiordningen tilsvarende differansen mellom egen 

vekst i rammetilskuddet, og en vekst på 269 kroner per innbygger.  

 

4.3.3 Konsekvenser for Tinn kommune 
 

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

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

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

inntekter enn det statsbudsjettet indikerer.  

4.3.3.1 Distriktstilskudd Sør-Norge 
Tilskuddet går til kommuner i Sør-Norge med en svak samfunnsmessig utvikling.  

 

Tilskuddet går til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere eller en distriktsindeks mellom 0 

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

av landsgjennomsnittet (per innbygger). 

 

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

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

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

 

Tinn kommune hadde 5 780 innbyggere per 1. januar 2019, og en distriktsindeks på 24 og 

skatteinntekter på 110 prosent av landsgjennomsnittet i gjennomsnitt de tre siste årene. Tinn 

kommune oppfyller dermed kravene for å få distriktstilskudd Sør-Norge.  

 

For kommuner med mer enn 3 200 innbyggere og en distriktsindeks opp til 35 er satsen 1 273 000 

kroner per kommune pluss 1 152 kroner per innbygger. Tinn kommune får et tilskudd på drøyt    

7,9 millioner kroner.  
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4.3.3.2 Regionsentertilskudd 
Regionsentertilskudd går til kommuner der det er fattet nasjonalt vedtak om sammenslåing i 

perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåing får over ca. 8 000 innbyggere. I 2020 

er satsene 3,3 millioner kroner per sammenslåing og 68 kroner per innbygger. 

 

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

for regionsentertilskudd.  

 

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

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

skatteinntekter på under 140 prosent av landsgjennomsnittet.  

 

Tinn kommune har hatt en nedgang i folketallet på -0,91 prosent i perioden 2016-2019 og 

oppfyller derfor ikke vilkårene for å få veksttilskudd.  

 

4.3.3.4 Innbyggertilskudd med utgiftsutjevning 
Alle kommuner får innbyggertilskudd, som i utgangspunktet er et likt beløp per innbygger. I 2020 

er innbyggertilskuddet før utjevning 25 038 kroner per innbygger per 1. juli. Tinn kommune hadde 

5 780 innbyggere 1. januar 2019. 

 

Innbyggertilskuddet før utgiftsutjevning for Tinn kommune er dermed på 143,9 millioner kroner.  

 

Innbyggertilskuddet blir deretter korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov mellom 

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

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

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

 

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

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

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

landsgjennomsnittet vil ha indeksverdi på 1,00.    

 

For Tinn kommune ser indeksen slik ut: 
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Kriterium Vekt Indeks 

kriterium 

Indeks 

Innbyggere 0-1 år 0,0056 0,5668 0,0032 

Innbyggere 2-5 år 0,1374 0,6589 0,0905 

Innbyggere 6-15 år 0,2615 0,9066 0,2371 

Innbyggere 16-22 år 0,0233 1,1054 0,0258 

Innbyggere 23-66 år 0,1053 0,943 0,0993 

Innbyggere 67-79 år 0,0565 1,4099 0,0797 

Innbyggere 80-89 år 0,0772 1,2524 0,0967 

Innbyggere over 90 år 0,0389 1,6702 0,0650 

Gradert basiskriterium 0,0161 2,7206 0,0438 

Reiseavstand innen sone 0,0102 1,5987 0,0163 

Reiseavstand til nabokrets 0,0102 1,5033 0,0153 

Landbrukskriterium 0,0021 2,2096 0,0046 

Innvandrere 6-15 år ekskl 

Skandinavia 

0,007 1,3765 0,0096 

Personer med psykisk utv.hemming 

16 år + 

0,0491 1,1024 0,0541 

Ikke-gift 67 år+ 0,0458 1,5573 0,0713 

Dødelighetskriterium 0,0458 1,1575 0,0530 

Uføre 18-49 år 0,0065 1,4507 0,0094 

Flyktninger u/integreringstilskudd 0,0084 0,6471 0,0054 

Opphopningsindeks 0,0096 0,682 0,0065 

Aleneboende 0,0195 1,1625 0,0227 

Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,0177 1,0776 0,0191 

Lavinntektskriteriet 0,0111 1,0475 0,0116 

Barn 1 år uten kontantstøtte 0,0168 0,5387 0,0091 

Innbyggere med høyere utdanning 0,0184 0,6574 0,0121 
 

1,0000 
 

1,0613 

 

Tinn sin verdi på indeksen er 1,0613. Det innebærer at Tinn er regnet som 6,13 prosent tyngre å 

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

 

Omfordelingen i utgiftsutjevningen for Tinn kommune blir regnet ut slik:  

 

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

utgiftsbehov per innbygger i Tinn. 

 

Beregnet utgiftsnivå per 

innbygger i Tinn 

1,0613 x 54 839 kr 58 200 

Minus gjennomsnittlig 

beregnet utgiftsnivå per 

innbygger i landet 

 54 839 

Differanse per innbygger  3 361 

Utgiftsutjevning for Tinn 

kommune 

3 361 kr. x 5740 innb. 19 292 140 

 

Tinn kommune får med andre ord 19,2 millioner kroner i utgiftsutjevning.  
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4.3.3.5 Korreksjon for elever i statlige og private skoler 
Noen kommuner har innbyggere som er elever ved statlige eller private skoler. Disse elevene har 

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

 

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

deretter fordelt ut til alle kommuner etter kostnadsnøkkelen. 

 

Trekk for elever i statlige og private skoler -5 358 000 

Tilbakeført beløp etter kostnadsnøkkelen 2 791 000 

Omfordeling statlige og private skoler -2 564 000 

 

Tinn kommune blir trukket 2,5 millioner kroner for elever i statlige og private skoler.  

 

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

inntektssystemet og blir gitt etter en særskilt fordeling.  

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 849 000 

Kompensasjon for redusert eiendomsskatt på 

produksjonsutstyr 

167 000 

Tidlig innsats i skolen 907 000 

Frivilligsentral 427 000 

Sum 2 351 000 

 

Tinn kommune får 2,3 millioner kroner i saker med særskilt fordeling.  

 

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

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

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

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

i alle kommuner.  

 

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

 

 

 Korrigert 

rammetilskudd 

2019 (1000 kr) 

Korrigert 

rammetilskudd 

2019 (1000 kr) 

Absolutt 

korrigert vekst 

2019-2020 

(1000 kr) 

Absolutt 

korrigert vekst 

2019-2020 (kr 

pr innb) 

Hele landet 135 469 484 139 044 802 3 575 318 669 

Tinn kommune 183 649 168 637 - 15 012 -2 615 

Avvik i forhold til vekst på landsbasis -3 284 

 

Kommuner som har en vekst i rammetilskuddet (absolutt korrigert vekst) som er lavere enn 269 

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

1 046 kroner per innbygger.  

 

Tinn kommune kvalifiserer derfor for å få tilskudd gjennom inntektsgarantiordningen.  
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Tinn kommunes trekk til 

ordningen 

Kr. 54,- x 5740 innb. 309 960 

Tilskudd fra ordningen (Kr 2 615 + 269) x 5740 

innb. 

16 554 160 

Netto  16 244 200 

 

Tinn kommune får 16,2 millioner kroner i tilskudd fra inntektsgarantiordningen. Det er tre 

kommuner på landsbasis som får over 10 millioner kroner fra inntektsgarantiordninger. I tillegg til 

Tinn er det Østre Toten kommune (12,5 mill.) og Åmot kommune (11,1 mill.). Dette viser at Tinn 

kommune i utgangspunktet har en svært dårlig utvikling av de faktorene som påvirker 

rammetilskuddet.   

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

opp av utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

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

 

Tinn kommune er ikke tildelt skjønnstilskudd i 2020.  

 

4.3.3.9 Inntektsutjevning 
Inntektsutjevningen skal korrigere rammetilskuddet for kommunenes inntekter fra 

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

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

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

rammetilskuddet. Tinn kommune har høyere skatteinntekter pr. innbygger enn 

landsgjennomsnittet, og blir derfor trukket for dette.  

 

I 2020 utgjør inntektsutjevningen et trekk på 17,2 millioner kroner i rammetilskuddet til Tinn 

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

 

Tilskudd (1000 kroner) 2019 2020 

Innbyggertilskudd 143 071 143 979 

Utgiftsutjevning 19 738  19 290 

Distriktstilskudd Sør-Norge 7 776  7 932 

Regionsentertilskudd 0 0 

Veksttilskudd 0 0 

Korreksjon for elever i statlige og 

private skoler 

-1 608 - 2 564 

Saker med særskilt fordeling 1 270  2 351 

Inntektsgarantiordningen (INGAR) 15 076 16 246 

Skjønnstilskudd 0 0 

Rammetilskudd eksklusiv 

inntektsutjevning 

185 323 187 234 

Netto inntektsutjevning -14 189 -17 190 

Rammetilskudd inklusiv 

inntektsutjevning 

171 134 170 044 
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5. Investeringsbehov 
 

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

planperioden. Investeringsramma for 2020 ble satt til 59,8 millioner. En forutsetning for å kunne 

gjennomføre investeringer i denne størrelsesorden var at netto driftsresultat ble holdt på minimum 

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

handlingsreglene.  

 

Fra våren 2018 til høsten 2019 har de økonomiske forutsetningene endret seg. Selv om 

rådmannens beslutningsgrunnlag legger opp til et gjennomsnittlig netto driftsresultat i 

økonomiplanen på 3 prosent er det ikke rom for investeringer i den størrelsesorden som gjeldende 

økonomiplan legger opp til. 

 

Tinn kommune har praktisert å se på alle investeringer under ett når handlingsreglene vurderes. 

Rådmannen mener at det vil være riktig å skille mellom de investeringene som kommunen selv må 

finansiere og de investeringene der kapitalkostnadene skal bæres av andre. Dette gjelder startlån 

og investeringer knyttet til selvkostområdene. Investeringer som kommer inn under ordninger med 

statlig rentekompensasjon bør også holdes utenom. Kommunens handlingsregel om maksimalt 

40% låneopptak til nye investeringer bør derfor knyttes til rentebærende gjeld.   

 

Nedenfor synliggjøres kommunens investeringsbehov. Alle investeringstiltakene er omtalt i 

vedlagte tiltakskatalog. Hvilke tiltak rådmannen anbefaler kommer dessuten fram av kapittel 12.    

 

5.1 Formålsbygg 
Tinn kommune er i ferd med å realisere to store byggeprosjekt; Nye Mandheimen som vil stå 

ferdig i løpet av første halvår 2020 og Atrå barns- og ungdomsskole/samfunnshus som vil stå 

ferdig våren 2021. Begge disse tiltakene er finansiert gjennom tidligere budsjettvedtak. Ubrukte 

midler så langt vil bli re-budsjettert som en del av budsjettvedtaket.  

 

En reguleringsplan for Bjørkhaugsletta vil foreligge våren 2020 og legge til rette for utvikling av 

helse- og omsorgstjenester i området. Det er i forbindelse med økonomiplanprosessen sett på ulike 

løsninger for å løse de utfordringene som kommunen står overfor på både kort og lang sikt. 

Rådmannen mener det er fornuftig å erstatte gjeldende økonomiplans årlige rammebevilgning til 

oppfølging av boligsosial plan med mer konkrete tiltak.   

 

Det mest prekære er å få økt kapasiteten og tettet et hull i omsorgstrappa – i form av bygging av 

omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Dette er skilt ut som et eget prosjekt. Det er innledet et 

samarbeid med Rjukan og Tinn Boligbyggelag (RTBBL) og Husbanken. Samarbeidet innebærer 

at kommunen står som byggherre av omsorgsboligene (krav fra Husbanken), men at så snart de er 

ferdig så overføres bygget til et borettslag som administreres av RTBBL. Husbanken vil gi 

tilskudd til 45% av byggekostnaden. Resterende del av kostnaden vil håndteres av borettslaget 

gjennom innskudd og husleie fra beboerne. Tinn kommune vil således ikke sitte med 

kapitalkostnader til omsorgsboligene. Tiltakets kostnader er stedsuavhengige. Når endelig 

lokalisering er fastsatt må de stedsspesifikke kostnadene beregnes. Det er kostnader knyttet til 

rassikring og annen infrastruktur som må inngå i byggeprosjektet.   

 

Det samme konseptet er det lagt opp til når det gjelder et nytt bofellesskap til erstatning for 

bofellesskapet i Tveito allé. Det er ikke forsvarlig å fortsette driften av bofellesskapet i de 

lokalene. Nytt bofellesskap er planlagt i Tinngate – mellom Ingolfsland stasjon og Perrongen 

bofellesskap.   

 

Rådmannen legger i denne omgang ikke fram konkrete forslag på løsninger for sykehjem, 

legevakt og øvrige helsetjenester som oppfølging av vedtatt helse- og omsorgsplan. Rådmannen 
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ønsker å bruke tiden fram til neste økonomiplan/budsjett for å vurdere hvordan dette kan løses. 

Reguleringsplanen for Bjørkhaugsletta vil også legge rammer for endelig løsning.   

 

Uansett hva slags alternativ som velges legger rådmannen opp til at utbygging gjennomføres med 

en byggetid på 1,5-2 år. I tidligere planer var det, for å holde seg innenfor de økonomiske 

rammene i økonomiplanen lagt opp til en utbygging over 10-15 år. Det vil være svært krevende og 

belastende for både beboere og ansatte dersom en utbygging skal skje over så lang tid, samtidig 

med at driften skal gå som «normalt». Dersom det skal bygges på nåværende lokasjon er det en 

forutsetning at driften flyttes midlertidig til et annet sted.  

 

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

særlig utsatt. Det ble vinteren 2019 lagt fram nye skredvurderinger for Vestfjordalen. Det er ingen 

vesentlige endringer fra tidligere vurderinger, men kartleggingen omfatter nå også det som er 

definert som 5000 års-ras. Den årlige rammebevilgningen til rassikring er videreført i tråd med 

økonomiplanen. I tillegg er det utarbeidet et konkret tiltak knyttet til rassikring ovenfor Skriugata. 

Der har NVE gitt et tilsagn om støtte som vil bortfalle dersom kommunen og eventuelt private 

ikke bidrar med resten av kostnaden.  

 

Kommunestyret vedtok en trafikksikkerhetsplan i 2019. Planen peker på aktuelle tiltak framover. 

Hovedfokuset er oppfølging av kommunens nyervervede status som Trafikksikker kommune. I 

tråd med økonomiplanen er det ikke satt av investeringsmidler til trafikksikkerhet i 2020. Årsaken 

til dette er at det står ca. 2,6 millioner kroner på fond avsatt til trafikksikkerhetstiltak. Det vil 

høsten 2019 bli søkt om 60% delfinansiering av et trafikksikkerhetstiltak i Luråsgrenda med 

forbehold om politisk godkjenning og kommunale midler.  

 

Det er fra Tinn idrettsråd og Rjukan IL uttrykt et sterkt behov for en ny idrettshall på Rjukan. Det 

er lagt opp til at en slik hall skal bygges i tilknytning til Rjukanbadet/Rjukan stadion. Det er 

forutsatt delfinansiering fra spillemidlene.  Ny idrettshall er synliggjort som tiltak, men ikke lagt 

inn i rådmannens forslag. Rådmannen mener at en beslutning om idrettshall bør gjøres samtidig 

med en beslutning om sykehjemsinvesteringer slik at det totale investeringsnivået ses i 

sammenheng.  

 

I økonomiplanen for 2019-2022 ble det i 2019 satt av 3 millioner kroner til opprusting av Rjukan 

sentrum som et enkelttiltak. For å følge opp det arbeidet som er igangsatt i 2019 er det behov for å 

videreføre midler til dette gjennom hele planperioden. Disse midlene vil blant annet inngå som 

kommunens andel av finansieringen av prosjektet Rjukan by som er forankret i reiselivsstrategien.  

 

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

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

og hensiktsmessig drift. 

 

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

barnehager/skoler/parker. Nytt uteområde ved nye Atrå barne- og ungdomsskole vil bli prioritert i 

2020, mens Rjukan barneskole vil bli prioritert i 2022.  

 

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

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

anskaffelser sikrer gode priser og effektiv drift. Det er videre i tråd med økonomiplanen satt av 

midler til oppgradering av IKT-utstyr i skolene i hele økonomiplanperioden. 
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Det er behov for å skifte ut hovedbrannbilen (20 år gammel) i løpet av økonomiplanperioden. 

Rjukan brannstasjon tilfredsstiller ikke Arbeidstilsynets krav til ren/skitten sone og fasiliteter for 

vasking av klær og utstyr brukt under brannslokking.  

 

5.4 Vann, avløp og renovasjon 
Kommunestyret vedtok i desember 2017 hovedplan for vann og avløp. Planen innebærer et 

investeringsbehov på 650 millioner kroner.  

 

Kommunestyret fikk i forrige periode en presentasjon av tilstanden på VA-nettet på Rjukan. 

Tilstanden er svært dårlig. Dette fører til dyr drift, i tillegg til at faren for forurensning av 

drikkevannet er overhengende. Rådmannen mener derfor at det er behov for å intensivere 

oppgraderingen av VA-nettet på Rjukan så mye som det er mulig. En situasjon med omfattende 

forurensning av drikkevannet vil ha svært negativ innvirkning på Rjukan som reiselivsdestinasjon. 

Ved investeringer i VA-nettet vil driftskostnadene gå ned. Det vil derfor være mulig med 

mfattende investeringer uten at gebyrnivået øker vesentlig. I økonomiplanperioden er det lagt opp 

til investeringer på 86 millioner. Til tross for at det er abonnentene i sin helhet som betaler for 

investeringene så øker ikke gebyrene samlet sett med mer enn 1% i løpet av planperioden.  

 

Tinn kommune har også store utfordringer knyttet til renseanleggene. Rjukan renseanlegg på 

Bruflåt nærmer seg en kapasitetsgrense på grunn av utbyggingen i Gausta-området. I Atrå er 

kapasiteten sprengt og hindrer dermed utvikling av nye boliger. Det legges opp til et felles 

renseanlegg for Rjukan og Atrå/Austbygde. Et felles anlegg vil gi vesentlig lavere driftsutgifter. 

Skinnarbu renseanlegg er i dårlig forfatning og har behov for oppgradering for å sikre 

tilfredsstillende rensing. Den oppgraderingen som det er lagt opp til er ikke tilstrekkelig for å åpne 

opp for omfattende hytteutvikling i området. Da må anlegget utvides vesentlig.   

 

På renovasjonsområdet legges det opp til investeringer i nytt renovasjonsanlegg i Hydroparken, 

samt en større miljø/kildesorteringsstasjon i vestre del av Gausta-området. Disse investeringene 

blir også finansiert av gebyrinntektene. Renovasjonsavgiften vil øke med totalt 9% i løpet av 

økonomiplanperioden.     
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6. Hva har vi råd til? 
 

6.1.1 Gjeldende handlingsregler 
 

Gjeldende økonomiplan (2019-2022) definerer følgende økonomiske handlingsregler som skal 

ligge til grunn for kommunens budsjettering i økonomiplanperioden: 

 

Handlingsregel Mål Snitt ØP 2019-2022 

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

Lånefinansiering av nye investeringer 30-40% 40% 

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

Likviditetsgrad 2 Minst 1 Over 1 

Bruk av kraftinntekter i drift Maks 146 mill Er innenfor 

 

De samme handlingsreglene er lagt til grunn for rådmannens arbeid med ny økonomiplan for 

perioden 2020-2023.  

 

6.1.2 Innstrammingsbehov 
 

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

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

 

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

videreføring av dagens drift (justert for pris- og lønnsvekst) gir et mer oppdatert og riktig bilde av 

innstrammingsbehovet. 

 

 Prognose 

2019 

Endring 

2020 

Endring 

2021 

Endring 

2022 

Endring 

2023 

Rammetilskudd 171 -1 -4 -7 -9 

Integreringstilskudd 14 -6 -6 -6 -6 

Kraftinntekter 168 0 0 0 0 

Skatteinntekter 157 +7 +7 +7 +7 

Endring inntekter  0 -3 -6 -8 

Finansutgifter 9 +1 +3 +6 +10 

Kommunal deflator  +21 +21 +21 +21 

Endring utgifter  +22 +24 +27 +31 

Innstrammingsbehov  22 27 33 39 
Tall i millioner kroner 

 

Tabellen over viser at Tinn kommune har et innstrammingsbehov på ca. 19 millioner i 2020. 

Innstrammingsbehovet øker utover i økonomiplanen. I 2023 må driftsnivået være 39 millioner 

kroner lavere enn i 2019. Tallene er basert på Telemarksforskning sin prognosemodell for 

utvikling av rammetilskudd og skatteinntekter komplettert med kommunens egne tall for utvikling 

av finanskostnader knyttet til vedtatte og foreslåtte investeringer. I Telemarksforsknings modell er 

det forutsatt at innbyggertallet opprettholdes på dagens nivå. En nedgang i folketallet vil forverre 

tallene. Kommunal deflator er et utrykk for forventet lønns- og prisvekst i kommunal sektor. 

Kommunal deflator for 2020 er i statsbudsjettet anslått til 3,1 prosent. Beløpet er videreført som 

faste priser i økonomiplanperioden.  
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6.1.3 Salderingsstrategier 
 

Det er ulike prinsipielle tilnærminger til hvordan økonomiplan og budsjett kan salderes for å 

komme i balanse.  

 

Omstillingsalternativet 

Med dette alternativet skjer utgiftsreduksjonene i hovedsak gjennom omfattende omstillinger og 

strukturendringer av de kommunale tjenestene. Tinn kommune har, sammenlignet med andre 

kommuner, høye kostnader på sine tjenester. Det gir en indikasjon på at det er mulig å drifte 

tjenestene rimeligere. Omstillingsalternativet er det salderingsstrategien som gir størst endring for 

brukere og ansatte.  

 

Finansieringsalternativet 

Med dette alternativet økes kommunens inntekter. Det kan skje ved økning av brukerbetalinger og 

ved å sørge for at kommunen utnytter selvkostreglene fullt ut. De tjenester kommunen kan ta 

betalt for må betales fullt ut av brukerne av tjenestene, uten at kommunen har lov til å tjene penger 

på tjenestene. For tjenester som ikke kommer inn under selvkost vil det som regel være mulig å 

øke betalingssatsene. Den inntektstypen som kan gi kommunen mest økning av handlingsrommet 

er innføring av eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig og næringseiendom. Det finnes flere ulike 

varianter for hvordan kommunen har lov til å skattlegge eiendom. De siste årene har kommunens 

adgang til å kreve inn eiendomsskatt blitt redusert, men ordningen innebærer et stort potensial for 

økt inntekt.  

 

Skjermingsalternativet 

Med dette alternativet så skjermes de kommunale primæroppgavene innen helse, omsorg og 

oppvekst. Alternativet går ut på å redusere og eller fjerne eksterne tilskudd til organisasjons- og 

næringsliv, samt midler til utvikling av lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Dette er i stor 

grad utgifter som er knyttet til kvaliteter ved kommunen som bo- og arbeidssted.  

 

Driftsalternativet 

Med dette alternativet så videreføres driften i stor grad på dagens nivå. Isteden reduseres 

kommunens egne ambisjoner for en bærekraftig økonomi ved å redusere kravet til netto 

driftsresultat og ved å redusere investeringsnivået. På lengre sikt vil dette føre til at kommunen 

blir nødt til å lånefinansiere en større del av investeringene, - og dermed må driftsnivået ytterligere 

ned.  
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7. Tjenesteområdene 

7.1 Sentralt tjenesteområde 
 

Med sentralt tjenesteområde menes kommunens politiske og administrative ledelse, stabs- og 

støttefunksjoner for hele kommuneorganisasjonen, fellesfunksjoner og NAV. Kommunens 

rammetilskudd, skatteinntekter og kraftinntekter hører også til under sentralt tjenesteområde. På 

utgiftssiden hører mesteparten av kommunens tilrettelegging for næringsliv/reiseliv og verdensarv 

hjemme her.  

 

7.1.1 Nasjonale føringer 
 

Den nye kommuneloven som trådte i kraft i forbindelse med konstituering av nytt kommunestyre 

for perioden 2019-2023 legger føringer for kommunens drift og organisering. Det kommunale 

selvstyret er nå lovfestet. Det er gjort et tydeligere skille mellom politikk og administrasjon, og det 

er satt strengere krav til kommunens styringsdokumenter og internkontroll.  

 

Arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester er nedfelt i Stortingsmedling nr 27 (2015-2016) 

Digital agenda for Norge. Formålet med digitaliseringspolitikken er å oppnå forenkling og 

effektivisering i offentlig sektor, gi bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og 

verdiskaping i næringslivet og utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn.  

 

Den nasjonale flyktningpolitikken er endret de siste årene. For få år siden ble norske kommuner 

oppfordret til å bidra i en nasjonal dugnad for å bosette de mange flyktningene som kom til landet. 

Tinn var en av kommunene som tok et stort ansvar. Det ble bygget opp et tjenestetilbud for å 

ivareta våre nye innbyggere. Nå kommer det vesentlig færre flyktninger både til Norge og Tinn. 

Det innebærer at tjenestetilbudet må tilpasses de økonomiske rammene som nå gjelder.  

 

Et ekspertutvalg har i begynnelsen av oktober 2019 lagt fram sin vurdering av hvordan inntektene 

fra vannkraftproduksjonen bør fordeles. Forslaget innebærer at vertskommunene for 

vannkraftverkene vil miste inntekter fra konsesjonskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt. 

Dersom forslaget blir vedtatt vil det innebære at Tinn kommune får redusert sine inntekter med 

85-90 millioner kroner årlig.    

 

For øvrig vises det til de nasjonale føringene som går fram av kapittel 4.3 om statsbudsjettet.   

 

7.1.2 Lokale føringer 
 

Kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2017 legger lokale føringer for dette 

handlingsprogrammet. I forhold til sentralt tjenesteområde er dette særlig knyttet til 

interkommunalt samarbeid, beredskap, ledelse og organisasjonsutvikling, samt bosetting og 

næringsutvikling   

 

I 2018 vedtok kommunestyret både strategisk næringsplan og reiselivsstrategi. Begge planene er 

ambisiøse for kommunens utvikling som tilrettelegger for næringslivet generelt, og 

reiselivsnæringen spesielt. 

 

Gjennom samarbeidet i Kongsbergregionen har Tinn kommunen arbeidet systematisk med 

strategisk IKT-utvikling gjennom mange år. En revidert IT-strategi ble vedtatt i 2018. Denne er 

fulgt opp med en tiltaksplan for digitalisering for perioden 2020-2023. Det vil være vanskelig for 

Tinn kommune å følge med i den digitale utviklingen uten et tett samarbeid i Kongsbergregionen.   
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I budsjettet for 2019 ble det gjort vedtak som har føringer for økonomiplan 2020-2023 og budsjett 

2020: 

- Tilskudd på 3 millioner til Tungtvannskjelleren i perioden 2020-2023 

- Faste tilskuddsposter blir ikke videreført uten at det foreligger søknad 

 

7.1.3 Særlige utfordringer 
 

Det er særlig utfordrende å følge opp samfunnsdelens føringer knyttet til utvikling av en 

brukerorientert, effektiv, omstillingsvillig og innovativ kommune, der god ledelse er en tydelig 

bærebjelke når kommunen de siste årene ikke har hatt strategiske lederressurser dedikert til 

tjenesteområde samfunn – som er det tjenesteområdet som har størst politisk fokus.  

 

Nedgang i antall flyktninger som bosettes fører til store reduksjoner i integreringstilskuddet og til 

økte utgifter for nødvendige tjenester som skal bidra til at flyktningene kvalifiserer seg for arbeid 

og samfunnsliv. Kommunen har en utfordring med å hjelpe flyktninger og innvandrere ut i arbeid 

og bidra til å gjøre dem selvforsørgende, også etter flyktningeperioden. Det må prøves ulike 

metoder.   

 

Kommunen har i 2019 hatt store utgifter knyttet til uoppsigelige husleiekontrakter og rettsprosess 

som følge av dette. Det vil fortsatt løpe store utgifter til husleieforhold og erstatninger som følge 

av leievilkår. Situasjonen vil bedre seg når kontraktene med største huseier utløper i 2020. Øvrige 

boliger leies i hovedsak til 2025 og 2026. 

 

Kommunens forvaltning og utvikling av verdensarven har vært finansiert av tidligere avsatte 

midler på et verdensarvfond. Det er forventet at fondet har en disponibel beholdning på 2,96 

millioner per 31.12.2019. Dersom fondet ikke tilføres friske midler så må enten kommunens 

ambisjoner knyttet til verdensarven reduseres eller så må tiltakene finansieres direkte over 

driftsbudsjettet på lik linje med øvrige kommune tjenester og tiltak.  

 

Kommunen har en høyere andel unge uføre enn landsgjennomsnittet. Dette følges opp med 

målrettet arbeid og rask oppfølging av unge under 30 år.  

 

7.1.4 Videreføring av dagens drift – konsekvensjustert budsjett 
 

Lønnsbudsjettet er videreført med de samme stillinger som i 2019 oppjustert til siste kjente lønn. 

På sentralt tjenesteområde er det satt av en sentral lønnspott på 10,5 millioner kroner basert på 

forventninger til det sentrale lønnsoppgjøret i 2020 som vil bli fordelt ut til alle enheter når 

lønnsoppgjøret for 2020 er gjennomført.  

 

Det er foretatt en kritisk vurdering av alle driftsposter. Mindre justeringer er foretatt.  

 

Kommunens store inntekter er justert i tråd med statsbudsjettet og de siste prognosene for 

kraftinntekter.  

 

Integreringstilskuddet er budsjettert med sikre inntekter. Ny bosetting vil gi høyere inntekter, men 

også høyere utgifter. Det er lagt inn bruk av disposisjonsfond (integreringsfond) da utgiftsbehovet 

er større enn forventede inntekter.  

 

Det interkommunale samarbeidet er videreført og basert på innkomne budsjett for de ulike 

samarbeidsområdene. Eventuelle endringer er stort sett justert for lønnsvekst. I tillegg kommer 

utgifter knyttet til deltakelse i Kraftkompetanse KO.  

 

Driftsavtaler er videreført på dagens nivå eller deflatorjustert – avhengig av avtalenes vilkår.  
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Tilskudd til lokalt nærings- og organisasjonsliv som ble gitt i 2019 er ikke automatisk videreført. 

Alle innkomne søknader er synliggjort i tiltakskatalogen og krever eksplisitte vedtak ved 

behandling av budsjettsaken.  

 

Omstillingsprogrammet avsluttes ved utgangen av 2020.  

 

Det er lagt inn 500 000 kroner til gjennomføring av valg i 2021 og 2023.  

 

Det er lagt inn 500 000 til gjennomføring av medarbeiderundersøkelse (MTM-kartlegging) i 2021.  

 

I tråd med kommunestyrevedtak i løpet av 2019 er det lagt inn kostnader knyttet til økt antall varig 

tilrettelagte arbeidsplasser og at barnetrygd skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp.  

   

7.1.5 Planlagte aktiviteter 
 

Rådmannen har ambisjoner om å gjennomføre følgende aktiviteter i planperioden: 

 

Aktivitet 2020 2021 2022 2023 

Revidere kommunal planstrategi X    

Revidere eierskapsmeldingen X    

Revidere delegeringsreglementet X    

Evaluere oppdragsavtale RNU X    

Organisering av Fjellab ift ny kommunelov  X   

Kvartalsvise fagsamlinger for plan/landbruk, kultur, 

RNU og VisitRjukan 

X X X X 

Utrede framtidig bruk av Bøen gamle skole X    

KS Folkevalgtprogram Dag 2 Dag 3 Dag 

4 

 

Revidere arbeidsgiverstrategi  X   

Revidere  arbeidsgiverpolitisk plattform  X   

Revidere etiske retningslinjer X    

Verdensarvprofilering av kommunale biler X    

Utarbeide plan for systematisk bruk av 

brukerundersøkelser 

X    

Næringsvennlig kommune Forprosjekt Hovedprosjekt   
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7.2 Tjenesteområde kultur og oppvekst 
 

Område kultur og oppvekst består av enhet for kultur, enhet for barnehage med fire kommunale 

barnehager, ett oppvekstsenter (Hovin), fire grunnskoler (egne enheter) samt PPT og barnevern 

som er direkte underlagt kommunalsjef for oppvekst og kultur.  

 

Til rollen som kommunalsjef ligger barnehagemyndigheten (barnehageloven) og rollen som 

skoleeier/skolefaglig ansvarlig (opplæringslova). 

 

Enhet for kultur har ansvar for bibliotek, kulturskole, ungdomsarbeid, drift av Rjukanhuset inkl. 

kino og frivilligsentralen. 

 

7.2.1 Nasjonale føringer 
 

Nasjonale føringer i i hovedsak gitt i gitt i form av lover og forskrifter;  barnehagelov, 

opplæringslov, barnevernslov, biblioteklov. I tillegge er det utarbeidet en rekke strategier innenfor de 

ulike fagomårådene. 

 

Barnehageloven og rammeplan for barnehagene er nylig endret. Ny rammeplan er ett av flere viktige 

skritt i retning av en god barnehage for alle barn. For å lykkes med å utvikle kvaliteten og med å 

realisere kravene i rammeplanen må en drive målrettet kompetansebygging i barnehagesektoren. 

 

Nasjonale føringer for grunnskolen er Fagfornyelsen – nye læreplaner 2020. Innføring av nye 

læreplaner starter med kompetanseutvikling for alle lærere i grunnskolen. Fornyelsen av 

læreplanverket i skolen skal gjøre opplæringen mer relevant for fremtiden. Nye læreplaner skal tas 

trinnvis fra august 2020. Ny overordnet del foreligger og beskriver de grunnleggende prinsippene for 

fremtidens skole. Prinsipper for læring, utvikling og danning: 

1. sosial læring 

2. kompetanse i fag 

3. grunnleggende ferdigheter 

4. å lære å lære 

5. Tverrfaglige emner: 

 Folkehelse og livsmestring 

 demokrati og medborgerskap  

 bærekraftig utvikling 
 

Prinsipper for skolens praksis vil være: 

- et inkluderende læringsmiljø 

- undervisning og tilpasset opplæring 

- samarbeid hjem- skole 

- opplæring i lærebedrift og arbeidsliv 

- profesjonselleskap og skoleutvikling 
 

Nye læreplaner medfører nye læreverk – i bokform og i digitale løsninger fra høsten 2020. 

Nye læreplaner vil også ha betydning for PPT sitt samfunnsoppdrag og rolle. 

 

Regjeringen har laget egen strategi for digitalisering i grunnopplæringen (Framtid, fornyelse og 

digitalisering – 2017 - 2021). Dette er en del av regjeringens tiltak som skal bidra til at skolen 

utnytter digitale hjelpemidler bedre og ruster elevene til å leve godt både nå og i framtiden.  

 

Barnevern: Regjeringen er i gang med en barnevernsreform i Norge. Målet med barnevernsreformen 

er at en skal forebygge mer, bruke familie og nettverk mer, styrke kompetansen i barnevernet, øke 
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samarbeidet mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer ansvar og større 

valgfrihet. 

 
De er i gang med å endre ansvarsfordelingen mellom stat og kommune i barnevernet. Kommunen må 

i årene fremover ha kapasitet til å følge opp intensjonen i reformen. Det vil bli behov for tettere 

samarbeid med andre kommuner for sikre kvalitet og bredde i barnevernets pålagte oppgaver.  

 
Kulturskole: 

I strategi for skaperglede, engasjement og utforskertrang er det lagt vekt på at barnehagen, 

grunnskolen og kulturskolen samarbeider og utfyller hverandres kompetanse innenfor de praktisk-

estetiske fagene. 

 

Stortingsmelding barn og unge kommer høst 2020. Det er naturlig at tilbudet i kulturskole kommer 

inn som del av en tverrfaglig oppvekstplan der også andre fritidstilbud til barn og unge blir 

synligggjort. 

 

Bibliotek: Nasjonal bibliotekstrategi 2020 – 2023: Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til 

å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner. Det er et 

mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette 

for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes.  

 

Frivillig arbeid: Det er i overordnet frivillighetspolitikk et mål å øke deltakelse i frivillige 

organisasjoner og frivillig arbeid. Deltakelse i frivillig aktiviteter kan blant annet hindre utenforskap 

og fremme inkludering, fremme folkehelse og er sentral i beredskapsarbeid.   

 

Stortingsmelding 10 /2018.2019) Frivillighetsmeldingen 

7.2.2 Lokale føringer 
 

Kommunale føringer er gitt i: 

Kommuneplan 2017 - 2029 Samfunnsdel 

 

Tinn kommunes kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen det det er gitt mål for: 

kompetansekrav til lærere, læringsmiljø, tilpasset opplæring, lese- og skriveopplæring, 

grunnleggende ferdighet i regning, opplæring i engelsk og digitale ferdigheter. 

 

I kommunestyresak om Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tinn kommune 2019 er det det vedtatt 

at kommunen skal utarbeide plan for samarbeid om overgang fra barnehage til skole. 

 

Kommuneplan samfunnsdel: Idrettsanlegg og kulturtilbud skal fremme for trivsel og tilflytting  

 

Tinn kommune har i dag et godt kulturtilbud med et godt bibliotek og gode kulturtilbud knyttet til 

opplevelse. Kulturskole, idrettslag og annet ungdomsarbeid gir et variert tilbud til barn og unge. Det 

er viktig at kommunen har et kulturelt mangfold som sikrer at alle innbyggerne har mulighet til å 

delta. Kulturskolen skal sikre mangfold og fordypning og er rettet mot barn fra 0 – 19 år 

 

Tinn kommune skal legge til rette for frivillighet bl.a. gjennom samarbeid med lokale bygdelag, 

velforeninger og interesseorganisasjoner. 

 

I forbindelsen med barnevernsreformen er barneverntjenesten i Tinn kommune en del av et 

læringsnettverk med barneverntjenestene hhv Notodden og Hjartdal, Midt Telemark og Vest 

Telemark. Prosjektet har som målsetting å se hvordan barnevernstjenesten i Øvre Telemark i 

samarbeid kan møte den varslede ansvarsfordelingen 

 

Det er gitt føringer knyttet til bedre tverrfaglig samarbeid. 
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7.2.3 Særlige utfordringer 
 

Nedgangen i folketallet gjør særlig utslag på barnetallet i kommunen. Nedgangen medfører at en må 

rigge tilbudene i tråd med behov. Det gjør at særlig barnehagene nå har færre barn. Kommunen har 

lagt ned seks avdelinger de siste årene. Det er uvisst om en må legge ned ytterligere i årene som 

kommer.  

Erfaringer har vist at det ved oppstart av barnehageåret som regel er ledig kapasitet i en eller flere 

barnehager. Med ledig kapasitet høsthalvåret har det vært mulig å tilby barnehageplass til alle barn 

etterhvert som de har hatt behov for det. Det er å anse som et godt tilbud til barn som blir ett år i 

løpet av barnehageåret og innflyttere. Det er et ønske å fortsatt kan gå med noe ledig kapasitet ved 

oppstarten av barnehageåret. Behovet kan forandre seg noe fra år til år, det er derfor viktig at en 

beholder grunnbemanning til en ser om det er mer varige endringer. 

 

Kommunen ville vært tjent med færre, men større barnehager for å få mer effektiv drift og bedre 

pedagogisk tilbud. 

 

Resultatene på nasjonale prøver ligger svært lavt i forhold til målsetting. En årsak til det, kan være 

stadig skifte av lærere og bruk av lærere uten godkjent utdanning.  

 

I 2018 ble det innført en norm for lærertetthet. Normen består i 2019 av 15 barn per lærer i 1. – 4. 

klasse og 20 elever per lærer i 5. – 10. klasse (ordinær undervisning). Da dette ble innført, hadde 

Tinn kommune en lærertetthet innenfor normen. Det som tidligere var et potensiale for innsparinger 

på grunn av reduksjon av elevtall, ble med vedtaket om lærernorm svært begrenset. Det vil si at det 

ikke er mye å gå på av mulige innsparinger på lønn da alle skolene i dag ligger opp mot normen.  

 

Skolen har i flere år slitt med å få kvalifiserte lærere. Med siste bemanningstilpasning har en lykkes 

med å få økt andel lærere med godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i fag. Det er i årene 

fremover likevel sentralt å ha fokus på å rekruttere gode lærere.  

 

For PPT og barnevern er det særlig utfordrende de er små fagmiljø som skal møte store utfordringer 

knyttet til barn og unges oppvekst og utdanning. Kommunen må vurdere tettere samarbeid eller 

felles PPT og barnevern med Notodden og Hjartdal.  
 

7.2.4 Videreføring av dagens drift – konsekvensjustert budsjett 
 

Videreføring av dagens drift varierer noe fra enhet til enhet. For barnehagene er bemanningsnormen 

ivaretatt. Det meste av barnehagenes budsjetter går til lønn. Det er lite ressurser til inventar, leker og 

IKT. Barnehagene satser på digital dømmekraft og digitale verktøy i barnehagen. Det er begrenset 

med ressurser til innkjøp av utstyr. 

 

Skolene har over tid hatt begrenset med midler til oppgradering av elektroniske tavler og PC-er.  De 

400 000 som hvert år blir satt av til IKT på skolene er ikke nok til å dekke behovet for fornyelse av 

maskinparken inkludert lisenser. Det utarbeides nå en plan for utskifting og en bedre ordning for 

innkjøp og vedlikehold av IKT-utstyr. 

 

Utgifter til tiltak innenfor barnevern har økt. Dette mye på grunn av økt lønn til fosterforeldre og 

avlastere. Det er vanskelig å forutse hvilke utgifter som påløper da de er knyttet opp til individuelle 

tiltak. Dette gjelder også utgifter til advokater og statlige institusjoner. Tinn deltar i prosjekt med 

barnevernet i Notodden, Hjartdal, Midt-Telemark og Vest-Telemark om felles løsninger for mer 

effektiv ressursbruk blant annet til advokater og til skaffe fosterhjem i regionene. 
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Kultur har begrenset midler til annet enn lønn. Det er ikke rom for økt aktivitet uten tilskudd fra 

eksterne midler. Nasjonale målsettinger om å nå ut til flere, er avhengig av økte rammer. Dette 

gjelder både kulturtiltak, kulturskolen, biblioteket og frivilligsentralen. Alle har mulighet til å søke 

eksterne midler. Enhet for kultur kommer til å utarbeide en kommunedelplan som vil gi oversikt 

over områder det vil bli satset på. Tiltaket Rjukanhuset som møtested må starte opp innenfor 

eksisterende budsjett. 

7.2.5 Planlagte aktiviteter 
 

Aktivitet 2020 2021 2022 2023 

Utviklingsarbeid knyttet til inkluderende skole og barnehage X X   

Utarbeide plan for samarbeid mellom barnehage og skole X    

Strategi for tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge X    

Utviklingsarbeid knyttet til fagfornyelsen X X   

Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen   X  

Utarbeide kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv X X   

Utrede bruk av hele Rjukanhuset som møtested X    

Gjennomføre brukerundersøkelser – kultur, barnevern X X   

Videreføre nettsiden barnitinn.no – tverrfaglig tiltak X X   

Utrede felles barnevern og PPT med Notodden og Hjartdal X    

Oppgradere IKT i barnehage og skole i hht  IKT-plan X X X X 

Oppvekstplan for barn og unge i Tinn - tverrfaglig  X   

Utrede sammenslåing av Rjukan barneskole og Rjukan 

ungdomsskole 

X X   
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7.4 Tjenesteområde levekår 
 
Område levekår består tre enheter samt tildelingskontor og koordinerende enhet. 

Enhet helse- og familietjenester: helsestasjon, fysio- og ergoterapiavdeling, legekontor, leger i 

legevakt, avdeling for psykiatri, avlastningsbolig for barn og unge, omsorgsboliger Solvang  

Enhet for hjemmetjenester: to hjemmetjenesteavdelinger, omsorgsboliger i Tveito Allé, 

Perrongen og Furubakken, samt arbeidssenter.  

Enhet for institusjon: to sykehjem inklusive to kjøkken og ett vaskeri, samt korttidsavdeling og 

legevakt 
 

7.4.1 Nasjonale føringer 
 
Regjeringens mål er å skape brukerens og pasientens helse- og omsorgstjeneste. «Hva er viktig 

for deg?» er et perspektiv som de siste årene derfor har blitt løftet frem i alle overordne 

føringer til kommunene. Dette inkluderer fokuset på hverdagsmestring som et bærende 

prinsipp. Tinn kommune må arbeide systematisk og aktivt på alle nivå for å implementere dette 

målet.  

 

Velferdsteknologi, innovasjon og utvikling er satsingsområder i alle overordnede føringer til 

kommunene. Tinn kommune deltar i samarbeid både i Kongsbergregionen og i etablert 

samarbeid i Vestfold og Telemark. Vi har prosjektstillinger via midler fra Fylkesmann for å 

bidra til å ta i bruk nye løsninger. Fremover må Tinn kommune sette enda mer fart på dette 

arbeidet 

 

Leve hele livet en kvalitetsreformen for eldre - skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, 

startet høsten 2019. Reformen har fem innsatsområder (aldersvennlig samfunn, aktivitet og 

fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene). Reformen 

bygger på tiltak og eksempler og kommuner som tar disse i bruk vil bli belønnet i statlige 

støtteordninger. Tinn kommune deltar aktivt i det nasjonale opplegget. 

 

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene er en forskrift med veileder som 

angir en rekke krav til tjenestene. Levekår må sette dette arbeidet i system.  

 

Kommunale tjenester til mennesker med utviklingshemming; nasjonalt sett er kompetansen i de 

kommunale tjenestene lav og måloppnåelsen liten på alle livsområder for målgruppen, det er 

uttrykt forventinger til kommunene om å levere bedre på området. 

 

Flere og stadig mer kompliserte helse-, pleie- og omsorgsoppgaver forventes løst på 

kommunalt nivå. Samtidig styrkes stadig innbyggernes rett til medvirkning i utforming av 

tjenester. Dette bildet utfordrer på mange ulike måte og krever høy grad av evne til omstilling 

og fleksibel ressursbruk i kommunen.  

 

7.4.2 Lokale føringer 
 

Vedtatt helse- og omsorgsplan 2018-2025 gir føringer for videre arbeid innen helse, pleie og 

omsorg. Denne bygger på anbefalinger fra Agenda Kaupangs rapport. Effektiv samhandling og 

samlokalisering er nødvendig for å møte dagens og fremtidens lovkrav om helhetlige og 

tilrettelagte individuelle tjenester, med mer avansert medisinsk behandling. Optimalisering av 

driften er en forutsetning for å bremse økning i utgifter og opprettholde god kvalitet innenfor 

området da antall brukere/pasienter og kompleksiteten i tjenestebehov er forventet å øke.  

 



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020

 

34 

 

Videre angir helse- og omsorgsplan at en viktig satsing for å utvide tjenestetilbud og ivareta en 

stor fremtidig økning av eldre er å bygge omsorgsboliger med og uten bemanning.  

  

Det er politisk vedtatt å legge ned en sykehjemsavdeling med 15 langtidsplasser. Dette er ikke 

gjennomført fullt ut (5 plasser er nedlagt).  

  

Det er politisk vedtatt å flytte legevakt/korttidsavdelingen til Eldres Hus. Dette har ikke latt seg 

gjennomføre da nedlegging av en langtidsavdeling ikke er gjennomført (det er på den 

avdelingen at korttidsavdelingen/legevakt fysisk skal ligge) Nedlegging vil lettere kunne la seg 

gjennomføre når barneavlastningen flytter ut medio mars 2020. Det vil da bli frigjort seks rom.  

 

Hverdagsrehabilitering er gjennomført som prosjekt, men ikke integrert inn i tjenesten. 

Prosjektet har gitt gode gevinster og er en forebyggende måte å jobbe på. Det er viktig å 

integrere hverdagsrehabilitering i tjenesten, men har hittil vist seg vanskelig å omdisponere 

midler. Dette gjelder videre også for den vridningen av tjenester som helse- og omsorgsplanen 

beskriver og som haster.  

 

 

7.4.3 Særlige utfordringer 
 

En av de store utfordringen i levekår er å få frigjort ressurser til å ta imot stadig flere brukere 

og pasienter, mange med et behov for sammensatte tjenester. Blant flere forhold så gir den 

fragmenterte driftssituasjonen vi har i dag ikke rom for den mest effektive ressursutnyttelsen. 

Tilpasset drift til etterspørsel krever stort fokus på fleksible tjenester.  

 

Det er i dag sykehjemsdrift på tre steder i kommunen. Dette er kostbart, og det er uheldig når 

det gjelder kompetanseutveksling.  Særs uheldig for Rjukan sykehjem som har lav 

sykepleierdekning. 

 

Noen særlige tilfeller krever både særskilt kompetanse og mulighet for bygningsmessige 

tilpasninger som ikke har vært gjennomførbare. Det er dermed kjøpt spesielt tilrettelagte 

omsorgsplasser utenfor kommunen. 

 

Det bor flere ungdommer/unge voksne med utviklingshemming i kommunen. Det er ikke 

naturlig at disse bor hjemme hos foreldrene lenger enn annen ungdom. Disse personene vil ha 

behov for ulike kommunale tjenester.  Det vil være behov for ca. 10 boenheter med bemanning 

i løpet av en femårsperiode.  

 

Levekår har et høyt sykefravær og mange medarbeidere med kroniske plager. Vi jobber aktivt 

for å få nærværet opp, men det er behov for å finne tiltak som gir god effekt. Dette må gjøres i 

samarbeid med medarbeidere og fastleger.  

 

Pr i dag har vi et kommunalt arbeidssenter for personer med utviklingshemming. Dagens 

lokalisasjon byr på begrensinger i forhold til aktiviteter som kan gjennomføres. En løsning med 

samordning med andre tjenester både for målgrupper og ulike tilbud gjennom døgnet er 

ønskelig.  

 

Rekruttering av jordmor på sikt grunnet flere som går av med pensjon i løpet av noen år. Tinn 

har i dag avtale vedrørende jordmor med STHF hvor den kommunale lovpålagte delen ligger   

 

Erfaring fra to prosesser de siste årene viser at rekruttering av fastleger er en utfordring i Tinn 

som i store deler av landet forøvrig. Dette er en uløst nasjonal utfordring 
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Nye krav til spesialisering i allmennmedisin for fastleger er en utfordring både når det gjelder 

økonomi og tidsbruk. Kommunen er avhengig av å ha spesialister for å kunne veilede 

nyutdannede leger: Hvis ikke kan kun spesialister rekrutteres – noe som vil gjøre 

rekrutteringsutfordringen enda større. 

 

7.4.4 Videreføring av dagens drift – konsekvensjustert budsjett 
 

Budsjett for husleie i sykehusbygget var underbudsjettert slik at det er lagt inn kr 253 000 

ekstra for hele året.   

 

Inntektsbudsjettet for kjøkkenet, Rjukan sykehjem er nedjustert med kr 150 000. Det har i flere 

år vært budsjettert med for store inntekter. 

  

En avdeling, bofelleskap for unge enslige flyktninger, er avviklet   

 

 Hverdagsrehabilitering med ressurs fra fysio- og ergoterapitjenesten lagt inn, ved å 

omprioritere innenfor tjenesteområdet.   

 

7.4.5 Planlagte aktiviteter 
 

            
Prioriterte aktiviteter 2020 2021 2022 2023 

Gjennomføre brukerundersøkelser X  X  

Innføre og ta i bruk «aktivitetsdosett» X    

Utvikle tilbudet fra arbeidssenter til arbeids- og 

aktivitetssenter 

X    

Utrede muligheter for ambulant team, psykiatri X    
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7.5 Tjenesteområde samfunn 
 

Med tjenesteområde samfunn menes enhet plan, landbruk og miljø og teknisk enhet. I tillegg til de 

forvaltnings- og driftsoppgavene som utføres disse enhetene ligger det også store 

samfunnsutviklingsoppgaver knyttet til dette tjenesteområdet. Dette er knyttet til by- og 

bygdeutvikling, næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Tinn kommune har valgt å 

selskapsorganisere næringsarbeidet i kommunen. Næringsarbeid inngår derfor ikke i den kommunale 

organiseringen innen tjenesteområde samfunn.   

7.5.1 Nasjonale føringer 
 

Fylkesmannens krav til utslippstillatelsen forutsetter at kommunen gjennomfører investering i tråd 

med det som er planlagt innenfor VAR-område.  

 

Mattilsynet har gitt godkjenning av Rjukan vannverk under forutsetning av at Tinn kommune driver 

aktiv sanering av VA-ledningsnett. 

 

Mattilsynet og Fylkesmann forutsetter at tiltak knyttet til ROS-analyser (lokale og overordnede) 

gjennomføres. 

 

Det er krav i Dimensjoneringsforskriften at brann trenger en heltidsansatt som beredskapsleder.  Det 

betyr at en brannkonstabel går over i den stillingen. 

 

Ny drikkevannsforskrift ansvarliggjør kommunen i større grad for drikkevannsforsyningen og 

nødvann.  

 

7.5.2 Lokale føringer 
 

Hovedplan VA synliggjør behovet for investeringer i vann og avløp. Dersom planen ikke følges opp 

vil det kunne få alvorlige konsekvenser for drikkevannskvalitet, forurensing og håndtering av 

ekstremvær.  

 

7.5.3 Særlige utfordringer 
 

Det er store forventninger til de tjenester og oppgaver kommunen leverer innen tjenesteområde 

samfunn. Forventningene er vesentlig større enn det som er mulig å innfri innen de økonomiske 

rammene tjenesteområdet har til disposisjon. Dette gjelder særlig utviklingsoppgavene. Det er viktig 

å avstemme forventningene til hva som er mulig å gjennomføre med tilgjengelige ressurser. 

 

Kommunestyret skal i løpt av 2020 vedta en kommunal planstrategi for inneværende 

kommunestyreperiode. Planstrategien skal avklare hvilke planer som skal utarbeides/revideres i 

planperioden. Mange planer, spesielt de geografiske planene, lar seg ikke utarbeide uten at det settes 

av økonomiske midler til dette i budsjettet.   

 

Det er et etterslep på VA-infrastruktur investering på 300-400 millioner kroner. 80% av produsert 

ferskvann lekker ut i grunnen.  Renseanleggene er gamle, har ikke tilstrekkelig kapasitet og 

utslippstillatelse fra Fylkesmannen avhenger av investering innen VA er i tråd med budsjettforslag 

innen område. 
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7.5.4 Videreføring av dagens drift – konsekvensjustert budsjett 
 

Tinn kommunes økonomiske forpliktelser gjennom det nasjonale Geovekstsamarbeidet er 

innarbeidet i budsjettet i årene 2020-2022. Samarbeidet går ut på å etablere, forvalte, drift, 

vedlikeholde og bruke geografisk informasjon. Denne informasjonen skal nå oppdateres for Tinn 

kommune.  

 

Det er innarbeidet driftsmidler til Nye Mandheimen.  

 

 

7.5.5 Planlagte aktiviteter 
 

Aktiviteter 2020 2021 2022 2023 

Utrede gjenoppbygging av Sam Eydes gate 158 X    

Gjennomføre Geovekstprosjekt i samarbeid med statlige og regionale 

myndigheter 

X X X  

Utarbeide plan/avtale sammen med gårdeiere og næringsdrivende for 

drift og vedlikehold av Storgata 

X    

Utarbeide tilstandsrapport for kommunale bruer X    
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8. Mål 
 

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

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

desto mer detaljerte og konkrete blir målene.  

 

Det er i dette dokumentet lagt vekt på at målene skal være målbare og at de skal være knyttet til 

forhold som det er enkelt å rapportere måloppnåelse om.  

 

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

målstyring ikke er svart/hvitt, men at det handler om grad av måloppnåelse.  

 

8.1 Mål for økonomisk utvikling 
 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For 

svakt 

Snitt 

Netto driftsresultat  1,3 >2,6 1,75-2,5 <1,75  

Lånefinansiering av nye investeringer 

u/VAR 

 <29,1  >30 26,5 

Netto finansutgifter i % av 

driftsinntektene 

 <2,1 2,2-2,9 >3,0 <2,7 

Likviditetsgrad 2  >1  <1  

Bruk av kraftinntekter i drift 157,5 <153  >153 146 

 

Kommentarer til målene: 
 

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

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

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

driftsresultat bør være minst 1,75 prosent.  

 

Lånefinansiering av investeringer: Indikatoren viser hvor stor del av kommunens nye 

investeringskostnader som er lånefinansiert. Målet er knyttet til rentebærende gjeld, det vil si 

investeringer som kommunen selv finansierer.   

 

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

finansutgiftene til rentebærende gjeld utgjør i prosent av driftsinntektene.  

 

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

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

 

Bruk av kraftinntekter i drift: Indikatoren viser hvor mange millioner av kommunens 

kraftinntekter som går til å finansiere løpende driftsutgifter.  
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8.2 Mål for tjenesteutvikling 
 

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

med demografi og behov.  

 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For 

svakt 

Mål 

2023 

Grunnskolepoeng 41,6 >41 39,5-40,9 <39,5 >42 

Elever på mestringsnivå 1 på nasjonale 

prøver 5. trinn.  

30,7 <10 10-20 >20 <10 

Elever på mestringsnivå 1 nasjonale 

prøver 8. trinn.  

14,0 <20 20-25 >25 <20 

Overgang til videregående skole 98 100 95-100 <95 100 

Beboere på institusjon med omfattende 

bistandsbehov 

77 >80 75-80 <73  

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

Korttidsplasser på institusjon 12,2 >20 17-20 <16  

Tid med lege på sykehjem 24 >30 21-29 <20  

Overliggerdøgn sykehus   <50 51-70 >70 <20 

Barn i barnevernet med utarbeidet plan 98 100 80-100 <80  

Hjemmebesøk hos nyfødte 97 100 81-99 <80  

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 18-

24 år 

3,7 <4 4-4,5 >4,5 <3,5 

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere 25-

66 år 

5,5 <4 4-4,5 >4,5 <4 

Bibliotekbesøk  2,7 >3,5 2,5-3,5 <2,5  

Elever i kulturskolen 20 >30 25-29 <25  

Fristbrudd byggesak 7,2 <3 3-8 >8  

Vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn 0,4 >10 5-10 <5 >10 

 

Kommentarer til målene: 
 

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

Tinn kommune ligger på landsgjennomsnittet.  

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

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

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

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

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

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

Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

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

avsatt til korttidsplasser. Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

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

avsatt til legevisitt. Tinn kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

Overliggerdøgn sykehus: Indikatoren viser antall døgn som Tinn kommune faktureres for 

pasienter som sykehuset definerer er utskrivningsklare og som kommunen ikke tar imot 
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Barn i barnevernet med utarbeidet plan: Indikatoren viser hvor stor andel barn under omsorg av 

barnevernet som har en utarbeidet plan siste år.  

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

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

Stønadslengde sosialhjelpsmottakere: Indikatoren viser gjennomsnittlig stønadslengde for 

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

landsgjennomsnittet.  

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

kommune ligger under landsgjennomsnittet.  

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

elever i kulturskolen. Tinn kommune har hatt en negativ utvikling og ligger nå under 

landsgjennomsnittet.  

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

behandlet innenfor lovbestemt frist. Tinn ligger på landsgjennomsnittet.  

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

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

landsgjennomsnittet.  
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8.3 Mål for organisasjonsutvikling 
 

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

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

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

organisasjonskultur.  

 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For 

svakt 

Mål 

2023 

Sykefravær  8,1 <7,5 7,5 – 8 >8 <7,5 

Lærere med godkjent utdanning 1.-7. 

klasse 

92 100 95-100 <95 <95 

Lærere med godkjent utdanning 8.-10. 

klasse 

98 100 95-100 <90 <95 

Andel ansatte i barnehage med 

pedagogisk utdanning 

43 >50 45-50 <45 >50 

Ansatte med fagutdanning innen pleie og 

omsorg  

75 >85 80 -85 <76 >85 

Geriatriske sykepleiere 11,9 >10 8-10 <8 >10 

Ansatte med videreutdanning i psykisk 

helsearbeid 

5,2 >8  5-8 <5  

 

Kommentar til målene: 
 

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

årsverk.  

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

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

Ansatte med pedagogisk utdanning i barnehage: Indikatoren viser hvor stor prosentandel av de 

ansatte i de kommunale barnehagene som har pedagogisk utdanning. Tinn kommune ligger på 

landsgjennomsnittet.  

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

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

kommune ligger på landsgjennomsnittet.  

Geriatriske sykepleiere: Indikatoren viser hvor mange årsverk geriatriske sykepleiere 

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

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

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

under landsgjennomsnittet.  
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8.4 Mål for samfunnsutvikling 
 

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

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

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

innbyggere må bidra for at vi skal oppnå.  

 

Dimensjon/indikator Status Mål Akseptabelt For 

svakt 

Mål 

2023 

Innbyggertall 5739 >5740 5700-5739 <5700 >5800 

Private arbeidsplasser 1691 >1700 1690-1700 <1690 >1750 

Statlige arbeidsplasser 68 >70 65-70 <65 >75 

Fylkeskommunale arbeidsplasser 60 >60  <60 >65 

Besøkstall reiseliv 148115 >155500 145000-

155500 

<145000 >160000 

Næringslivsindeksen 237 >250 230-250 <230 >260 

Samlet bosettings- og 

næringsattraktivitet 

313 <300 301-319 >320 <250 

Andel fornyet vannledningsnett 

siste 3 år 

0,2 >0,6 0,1-0,5 <0,1 >1 

Andel fornyet spillvannsnett siste 

3 år 

0 >0,5 0,3-0,5 <0,3 >1 

Antall stopp i kloakken per 100 

km spillvannsledning 

29 <20 21-29 >30 <15 

Oversvømte kjellere med 

kommunalt ansvar 

1,7 <4 4-5 >5 <1 

Husholdningsavfall levert til 

gjenvinning 

43 >45 43-45 <43  

Energikostnader per m2 bygg 143 <140 140-145 >145 <120 

Utslipp av klimagasser per 

innbygger, i CO2-ekvivalenter - 

avfall 

397 <250 250-400 >400 <250 

 

Kommentar til målene:  
 

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

01.07.2019. Det er et mål å snu befolkningsnedgangen.  

 

Arbeidsplasser: Målene er knyttet til antall arbeidsplasser innen henholdsvis privat sektor, stat og 

fylkeskommune. Tallene er hentet fra Telemarksforskning (regional analyse).   

 

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

prosent vekst.  

 

Næringslivsindeksen: Indikatoren viser Telemaksforskning sin vurdering av hvordan næringslivet 

i en kommune presterer. Indeksen består av følgende kategorier: produktivitet, lønnsomhet, 

etablering, arbeidsplassvekst og størrelse. For hver kategori gis det poeng på en skala fra 0-100. 

Status og måltall viser samlet poengscore for næringslivet i Tinn. 

 

Bosettings- og næringsattraktivitet: Målet er knyttet til Telemarksforsknings metode for å måle 

et steds bosteds- og næringsattraktivitet. Status- og måltall viser rangering av norske kommuner.  
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Fornyet vannledningsnett: Indikatoren viser hvor stor andel av vannledningsnettet som er fornyet 

siste tre år. Tinn kommune ligger langt under landsgjennomsnittet. 

 

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

tre år. Tinn kommune ligger langt under landsgjennomsnittet. 

 

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

spillvannsnett. Tinn kommune ligger langt over landsgjennomsnittet.   

 

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

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

landsgjennomsnittet.  

 

Husholdningsavfall levert til gjenvinning: Indikatoren viser hvor stor andel av     

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

litt bedre an enn landsgjennomsnittet.  

 

Energikostnader: Indikatoren viser kostnad i kroner per kvadratmeter for kommunale 

formålsbygg (kommunehus, skoler, sykehjem ol.). Tinn kommune har høyere energikostnader enn 

gjennomsnittskommunen.  

 

Klimautslipp: Indikatoren viser klimagassutslippet knyttet til avfall per innbygger, målt i CO2-

ekvivalenter. Tinn kommune har høyere utslipp enn landsgjennomsnittet.   
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9. Risikofaktorer 
 

Rådmannens beslutningsgrunnlag bygger på tidligere års praksis og erfaring med økonomiplan og 

budsjett, samt kjent kunnskap på det tidspunkt grunnlaget legges fram for kommunestyret. Det kan 

alltid oppstå situasjoner som endrer forutsetningene for de økonomiske rammebetingelsene og de 

tjenestene kommunen er ansvarlig for. De største risikoområdene vil være:  

 

Folketallsutviklingen 

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn at folketallet vil være stabilt på dagens nivå. Ut fra 

prognosene til både SSB og Telemarksforskning er det stor risiko for at folketallet vil synke 

ytterligere. En nedgang i folketallet vil føre til reduserte inntekter (skatt og rammetilskudd). Det er 

videre en risiko for at det ikke er mulig å redusere driftsutgiftene like raskt som inntektene går ned. 

Den økonomiske risikoen er vurdert til 5-10 millioner kroner.    

 

Kraftinntekter 

Tinn kommunes kraftinntekter er i 2019 budsjettert til 167 millioner kroner. Kraftinntektene består 

av både lovregulerte og markedsregulerte inntekter. De markedsregulerte inntektene er styrt av 

kullkraftprisen i Europa, tilbud og etterspørsel etter kraft i Europa og klima. Det er forventet at 

kullkraftprisene vil holde seg stabile, men det kan bli store svingninger i kraftprisen på grunn av 

værforholdene. Det er derfor stor usikkerhet knyttet til de markedsbaserte kraftinntektene. De 

lovregulerte kraftinntektene er ikke utsatt for like raske svingninger. Det har imidlertid vært en 

endring i lovverket de siste årene som har hatt negativ innvirkning på kommunens 

eiendomsskatteinntekter.  

 

Eiendomsskatten for kraftverk fastsettes av sentralskattekontoret i november. Det er stor usikkerhet 

til tallene. 

 

Et kraftskatteutvalg har nylig lagt fram et forslag til en dramatisk omlegging av kraftinntektene 

som innebærer at konsesjonsavgiftene, konsesjonskraften og store deler av eiendomsskatten bør 

tilfalle staten isteden for kommunene. Hvis det blir realiteten så vil Tinn kommune miste årlige 

inntekter på 85-90 millioner kroner. Det er en kraftig mobilisering mot forslaget og rådmannen 

vurderer det som lite sannsynlig at det blir vedtatt. Det er likevel stor sannsynlighet for at 

kraftinntektene til kommunen vil være usikre.  

 

Den økonomiske risikoen er vurdert til +/- 20 millioner kroner.   

 

Budsjettoppfølging 

Rådmannen har stort fokus på budsjettoppfølging av enhetene. Fra 2019 av er det innført månedlig 

rapportering fra enhetsledernivået til rådmannsnivået. Per 2. tertial ligger det an til at det vil bli et 

merforbruk på ca. 5 millioner kroner i 2019. Dette til tross for at det er en økning i kommunes 

inntekter. Det er lagt vekt på at budsjettene skal være realistiske i forhold til den løpende driften. 

Det vil likevel være risiko for merforbruk ved uforutsette hendelser, høyt sykefravær eller tap av 

inntekter. Med uforutsette hendelser så tenkes det særlig på lovbestemte tjenester til enkeltbrukere 

som ikke kan avslås med grunnlag i kommunes økonomiske situasjon. Merforbruk kan således 

oppstå i de fleste enheter selv om det er en tett budsjettoppfølging av enhetene.  Den økonomiske 

risikoen er vurdert til 10 millioner kroner.  

 

Rekruttering 

Kommunal sektor opplever en utfordrende rekrutteringssituasjon til mange stillingstyper. 

Situasjonen er ikke annerledes i Tinn kommune. Rekrutteringsutfordringene kan føre til behov for å 

leie inn dyre vikarer, press på lønninger og andre rekrutteringstiltak. Den største risikoen er likevel 

knyttet til kvaliteten på tjenestene. Den økonomiske risikoen vurderes til 5 millioner kroner.  
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Beredskap 

Det kan oppstå situasjoner som ligger utenfor kommunens kontroll som ekstremvær, skred/ras, 

storbranner og sykdomsepedemier. I tillegg er det i Rjukan et svært gammelt ledningsnett for vann 

og avløp som kan kollapse. Mye gjøres ved å forebygge og kommunen har en god 

beredskapsorganisasjon, men klimaandringene og de naturgitte forholdene i Tinn gjør kommunen 

særlig utsatt. Dersom en situasjon oppstår vil kostnadene fort bli vesentlig større enn budsjettert. 

Den økonomiske risikoen er vurdert til 5-10 millioner kroner.  

 

Beregningsrisiko 

Det vil alltid være en risiko for at beregninger i økonomiplan og budsjett inneholder feil eller 

mangler. Feilene kan oppstå som følge av systemfeil, feil grunnlagsinformasjon, feilinformasjon 

eller menneskelig svikt. Den økonomiske risikoen er vurdert til +/- 10 millioner kroner.  
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10. Tiltakskatalog 
 

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

økonomisk og kvalitetsmessig art.  

 

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

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

er belyst i økonomiplanen som alternative salderingsstrategier.  

 

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

rådmannen har gjort. 

 

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

konsekvensene av ulike omprioriteringer.  
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11. Rådmannens forslag 
 

11.1 Investering 
 

Konkret investeringsplan for 2020-2023 går fram av kapittel 12. 
 
 

 

 

11.2 Drift 
 

Rådmannen har i sitt forslag tatt utgangspunkt i de fire salderingsstrategiene som er omtalt i 

kapittel 6.1.3. 

     

Rådmannen har lagt vekt på å unngå å gå inn på driftsalternativet. En slik strategi ville være i 

konflikt med de handlingsreglene kommunestyret har vedtatt.  

 

Rådmannens forslag tar utgangspunkt i omstillingsalternativet for å ta varige grep for å redusere 

kommunens driftsutgifter. Indirekte har rådmannen også lagt skjermingsalternativet til grunn da 

det ikke har vært rom for å imøtekomme alle søknader og budsjettinnspill som har kommet i løpet 

av budsjettprosessen.  

 

Rådmannen har til en viss grad benyttet finansieringsalternativet ved at det foreslås at noen gebyr 

og betalingssatser foreslås økt. Størst er økningen innenfor plan- og byggesaksgebyrene. Her har 

kommunen anledning til å ta 100% selvkost, men det i realiteten bare er 20 prosent av kommunens 

kostnader til planbehandling som blir finansiert av gebyr. Rådmannen har synliggjort noen 

alternativer for eiendomsskatt på bolig, fritidsbolig og næringseiendom, men har ikke lagt dette 

inn i sitt forslag. 

 

Rådmannen foreslår følgende driftstiltak for å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat (beløp 

i 1000 kroner):  
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ID Navn 2020 2021 2022 2023 

LEV-1 Bemanningsreduksjon 

levekår 

-3348 -5730 -5730 -5730 

LEV-2 Responssenter  -350 -700 -700 

LEV-5 Trygghetsalarmer -93 -93 -93 -93 

KOP-1 Hovin skole -1030 -2360 -2360 -2360 

KOP-2 Miland skole -2370 -5390 -5390 -5390 

KOP-3 Hovin barnehage -766 -1839 -1839 -1839 

KOP-6 Sommerstengt SFO -179 -179 -179 -179 

KOP-8 Bemanningsreduksjon 

Rjukan ungdomsskole 

-986 -1608 -1608 -1608 

SAM-4 Driftsbygninger i 

landbruket 

-500 -500 -500 -500 

SAM-7 Gebyr bygge- og 

delingssaker 

-650 -650 -650 -650 

SAM-8 Plangebyr -60 -60 -60 -60 

SAM-9 Oppmålingsgebyr -250 -250 -250 -250 

SEN-1 Interkommunal 

ledelse 

 -1500 -1500 -2000 

SEN-2 Bemanningsreduksjon 

sentralt tjenesteomr. 

 -722 -722 -722 

SEN-4 Pensjonist/jubilantfest -80 -80 -80 -80 

SEN-5 Partistøtte -43 -43 -43 -43 

SEN-6 Vennskapskommune -15 -15 -15 -15 

SEN-13 Tungtvannsmuseum 1500 1500   

Sum  8870 19869 21719 22219 

 

 

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

170008 og 161019): 

 

Tiltak 2020 2021 2022 2023 

Verdensarvkoordinator 890 488 488 488 

Company Town tilskudd 400 400 400 400 

Tungtvannsmuseum 1 500  1 500   

SUM 2 790 2 388 888 888 
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12. Økonomiske konsekvenser av forslaget 
 

 

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

krav til motytelse, rammetilskudd, andre statlige overføringer, andre overføringer, skatt på inntekt og 

formue, eiendomsskatt og andre direkte og indirekte skatter. I budsjett 2020 er driftsinntektene på 

677,6 mill. kr, og de fordeler seg på denne måten: 

 

 
 

De kraftrelaterte inntektene utgjør 25 % av brutto driftsinntekter. 

 

 

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

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

(inkl. tilskudd), fordelte utgifter og avskrivninger. I 2020 er driftsutgiftene på 676,3 mill. kr, og de 

fordeler seg på denne måten: 

 

Lønn inkl. sosiale utgifter; 

64 %

Kjøp av varer og 

tjenester som inngår i 

tjenesteprod.; 16 %

Kjøp av varer og 

tjenester som erstatter 

tjenesteprod.; 7 %

Overføringer (inkl. 

tilskudd); 7 %

Avskrivninger; 5 % Fordelte utgifter; -1 %

Driftsutgifter



31/19 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 - 19/17062-1 Orientering om Tinn kommunes budsjett for 2020 : Økonomiplan 2020-2023 - Budsjett 2020

 

50 

 

 
 

I budsjett 2020 er netto driftsutgifter fordelt mellom tjenesteområdene som vist i diagrammet under. I 

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

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

tjenesteområdet. 

 

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

 

  

Brukerbetalinger; 3 %

Andre salgs- og 

leieinntekter; 17 %

Overføringer med krav 

til motytelse; 9 %

Rammetilskudd; 25 %

Andre statlige 

overføringer; 1 %
Andre overføringer; 0 

%

Skatt på inntekt og 

formue; 24 %

Eiendomsskatt; 13 %

Andre direkte og 

indirekte skatter; 8 %

Driftsinntekter

Sentralt 

tjenesteområde*; 7 

%

Oppvekst og 

kultur; 32 %

Levekår; 50 %

Samfunn; 11 %

Nettoutgifter fordelt på tjenesteområdene
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Investeringer 

Investeringene deles inn i to kategorier. Den ene kategorien er VAR-investeringer, som finansieres 

gjennom kommunale avgifter. Den andre kategorien er ordinære investeringer, som inkluderer alle 

investeringer unntatt VAR-investeringer. De ordinære investeringene fordeler seg på følgende måte: 

 

Nye ordinære investeringer 2020 2021 2022 2023 

Sum 2020-

2023 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

IKT skoler 400 400 400 400 1 600 

Kongsbergregionen IKT 711 600 600 600 2 511 

Rassikring 600 600 600 600 2 400 

Lekeapparater bgh/skoler/parker 300 100 200 200 800 

Trafikksikring   400 400   800 

Teknisk anlegg og maskiner 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 

Inventar Atrå skole 500       500 

Kapitalinnskudd Kraftkompetanse KO 115       115 

Digitalisering av byggesaksarkivet   2 400     2 400 

Mobildekning i Tessungdalen   1 000 1 000   2 000 

Skredsikring Skriugata 17 500       17 500 

Forskjønning, oppgradering og 

vedlikehold av Rjukan sentrum 
1 000 1 000 1 000 750 3 750 

Ny hovedbrannbil Rjukan       4 700 4 700 

Krav til vaskerom for branntøy og -

utstyr 
  500     500 

Forebyggende tiltak - vegskilt bålforbud   200     200 

Rjukanhuset inventar   500     500 

Skulptur Knut Haugland 200 200 200 100 700 

Ny omsorgsbolig til erstatning for Tveito 

Alle 19 
20 200       20 200 

Omsorgsboliger 40 000 115 000     155 000 

Dansesalen Rjukan Ungdomsskole 400         

Sum nye ordinære investeringer 85 926 126 900 8 400 11 350 232 576 

 

De ordinære investeringene finansieres som vist i tabellen under. I 2020 og 2021 kommer det inn store 

refusjoner knyttet omsorgsboligprosjektene. Kommunen forskutterer finansieringen i 2020, og avsetter 

en del til disposisjonsfond når det blir en overfinansiering i 2021. 
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Finansiering ordinære investeringer 2020 2021 2022 2023 

Sum 2020-

2023 

Låneopptak  25 000   2 000   27 000 

Ubundet investeringsfond         0 

Bruk av disposisjonsfond 7 200 -23 480       

Andel av netto dr brukt til investering 12 541   3 720 8 080 24 341 

Refusjoner fra eksterne 23 000 124 000       

Momskompensasjon investering 17 185 25 380 1 680 2 270 46 515 

Salg av kommunale bygg 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 

Sum finansiering ordinære 

investeringer 
85 926 126 900 8 400 11 350 232 576 

 

VAR-investeringene er planlagt på følgende måte: 

 

VAR-investeringer 2020 2021 2022 2023 

Sum 

2020-

2023 

Miljø- og gjenvinningsstasjon 

Rjukan     15 000              -                -                -    

                  

15 000  

Kildesorteringsstasjon 

Gaustaområdet       5 000              -                -                -    

                    

5 000  

Oppgradering av Skinnarbu 

renseanlegg             -                -                -    

    30 

000  

                  

30 000  

Vann-avløp-overvann 

infrastrukturtiltak     39 000      44 000      71 500  

    71 

000  

                

225 500  

Renseanlegg i Tinn          750        4 000      60 000  

    60 

000  

                

124 750  

Sum VAR-investeringer 59 750 48 000 131 500 161 000 400 250 

 

For å få gjennomført kritiske investeringer innen VAR-området, er det planlagt å finansiere disse 

investeringene fullt og helt med lån. Skulle VAR-investeringer fortsatt vært underlagt 

handlingsregelen om maksimalt 40 % lånefinansiering av nye investeringer, ville ikke kommunen hatt 

mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer i tide. Finansieringen av VAR-investeringene ser 

derfor slik ut: 

 

Finansiering av VAR-

investeringer 2020 2021 2022 2023 

Sum 

2020-

2023 

Låneopptak  59 750 48 000 131 500 161 000 400 250 

Sum finansiering av VAR-

investeringer 
59 750 48 000 131 500 161 000 400 250 
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Samlede investeringer utgjør 145,7 mill. kr i 2020 og 632,8 mill. kr i økonomiplanperioden 2020-

2023. Samlet låneopptak vises i tabellen under. 

 

Låneopptak 2020 2021 2022 2023 Sum 2020-2023 

Ordinære investeringer     25 000              -          2 000              -                      27 000  

VAR-investeringer     59 750      48 000    131 500    161 000                  400 250  

Sum låneopptak 84 750 48 000 133 500 161 000 427 250 

 

 

Fondsutvikling 

Budsjettet for 2020 og økonomiplanen for 2020-2023 medfører avsetning og bruk av fond, som vil gi 

en fondsutvikling som vist i diagrammet under. Søylene viser budsjettert fondssaldo ved utgangen av 

2019, 2020 og 2023. 

 

 
 

Som diagrammet viser, vil disposisjonsfondet bli kraftig styrket i perioden. Dette er nødvendig for å 

kunne gjennomføre investeringer i årene etter 2023. En stor del av investeringene i 

økonomiplanperioden 2020-2023 er investeringer innen VAR-området, som fullt og helt 

lånefinansieres. Når det da ikke brukes av fondsmidler til å finansiere disse investeringene, vil fondet 

bygges opp. Denne oppbyggingen vil muliggjøre større investeringer i fremtiden. Diagrammet viser 

også at verdensarvfondet vil bli negativt innen utgangen av 2023. Den fondsbruken som er budsjettert 

forutsetter derfor at verdensarvfondet styrkes senest i 2021. Rådmannen vil foreslå at dette skjer innen 

utgangen av 2019. 

 

 

  

Bundne

driftsfond

Disposisjons-

fond
Kraftfond

Spillemiddel-

fond

Verdensarv-

fond

Ubundne

investerings-

fond

Bundne

investerings-

fond

2019 33 236 50 567 3 942 820 3 101 - 2 923

2020 28 653 55 289 3 818 820 1 201 - 2 923

2023 28 662 148 423 1 946 820 -1 499 - 2 923
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Handlingsreglene 

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

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

Kommunen har nå et stort etterslep på investeringer innen vann, avløp og renovasjon (VAR). Det er 

kritisk å få gjennomført et løft i VAR-investeringer de nærmeste årene. Dersom VAR-investeringer 

fortsatt skal være underlagt handlingsregelen for lånefinansiering, vil ikke nødvendige investeringer 

kunne gjennomføres i tide. Derfor foreslår rådmannen nå å endre denne handlingsregelen, slik at den 

ikke omfatter VAR-investeringer. VAR-område er som kjent finansiert gjennom selvkostprinsippet, 

noe som gjør at kommunen ikke pådrar seg renterisiko for lån knyttet til disse investeringene.  

 

Tabellen under viser i hvilken grad budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 holder seg innenfor de 

fem handlingsreglene. 

 

Handlingsregel Mål Budsjett 2020 

Gjennomsnitt 

ØP 2020-2023 

Netto driftsresultat i prosent av 

driftsinntektene 3-5 % 2,6 % 3,5 % 

Lånefinansiering av nye investeringer unntatt 

VAR 30-40 % 29,1 % 26,5 % 

Lånefinansiering av nye investeringer totalt   58,2 % 68,6 % 

Netto finansutgifter i prosent av 

driftsinntektene 2-3 % 2,1 % 2,7 % 

Likviditetsgrad 2 Minst 1 Over 1 Over 1 

Bruk av kraftinntekter i drift Maks 150 mill. kr             153   146 

 

 

Som det fremgår av tabellen, oppfyller rådmannens forslag ikke målet om et netto driftsresultat på 3 

prosent i 2020. Det iverksettes tiltak for å redusere utgiftsnivået i økonomiplanperioden. En del av 

tiltakene får full effekt først i 2021. Ser vi på økonomiplanperioden samlet, er vi innenfor 

handlingsregelen for netto driftsresultat. Av samme årsak oppfylles handlingsregelen for bruk av 

kraftinntekter i drift for økonomiplanperioden samlet, men ikke i budsjett 2020. Handlingsregelen for 

lånefinansiering av nye investeringer oppfylles når vi holder VAR-investeringer utenfor. 

Målsetningene i de øvrige handlingsreglene vil nås både i budsjett 2020 og i økonomiplanperioden 

samlet.  
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13. Formannskapets innstilling 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret innebærer følgende tiltak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapet innstiller på følgende tiltak knyttet til verdensarven: (prosjektnummer 170008 og 

161019): 
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14. Kommunestyrets vedtak 
 

Kommunestyrets budsjettvedtak innebærer at følgende tiltak i tiltakskatalogen effektueres:  

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret vedtar at følgende tiltak knyttet til verdensarven: (prosjektnummer 170008 og 

161019): 
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15. Vedlegg 
 

 

- Bevilgningsoversikt drift 

- Bevilgningsoversikt drift fordelt på tjenesteområdene 

- Bevilgningsoversikt investering 

- Økonomisk oversikt etter art 

- Oversikt /utvikling langsiktig lånegjeld 
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BEVILGNINGSOVERSIKT - DRIFT                                  Tall i hele 1 000 Regnsk 18 Budsj 19 Budsj 20 Øk-plan 21 Øk-plan 22 Øk-plan 23 

       

Rammetilskudd -167 479 -171 134 -170 044 -166 922 -164 419 -161 942 

Inntekts- og formuesskatt -153 101 -154 000 -164 000 -164 000 -164 000 -164 000 

Eiendomsskatt -64 032 -72 908 -85 103 -85 012 -85 102 -84 832 

Andre generelle driftsinntekter -93 799 -75 062 -66 382 -66 382 -65 926 -65 926 

Sum generelle driftsinntekter -478 411 -473 104 -485 529 -482 316 -479 447 -476 700 

       

Sum bevilgninger drift, netto 460 595 449 202 453 543 435 771 433 803 433 935 

Avskrivninger 28 290 24 387 30 680 30 680 30 680 30 680 

Sum netto driftsutgifter 488 885 473 589 484 223 466 451 464 483 464 615 

       

Brutto driftsresultat 10 474 485 -1 306 -15 865 -14 964 -12 085 

       

Renteinntekter -4 696 -4 797 -4 675 -4 750 -4 825 -4 825 

Utbytter -6 365 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -81 50 0 0 0 0 

Renteutgifter 6 375 8 982 9 985 12 083 14 834 19 086 

Avdrag på lån 13 844 13 078 13 820 13 820 13 820 13 820 

Netto finansutgifter 9 077 12 313 14 130 16 153 18 829 23 081 

       

Motpost avskrivninger -28 290 -24 387 -30 680 -30 680 -30 680 -30 680 

Netto driftsresultat -8 739 -11 589 -17 856 -30 392 -26 815 -19 684 

       

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       

Overføring til investering 2 544 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2 132 -8 479 -4 583 3 3 3 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 11 268 20 068 22 439 30 389 26 812 19 681 

Bruk av tidligere års mindreforbruk -7 205 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 8 739 11 589 17 856 30 392 26 815 19 684 

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 
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BEVILGNINGER DRIFT - FORDELT PÅ TJENESTEOMRÅDE Regnsk 18 Budsj 19 Budsj 20 Øk-plan 21 Øk-plan 22 Øk-plan 23 

Tall i hele 1000       

       

Sentralt tjenesteområde 97 845 101 053 95 419 93 296 90 797 90 923 

Tjenesteområde oppvekst og kultur 136 404 132 701 129 883 118 736 120 043 120 043 

Tjenesteområde levekår 171 433 173 155 183 171 179 966 179 606 179 606 

Tjenesteområde samfunn 54 913 42 293 45 070 43 773 43 357 43 363 

       

Sum bevilgninger drift, netto 460 595 449 202 453 543 435 771 433 803 433 935 
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BEVILGNINGSOVERSIKT - INVESTERING                        Tall i hele 
1000 

Regnsk 18 Budsj 19 Budsj 20 Øk-plan 21 Øk-plan 22 Øk-plan 23 

       

Investeringer i varige driftsmidler 122 657 45 197 143 561 172 900 137 900 170 350 

Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0 0 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 10 299 2 000 2 115 2 000 2 000 2 000 

Utlån av egne midler 3 206 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 2 888 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 139 050 47 197 145 676 174 900 139 900 172 350 

       

Kompensasjon for merverdiavgift -10 757 -7 319 -17 185 -25 380 -1 680 -2 270 

Tilskudd fra andre -7 778 0 -23 000 -124 000 0 0 

Salg av varige driftsmidler -98 0 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0 

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -27 313 0 0 0 0 0 

Bruk av lån -83 032 -19 630 -84 750 -48 000 -133 500 -161 000 

Sum investeringsinntekter -128 978 -26 949 -125 935 -198 380 -136 180 -164 270 

       

Videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Bruk av lån til videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån til videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på videre utlån 0 0 0 0 0 0 

Netto utgifter videre utlån 0 0 0 0 0 0 

       

Overføring fra drift -2 544 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 1 408 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -936 -5 000 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -8 000 -15 248 -19 741 23 480 -3 720 -8 080 

Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0 0 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -10 072 -20 248 -19 741 23 480 -3 720 -8 080 

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0 
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ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT      Tall i hele 1000 Regnsk 18 Budsj 19 Budsj 20 Øk-plan 21 Øk-plan 22 Øk-plan 23 

       

Rammetilskudd -167 479 -171 134 -170 044 -166 922 -164 419 -161 942 

Inntekts- og formuesskatt -153 101 -154 000 -164 000 -164 000 -164 000 -164 000 

Eiendomsskatt -64 032 -72 908 -85 103 -85 012 -85 102 -84 832 

Andre skatteinntekter -58 059 -56 464 -56 817 -56 817 -56 817 -56 817 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -35 740 -18 598 -9 565 -9 565 -9 109 -9 109 

Overføringer og tilskudd fra andre -84 477 -57 299 -59 094 -59 391 -57 896 -58 426 

Brukerbetalinger -21 996 -20 777 -19 805 -19 831 -19 831 -19 831 

Salgs- og leieinntekter -108 762 -108 062 -113 199 -113 671 -114 401 -114 888 

Sum driftsinntekter -693 646 -659 242 -677 627 -675 209 -671 575 -669 845 

       

Lønnsutgifter 361 589 344 054 351 855 344 405 344 034 345 285 

Sosiale utgifter 85 030 85 429 87 483 86 094 86 067 86 266 

Kjøp av varer og tjenester 177 860 154 083 160 651 159 514 158 719 158 458 

Overføringer og tilskudd til andre 55 154 55 422 49 367 42 379 40 879 40 879 

Avskrivninger 28 290 24 387 30 680 30 680 30 680 30 680 

Fordelte utgifter -3 803 -3 648 -3 715 -3 728 -3 768 -3 808 

Sum driftsutgifter 704 120 659 727 676 321 659 344 656 611 657 760 

       

Brutto driftsresultat 10 474 485 -1 306 -15 865 -14 964 -12 085 

       

Renteinntekter -4 696 -4 797 -4 675 -4 750 -4 825 -4 825 

Utbytter -6 365 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -81 50 0 0 0 0 

Renteutgifter 6 375 8 982 9 985 12 083 14 834 19 086 

Avdrag på lån 13 844 13 078 13 820 13 820 13 820 13 820 

Netto finansutgifter 9 077 12 313 14 130 16 153 18 829 23 081 

       

Motpost avskrivninger -28 290 -24 387 -30 680 -30 680 -30 680 -30 680 

Netto driftsresultat -8 739 -11 589 -17 856 -30 392 -26 815 -19 684 
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ØKONOMISK OVERSIKT ETTER ART - DRIFT               DEL 2 Regnsk 18 Budsj 19 Budsj 20 Øk-plan 21 Øk-plan 22 Øk-plan 23 

       

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       

Overføring til investering 2 544 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 2 132 -8 479 -4 583 3 3 3 

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 11 268 20 068 22 439 30 389 26 812 19 681 

Bruk av tidligere års mindreforbruk -7 205 0 0 0 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 8 739 11 589 17 856 30 392 26 815 19 684 

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0 
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OVERSIKT /UTVIKLING LANGSIKTIG LÅNEGJELD Regnsk 18 Budsj 19 Budsj 20 Øk-plan 21 ØK-plan 22 Øk-plan 23 

Tall i hele 1000       

       

Langsiktig lånegjeld pr. 01.01 -333 554 -406 059 -412 611 -483 541 -517 721 -637 401 

       

Låneopptak ordinære inv. (underlagt handlingsregel) -85 948 -19 630 -25 000 0 -2 000 0 

Låneopptak nye VAR-inv. (utenfor handlingsregel) 0 0 -59 750 -48 000 -131 500 -161 000 

       

Betalte /budsjetterte avdrag 13 443 13 078 13 820 13 820 13 820 13 820 

       

Langsiktig lånegjeld pr. 31.12 -406 059 -412 611 -483 541 -517 721 -637 401 -784 581 
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Vedlegg E: Protokoll 
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Arkivsak-dok. 19/16873-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget er et utvalg med en særskilt stilling etter kommuneloven. Sekretariatet gir i dette 

saksframlegget en oversikt over rammene for kontrollutvalgets arbeid. 

 

Saksopplysninger: 
Ordningen med kontrollutvalg ble lovfestet i 1992, da kommuneloven sist var gjennom en større 

fornyelse. Bakgrunnen for at kontrollutvalgene ble opprettet var at man ville sikre kommunene en 

egenkontroll basert på demokratiske prinsipper. Dette ble sett på som en del av det kommunale 

selvstyret og skulle bidra til å redusere behovet for statlig tilsyn og kontroll.  

 

I henhold til kommunelovens § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste tilsynet med den 

kommunale forvaltningen. Kommunestyret skal likevel velge et eget kontrollutvalg som står for 

det løpende tilsynet på kommunestyrets vegne.  Kontrollutvalget er uavhengig av den kommunale 

forvaltningen og utvalget utøver kontrollfunksjonen på vegne av kommunestyret og er kun 

underlagt kommunestyret.  

 

Kontrollutvalget skal ha tilgang til nødvendige ressurser for å fylle rollen, blant annet økonomiske 

ressurser og bistand fra et uavhengig sekretariat. Kontrollutvalget bestiller revisjonstjenester fra 

kommunens revisor, som står for den operative delen av kontrollarbeidet. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å føre tilsyn med kommunedirektøren for å se til at 

kommunestyrets vedtak og intensjoner følges opp, og at kommunen drives i samsvar med 

lovverket. Utvalgets oppgaver er lovfestet i kommunelovens § 23-2, og i forskrift om 

kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at disse oppgavene blir 

utført:  

 

Regnskapsrevisjon, som innebærer å påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet, gi en uttale om 

årsregnskapet til kommunestyret og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.  
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Forvaltningsrevisjon. Dette er en form for evaluering av kommunens tjenesteproduksjon.  

Kontrollutvalget utreder behovet for, planlegger og bestiller forvaltningsrevisjoner. Utvalget 

rapporterer resultatene fra hver forvaltningsrevisjon til kommunestyret.  

 

Eierskapskontroll. Dette innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper. Utvalget skal følge opp at kommunen ivaretar sine eierinteresser og at selskapene 

drives på en økonomisk forsvarlig måte og i henhold til kommunestyrets intensjoner.  

 

Gransking eller undersøkelser. Gjennomføres enten på eget initiativ, eller etter vedtak i 

kommunestyret. 

 

Budsjett. Kontrollutvalget lager årlig forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget har en budsjettramme på 1 220 800 kr. Av dette går 862 000 kr. til Vestfold og 

Telemark revisjon IKS, 180 800 kr. til Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat og 

178 000 kr. til kontrollutvalget egenaktivitet. Sistnevnte post omfatter godtgjørelse og utgifter til 

drift av kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020 som ble sent til kommunestyret høsten 2019 er vedlagt saken. 

 

Valg av revisjonsordning og valg av revisor. Det er svært sjelden denne saken er til behandling i 

kontrollutvalget, men i slike tilfeller gir utvalget innstilling til kommunestyret om valg av 

revisjonsordning, eventuelt også om valg av revisor. Kommunen er allerede medeier i Telemark 

kommunerevisjon IKS.   

 

 

Kontrollutvalgets rettigheter og plikter 
Generelt  

Kontrollutvalget setter sin egen dagsorden og bestemmer selv hvilke undersøkelser det ønsker å 

iverksette. Eksempler på saker som behandles fra tid til annen er henvendelser fra innbyggere, rapporter 

fra statlige tilsyn, eller saker med utgangspunkt i oppslag i media.  

 

Utvalget kan fremme saker for behandling i kommunestyret og fremmer i den forbindelse forslag til 

vedtak. Utvalget har ikke instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen, men kan be om å få tilslutning 

til pålegg til administrasjonen fra kommunestyret.  

 

Leder og nestleder i kontrollutvalget har møte- og talerett i kommunestyret når saker fra kontrollutvalget 

skal behandles. Det er viktig at denne retten benyttes, og at ordfører gir kontrollutvalgsmedlemmene egen 

taletid, slik at utvalget kan informere om aktuelle saker i forbindelse med kommunestyrets behandling. 

Spesielt gjelder dette behandlingen av årsregnskap og rapporter fra forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller. Når kontrollutvalgsleder får mulighet til å presentere sakene for kommunestyret, får 

kommunestyret et bedre grunnlag for behandling av sakene. Presentasjon av sakene vil også bidra til å 

synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, og til å sette kommunestyret bedre i stand til å forstå og bruke 

kontrollutvalget aktivt som sitt kontrollorgan. 

 

Innsynsrett  

Kontrollutvalget kan be om enhver opplysning eller tilgang til ethvert dokument i kommunen, uavhengig 

av bestemmelser om taushetsplikt og eventuelt bestemmelser om unntak fra offentlighet. Som en følge av 

bestemmelsene om innsynsrett i kommuneloven kan kontrollutvalgets medlemmer få innsyn i fullstendige 

sakspapirer og protokoller fra politiske utvalg, inkludert saker som er unntatt offentlighet. 

Kontrollutvalgets medlemmer kan få innsyn i taushetsbelagte dokumenter på forespørsel. Denne retten 

ligger til kontrollutvalget som kollegium, ikke til det enkelte medlem.  

 

Innsynsretten omfatter også informasjon i selskaper som direkte eller indirekte er heleid av kommunen 

selv, eller som eies sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.  
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Taushetsplikt  

Den vide innsynsretten gir kontrollutvalget omfattende innsyn, samtidig har utvalget et ansvar for ikke å 

misbruke innsynsretten eller opplysningene som innhentes. Medlemmer i kontrollutvalget er underlagt 

forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at medlemmene har 

trådt ut av kontrollutvalget.  

 

Det er en vanlig misforståelse at folkevalgte kan pålegges taushetsplikt for alle typer opplysninger som 

kommer fram i lukkede møter, dette er ikke riktig. Kun opplysninger knyttet til personlige forhold og 

næringsopplysninger er underlagt taushetsplikt.  

 

Habilitet 

Medlemmene i politiske organ skal be om å få vurdert egen habilitet dersom organet behandler saker der 

de selv eller noen av deres nærmeste har interesser, eller er part, dette gjelder også kontrollutvalgets 

medlemmer. Medlemmene bør henvende seg til sekretariatet dersom de er i tvil om egen habilitet for å få 

en vurdering av spørsmålet og sikre at vara innkalles ved behov.  

 

Aktuelle diskusjonstema:  
Mediekontakt  

Ønsker kontrollutvalget å ha en aktiv rolle overfor media og kommunens innbyggere? Hvilken praksis 

skal i så fall utvalget legge seg på?  

 

Saker og møter  

Har utvalget ønsker angående sekretariatets saksframstilling eller hvordan møtene avholdes? I hvor stor 

grad ønsker kontrollutvalget å legge møter utenfor rådhuset? Møteplanen behandles i egen sak, utvalget 

kan legge sine møter til kommunens virksomheter eller til selskaper der kommunen har eierinteresser.  

 

Opplæringsbehov  

Kontrollutvalget vil i de kommende møtene få informasjon om arbeidsoppgavene, blant annet vil 

medlemmene høre mer om forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon. 

Utvalgsmedlemmene kan diskutere om opplæringsbehovet bør dekkes på andre måter, for eksempel 

studietur, egne kursopplegg og deltakelse på konferanser.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalgets medlemmer å sette seg inn i kontrollutvalgsboken. Boka 

inneholder gode råd om hvordan utvalget kan jobbe og hva medlemmene kan forvente.  

 

Kontrollutvalgsboka finner en her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/67b3cb9c983a49b2be54e8b932faceb9/kontrollutvalgsboka.pdf 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Budsjett for kontrollarbeid 2020 – Saksutskrift frå sak 26/19 

- Reglement for godtgjørelse – Tinn kommune 
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Saksutskrift 
 

 

Arkivsak-dok.  19/11654-1 

Arkivkode  151  

Sakshandsamar Ingebjørg Liland 

 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Tinn kontrollutvalg 05.09.2019 26/19 

 

 

Budsjett for kontrollarbeidet 2020 - Tinn kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Tinn kommune 

med en ramme på kr. 1 200 800,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og kjøp av 

revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2020 i Tinn kommune. 

 

Det å sørge for god kontroll og tilsyn av den kommunale virksomheten er høyaktuelt, og kommunestyret 

har et ansvar i å sørge for at det blir bevilget nok ressurser til dette. Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier 

følgende om budsjettbehandlingen: 

” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets 

innstilling til kommunestyret”. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Tinn Kommune for 

2020. Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene knyttet til 

kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert 

på regnskapstall, informasjon fra selskapene man kjøper tjenester fra, og noe på anslag. 

 

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene: 

 
1. Opplæring av kontrollutvalget 

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde 

seg oppdatert og få påfyll faglig sett. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom 
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kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale, fylkesvise og regionale samlinger er viktig i denne 

sammenhengen. 

 

Sekretariatet anbefaler at det legges til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får  

anledning til å delta på de viktigste skoleringstilbudene i 2020. Temark arrangerer to årlige konferanser i 

egenregi. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse i januar blitt en «institusjon» for de som driver med 

kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. I 

tillegg arrangerer også Forum for kontroll og tilsyn gode og aktuelle fagkonferanser. 
 

2. Kjøp av tjenester  

Tinn kommune har valgt å delta i to interkommunale selskap for å utføre kontroll- og tilsynsoppgavene. 

Dette er Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/Vestfold og Telemark revisjon IKS for revisjonsoppgaver 

og Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver.  

 

2.1. Sekretariatstjenester  

Tinn kommune er medeier i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnader 

fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse. Budsjettet fastlegges endelig av representantskapet, og 

budsjettallene er derfor anslag.  

 

2.2 Revisjonstjenester  

Tinn kommune er medeier i Telemark Kommunerevisjon IKS (TKR)/Vestfold og Telemark revisjon IKS. 

Kostnader fordeles etter eierbrøk/kommunestørrelse, og budsjett for virksomheten fastlegges av 

representantskapet.  

 

Det faste driftstilskuddet omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde med forvaltningsrevisjon og 

overordna analyse. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-års perioden enn det 

som er avtalt må kommunen enten omprioritere prosjekter, eller kjøpe flere timer i tillegg. 
 

Tidligere var kirkelige fellesråd og kommunale foretak en del av tilskuddet. Disse vil heretter bli fakturert 

direkte. Det vil derfor fremkomme en reduksjon på kostnadene til revisjon sammenlignet med 2019. 
 

4. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen har, og om 

medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det politiske arbeidet. Det er 

tatt høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året. 

 
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Tinn kommune 2020: 

 

Beskrivelse 
Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Regnskap pr. 
19.8 

Budsjett 
2020 

Kontrollutvalget drift 66 067 133 000 98 138 158 000 

Godtgjørelse og tapt arbeidsfortj.  33 490 55 000 46 814 60 000 

Arbeidsgiveravgft 3 216 5 000 1 619 5 000 

Møteutgifter/Bevertning 10 235 10 000 8 951 10 000 

Skyss/reise 3 216 5 000 4  224 10 000 

Opplæring/kurs/andre møter 14 441 40 000 28 406 55 000 

Kontingenter/abonnement 2 125 15 000 8 125 15 000 

Annonseutgifter 2 560 3 000 0 3 000 

  
 

      

Kjøp av tenester 1 158 596 1 167 900 777 867 1 042 800 

Revisjon (TKR) 905 996 929 500 698 667 862 000 
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Sekretariat (Temark) 152 600 158 400 79 200 180 835 

Selskapskontroll og andre 
tjenester 100 000 80 000 0   

Totale utgifter 1 224 663 1 300 900 876 005 1 200 800 
 

Vurdering fra sekretariatet: 
Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontrollarbeid. Etter sekretariatets vurdering vil det 

være nødvendig med en ramme på kr 1 200 800 for kontrollarbeid i Tinn kommune for 2020. 

Vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i det kommende 

året.  

 

Skulle det oppstå situasjoner som nevnt over der det blir behov for ekstraordinære granskinger/rapporter, og 

der det er nødvendig å hente inn ekstern kompetanse/kjøpe ekstra tid fra Telemark kommunerevisjon 

IKS/Vestfold og Telemark revisjon IKS, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontrollarbeid oppstå. Dette 

er i så tilfelle en sak for kommunestyret. 

 

Sekretariatet minner igjen om at det knytter seg usikkerhet til tallene for sekretariattjenester og 

revisjonstjenester, da vi må ta forbehold om representantskapenes vedtak vedr. overføringer til sekretariatet 

og revisjonen.   

 

 

Tinn kontrollutvalg har handsama saken i møte 05.09.2019 sak 26/19 

 

Møtebehandling 
Budsjettposten for Godtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste må justeres opp fra 60 000 kr til 80 000 kr. Nytt 

reglement for godtgjørelse var ikke klart da sekretariatet laget budsjettet. Nytt reglement ble behandlet i 

kommunestyret 3.9.  

 

Kontrollutvalget er enige i at posten under godtgjørelse økes fra 60 000 til 80 000.  

 

Ny sum legges inn i vedtak.  

 

Votering 
Enstemmig.  

 

Vedtak  
Kontrollutvalget innstiller følgende til Kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2020 for kontrollarbeidet i Tinn kommune 

med en ramme på kr. 1 220 800,- 

 

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. 

 

 
 

 

RETT UTSKRIFT 

DATO 10.september.2019 
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Reglement for godtgjøring for politikerne i perioden 2019-2023 
 
Reglement for godtgjøring m.v. til folkevalgte i Tinn kommune vedtas slik: 
 
§ 1.Ordfører 
 
Ordfører i full stilling får en årslønn som til enhver tid tilsvarer 90 % av årslønnen til vanlige 
stortingsrepresentanter. Denne godtgjøringen inkluderer all deltagelse på møter, så som formann 
skaps- og kommunestyremøter, og representasjonsoppdrag i egenskap av ordfører.  
(Gjeldende sats pr. 01.05.2019:  kr. 889 197,-) 
 
Ordføreren skal til enhver tid være medlem av kommunens pensjonsordning for ansatte. 
 
Etter søknad ytes ordfører eventuelt hans/hennes dødsbo inntil 3 mnd etterlønn dersom han/hun 
ikke har lønnet arbeid å gå tilbake til etter endt ordførergjerning, ved overgang til pensjon eller 
ved død. 
 
I den utstrekning ordføreren går over i arbeid som lønnsmottaker eller selvstendig 
næringsdrivende etter endt ordførergjerning i de første 3 mnd etter fratreden, kan det ikke ytes 
etterlønn. 
 
Ordfører får ikke godtgjort for formannskapsmøter og kommunestyremøter 
 
§ 2. Varaordfører. 
  
Varaordfører får en fast årlig godtgjøring som til enhver tid tilsvarer 25% av ordførerens 
årslønn. Denne godtgjøringen inkluderer all deltagelse på møter, så som 
formannskap/partssammensatt utvalg- og kommunestyremøter og øvrige 
representasjonsoppdrag i egenskap av varaordfører.  
(gjeldende sats pr. 01.05.2019:  kr. 222 299,-) 
 
Hovedoverenskomstens bestemmelser om stedfortredertjeneste kommer til anvendelse når 
varaordføreren fungerer som ordfører.  
Dersom varaordfører er kommunalt ansatt, meldes det fra til KLP (Kommunal 
LandsPensjonskasse) at trekk i lønn skal fortsette, uendret, for at varaordfører ikke skal lide 
økonomisk tap ved å inneha et politisk verv. 
 
 
§ 3. Formannskaps-/Partssammensatt utvalgs medlemmer 
 
Faste formannskapsmedlemmer/medlemmer av partssammensatt utvalg får en fast årlig 
godtgjøring som til enhver tid tilsvarer  5 % av ordførerens årslønn. Denne godtgjøringen 
inkluderer all deltagelse på møter og representasjons-oppdrag i egenskap av formannskap/ 
partssammensatt utvalg. (gjeldende sats pr. 01.05.2019:  kr 44 460,-) 
 
Godtgjøringen til faste formannskap-/partssammensattutvalgets medlemmer blir etter hvert 
kalenderår redusert slik: 
 

 Fravær fra minst 1/3 av møtene i året: 1/3 reduksjon i godtgjørelsen. 
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 Fravær fra minst 2/3 av møtene i året: 2/3 reduksjon i godtgjøringen. 
 Fravær fra alle møtene i året: Ingen godtgjøring. 

 
§ 4.Gruppeledere. 
 
Gruppelederne for de partiene som er representert i Tinn kommunestyre, får en fast årlig 
godtgjøring som til enhver tid tilsvarer  kr 250,- pr måned pr kommunestyremedlem gruppen 
har. 
Denne godtgjøringen inkluderer all deltagelse på møter og representasjonsoppdrag i egenskap av 
gruppeleder, her også evt innkallinger ved «utvidede formannskapsmøter» 
Godtgjøringen til gruppeledere blir etter hvert kalenderår redusert slik: 
 

 Fravær fra minst 1/3 av kommunestyremøtene i året: 1/3 reduksjon i godtgjørelsen. 
 Fravær fra minst 2/3 av kommunestyremøtene i året: 2/3 reduksjon i godtgjøringen. 
 Fravær fra alle kommunestyremøtene i året: Ingen godtgjøring. 

 
§ 5. Hovedutvalgsledere.  
 
Lederne for hovedutvalgene i Tinn kommune får en fast årlig godtgjøring som til enhver tid 
tilsvarer  5 % av ordførerens årslønn. Denne godtgjøringen inkluderer all deltagelse på møter og 
representasjonsoppdrag i egenskap av hovedutvalgsleder, så som ved «utvidede 
formannskapmøter»  (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr 44 460,-) 
 
Godtgjøringen til hovedutvalgslederne blir etter hvert kalenderår redusert slik: 
 

 Fravær fra minst 1/3 av hovedutvalgsmøtene i året: 1/3 reduksjon i godtgjørelsen. 
 Fravær fra minst 2/3 av hovedutvalgsmøtene i året: 2/3 reduksjon i godtgjøringen. 
 Fravær fra alle hovedutvalgsmøtene i året: Ingen godtgjøring. 

 
Følgende utvalg anses som hovedutvalg: 
 

 Samfunns- og miljøutvalget 
 Levekår- og inkluderingsutvalget 
 Kultur- og oppvekstutvalget 
 Kontrollutvalget 

 
 

 
§ 6. Fast godtgjøring til ledere av utvalg som ikke er hovedutvalg. 
 
Leder av kommunale utvalg inkl. ad hoc utvalg, som ikke er hovedutvalg, får en fast årlig 
godtgjøring på 1,0 % av årlig ordførerlønn. Denne godtgjøringen inkluderer all deltagelse på møter 
og representasjonsoppdrag i egenskap av utvalgsleder. (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr 8.892,-) 
 
Godtgjøringen til utvalgslederne blir etter hvert kalenderår redusert slik: 
 

 Fravær fra minst 1/3 av utvalgsmøtene i året: 1/3 reduksjon i godtgjørelsen. 
 Fravær fra minst 2/3 av utvalgsmøtene i året: 2/3 reduksjon i godtgjøringen. 
 Fravær fra alle utvalgsmøtene i året: Ingen godtgjøring. 

 
Disse reglene gjelder ikke for «Takstnemnd», samt «Klagenemnd for eiendomsskatt»  
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§ 7. Generelle regler for faste godtgjøringer når mottaker innehar flere verv. 
 
Dersom en folkevalgt med fast godtgjøring etter §§ 2-6 i dette reglement, innehar flere verv som 
gir rett til fast godtgjøring etter §§ 2-6, får den folkevalgte egen godtgjøring for hvert verv.  
 
Dette gjelder imidlertid ikke verv som er en automatisk følge av et annet.  
 
 
§ 8. Godtgjøring til utvalgsmedlemmer uten fast godtgjøring. 
 
§ 8-1.Rett og plikt til å delta i møte 

Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i 
organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. 

Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når 
en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er det 
adgang til å stemme blankt. 

 
§ 8-2.Rett til fri fra arbeid 

Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt 
i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer. 

Arbeidstakere som har et kommunalt eller fylkeskommunalt verv på heltid eller deltid, 
har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden. 

Første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte for folkevalgte bosatt i et annet 
nordisk land. 

 
 
 
§ 8-4.Arbeidsgodtgjøring 

Den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for 
sitt arbeid. Kommunestyret eller fylkestinget gir selv forskrift for slik godtgjøring. 

 
§ 8-5.Godtgjøring ved frikjøp 

Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at folkevalgte som frikjøpes, skal 
motta én fast godtgjøring i stedet for dekning av tapt inntekt etter § 8-3 tredje ledd og 
arbeidsgodtgjøring etter § 8-4. 

 
§ 8-6.Ettergodtgjøring 

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om 
ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift 
om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast 
ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 



32/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver - 19/16873-1 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver : Reglement for godtgjørelse for politikerne i perioden 2019-2023

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme 
gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra. 

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som 
inntekt etter andre ledd. 

 
§ 8-7.Pensjonsordning 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en 
pensjonsordning for folkevalgte i kommunen eller fylkeskommunen. 

Kongen kan gi forskrift om slike pensjonsordninger. 

 
§ 8-8.Rett til sykepenger 

Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som 
sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen eller 
fylkeskommunen. 

 
§ 8-9.Rettigheter ved yrkesskade 

Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at folkevalgte som har vervet som 
sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i 
kommunen eller fylkeskommunen. 

 
§ 8-10.Permisjoner 

Kommunestyret og fylkestinget skal selv gi forskrift om permisjon for folkevalgte som 
har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Permisjon kan bare gis i samsvar med 
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. 

Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre 
de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, 
foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom skal kommunen og 
fylkeskommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde godtgjøringen etter de 
samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen eller fylkeskommunen. 

 
 
 
Faste medlemmer og møtende varamedlemmer til kommunale utvalg inkl. ad hoc utvalg, får en 
godtgjøring pr. møte på 1 0/00 av den årlige ordførerlønnen. (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr 889,-) 
 
Møtende varamedlemmer til formannskap/partssammensatt utvalg og møtende medlemmer og 
varamedlemmer til kommunestyret og samfunns- og miljøutvalget får en godtgjøring pr. møte 
på 1,5 0/00 av den årlige ordførerlønnen. (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr 1.334,-) 
 
Faste utvalgsmedlemmer og møtende varamedlemmer som deltar på deler av et utvalgsmøte, får 
møtegodtgjøring etter den prosentvise andel av sakene på møtet som de deltok i behandlingen 
av. Med behandlingen av en sak menes avstemningen i saken. Denne ordningen gjelder ikke 
utvalgsmedlemmer med fast godtgjøring, jf. §§ 1-6. 
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Strekker et utvalgsmøte seg over flere dager, får utvalgsmedlemmene én møtegodtgjøring pr. 
møtedag. 
 
Folkevalgte som deltar på befaringer, intervjuer, forhandlinger, og liknende i egenskap av 
utvalgsmedlemmer, får ikke ekstra for dette, dersom disse oppdrag er i tilknytning til møte 
samme dag. Dersom befaringer, intervjuer, forhandlinger o.l. må skje en annen dag enn hva 
møtet er berammet til, ytes en godtgjøring på 1 0/00 av årlig ordførerlønn for dette. Dette gjelder 
ikke folkevalgte som får fast godtgjøring etter reglementets §§ 1-6.  
(gjeldende sats pr. 01.05.2019 kr  889,-) 
 
Godtgjøring utbetales kun for de møter som politisk kontor har kalt inn til. 
 
Disse reglene gjelder ikke for «Takstnemnd»  samt «Klagenemnd for eiendomsskatt»  
 
 
§ 9. Møtegodtgjøring til medlemmer av kommunale foretak. 
 
Dersom honorar som nevnt i forrige ledd ikke er fastsatt i foretakets vedtekter, får de 
kommunalt valgte styre-medlemmene den samme møtegodtgjøringen som medlemmer av 
kommunale utvalg, jf. § 8, første, tredje, fjerde, femte ledd.   
 
 
 
§ 10. Utgifter til barnepass, omsorg og avløser.  
 
Folkevalgte som får dokumenterte utgifter til barnepass, omsorg for pårørende eller avløser i 
landbruket for å delta på møter i kommunale utvalg, får en godtgjøring på 0,3 0/00 av årlig 
ordførerlønn pr. påbegynte time utvalgsmøtet varer. 
 (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr 267,-) 
 
Dette gjelder ikke når den folkevalgte har ektefelle eller samboer. 
 
 
 
§ 11. Tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Legitimerte krav på tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter attestert dokumentasjon fra revisor, 
regnskapsfører eller arbeidsgiver.  
 
Tapt arbeidsfortjeneste kan likevel ikke dekkes med et høyere beløp enn 5 0/00 av årlig 
ordførerlønn pr. dag. (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr. 4.446,-) 
 
Dersom den folkevalgtes arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende må sette inn vikar i den 
folkevalgtes fravær på grunn av politisk arbeid, dekker kommunen disse utgiftene etter mottatt 
søknad om refusjon.  
 
Ulegitimerte krav på tapt arbeidsfortjeneste dekkes med 1,5 0/00 av årlig ordførerlønn pr. dag.  
Slike tap dekkes ikke for møter som starter kl. 17.00 eller senere på dagen.  
(gjeldende sats pr. 26.10.2019: kr. 1.334,-) 
 
Arbeidstakere som har inntil 50 % stilling, kan få utbetalt godtgjøring for ulegitimerte tap, 
dersom vedkommende må delta på møter på sine fridager.  Evt turnusplan må framlegges. 
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Studenter, skoleelever, husmødre, pensjonister, frilansere, trygdemottakere og lignende må 
dokumentere sitt økonomiske tap for å få dekket tapt arbeidsfortjeneste.  
 
Møteplanen deles ut før nytt år. Dersom frilansere påtar seg arbeide den dag det er møte ref. 
møteplan, dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. 
 
§ 12. Kurs og konferanser. 
 
Folkevalgte som deltar på kurs og konferanser i egenskap av folkevalgte, får en godtgjøring på 
1,0 0/00 av den årlige ordførerlønnen pr. kursdag. (gjeldende sats pr. 01.05.2019: kr 889,-) 
 
Folkevalgte får dessuten dekket tapt arbeidsfortjeneste etter reglene i § 11/eller lønn fra sin 
arbeidsgiver, som får refundert, hvis søknad. 
 
 
§ 13. Telefoni og bredbånd 
 
Ordfører skal ha fri telefon betalt av Tinn kommune. 
 
Formannskapet-/ partssammensatt utvalgs faste medlemmer, lederne for kommunens 
hovedutvalg får skattefritt telefongodtgjøring på kr 4.392 pr år. 
Det samme gjelder gruppelederne for de politiske partiene som har en eller flere representanter i 
kommunestyret, men ikke i formannskapet.  
 
Ordningen følger skattereglene for arbeidsgiverfinansiert mobiltelefon og nettbrett. 
 
 
§ 14. Skyss-, kost og diettgodtgjøring. 
 
Tinn kommune dekker skyss-, kost- og diettgodtgjøring etter satsene i Statens regulativ,  
Ref. kommuneloven §§41-43. 
 
Utgifter til bruk av kollektive transportmidler dekkes etter dokumenterte reisekostnader.   
 
Dersom folkevalgte skal delta på samme møte som andre folkevalgte fra Tinn kommune, dekkes 
ikke skyssgodtgjøring dersom det ikke er minst tre folkevalgte i samme bil.  
Dersom det kun er to folkevalgte som skal delta på samme møte, dekkes ikke skyssgodtgjøring 
dersom de ikke kjører i samme bil.  
 
Reglene i tredje ledd kan fravikes i særlige tilfeller dersom det av praktiske grunner ikke lar seg 
gjøre å følge disse reglene. Disse sakene avgjøres av rådmannen. 
 
Reglene for bruk av kommunens leasingbiler må følges ved bruk av disse. 
 
Ved deltagelse på politiske møter i Tinn kommune dekkes kjøregodtgjørelse når avstanden én 
vei er over 5 km.  Gjelder kun for de møter politisk kontor kaller inn til. 
 
Reiseregning/kjørebok må leveres hver måned for at refusjon skal utbetales. 
Rettmessige krav, som ikke er innmeldt innen 12 måneder etter reise, refunderes ikke. 
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§ 15. Feil utbetalinger.  
 
Dersom folkevalgte får utbetalt feil beløp i godtgjøring fra kommunen, må dette rettes opp ved 
neste utbetaling.  Den folkevalgte er ansvarlig for å kontrollere sin lønningsseddel. 
Ansvaret er gjensidig, dvs. er for det utbetalt for mye/for lite, meddeles dette politisk kontor 
uten forsinkelse/utvalgsrepresentanten får utbetalt neste måned.  
 
Krav om godtgjørelse som ikke er sendt kommunen etter møter/reiser, foreldes etter 1 år. 
 
 
§ 16. Tidspunktet for utbetaling av godtgjøring.  
 
Godtgjøring til folkevalgte skal utbetales en gang pr. mnd.  
 
Utbetalingen skal spesifiseres slik at den folkevalgte kan føre kontroll med utbetalingen. 
 
 
§ 17. Ikrafttredelse.  
 
Dette reglementet trer i kraft fra tiltredelsen for de folkevalgte som ble valgt ved 
kommunevalget i 2019 og av kommunestyret og andre kommunale utvalg ved valg etter 
kommuneloven og andre lover og regler deretter. 
 
Dette reglementet gjelder ikke for de folkevalgte som ble valgt ved kommunevalget i 2015 og av 
kommunestyret og andre kommunale utvalg ved valg etter kommuneloven og andre lover og 
regler deretter.  Det eneste unntak er for folkevalgte som er valgt for andre perioder enn 
kommunevalgperioden. For disse trer det nye reglementet i kraft fra det er vedtatt.  
 
Dette reglementet gjelder inntil det helt eller delvis blir endret av kommunestyret.  
 
 
§ 18. Velferdsrettigheter 
 
Folkevalgte som kan dokumentere at det vervet de har, er deres hovedbeskjeftigelse, har i ny 
Kommunelov av 2019 i §§8-8 til 8-10 velferdsrettigheter som ansatte til sykepenger, 
yrkesskadetrygd og permisjon. 
 
Politisk kontor melder inn til personalavdelingen, som ivaretar etter gjeldende regler. 
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Arkivsak-dok. 19/00075-5 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

Orientering fra revisor 26.11.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver å holde seg orientert om revisjonsarbeidet og se til at 

revidering av kommunens regnskap skjer på en god måte. 

 

Det er fast praksis at revisor orienterer om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen i 

kontrollutvalgsmøtene. I løpet av høsten legger revisor frem planleggingen av revisjonsåret, og på 

våren legger revisor frem melding fra revisor og revisors uttalelse om kommuneregnskapet. 

 

Oppdragsrevisor Elizabeth Kasin vil orientere om revisjonsarbeidet i Tinn kommune i møte. 

 

Kontrollutvalet fikk lagt frem overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 i møtet 5.9.  

Revisjonsstrategien legges ved saken slik at den også blir gjort kjent for de nye medlemmene i 

kontrollutvalget.  

 

 

Vedlegg:  

- Overordna revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 – Tinn kommune 
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Arkivsak-dok. 19/16754-1 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2020 - Tinn kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget 2020 godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende. Kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og holde de møter 

utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2020, Tirsdag klokka 10:00: 25.2.2019 – 28.4.2019 – 9.6.2019 – 15.9.2019 – 24.11.2019. 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en egen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget for 2020. 

Saken legges videre frem som orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger vekt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle. 

 

Kontrollutvalget i Tinn kommune har i utgangspunktet fem møter i året, fordelt på tre møter på våren og 

to møter på høsten. Lengden på møtene avgjøres av antallet saker/typen saker som skal opp i møtet. 

 

Kontrollutvalget har valgt å legge frem møte- og arbeidsplanen for kommunestyret, framfor å utarbeide 

en samlet plan for virksomheten i valgperioden. 

 

Møte- og arbeidsplanen er en samlet plan som etter behandling i kommunestyret tilfredsstiller forskrift 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.6.04. 

 

Sekretariatet legger frem følgende forslag til møtetidspunkt og forslag til agenda for 2020: 

 

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Selskapskontrollrapport – Rjukan Næringsutvikling 

 Årsmelding 2019 for Tinn kontrollutvalg  

 Vurdering av forvaltningsrevisors uavhengighet 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/eventuelt  
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Tirsdag 28. april 2020 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Årsregnskap for 2019 for Tinn kommune – kontrollutvalgets uttalelse 

 Årsregnskap for 2019 for Rjukanbadet KF – kontrollutvalgets uttalelse  

 Melding om andre reviderte regnskap (skatteoppkreveren) 

 Risiko- og vesentlighetsanalyse og plan for forvaltningsrevisjon 

 Risiko- og vesentlighetsanalyse og plan for forvaltningsrevisjon 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 9. juni 2019 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 15. september 2020 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021 

 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon for 2020  

 Vurdering av revisors uavhengighet  

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Tirsdag 24. november 2020 kl. 10:00 

 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 

 Møte- og arbeidsplan for 2021  

 Orientering om budsjettet for Tinn kommune 2021  

 Orientering fra revisor 

 Referatsaker/Eventuelt 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og holde de møter man 

ønsker.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller  
Gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, og eventuelle prosjektplaner, 

underveisrapporteringer e.l., legges frem/behandles fortløpende. Nye prosjekt bestilles fortløpende. 

Tentativt leveringstidspunkt oppgis i planen så langt som mulig.  

 

Fellesmøter/prosjekter med andre kontrollutvalg  

Avholdes/planlegges etter utvalgenes ønske og behov som dukker opp ila arbeidsåret.  

 

Kurs/konferanser 

Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det politiske 

miljøet og kommunens innbyggere. Endra regelverk gjør det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

kurs for alle medlemmer av kontrollutvalget. Kunnskap om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk 

er nødvendig for å utføre de oppgaver som gjeng fram av lov og forskrift. Slik opplæring og 

kursvirksomhet kan skje lokalt (høst- og vårkonferanse i regi av Temark) eller gjennom sentrale tilbud. 

Kontrollutvalget inviteres blant anna årlig til landskonferansen for kontrollutvalg i regi av Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) eller Forum for kontroll og Tilsyn (FKT). Dette er viktige samlinger for 

å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og det er en arena der kontrollutvalgsmedlemmer fra 

hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

 

Aktuelle datoer:  

- NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 29-30. januar 2020, på Gardermoen  
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- Temark Vårkonferanse i april  

- Temark Høstkonferanse i november  

- Forum for kontroll og tilsyn, konferanse 3-4. juni 2020, på Gardermoen 
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Arkivsak-dok. 19/00083-12 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Referatsaker 26.11.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
Følgende tema vil bli orientert om under referatsaker: 

- NKRFs kontrollutvalgskonferanse.  

Konferansen er på Gardermoen 29-30. januar. Sekretariatet anbefaler utvalget å delta på denne 

konferansen. Program finner dere her: https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-

2020  

- Innkommen post til kontrollutvalget. 

Leder i kontrollutvalget har fått en e-post med spørsmål vedrørende kommunestyrets vedtak om 

privat brøyting for rode Gaustablikk.  

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Innkommen post 
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Fra: Postmottak - Tinn <postmottak@tinn.kommune.no> 
Sendt: 21. oktober 2019 13:16 
Til: Ingebjørg Liland 
Emne: VS: Mulig sak for kontrollutvalg Sak 138/19 Brøyting 

Kommunestyremøte 17.10.19 
Vedlegg: Brøting Tinn.docx 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Fullført 
 
 
 
Fra: Finn Øystein Heisholt <finn.heisholt@gmail.com>  
Sendt: lørdag 19. oktober 2019 18:55 
Til: Postmottak - Tinn <postmottak@tinn.kommune.no> 
Emne: Fwd: Mulig sak for kontrollutvalg Sak 138/19 Brøyting Kommunestyremøte 17.10.19 

 

Hei videresender dere denne, så må dere sende den til leder for kontrollutvalget. 

Mvh 

Finn Øystein Heisholt 

Medlem kontrollutvalg 

 

---------- Videresendt e-post --------- 

Fra: Dag Einar Flatestøyl <dageinar@rjukanpost.no> 

Dato: lør. 19. okt. 2019 kl. 18:39 

Emne: Mulig sak for kontrollutvalg Sak 138/19 Brøyting Kommunestyremøte 17.10.19 

Til: Finn Øystein Heisholt <finn.heisholt@gmail.com> 

 

 

I vedtak får tilbyder for rode Gaustadblikk nesten 4 ganger pris i forhold til andre steder. 

Etter min oppfatning er dette sløsing med skattebetalernes midler. 

Dette kan også føre til store prisøkninger andre steder ved neste korsvei. 

Saken er også omtalt i RA 19.10.19. 

 

 

Jeg sender denne til deg da du er medlemm av Kontrollutvalg. Jeg har ikke mailadresse til 

leder. 

Selv er jeg kun 6 vara i Kontrollutvalg. 

 

Personlig mener jeg at vedtak vedrørende rode Gaustadblikk bør kjennes ugyldig. 

Begrunnelse er unødig bruk av penger. Vedlagt tabell viser at kommunens ansatte også kan 

gjøre dette vesentlig billigere enn 

tilbyder Gaustadblikk rode. 

 

 

 

Vedlagt er tabell fra sak 138/19. 

 

Hilsen Dag Einar Flatestøl 
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Arkivsak-dok. 19/00096-9 
Saksbehandler Ingebjørg Liland 

 
Saksgang Møtedato 

Tinn kontrollutvalg 26.11.2019 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt i møte 26.11.19 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. 
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