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1. RÅDMANNENS KOMMENTAR 
 

Snillfjord kommune går nå inn i sitt siste driftsår som egen kommune, og det framlagte 

årsbudsjett 2019 er det siste som kun omhandler Snillfjord. I økonomiplanprosessen har det 

vært et nært samarbeid med Orkland. Det er fortsatt slik at det er særlig tre hovedoppgaver 

som må ivaretas i det siste driftsåret. Vi må aktivt delta i sammenslåingsprosessen i de tre nye 

kommunene, vi må fortsatt opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne og vi må 

legge til rette for at Snillfjord sine lokalsamfunn får gode utviklingsmuligheter i de nye 

kommunene.  

Vi er i utgangspunktet en relativt liten kommune, og vi er den eneste kommune i landet som 

skal slås sammen med kommuner i tre ulike konstellasjoner. Det er åpenbart at dette uansett 

ville ha vært utfordrende, og det forsterkes ved at rammene i budsjett 2019 i likhet med 

mange foregående år er særdeles knappe. I en «normalsituasjon», det vil si uten 

kommunesammenslåing, måtte vi ha gjort relativt omfattende budsjettreduksjoner. 

Sannsynligvis i en størrelsesorden hvor «ostehøvel» ville vært utilstrekkelig, og hvor tiltak 

som allmenn eiendomsskatt og vurdering av tjenestestruktur ville ha blitt aktuelt.  

Kommunereformen og intensjonene som ligger i sammenslåingsvedtakene gjør dette uaktuelt, 

og for å få balanse foreslår rådmannen å bruke relativt mye fondsmidler. I hovedsak 

videreføres drifta vi har i 2018, men gode fødselstall gjør at det er behov for personaløkning i 

barnehagene og da særlig på Ven og Hemnskjela.  

Snillfjord er den klart minste kommunen i sammenslåingsprosessene, og når vi skal delta i tre 

retninger er det en stor kapasitetsutfordring å delta slik det er nødvendig og ønskelig. 

Kommunereformen sammen med ordinær drift sprenger den kapasitet vi har i egen 

organisasjon. Det er statlig forståelse for dette og utover de ordinære bevilgningene til 

engangskostnader knyttet til reformen er det bevilget ekstra skjønnsmidler til sammenslåinger 

hvor kommuner blir delt. Deling av kommuner innebærer en del ekstra kostnader, og 

departementet sier at de «ønsker derfor å gi ekstra skjønnsmidler for bedre å kunne legge til 

rette for dekning av administrative kostnader ved en delingsprosess, og for å kunne bidra til 

gode og praktiske overgangsordninger for den nye kommunen.».  Til sammen er det til de tre 

kommunene bevilget 20,5 millioner kroner som skal disponeres av fellesnemndene. Da 

begrunnelsen for midlene er delingen av Snillfjord mener rådmannen at dette er midler som 

må bidra til å lette omstillingsprosessen i Snillfjord. På flere fagområder er nytilsettinger 

uaktuelt, og der hvor ansatte helt eller delvis må arbeide med sammenslåingsprosessen er det 

naturlig at dette dekkes av de ekstra skjønnsmidlene.  

Det er viktig at de nye kommunene etableres slik at innbyggere, brukere og ansatte ikke 

opplever overgangsproblemer. For noen tjenester kan det da være aktuelt å framskynde 

omorganiseringa slik at den gjennomføres tidligere enn i 2020. Noen eksempler på dette er 

helsesøstertjenesten hvor det er inngått vertskommuneavtaler med nabokommunene, Ven 

oppvekstsenter drives nå av Hemne, byggesaksstilling er besatt sammen med Orkdal, bolig 

Sunde vurderes i 2019 drevet av Hitra m.v. Tilsvarende avtaler kan også være aktuelle på 
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andre tjenesteområder. I den grad slike avtaler krever økte ressurser vil det bli brukt av 

omstillingsmidlene. 

Snillfjord omsorgssenter (SOS) har i dag for mange plasser i forhold til lokale behov, og dette 

vil forsterke seg ytterligere når kommunen blir tre-delt. Kommunestyret har tidligere vedtatt å 

styrke den hjemmebaserte omsorgen. Dette er generelt viktig som en omlegging av 

omsorgstilbudet, men er spesielt viktig når vi nå slås sammen med kommuner som har bygd 

opp en sterkere hjemmebasert omsorg. Selve omleggingen gir en «pukkeleffekt» da pasienter 

som allerede bor på SOS selvsagt får fortsette å bo der samtidig som det må tilføres stillinger 

til hjemmetjenestene.  

I det framtidige Orkland anslås at SOS trenger fra 7 – 9 plasser for å dekke de lokale behov. I 

overgangen vil det sannsynligvis bo flere der da det antas at brukere som kommer fra de 

områdene som nå blir en del av Heim og Hitra fortsatt vil bli boende. Det forutsettes ei 

gradvis nedtrapping i brukerantallet og i 2019 søkes dette ivaretatt ved at ledige plasser selges 

til andre kommuner. Uten tilføring av oppgaver fra andre deler av Orkland vil senteret bli for 

stort. Fellesnemnda i Orkland har vedtatt en «Strategi for helse – og omsorgstjenesten i 

Orkland kommune», og hvor SOS er tiltenkt en rolle med avlastningstjenester for Orkland. 

Omfang og organisering må utredes nærmere og er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Dagens 

omsorgsboliger på SOS er bygningsmessig uegnet og preget av manglende vedlikehold. I 

økonomiplanen foreslås at disse rives og erstattes av nye omsorgsboliger tilknyttet fellesareal. 

Den generelle oppussingen på SOS som er påbegynt i 2017 og 2018 fortsetter i 2019. Bl.a. 

opprusting av lokaler til rehabilitering og kjøkkenet. 

Andre viktige investeringer er opprusting av Ven oppvekstsenter. Ifølge intensjonsavtalen for 

Heim skal dette tiltaket prioriteres og det forslås planmidler i 2019 og gjennomføring i 2020. 

Andre tiltak i 2019 er bl.a. ny reguleringsplan for Sunde, VA i samme område, oppussing av 

barnehagen på Krokstadøra og sluttføring av utbedringer på skolen på Krokstadøra. Det 

foreslås også at tidligere vedtak om minnesmerke for Martin Stokken nå gjennomføres. 

Snillfjord kommune har gjennom mange år slitt med svak økonomi, og det er da et lite 

paradoks at de økonomiske rammene isolert for Snillfjord nå er i ferd med å bedre seg. 

Vindkraftutbygginga på Geitfjellet er i gang og vil bety betydelige inntekter fra 

eiendomsskatt. Det er også flere som nå er interessert i utbygging av de to andre vindparkene, 

og det er her et betydelig potensiale for framtidige store inntekter. Likeså fikk Snillfjord i 

2018  22,6 mill. fra Havbruksfondet. Kommunestyret har disponert 4 mill. som lag og 

organisasjoner kan søke om til tiltak i lokalsamfunnene, men ellers er ikke noe av disse 

midlene foreslått disponert i rådmannens budsjettforslag.      

Vi er nå i en periode hvor det brukes mye tid på å gjennomføre sammenslåingen og i tillegg 

skal tjenestene fungere slik at ikke brukere og innbyggere opplever redusert kvalitet. Det blir 

likevel viktig at vi ikke har all oppmerksomhet på interne forhold og ikke klarer å ivareta den 

viktige rollen vi har som samfunnsutvikler. Lokalsamfunnene i Snillfjord skal fortsatt bestå 

og utvikles, og vi må også i sammenslåingsperioden bidra til dette. Det er en fare for at 

Krokstadøra som sentrum kan bli svekket både gjennom at kommunehusets virksomheter blir 

mindre og ved at vegen legges om. Spørsmål om Krokstadøra sentrum, bruken av 
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serviceområdet og kommunehusets funksjoner er ubesvart, men det bør gjennomføres 

prosesser hvor dette vurderes. Vegutbygging og vindkraft gir nye muligheter i flere 

lokalsamfunn, og vi må bidra til at dette både i anleggsperioden og i fortsettelsen kan gi 

ringvirkninger for lokalt næringsliv.       
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2. ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 
 

2.1 Driftsinntekter

 

Tabellen over viser at i regnskapsperioden 2015 – 2017 økte kommunens hovedinntektskilder 

netto med 7,8 mill kroner tilsvarende 8,0%. I samme periode har den gjennomsnittlige 

konsumprisindeksen økt med 7,6% i henhold til SSB, og gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,1% 

(deflator 5,9%). I og med at det i tildelingen av rammetilskudd har vært en del endringer fra 

år til år i hva som finansieres gjennom rammetilskudd vil sammenligningen ikke gi full 

rettferdighet. Ekstra tilskudd knyttet til kommunesammenslåing kommer også inn her. 

Statlige overføringer og skatteinntekter er kommunens viktigste inntekter, og utgjorde i 2017 

nesteen ¾-deler av brutto inntekter. I tillegg mottar mottok kommunen overføringer fra andre 

offentlige organer tilsvarende 15,7%, og til sammen tilsvarer disse tre postene 87,7% av 

kommunens totale inntekter. Dette er inntekter kommunen kun indirekte kan påvirke selv.  

Brukerbetaling, husleie, avgifter mv. er inntekter kommunen til en viss grad kan påvirke, men 

de fleste av kommunens betalingssatser er regulert av lover. 

Eiendomsskatt er den eneste inntekten kommunen i full utstrekning kan påvirke selv og 

eventuelt øke inntektene med, men selv med full beskatning på dette området vil den 

ikke utgjøre en stor del av de totale inntektene. Kommunen er derfor avhengig av at 

staten øker sine overføringer i takt med kommunens økte utgifter.  

Skatteinntektene har i perioden vært sterkt økende. Fra 2015 til 2017 var den totale økningen 

på hele 17%, og er den viktigste bidragsyteren til at det totale inntektsnivået har vist så vidt 

stor økning i perioden. I 2018 viser tallene per oktober en økning på hele 11,3 %.   

 

I tillegg til egen inntekt gjennomføres det en skatteutjevning mellom kommunene for å jevne 

ut forskjellene i inntekter. For Snillfjords del innebærer dette at kommunen får tilført en 

inntektsutjevning som medfører at skatteinntektene heves til ca 94% av landsgjennomsnittet.  

Inntektsutjevningen inngår i linjen for rammetilskudd. I og med at skatteinngangen for 

Snillfjord i snitt har vært høyere enn landsgjennomsnittet, har skatteutjevningen blitt noe 

redusert i perioden. 

Størrelsen på rammetilskuddet, sett bort fra inntektsutjevningen, er beregnet utfra flere 

kriterier hvor folketall og alderssammensetning har direkte virkning på størrelsen av 

rammetilskuddet. I tillegg er det flere andre faktorer som spiller inn, men disse vil som oftest 

(tall i 1000 kr)

Skatt inntekt og formue 23,30 % 23 803 23,07 % 24 233 22,74 % 22 694 21,30 % 20 716

Rammetilskudd 51,31 % 52 432 48,92 % 51 389 52,60 % 52 498 52,30 % 50 870

Brukerbetaling, husleier, 0,00 %

avgifter, salg etc. 11,70 % 11 952 11,00 % 11 555 10,46 % 10 441 11,73 % 11 411

Div. overføringer fra stat, 0,00 %

fylke, kommuner 12,08 % 12 342 15,72 % 16 513 12,70 % 12 673 13,23 % 12 868

Eiendomsskatt/Andre skatter 1,61 % 1 650 1,30 % 1 362 1,50 % 1 492 1,45 % 1 408

Brutto driftsinntekter 100,00 % 102 179 100,00 % 105 052 100,00 % 99 798 100,00 % 97 273

REGNSKAP 2017 REGNSKAP 2016 REGNSKAP 2015BUD 2018
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ikke variere like mye år for år. I budsjett og økonomiplan tas det utgangspunkt i KS sine 

beregninger av rammetilskudd og skatteinntekter. 

 

2.2 Driftsutgifter 
 

Kommunens driftsutgifter har de siste årene vært som følger: 

 

Kommunens største utgiftspost er lønn og sosiale utgifter. Totalt tilsvarer denne posten over 

2/3-deler av kommunens totale kostnader. Brutto driftsutgifter har i perioden 2015 til 2017 

økt med 9,7 mill kroner, tilsvarende 9,9%. Brutto driftsinntekter har i samme periode økt med 

7,8 mill kroner, hvilket tilsvarer en svekkelse av brutto driftsresultat med 2,1 mill kroner i 

perioden. 

Avskrivningskostnadene blir i kommunal sammenheng nullstilt i driftsregnskapet. For å 

synliggjøre kapitalkostnaden utgiftsføres avdrag på lån i driftsregnskapet. 

2.3 Brutto driftsresultat 

Brutto driftsresultat viser hvor mye kommunen har disponibelt til å dekke finanskostnader 

(renter og avdrag).  

 

Som det fremgår i tabellen over viser regnskapet at det har vært en markant svekkelse av 

brutto driftsresultat i perioden fra 2012 til 2017 og viser en trend som sier at kommunen øker 

2014 2015 2016 2017 2018

0-1 år 19 20 18 19 24

2-5 år 28 34 29 36 40

6-15 år 109 100 101 96 90

16-22 år 110 103 96 93 79

23-66 år 534 531 517 530 550

67 - 79 år 127 123 133 134 133

80 - 89 år 59 62 58 62 60

90 år og over 9 11 14 12 10

Totalt antall innbyggere 995 984 966 982 986

(tall i 1000 kr)

Lønn og sosiale utgifter 68,12 % 71 353 67,89 % 72 820 66,82 % 67 306 65,65 % 64 058

Kjøp av varer og tjenester 15,63 % 16 377 16,51 % 17 711 16,98 % 17 101 16,57 % 16 171

Kjøp av varer og tjenester som 

erstatter komm.egenprod. 8,73 % 9 146 7,64 % 8 193 8,56 % 8 618 8,40 % 8 195

Overføringer 2,69 % 2 821 4,47 % 4 793 3,38 % 3 403 5,12 % 4 993

Avskrivning 4,82 % 5 054 3,49 % 3 747 4,27 % 4 300 4,26 % 4 153

Brutto driftsutgifter 104 751 107 265 100 729 97 569

Syke/fødselspenger 0 3 992 2 741 3 414

Netto lønn og sosiale utg. 68,12 % 71 353 64,17 % 68 828 64,10 % 64 565 62,15 % 60 644

BUD 2018 REGNSKAP 2017 REGNSKAP 2016 REGNSKAP 2015

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

Kroner -1 385 10 -297 -296 -931 -2 213 -852

Prosent -1,55 % 0,01 % -0,31 % -0,30 % -0,93 % -2,11 % -0,87 %

BRUTTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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sine utgifter betraktelig raskere enn pengene kommer inn. I budsjett 2018 lå det inne et 

forventet negativt brutto driftsresultat på 2,57 mill kroner tilsvarende  -2,51%  av brutto 

driftsinntekter. 

2.4 Finanstransaksjoner 

Finanstransaksjonene består på inntektssiden av renteinntekter, avdrag på utlån og utbytte. På 

utgiftssiden kommer renteutgifter og avdrag på innlån. I den siste femårsperioden har det vært 

lav rente i hele perioden, og per i dag ligger styringsrenten på 0,75% som fortsatt er svært lav 

selv om den ble justert opp tidligere i år. Den lave renten har bidratt til at kommunen med sitt 

netto innlån har spart betydelige summer sammenlignet med årene i forkant. Lånegjelden har i 

perioden vært lav, men har på bakgrunn av økende investeringer økt de siste årene. 

Kommunen valgte i 2015 å gå over til minimumsavdrag på lån, dette medførte fra og med 

dette året at kommunen sparte om lag 1 mill i forhold til tidligere år. Utbyttet fra 

TrønderEnergi har vært varierende i perioden med 2,23 mill kroner i 2013, ned til 0,5 mill 

kroner i 2017 og opp til 1,7 mill kroner i 2018. 

Det har vært store investeringer i 2017 og tilsvarende er lagt inn i budsjett for 2018 som 

medfører at både finanskostnadene og låneporteføljen øker. 

 

Kommunens brutto lånegjeld viser følgende utvikling i perioden: 

 

2.5 Netto driftsresultat 

Netto driftsresultat er et av de viktigste resultatbegrepene i kommuneøkonomien. Det forteller 

hva en kommune har igjen av sine løpende driftsinntekter når driftsutgifter, renter og avdrag 

er betalt. Et negativt netto driftsresultat betyr at kommunen tærer på sin kapital og må bruke 

fonds for å dekke sine utgifter. Anbefalingen fra teknisk beregningsutvalg for kommunal 

økonomi er at resultatet i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på 1,5 til 2% for at 

formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas og kommunen skal ha midler til å ta uforutsette 

utgifter. 

 

Som det fremgår av tabellen over har netto driftsresultat i perioden i snitt vært vesentlig under 

anbefalingene, unntaket er 2013 og 2015. Dette indikerer at kommunen ikke tilfredsstiller 

formuesbevaringsprinsippet. Kommunen har likevel netto økt sin fondsreserve med 2.535.000 

kroner i perioden.   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

Kroner -2 923 -1 238 -2 609 -1 877 -2 943 -2 874 -2 411

FINANSKOSTNADER I KRONER

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

Kroner 50 949 48 882 50 799 59 444 62 407 72 371 57 475

LÅNEPORTEFØLJE - BRUTTO INNLÅN

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Snitt

Kroner -2 839 2 269 994 1 979 426 -294 422

Prosent -3,18 % 2,46 % 1,05 % 2,03 % 0,43 % -0,28 % 0,42 %

NETTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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Budsjettet som ble fremlagt for 2018 viser et netto driftsresultat på -589.000 kroner som 

medfører at vi dette året vil tære på tidligere oppspart egenkapital. 

2.6 Fondsutvikling 

Det totale volumet av fondsmidler har for drift i perioden 2012 – 2017 økt med 4,22 mill 

kroner, mens fondsmidler knyttet til investeringer har økt med 611.000 kroner, totalt 4,83 mill 

kroner som viser en positiv utvikling. 

 

Det har i perioden vært fokusert på å øke andelen av fondsmidler på disposisjonsfondet og 

heller benytte midler fra andre fond for dermed å komme opp på anbefalt nivå for dette fondet 

på 5% eller mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 Bør være:

Disposisjonsfond 4 715 5 175 4 305 4 643 3 103 2 867

Bundne driftsfond 8 899 8 836 8 687 7 071 7 617 6 528

Ubundne investeringsfond 3 303 3 302 5 950 3 303 2 619 2 603

Bundne investeringsfond 2 085 2 085 2 085 2 085 2 085 2 174

Sum fondsmidler 19 001 19 398 21 027 17 102 15 424 14 172

Soliditet

Disp.fond i prosent

av driftsinntekter 4,49 % 5,19 % 4,43 % 4,90 % 3,36 % 3,21 % > 5%

Fondsmidler
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3. KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2019 OG 

ØKONOMIPLAN 2019-2022 

 

3.1 Generelt 
Den konsekvensjusterte budsjettoversikten skal angi utviklingen i den økonomiske 

handlefriheten dersom en viderefører inneværende års drifts- og tjenestenivå samt 

konsekvenser av politisk fattede vedtak. 

Kommunelovens krav er at det lages en realistisk oppstilling over sannsynlige inntekter, 

forventede utgifter og prioriterte oppgaver i budsjett- og planperioden. Hva som er 

sannsynlige inntekter og forventede utgifter må i stor utstrekning baseres på skjønn, og 

munner ut i det vi kaller konsekvensjustert budsjettoversikt. 

Prioriterte oppgaver handler derimot om politiske prioriteringer og bevilgninger til ulike 

formål, innenfor de forventede økonomiske rammene i perioden. En sentral problemstilling i 

forbindelse med framskrivning av utgiftssiden er imidlertid å skille mellom hvilke 

tiltak/utgiftsøkninger som etter stor sannsynlighet må gjennomføres uansett, og hvilke 

tiltak/utgiftsøkninger som en i realiteten kan si ja eller nei til (politisk prioritering). 

Det kan også foreligge planer om tiltak som må gjennomføres uansett, men hvor omfanget av 

tiltakene vil være gjenstand for politisk prioritering. Igjen må det brukes beste skjønn. 

Hovedutfordringene med å lage en oppstilling over sannsynlige inntekter og forventede 

utgifter er uforutsigbare rammebetingelser. Fra år til år er det til dels store endringer i bl.a: 

 Merutgifter pga lønnsoppgjør (lønn utgjør 2/3-deler av totale driftsutgifter) 

 Innbyggernes behov for tjenester (helse/sosial, undervisning, barnehage) 

 Statlige tilskuddsordninger til ulike formål 

 Statlige lover og forskrifter som påvirker kommunens utgifter/inntekter 

 Omfordeling av oppgaver mellom forvaltningsnivåer 

 Innbyggertall og alderssammensetning 

 Skatteinntekter og øvrige rammetilskudd 

 Rentenivå 

 Prisnivå på ulike varer og tjenester 

 Pensjonskostnader 

 

Dette er i stor grad forhold som er vanskelig å påvirke, men som langt på vei bestemmer både 

de økonomiske rammene og hvilke tjenester vi må levere. I budsjett- og planperioden vil de 

fremskrevne økonomiske rammene bli mer usikre jo lenger ut i perioden vi kommer. 
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3.2 Framskrivning løpende drift, generelle forutsetninger og 

retningslinjer budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 

3.2.1 Kommunereform 

Snillfjord kommune er i henhold til kommunestyrevedtak vedtatt delt i 3 med virkning fra 1. 

januar 2020. Prosessen med deling er startet opp, og det vil fortløpende bli vurdert overføring 

av ansvar for tjenester og annet til de nye kommunene. Dette vil fram til 2020 bli gjennomført 

ved interkommunale avtaler/kjøp av tjenester, mens det etter 2020 vil inngå som en del av de 

nye kommunene. 

Hvilke konsekvenser dette vil ha for økonomien i kommunen er i en viss grad hensyntatt i 

budsjett og økonomiplan, men det er i utgangspunktet lagt opp til at kommunen drives på 

tilnærmet samme vis som i dag i presentasjonene som fremlegges.  

Det vises for øvrig til rådmannens kommentar 

3.2.2 Pris og lønnsvekst 

Statsbudsjettet for 2019 ble fremlagt 8. oktober 2018. Pris og lønnsvekst i kommunesektoren 

(deflator) anslås til 2,6 %. Deflatoren er en vekting av pris- og lønnsvekst hvor lønnsveksten 

utgjør 2/3-deler av resultatet.  

I budsjettforutsetningene for 2019 er det lagt inn en lønnsvekst på 2,7%. Prisveksten er lagt 

inn med et snitt tilsvarende 2,0%. 

 

For perioden 2020 – 2022 er det lagt inn en nominelle tall, hvilket vil si at vi viderefører 

samme beløp som i 2018 og justerer kun for endringer i inntekter og utgifter. 

3.2.3 Renteutvikling/utbytte 

Styringsrenten er redusert de siste år fra et nivå på 1,5% i 2012 til 0,5% i 2016. I oktober 2018 

ble rentesatsen endret for første gang på 2,5 år opp til 0,75%. Norges bank forventer i sine 

anslag en gradvis økning opp til om lag 2% ved utgangen av 2021.   

Utbyttet fra Trønder-Energi er lagt inn med et forventet utbytte på kroner 1.250.000,-. Dette 

er basert på et snitt av 2017 hvor vi fikk utbytte på 519.000 kroner og 2018 hvor utbyttet var 

økt til 1.735.000 kroner.  

Renteinntekten på ansvarlig lån på 9 mnok til Trønder-Energi er lagt inn med 7,1 % og gir en 

inntekt på kr 639.000.  

3.2.4 Pensjonskostnader 

Anslag på pensjonspremier og prognose for premieavvik mottatt fra KLP og SPK viser 

følgende anslag for 2019 er mottatt og følgende satser er lagt inn for dekning av arbeidsgivers 

andel av brutto lønnskostnader 
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KLP:     19,00 %   

SPK:     12,00 % 

Satsene som er benyttet er konservative for å kunne dekke inn endringer. Samme premiesats 

er benyttet i hele økonomiplanperioden 

Anslag premieavvik 2019: 

Positivt premieavvik inntektsføres med kr 3.405.000,- inkl arbeidsgiveravgift i 2019. 

Premieavviket for 2019 utgiftsføres fra 2020 med 1/7 hvert år.  

For 2019 vil amortiseringskostnaden (avskrivningen) av tidligere års premieavvik tilsvare kr 

1.064.000 inklusiv arbeidsgiveravgift. 

I forbindelse med kommunereformen bør det vurderes om eventuell eldre premieavvik bør 

utgiftsføres før sammenslåing for å forenkle prosessen. Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men 

vil bli vurdert. Den resultatmessige kostnaden for dette vil bli om lag 4 mill kroner. 

3.3 Driftsinntekter 

3.3.1 Rammetilskudd og skatt 

 

Beregninger er foretatt i henhold til fremlagt statsbudsjett.  

 Regn 

2017 

Bud 

2018 

Statsbud 

2019 

Bud 

2019 

Bud 

2020 

Bud 

2021 

Bud 

2022 

Ord rammetilskudd 

inkl skjønnsmidler  

 48.144  47.967 50.770 50.770 50.770 50.770 50.770 

Inntektsutjevning    3.255    4.465   3.992 3.992 3.992 3.992 3.992 

Skatteinngang  24.232  23.803 24.548 25.048 25.048 25.048 25.048 

SUM  75.631  76.235 79.310 79.810 79.810 79.810 79.810 

Tab. 1 

Sett i forhold til det kommunen fikk samlet fikk inn på rammetilskudd og skatt i 2017 er 

økningen henhold til Statsbudsjettet kr 3.679.000,- på to år. Inne i dette beløpet ligger det i 

tillegg et øremerket tilskudd til Frivilligsentralen på kr 392.000,- som ble lagt inn i 

rammetilskuddet fra og med 2018 slik at det reelle tilskuddet viser en økning på kr 

3.287.000,- samlet for 2017 og 2018.  Dette tilsvarer en økning på 4,3% totalt fra 2016 til 

2018.  

I budsjettet er det lagt inn en skatteinngang tilsvarende kr 25.048.000,-, dvs kr 500.000,- 

høyere enn angitt i statsbudsjettet. Dette er basert på at virkelig skatteinngang for 2018 per 

oktober viser en økning fra 2017 på 11,3%. Dette er imidlertid vesentlig bedre enn 

landsgjennomsnittet slik at det må forventes redusert inntekt på inntektsutjevningen.  

I økonomiplanperioden 2020-2022 er det lagt inn flat utvikling. 
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3.3.2 Eiendomsskatt: 

Eiendomsskatt på verk og bruk ble vedtatt innført fra 2009 i medhold av eiendomsskatteloven 

§§ 2, 3 og 4. Det gjøres ikke endring i eiendomsskatten, 7 promille videreføres i 2019 og 

foreslås på samme nivå i 2020-2022. 

Beregningene som er gjort for 2019 er identiske med forutsetningene som ble lagt i budsjett 

2018. Her ble det gjort et fratrekk tilsvarende 1/7-del av verker og bruk basert på nye regler i 

eiendomsskatteloven vedtatt i 2018. 

For perioden 2020-2022 er det også videreført det som ble lagt inn i budsjett for 2018. I og 

med at Snillfjord blir delt fra 2020 vil denne reelle eiendomsskatten i økonomiplanperioden 

avhengig av de vedtak som gjøres i de nye kommunestyrene. 

 

 

Beregningene som er lagt til grunn for de enkelte nye eiendomsskatteelementene er forsiktig 

vurdert. For vindkraft er det estimert at kostnadene vil ligge på 1,6 mrd kroner basert på 

totalkostnad for hele vindkraftutbyggingen. Eiendomsskattegrunnlaget som er lagt til grunn 

for utskrivning av eiendomsskatt tilsvarende 7,3 mill kroner i 2021 tilsvarer 1,05 mrd kroner 

eller 65% av estimerte utbyggingskostnader. 

Denne vurderingen er gjort basert på usikkerhet rundt de estimerte kostnadene samt at 

tidligere erfaringer viser at den industrielle taksten på vindkraftanlegg kan variere, men at en 

tommelfingerregel er at den vil være på 70-100% av parkens totale investeringskostnad.  

Potensialet for eiendomsskatt fra vindkraftutbyggingen vil om den industrielle taksten 

legges på 100% av 1,6 mrd være 11,2 mnok i 2021. 

3.3.3 Havbruk 

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 

prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom 

Havbruksfondet til kommunal sektor. Alle kommuner med oppdrett av edelfisk får en 

respektiv andel av inntektene som fordeles årlig. Midlene fordeles i henhold til den enkelte 

kommunes andel av lokalkapasitetene i hele landet. Utbetalingene skjer i oktober hvert år. 

Første utbetaling fra fondet skjedde i 2017 med et mindre beløp. I 2018 ble det lagt ut nye 

konsesjoner som totalt medførte en utbetaling til norske kommuner på 2.362 mrd kroner. 

Snillfjords andel av totalkapasiteten tilsvarer 0,96%, og Snillfjord mottok i oktober 2018 en 

utbetaling på kr 22.672.296. Budsjettet for 2018 var på kr 2.130.000,- 

bud 2018 bud 2019 bud 2020 bud 2021 bud 2022

Nye kraftlinger

Ny trafo 200

Vindkraft 300 2 000 5 000 0

Nye eiendomsskatteregler -130 -130 -130

Utskrevet eiendomsskatt 1 650 2 020 3 890 8 760 8 760

Eiendomsskatt 2018 - 2022
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Det er lagt opp til at det blir lagt ut nye konsesjoner annet hvert år i perioden framover, det vil 

si at det i 2020 blir lagt ut nye konsesjoner for salg. I mellomårene (2019) vil det bli 

gjennomført en utbetaling til de kommuner som har klarert nye lokaliteter for oppdrett de siste 

to årene.  

Det er ikke lagt inn inntekter fra havbruksfond i budsjett 2019, og heller ikke i perioden 2020-

2022. Det er sannsynlig at kapasiteten i oppdrettsnæringen øker, men usikkerheten med 

hensyn på både konjunkturer og miljøfaktorer tilsier at en så vidt usikker inntekt ikke bør tas 

inn i budsjett og økonomiplan. 

Det er per i dag ikke avklart hvor stor andel av Snillfjords havbruksnæring som går til de 

enkelte nye kommuner.  

3.3.4 Andre inntekter 

Gebyrene for de fleste områder er økt i henhold til deflator med 2%. 

Unntaket er vannforsyning hvor kommunen per utgangen av 2017 hadde totalt kr 654.586,54 

på ordinære fonds og i tillegg gjenstår kr 765.000,- på midler mottatt fra Statens vegvesen i 

forbindelse med FV714, totalt kr 1.419.586,54. Dette er midler som tilhører de eiendommer 

som er tilknyttet kommunale vannverk og som ikke skal gå inn i de nye kommunene etter 

2020. For å få redusert fondene ble det i 2018 gjort en reduksjon i satsene for  vannavgiften 

med 20% og dette videreføres i 2019. 

I og med at det er planlagt flere større investeringer på vannanlegg samt at det vil komme 

flere abonnenter som følge av riggområder i forbindelse med veiutbygging samt egne nybygg 

vil kostnader og inntekter bli fulgt nøye opp utover 2018 og 2019 for å sikre at det endelige 

resultatet sikrer at fondene nulles ut. Eventuelle forslag til endringer av satsene for vannavgift 

kan derfor komme i løpet av budsjettåret. 

3.4 Driftsutgifter 

Driftsutgiftene i budsjett 2019 viser en betydelig økning i forhold til året før. Det er spesielt 

på disse områdene det er lagt inn økte kostnader i forhold til budsjett 2018: 

• Fødselstallene de siste år har vært høye og innebærer behov for økte ressurser til 

barnehagene. 

• Omsorgsdreining fra institusjon til hjemmebaserte tjenester, som ble gjennomført 

i 2018, gir «pukkeleffekt» og økonomiske ringvirkninger også i 2019. 

• Tre-deling av kommunen gir utfordringer i form av høy grad av involvering i tre 

retninger som utfordrer driften. I tillegg vil overføring av oppgaver til nye 

kommuner både gi oppfølgingsutfordringer og økte kostnader i startfasen. 

• Tilpasninger til færre pasienter på Snillfjord Omsorgssenter starter i 2019 og 

tilpasninger til redusert elevtall starter i 2020. 
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3.5 Brutto driftsresultat  

Brutto driftsresultat (brutto driftsinntekter – brutto driftsutgifter) viser hvor mye kommunen 

har disponibelt til å dekke netto finanskostnader (renter og avdrag). 

 

Brutto driftsresultat vil i planperioden 2019 – 2020 være negative basert på det driftsnivået 

som er lagt inn i planperioden. I 2021 kommer inntektene fra eiendomsskatt fra vindkraft inn 

for fullt og bidrar til at resultatet snur i positiv retning.  

3.6 Finanskostnader 

Netto lånegjeld vil basert på investeringene som er lagt inn i budsjettet økes i perioden. Selv 

om store deler av investeringene er knyttet opp mot selvkost i form av vannavgift og husleie 

påvirker det finanskostnadene i form av økte avdrag og renter. 

Det er lagt inn estimerte minimumsavdrag i budsjett og økonomiplan. 

Obligasjonslånet kommunen har gitt til TrønderEnergi er sikret en fast årlig rente på 7,1%.        

 

Utbyttet på aksjene kommunen har i Trønderenergi har som nevnt over variert de senere år. I 

2018 er det budsjettert med 1.250.000,- kr i utbytte. 

3.7 Netto driftsresultat  

Netto driftsresultat viser at Snillfjord kommune for å få et resultat i balanse må bruke fond i 

perioden fram til eiendomsskatten fra vindkraft kommer inn i 2021.  

 

Tallene viser at Snillfjord i planperioden 2019-2020 vil få et akkumulert negativt netto 

driftsresultat på 9.440.000,- kr. Dette innebærer at kommunen vil bruke tilsvarende av 

fondsmidler i denne perioden. I 2021 og 2022 er det budsjettert med et positivt netto 

driftsresultat. 

 

 

 

 

2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022

Kroner -2 213 -2 574 -6 241 -4 371 499 499

Prosent -2,11 % -2,52 % -5,81 % -4,00 % 0,44 % 0,44 %

BRUTTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER

2017 Bud 2018 Bud 2019 Bud 2020 Bud 2021 Bud 2022

Kroner -294 -589 -5 195 -4 245 275 635

Prosent -0,28 % -0,58 % -4,84 % -3,88 % 0,24 % 0,56 %

NETTO DRIFTSRESULTAT I KR OG PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER
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4 Økonomiske oversikter 

Konsekvensjustert Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 

 

 

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT   Regnskap 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 4 610 610 4 430 120 4 827 000 4 827 000 4 827 000 4 827 000

Andre salgs- og leieinntekter 6 944 808 7 521 500 7 016 000 7 016 000 7 016 000 7 016 000

Overføringer med krav til motytelse 15 118 686 8 636 000 13 482 000 13 482 000 13 482 000 13 482 000

Rammetilskudd 51 388 599 52 432 000 54 762 000 54 762 000 54 762 000 54 762 000

Andre statlige overføringer 421 022 546 352 250 000 250 000 250 000 250 000

Andre overføringer 501 947 10 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Skatt på inntekt og formue 24 232 674 23 803 000 25 048 000 25 048 000 25 048 000 25 048 000

Eiendomsskatt 1 362 102 1 650 000 2 020 000 3 890 000 8 760 000 8 760 000

Andre direkte og indirekte skatter 471 223 3 150 000 0 0 0 0

Sum driftsinntekter 105 051 671 102 178 972 107 445 000 109 315 000 114 185 000 114 185 000

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 61 937 235 58 619 801 63 282 772 63 282 772 63 282 772 63 282 772

Sosiale utgifter 10 882 756 12 734 945 13 538 485 13 538 485 13 538 485 13 538 485

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 17 710 988 16 376 948 18 798 016 18 798 016 18 798 016 18 798 016

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8 193 231 9 145 750 10 162 533 10 162 533 10 162 533 10 162 533

Overføringer 5 368 128 4 399 425 4 428 500 4 428 500 4 428 500 4 428 500

Avskrivninger 4 793 342 5 054 000 4 935 200 4 935 200 4 935 200 4 935 200

Fordelte utgifter -1 620 758 -1 578 256 -1 460 000 -1 460 000 -1 460 000 -1 460 000

Sum driftsutgifter 107 264 922 104 752 613 113 685 506 113 685 506 113 685 506 113 685 506

Brutto driftsresultat -2 213 251 -2 573 641 -6 240 506 -4 370 506 499 494 499 494

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 1 396 266 1 429 000 2 720 000 2 520 000 2 470 000 2 620 000

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

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansinntekter 1 396 266 1 429 000 2 720 000 2 520 000 2 470 000 2 620 000

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 1 233 997 1 348 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 3 036 174 3 150 000 4 260 000 4 980 000 5 280 000 5 070 000

Utlån 0 0 0 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 4 270 171 4 498 000 6 610 000 7 330 000 7 630 000 7 420 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner -2 873 906 -3 069 000 -3 890 000 -4 810 000 -5 160 000 -4 800 000

Motpost avskrivninger 4 793 341 5 054 000 4 935 200 4 935 200 4 935 200 4 935 200

Netto driftsresultat -293 815 -588 641 -5 195 306 -4 245 306 274 694 634 694

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 63 713 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 523 858 904 399 0 0 0 0

Bruk av bundne fond 2 012 912 2 834 242 5 722 663 4 245 306 0 0

Sum bruk av avsetninger 2 600 483 3 738 641 5 722 663 4 245 306 0 0

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 63 713 3 150 000 0 0 274 694 634 694

Avsatt til bundne fond 2 169 070 0 527 357 0 0 0

Sum avsetninger 2 232 783 3 150 000 527 357 0 274 694 634 694

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 73 885 0 0 0 0 0
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BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT   Regnskap 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022

Skatt på inntekt og formue 24 232 674 23 803 000 25 048 000 25 048 000 25 048 000 25 048 000

Ordinært rammetilskudd 51 388 599 52 432 000 54 762 000 54 762 000 54 762 000 54 762 000

Skatt på eiendom 1 362 102 1 650 000 2 020 000 3 890 000 8 760 000 8 760 000

Andre direkte eller indirekte skatter 471 223 3 150 000 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd 421 022 546 352 250 000 250 000 250 000 250 000

Sum frie disponible inntekter 77 875 621 81 581 352 82 080 000 83 950 000 88 820 000 88 820 000

Renteinntekter og utbytte 1 396 266 1 429 000 2 720 000 2 520 000 2 470 000 2 620 000

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 1 233 997 1 348 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 3 036 174 3 150 000 4 260 000 4 980 000 5 280 000 5 070 000

Netto finansinnt./utg. -2 873 906 -3 069 000 -3 890 000 -4 810 000 -5 160 000 -4 800 000

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 63 713 3 150 000 0 0 274 694 634 694

Til bundne avsetninger 2 169 070 0 527 357 0 0 0

Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 63 713 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger 523 858 904 399 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 2 012 912 2 834 242 5 722 663 4 245 306 0 0

Netto avsetninger 367 700 588 641 5 195 306 4 245 306 -274 694 -634 694

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift 75 369 415 79 100 993 83 385 306 83 385 306 83 385 306 83 385 306

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -75 295 530 -79 100 993 -83 385 306 -83 385 306 -83 385 306 -83 385 306

Mer/mindreforbruk 73 885 0 0 0 0 0

Til fordeling fra skjema 1A 75 369 415 79 100 993 83 385 306 83 385 306 83 385 306 83 385 306

HK 1.1 Politikk og Sentraladministrasjon

Netto driftsramme 11 666 009 10 130 307 10 855 507 10 855 507 10 855 507 10 855 507

HK 1.2 Oppvekst

Netto driftsramme 21 516 837 24 882 314 27 660 904 27 660 904 27 660 904 27 660 904

HK 1.3 Helse og Omsorg

Netto driftsramme 31 857 079 33 387 326 33 652 760 33 652 760 33 652 760 33 652 760

HK 1.4-1.6 Teknisk, Næring og Miljø

Netto driftsramme 10 255 605 10 701 046 11 216 135 11 216 135 11 216 135 11 216 135

Sum netto driftsrammer 75 295 530 79 100 993 83 385 306 83 385 306 83 385 306 83 385 306

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -73 885 0 0 0 0 0
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5 Overordnede mål planperioden 2019-2022 

Styringskort for Rådmannen Snillfjord kommune 2019 - 2022 

 
VISJON:    Sammen i Snillfjord for et levende samfunn 

Overordnet målsetting: Snillfjord kommune skal legge til rette for at 

innbyggerne skal ta valg i eget liv for å kunne utnytte sine 

ressurser til å leve et selvstendig og godt liv. 

Satsingsområder:   Livskvalitet, Attraktiv og Bo og Leve 

 
 SAMFUNN  TJENESTE MEDARBEIDERE ØKONOMI 

Mål 
 
 
 
 
 

S1. Snillfjord kommune skal være et 

foretrukket samfunn å bo og leve i.  

S2.  Folkehelsearbeidet skal 

forsterkes og frivilligheten skal vies 

positiv oppmerksomhet.  

S3. Oppvekstvilkår i Snillfjord 

kommune skal preges av mangfold og 

kvalitet med fokus på fysisk aktivitet 

og styrking av foreldrerollen 

T1. Krav til normal god 

kvalitet og brukertilpasning i 

tjenesteproduksjonen.  

T2. Kommunen skal yte en 

moderne, kompetent og 

effektiv tjenesteproduksjon i 

samsvar med verdiplattformen 

og gjeldende 

tjenestestandarder. 

T3. Finne gode 

samarbeidsløsninger med 

nabokommunene der dette 

gavner innbyggerne. 

M1. Ledere og medarbeidere 

som handler i samsvar med 

kommunens verdiplattform. 

M2. Ledere og medarbeidere 

skal ha HMS fokus i sin 

arbeidsutøvelse. 

M3. Tilstedeværelse(nærvær) i 

samsvar med kravene i IA-

avtalen. 

Ø1.Årlig krav til netto 

driftsresultat. 

Ø2. Netto 

finansutgifter(konsern) skal 

ikke overstige 5 % av frie 

inntekter.  

Suksess- 
kriterier 
 
 
 
 

S1. Snillfjordssamfunnet skal være 

preget av god livskvalitet og et 

positivt omdømme. 

S2. Tiltak som fremmer folkehelsen 

prioriteres, og politisk og 

administrativ ledelse drøfter dette i all 

saksbehandling.  

S3. Gode fagfolk som kan observere, 

fortolke, forstå og handle, herunder 

Utbygging av lekeområder 

Bruk av «Arbeidsløypa» 

 

T1. Aktiv bruk av 

internkontroll- og HMS-

systemene.  

T2. Digitale tjenester og 

velferdsteknologiske løsninger 

utvikles på alle 

tjenesteområder for å fremme 

kvalitet, innovasjon og 

effektivitet i 

tjenesteproduksjonen. 

T3. Samarbeidsløsningene må 

sikre bedre kvalitet og mer 

effektivt ressursutnyttelse enn 

egenproduksjon. 

M1. Klar og tydelig ledelse 

og myndiggjorte medarbeidere 

M2. Planmessig 

lederopplæring og 

medarbeideropplæring med 

sikte på å utvikle en helhetlig 

arbeidsgiverpolitikk. 

M3.Trepartssamarbeidet 

videreutvikles. 

 

Ø1. Aldri svakere enn 1 %  

Ø2. Balansert styring av 

gjeldsbyrden og gode 

sammenhenger mellom 1. og 4. 

året 

Kvalitets- 
kriterier 
 
 
 
 
 

S1. Vekst i folketallet og økt  

næringsetablering. 

S2. Innbyggerne i Snillfjord bidrar til 

og opplever et inkluderende samfunn 

preget av raushet og kreativitet. 

S3. Gode oppvekst- og læringsmiljø 

skaper gode resultater. 

T1. Strukturert rapportering 

som i tillegg til økonomi også 

omfatter sykefravær, restanser 

og avvik. 

T2. Nye, moderne løsninger 

tilbys. Disse kan erstatte 

tradisjonelle løsninger.  

T3. Interkommunale og/eller 

regionale løsninger i rammen 

av eksisterende 

samarbeidsavtaler. 

T4. Brukerundersøkelser 

gjennomføres 

M1. Verdiplattformen er kjent 

og blir etterlevd av alle 

M2. Motiverte medarbeidere 

som trives og føler seg 

verdsatt. 

M3. Arbeidsnærvær ikke 

lavere enn foreskrevet i 

IA*avtalen. 

M4. Medarbeiderundersøkelse 

gjennomføres 

 

Ø1. Tertialrapporter til 

formannskapet og 

kommunestyret  

Ø2. Forholdet mellom 

driftsinntekter og lånegjeld skal 

ivaretas på dagens nivå og 

driften skal preges av 

forutsigbarhet og kontinuitet. 

Ø3. Månedlig økonomirapport i 

enhetene 

 

IA - Inkluderende arbeidsliv 
HMS - Helse, miljø og sikkerhet 
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6 Konsekvensjusteringer per rammeområde  
 
Hovedoversikt drift:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til fordeling på rammeområder Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2 017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Politikk og sentraladministrasjon

101 Ordfører (politisk virksomhet 3 581 140 3 013 852 3 219 561 3 219 561 3 219 561 3 219 561

110 Rådmann 3 377 611 2 808 000 2 909 896 2 909 896 2 909 896 2 909 896

121 Leder fellestjenester 4 707 258 4 308 455 4 726 050 4 726 050 4 726 050 4 726 050

Sum rammeområde 1 - Politikk og sentraladm 11 666 009 10 130 307 10 855 507 10 855 507 10 855 507 10 855 507

2 Oppvekst

200 K-sjef oppvekst - administrasjon 2 132 482 2 643 887 2 967 000 2 967 000 2 967 000 2 967 000

211 Leder Krokstadøra oppvekstsenter 10 854 128 13 071 684 13 626 648 13 626 648 13 626 648 13 626 648

221 Leder Hemnskjela oppvekstsenter 3 715 095 3 750 433 4 814 368 4 814 368 4 814 368 4 814 368

231 Leder Ven oppvekstsenter 4 154 729 4 533 340 5 432 055 5 432 055 5 432 055 5 432 055

240 K-sjef oppvekst - kultur, idrett og ungdomsarbeid 660 403 882 970 820 833 820 833 820 833 820 833

Sum rammeområde 2 - Oppvekst 21 516 837 24 882 314 27 660 904 27 660 904 27 660 904 27 660 904

3 Helse og omsorg

300 K-sjef H/O - administrasjon 1 261 906 1 615 289 1 623 580 1 623 580 1 623 580 1 623 580

310 K-sjef H/O - Snillfjord omsorgsenter 20 428 736 17 071 574 16 085 998 16 085 998 16 085 998 16 085 998

320 K-sjef H/O - åpen omsorg 2 247 328 6 848 823 8 066 801 8 066 801 8 066 801 8 066 801

330 K-sjef H/O - barnevern / NAV 3 351 884 3 870 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000 3 620 000

340 K-sjef H/O - helsetjenester 4 567 224 3 981 640 4 256 381 4 256 381 4 256 381 4 256 381

Sum rammeområde 3 - Helse og omsorg 31 857 079 33 387 326 33 652 760 33 652 760 33 652 760 33 652 760

4 Teknisk, landbruk og miljø

400 K-sjef TLM - næring, naturforvaltning, administrajon 613 760 1 646 622 1 518 246 1 518 246 1 518 246 1 518 246

410 K-sjef TLM - oppmåling og kartverk, areal og byggesaker 661 604 1 474 712 1 735 637 1 735 637 1 735 637 1 735 637

421 Brannsjef - brannvern og brannberedskap 1 913 209 1 701 502 1 629 252 1 629 252 1 629 252 1 629 252

431 Avd.leder FDV - bygg og eiendomsforvaltning 6 576 793 6 071 810 6 168 120 6 168 120 6 168 120 6 168 120

441 Avd.leder FDV - vannforsyning -647 507 -805 500 -512 420 -512 420 -512 420 -512 420

451 Avd.leder FDV - avløp og renovasjon -142 342 -450 100 -440 500 -440 500 -440 500 -440 500

461 Avd.leder FDV - samferdsel 1 280 088 1 062 000 1 117 800 1 117 800 1 117 800 1 117 800

Sum rammeområde 4 - Teknisk, landbruk og miljø 10 255 605 10 701 046 11 216 135 11 216 135 11 216 135 11 216 135

Sum alle rammeområder 75 295 530 79 100 993 83 385 306 83 385 306 83 385 306 83 385 306

Disponible inntekter til dekning av kost rammeområder 75 369 415 79 100 993 83 385 306 83 385 306 83 385 306 83 385 306

Beløp som må dekkes inn (skal være lik 0) -73 885 0 0 0 0 0
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6.1 Politikk og Sentraladministrasjon 
 

Status: 
Ledergruppen har i hele 2018 vært stabil og dette gjelder også i all hovedsak den øvrige 

administrasjonen.  

Kommunereformen skrider fram og det har i perioder vært utfordrende å delta i alle retninger 

og samtidig ivareta kommunens egne oppgaver. Det meste er avklart med hensyn til hvor hver 

enkelt ansatt skal etter sammenslåingen, men det gjenstår fortsatt en del arbeid for å avklare 

arbeidssted, arbeidsoppgaver mv. 

For å få en bedre samhandling og større miljø er post, arkiv og politisk sekretær samlokalisert 

i eget servicesenter. Dette tror vi vil være positivt både for de ansatte selv, besøkende og oss 

andre som har kontakt med dem. En av våre ansatte valgte å gå over i stilling i Hemne 

allerede i 2018, vikar fram til 2020 er ansatt i hennes sted. 

 

 

Utfordringer 2018 og i planperioden: 
 

Rådmann: 
Kommunereformen skrider fram og det er nedsatt faggrupper i flere retninger som krever mye 

tid og ressurser. Administrasjonen vurderer fortløpende hvilke grupper kommunen skal delta i 

og hva som er viktig for oss. Med den bemanning vi har tilgjengelig er det ikke mulig å delta i 

alle grupper og noe må derfor velges bort for å unngå at dette arbeidet går for mye utover det 

daglige arbeidet i stab. Det vil fortløpende bli vurdert eventuelle behov for hjelp / bistand, 

men dette er ikke tatt inn i budsjettet siden det forutsettes dekket av omstillingsmidler. 

Mye arbeid er gjort i løpet av 2018 og mange ting har falt på plass, men det gjenstår fortsatt 

mye før vi er i mål. 

 

Post/Arkiv: 

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal alt arkiv avsluttes og leveres IKA – 

Trøndelag. Dette gjelder byggesaksarkiv, landbruksarkiv, teknisk arkiv, helsearkiv, skolearkiv 

og saksbehandlingsarkiv som alle skal avsluttes og avleveres. En god del av dette må 

digitaliseres først. 

Bare saksbehandlingsarkivet har 370 hyllemeter som skal avsluttes og avleveres. 

Bevaring og kassasjonsplaner må utarbeides før vi kan starte arbeidet med å kassere arkiv. 

Dette er et omfattende arbeid og det er behov for økt bemanning i perioden frem mot 2020. 

Totalt er det estimert at dette arbeidet vil kreve totalt 3 årsverk fram til 2020, og i tillegg må 

det påregnes kostnader på opp mot 2 mill kroner for avlevering av arkiv til IKA-Trøndelag. 

Den siste kostnaden vil bli redusert betydelig ved at vi gjør mer av arbeidet selv.  

I 2018 utvidet vi bemanningen på post/arkiv med en 100 % stilling. Dette viser seg ikke å 

være nok. Arbeidet med digitalisering av arkivet er et omfattende arbeid, vi ser derfor behov 

for å øke bemanningen med en 100 % stilling til trolig frem til august i 2019. 

Kostnadene dette innebærer er tatt inn i planperioden, men forutsettes knyttet opp mot tildelte 

midler til kommunereformen og gir derfor ikke direkte effekt i budsjettet. 
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IKT: 

Det vil være behov for økt bruk av konsulenttjenester i forhold til kommunereformen. 

Dette er tatt inn i budsjettet. 

Eventuelle nye investeringer vil skje i samråd med de kommunene vi skal slå oss sammen 

med. 

 

Bosetting av flyktninger: 

I alt har vi mottatt 13 flyktninger fra Syria i 2016 og 2017, i tillegg har en av familiene fått et 

barn til. Eget undervisningstilbud er tilrettelagt på Krokstadøra slik at de nå ikke lenger 

trenger å dra inn til Follo for undervisning, særlig for barnefamiliene har dette vært positivt. 

Alt i alt ser det ut til at våre nye landsmenn har funnet seg godt til rette. En av familiene har 

også kjøpt seg hus i Snillfjord.  

 

Kostnads økning/reduksjon: 
Lønn og godtgjørelse til formannskap, kommunestyre, utvalg, komiteer mv er lagt inn som 

følger i budsjett 2019. Alle tall er eksklusiv sosiale kostnader. 

 Ordfører        kr        582.916,- 

 Varaordfører        kr    155.444,- 

 Opposisjonsleder       kr      97.153,- 

 Formannskap        kr             75.000,- 

 Kommunestyre       kr    160.000,- 

 Valgnemnder        kr      40.000,-  

 Skattetakstnemnder       kr          4.000,- 

 Administrasjonsutvalg      kr           5.000,- 

 Kontrollutvalg / revisjon      kr       26.500,-  

 Eldreråd        kr       14.000,- 

 Råd for funksjonshemmede      kr             6.500,- 

 Trafikksikkerhetsutvalget      kr       14.000,- 

Sum lønn og godtgjørelse      kr  1.185.513,- 

 

Støtte til lag og foreninger, revisjon og kontrollutvalg er lagt inn med: 

 Reservert beløp for tilleggsbevilgninger     kr   30.000,- 

 Godtgjørelse KonSek IKS       kr 138.233,- 

 Godtgjørelse Revisjon Midt-Norge      kr 383.000,- 

 Godtgjørelse Snillfjord fellesråd      kr 901.000,- 

 Videreføring rammetilskudd Frivilligsentralen    kr 392.000,- 

 Tilskudd Frivilligsentralen       kr   55.612,- 

 Tilskudd andre religiøse formål      kr   12.000,- 

 Tilskudd til Krigsminnemuseet på Hemnskjela    kr   20.000,- 

 Tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv     kr   60.000,-  
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Oversikt over endringer kost budsjett 2018 til budsjett 2019  

Tiltaksbeskrivelse: 2019 Kommentar 

Ordfører 

 - lønnsøkning 

 - valgkostnader 

 - menighetsråd  

 - gen. kostnadsøkning 

-206    

-64 

-88 

-22 

-32 

Økt kost på ansvarsområdet 
 

Valg i 2019 

 

Rådmann  

 - lønnskostnader 

 - pensjonspremieavvik 

 - integreringstilskudd 

 - refusjon integr.tilskudd 

 - AFP-kostnader 

 - gen. kostnadsøkning  

-128 

-57 

57 

-168 

145 

-40 

-63 

Økt kost på ansvarsområdet 

 

 

«lønn» til flyktninger 

 

 

 

Fellestjenester 

 - lønnskostnader  

 -IT-kostnader  

 - deponering arkiv 

 - refusjon fra kommuner 

 - gen. øvrige innsparinger 

 

-418 

-1562 

-61 

-1711 

2769 

147 

Redusert kost på ansvarsområdet 
inkl 2 nye stillinger knyttet til arkiv 

Økning knyttet til komm.reform 

Særskilte kostnader knyttet til deponering 

Refusjon for kostnader kommunereform 

 

Sum rammeområde -725 Redusert kost på rammeområdet 
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6.2 Oppvekst og kultur 
Styringskort for oppvekst 

Snillfjord kommune 2019  

Visjon:    Sammen i Snillfjord om et levende samfunn  

Overordnet målsetting: Trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge 

Satsingsområder:   Individuell omsorg. Trygghet, trivsel og mestring. 

 SAMFUNN  TJENESTE MEDARBEIDERE ØKONOMI 

Mål 

 

 

 

 

 

 

S1: Barn og unge i Snillfjord 

skal oppleve trygghet, trivsel 

og mestring i skole og 

barnehage. 

S.2: Fysisk aktivitet som 

grunnlag for god helse skal 

være en sentral del i 

utviklingen av barn og unge i 

Snillfjord. 

S.3: Foreldre i Snillfjord skal 

få god informasjon om barnas 

utvikling og veiledning i 

hvordan de kan støtte deres 

utvikling. 

T1: Gi barn og unge meningsfull 

tilbakemelding på utvikling i 

forhold til oppsatte mål gjennom 

bruk av verktøy som sikrer 

systematisk oppfølging. 

T2: Barnehagen og skolen i 

Snillfjord skal bruke utemiljøet i 

kommunen for å stimulere fysisk 

og faglig læring og utvikling. 

T 3: Tolkningsfellesskap 

gjennom lærende nettverk, innad 

i kommunen og sammen med 

nabokommuner, skal bidra til å 

sikre kvaliteten på opplæringen i 

barnehage og skole. 

M1: Medarbeidere som er 

tydelige og bevisste i 

arbeidet med barn og unge 

og som legger kommunens 

verdiplattform til grunn for 

arbeidet. 

M2: Ledere og 

medarbeidere skal ha 

sikkerhet for barna, seg selv 

og medarbeiderne i fokus 

gjennom planverket som er 

utviklet. 

M3: Inkluderende 

arbeidsmiljø krever 

bevissthet om dette, i 

samhandling med sine 

medarbeidere. 

Ø1: Ha oversikt over 

status budsjett og 

kunne se og 

begrunne endringer.  

Ø2: Utnytte 

handlingsrommet. 

Suksess- 

kriterier 

 

 

 

 

S1: Barn og unge skal sikres 

innflytelse på de tilbud som 

tilbys. 

S2: Brukerne blir delaktige i 

gjennomføringen av 

oppveksttilbudet gjennom 

medbestemmelsesorganene. 

S3: Bruk av evidensbaserte 

foreldreveiledningsprogram.  

T1: Tilbakemelding skjer 

planmessig. 

T2: Felles systemer som 

forplikter alle. 

 

T3: Godt og gjensidig samarbeid. 

M1: God dialog med barn 

og unge. 

M2: Opplæring av ansatte i 

HMS. Jevnlig drøfting av 

status på HMS. 

M3: Tilrettelegging for å 

skape økt nærvær. 

Ø1: Utarbeidelse av 

realistiske mål og 

tiltak i forhold til 

økonomiske rammer. 

Ø2: En bevissthet i 

personalet om at 

utnytting av 

handlingsrommet 

kan bidra til å løse 

mange oppgaver. 

Kvalitets- 

kriterier 

 

 

S1: Barn og unge som viser 

trivsel innenfor kommunens 

tilbud. 

S2: Fokus på forebygging på 

alle nivå. 

S3: Engasjerte og 

samarbeidende 

foreldregrupper. 

T1: Det brukes kjente kriterier 

for måloppnåelse ved 

tilbakemeldinger. 

T2: Oppvekstmiljøet i Snillfjord 

er dyktig og bevisst i forhold til 

bruk av IKT. 

T3: Nettverk som blir 

selvgående, og deltakelse 

oppleves meningsfylt. 

M1: Barn og unge blir 

opptatt av sin egen læring 

og utvikling. 

M2: Opplevelse av trygghet 

og trivsel. Ingen ulykker. 

M3: Medarbeidere med 

relevant kompetanse på alle 

områder. 

Ø1: Målene for 

tjenesten er oppnådd 

med et budsjett i 

balanse. 

Ø2: God oversikt 

over status budsjett. 

Ser alternative 

løsninger. 
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Fødselstall 2011-2017 

Fødselsår 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aa 2 3 4 2 4 3 2 

Hemnskjela 0 5 1 4 6 1 3 

Ven 2 4 4 2 4 4 4*) 

Skolestarter i 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Barn i barnehagen – utvikling over 3 år 

 Barn under 3 år Barn over 3 år Sum barn 

 Høst 2016 Høst 2018 Høst 2016 Høst 2018 Høst 2016 Høst 2018 

Krokstadøra 7 9 7 12 14 21 

Hemnskjela 4 8 8 10 12 20 

Ven 6 10 6 10 12 20 

 

 

Elevtall ved skolene i perioden 2018-2023 

 
 

Elevtall ved skolene 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Krokstadøra 1-7 27 20 22 22 26 23 

Ven 1-7 14 15 17 18 20 22 

Hemnskjela 1-4 11 13 9 10 16 12 

Ungdomstrinnet 8-10 33 25 18 12 3 12 

 

Utviklingstrekk 
Kommunereformen 

Ven oppvekstsenter er overført til Hemne kommune gjennom en vertskommuneavtale. Det 

budsjetteres likevel som om Ven skulle bli styrt fra Snillfjord. Dette kan imidlertid medføre 

driftskostnader som vi ikke har oversikt over fordi Ven må tilpasse driften til Hemne sine 

rutiner og planer. 

Vuttudal kommer i en særstilling. I 2020 vil det være 5 elever med bosted i Vuttudal som har 

ønske om fortsatt skolegang på Ven. 

Det skjer tilpasninger også i de andre retningene. I Orkland er det etablert regelmessige 

møtearenaer både for rektorer og barnehagestyrere. 

I retning Hitra er det planlagt at leder på Hemnskjela involveres i ledermøter på Hitra. Det er 

også planer om hospitering for personalet. 

 

Skolen 

Tabellen ovenfor gjenspeiler ikke det reelle elevtallet i kommunen. Elever på 5.-10. trinn med 

bosted i Vågan krets er elever på Hitra og elever på 8.-10. trinn i Ven krets er elever i Hemne 

kommune. 

0
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40
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Krokstadøra 1-7

Ven 1-7

Hemnskjela 1-4

Ungdomstrinnet 8-10
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Krokstadøra – Aa skole 1-7 har en nedgang i elevtallet neste skoleår for så å få en økning fra 

2020. 

Ven. Skolen er nå inne i bunn i elevtall, men vil få en økning igjen i fra 2019. 

 

Sfo 

På Hemnskjela oppvekstsenter er 75 % av barna i sfo, mens andelen på Krokstadøra og Ven 

er henholdsvis 33 % og 20 % (regnet av elevene på 1.-4. årstrinn). Ved en endring til 5-

dagersuke for 1.-4. trinn må en regne med økt interesse for sfo. Det er ikke tatt høyde for det i 

budsjettet for 2019. 

 

Barnehage 

Ny pedagognorm fra 1.08.18: 
I barnehagene skal det være minimum en pedagogisk leder per 

 7 barn når barna er under 3 år 
 14 barn når barna er over 3 år 

Ett barn til utover 7/14 barn utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagog.  
Ny bemanningsnorm fra 1.08.18 

Barnehagen skal ha en grunnbemanning som tilsvarer minimum 
 én ansatt per tre barn under tre år og  
 én ansatt per seks barn over tre år. 

I tillegg kommer ressurser pga. spesielle tiltak, eks. spesialpedagogisk hjelp. 

 

Tendensen de siste årene er at barna søkes inn som ettåringer, og flere ønsker heltidsplass.  

Alle barnehagene har hatt en økning på 7-8 barn fra 2016 til 2018 slik tabellen viser. 

 

Med den store andelen småbarn i barnehagene må barnehagene ha to pedagoger. 

I barnehagen på Krokstadøra er det flere barn med fremmedspråklig bakgrunn. Det er særlig 

viktig med ressurs til språktrening for disse barna for å gi dem et godt grunnlag for samvirke 

med andre og for videre opplæring. 

 

Alle barnehagene har delt barnegruppen i småbarns- og storbarnsavdeling. 

Ønsker om utvidelsen av åpningstida medfører en lengre periode der tidligvakt og seinvakt er 

alene med barna. Dette gir barnehagen en sikkerhetsutfordring. Det er ikke lagt inn ressurs for 

utvidelse av åpningstiden. 

 

Spesielle utfordringer  
Krokstadøra oppvekstsenter – Aa skole  (Ansvar 211 Funksjon 2020) 

Særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Skolen har flere minoritetsspråklige elever 

på skolen (6 nasjonaliteter). Det gir en betydelig språklig utfordring i elevens rett til særskilt 

norskopplæring og morsmålsopplæring (Oppl.loven § 2-8). Ekstra kostnad til tolketjeneste.  

Miljøterapeut. Skolen har gode erfaringer med denne stillingen. Tilrettelegger for elever, både 

grupper og enkeltelever, utenom undervisningen, observasjon og veiledning av øvrig 

personale, forebyggende arbeid, særlig i forhold til § 9a i opplæringsloven. 

 

Naturfag: Oppgradering av undervisningsfasiliteter. 

Renovering av skolen: oppgradering av lærergarderobe og personalrom og dusjrommene i 

elevgarderobene. 

Utstyr og læremidler. Det er et stort behov til fornying av utstyr til naturfag og kunst og 

håndverk. Dette er avgjørende for å legge til rette for praktisk rettet opplæring. 
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Krokstadøra oppvekstsenter – barnehagen (Ansvar 211 Funksjon 2010) 

Språktrening og spesialpedagogisk hjelp. Mange barn med stort oppfølgingsbehov. En stor 

andel av barna har fremmedspråklig bakgrunn og trenger god oppfølging på språktrening. 

Andre har et spesialpedagogisk behov. Denne oppfølgingen kan ikke skje gjennom 

grunnbemanningen. 

Det fysiske innemiljøet. Det er et betydelig behov for renovering av barnehagen etter 30 års 

drift.  

 

Hemnskjela oppvekstsenter   

Det legges til rette for boligbygging både på Sundan og Hemnskjela noe som kan gi et økt 

trykk på oppvekstsenteret, både barnehage og skole. 

 

Ven oppvekstsenter 

Det er et behov for videre utvikling av uteområdet. I 2018 ble det investert i leikeapparat for 

de minste barna. Det er viktig også å tilrettelegge for de større barna i skolen med 

lekeapparater som også gir dem utfordringer. 

 

Kjøp av tjenester  

Kostnad av 8 elevplasser på Hitra kommer på kr 427 000 i 2019. 

 

Skoleskyss (Ansvar 200, funksjon 2230)   

Skoleskyssen er uforutsigbar ettersom vi ennå ikke har fått faktura på skoleskyss for 2018 

etter omlegging av takstsystemet. Vi belastes nå etter drosjetakst for elever som er overført til 

Strand skole. Kostnaden blir kr 81000 pr. elev pr år. Kostnaden til Krokstadøra for samme 

elev blir på ca. kr 18000. Merkostnaden til Hitra blir for denne transporten ca. kr 63000 pr. 

elev pr. skoleår. De elevene som blir overført til ungdomstrinnet på Fillan fra Snillfjord anslås 

kostnaden å bli tilnærmet lik den de ville hatt med skyss til Krokstadøra.  

Reiselengden til Kyrksæterøra er kortere enn til Krokstadøra og derfor blir kostnaden noe 

mindre forutsatt at det ikke opprettes nye ruter. Skysskostnadene for en elev med bosted Ven 

vil bli ca. kr 3000 mindre pr. år til Sodin enn til Krokstadøra. 

 

Kompetanseutvikling 

Etterutdanning 

Skolen: Alle skolene deltar i et etterutdanningsløp i «Vurdering for læring» gjennom en 

MOOC ved Høgskolen i Lillehammer. Sluttføres våren 2019.  

Barnehagen: Barnehagene deltar i utviklingsprosjektet «Pedagogisk dokumentasjon sammen 

med andre kommuner i Orkdal/Øy. Sluttføres i 2019. 

 

Videreutdanning 

To lærere tar videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet i inneværende skoleår. En 

rektor tar Rektorskolen. Vi fortsetter også neste skoleår for å kunne få lærere med godkjent 

kompetanse i norsk, engelsk og matematikk.  

Ved å følge stipendordningen må kommunen dekke reise til samlinger, vikarutgifter og 

litteratur. Dette gir en estimert kostnad på kr 10 000 pr. lærer. 

Med erfaring fra inneværende år må vikarordningen vurderes for lærere som starter høsten 

2019. 

 

Kulturskole  (Ansvar 240 Funksjon 3830) 

Det er i dag fire lærere, alle med en stillingsandel på ca. 10 %. Innenfor dette omfanget 

dekkes etterspørselen. Stillingen som avdelingsleder videreføres. 
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Kjøp av tjenester fra nabokommuner blir ikke aktuelt i 2018. Det blir i stedet mer fokus på 

overføring av kulturskolen til de nye kommunene. 

 

Bibliotek  (Ansvar 240 Funksjon 3700) 

Ordningen ved at biblioteket betjenes fra servicekontoret videreføres i 2018. 30 % av denne 

stillingen legges til biblioteket. Aktivt arbeid for å treffe nye brukergrupper og gjøre 

biblioteket til en nyttig og populær møteplass. 

 

Kultur (Ansvar 240 Funksjon 3850 – 3851)  

Stimulering til lokalt UKM i samarbeid med skole og kulturskole blir viktig. Arbeidet med 

tilbud innenfor Den kulturelle spaserstokken fortsetter i samarbeid med frivilligsentralen, 

omsorgssenteret og eldrerådet. Veiledning om spillemidler til lag og organisasjoner. 

 

Trafikksikkerhet 

Sikring av skoleveger. Ferdighetstrening av unge trafikanter i samarbeid med eksterne 

ressurser som politi, transportselskap og bruk av Eberg trafikkgård.  

 

Oversikt over endringer kost budsjett 2018 til budsjett 2019 rammeområde 
Oppvekst: 
Tiltaksbeskrivelse: 2019 Kommentar 

Administrasjon: 

 - lønnskostnader 

 - Voksenopplæring 

 

 - Økte kostnader datalisenser 

 - gen. kostnadsøkning  

   -323 

   -40 

-185 

 

   -50 

   -48 

Økt kost på ansvarsområdet 
 

Grunnskoleopplæring flyktninger, 

dekket ved bruk av fonds 

 

 

Krokstadøra oppv.s.: 

 - barnehage lønn  

 - skole, lønn 

-555 

-259 

-294 

Økt kost på ansvarsområdet 

Økt 0,4 stilling pga økt antall barn 

Gen. lønnsvekst, samme bemanning 

Hemnskjela oppv.s.: 

 - barnehage, lønn 

 - skole, lønn 

 - gen. øvrig kostreduksjon 

      -1.064 

    -849 

-241 

26 

Økt kost på ansvarsområdet 
Økt 1,3 stilling pga økt antall barn  

Økt 0,27 stilling  

Ven oppv.senter: 

 - barnehage, lønn 

 

 - skole, lønn 

 - andre kostn. 

-899 

-904 

 

-30 

        35 

Økt kost på ansvarsområdet 

Økt 1,27 stilling pga økt antall barn 

samt endret lederfunksjon 

Økt 0,10 stilling 

 

Kultur/idrett/ungd.arb 

 - lønnskostnader 
      62 

      -62     
Redusert kost på ansvarsområdet 

Red 0,1 stilling 

Sum rammeområde -2.779 Økt kost på rammeområdet 
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6.3 Helse og mestring 

 
Styringskort for helse- og mestringstjenestene 

Snillfjord kommune 2019 

Visjon:    Sammen i Snillfjord for et levende samfunn  

Overordnet målsetting: Mestre eget liv 

Satsingsområder:   Barns oppvekstmiljø, skolehelsetjeneste, eldreomsorgen, og god       

    psykisk helse for alle 

 SAMFUNN  TJENESTE MEDARBEIDERE ØKONOMI 

Mål 

 

 

 

 

 

 

S1: Snillfjord kommune 

skal gi innbyggerne 

mulighet til å mestre 

eget liv. 

 

S.2: Snillfjord 

kommune skal legge til 

rette for fysisk og sosial 

aktivitet for alle aldre. 

 

S.3: Snillfjord 

kommune har fokus på 

foreldrerollen/ 

foreldreveiledning 

T1: Krav til normal og god 

kvalitet og brukertilpasning i 

tjenesteproduksjonen. 

 

T2: Kommunen skal bruke It 

verktøy/program og faglig 

kompetanse som sikrer gode 

tjenester.  

 

T 3: Styrke de gode 

samarbeidsløsninger vi har 

med nabokommuner. 

M1: Ledere og 

medarbeidere som handler 

i samsvar med kommunens 

verdiplattform. 

 

M2: Ledere og 

medarbeidere skal ha HMS 

fokus sin arbeidsutøvelse. 

 

M3: Inkluderende 

arbeidsmiljø 

 

Ø1: Drift og 

disponering etter 

budsjett 

 

Ø2: Skape 

handlingsrom 

Suksess- 

kriterier 

 

 

 

 

 

 

S1: Innbyggerne bor i 

egen bolig lengst mulig 

 

S2: Brukermedvirkning 

på systemnivå 

 

S3:Bruk av 

evidensbasert 

foreldreveilednings-

programmer.  

T1: Fornøyde bruker av 

tjenestene. 

 

T2: Kompetente medarbeidere 

og oppdaterte verktøy 

/systemer. 

 

T3: Godt gjensidig samarbeid  

M1: Trivsel for ansatte og 

for tjenestemottakere 

 

M2: Opplæring av ansatte i 

HMS 

 

M3: Tilrettelegging for å 

skape økt nærvær 

Ø1: Utarbeidelse av 

realistiske mål og 

tiltak i forhold til 

økonomiske rammer. 

 

Ø2:Utnytte faktisk 

handlingsrom til å 

redusere uønsket 

deltid. 

Kvalitets

- 

kriterier 

 

 

 

 

 

 

S1: Deltakende og 

fornøyde brukere. 

 

S2: Ingen venteliste 

 

S3: Fokus på 

forebygging i alle ledd. 

 

 

 

 

 

 

T1: Brukerundersøkelse i 

samsvar med mål. 

 

T2: Oppdatert IT 

verktøy/program, internett 

tilgang og kompetanseheving. 

 

T3: De som samarbeider føler 

gjensidig nyttelse av 

samarbeidet. Bedre 

effektivitet i tjenesteytelsen. 

M1: Medarbeidere som 

trives på jobb. 

 

M2: Ansatte er opptatt av 

HMS, og som bruker 

kunnskapen bevist. 

  

M3: Høyt nærvær 

Ø1: Mål for tjenesten 

er oppnådd med et 

budsjett i balanse. 

Ø2: Reduksjon av 

uønsket deltid. 
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UTVIKLING: 

I 2016 ble kommunens helse- og mestringsplan vedtatt. Planen beskriver en utvikling og 

nytenkning på hvordan tjenesten skal utøves. Fra tung institusjonsomsorg til en mer 

hjemmebasert tjeneste. Brukerne skal i større grad bli en ressurs i eget liv, lokalsamfunnets 

innbyggere må mobiliseres på nye måter og bli en ressurs for hverandre. Det er viktig at vi 

bygger opp en omsorgstjeneste som møter fremtiden på best mulig måte.  

Hverdagsrehabilitering og rehabilitering er i så måte noe vi bør videreutvikle. 

Velferdsteknologi må tas i bruk i langt større grad enn hva vi gjør i dag.  

Hjemmebaserttjeneste ble fra 01.01.18 trukket ut av pleien og ble da en egen enhet. Bolig 

Sunde ble lagt inn under hjemmetjenesten.  

Snillfjord kommune er langstrakt kommune, det er lange avstander å kjøre for 

hjemmesykepleien. Vi har derfor delt hjemmesykepleien opp i tre soner. En sone for Sunde/ 

Hemnskjela, en sone for ytre Snillfjord og en sone for Krokstadøra. Hjemmesykepleien er en 

gratis tjeneste, men alle brukere betaler selv for bolig og alt som ligger under dette. De betaler 

alle medisinene selv (noe som koster mye penger) og de betaler selv for alle legetjenester. Alt 

dette vil merkes etterhvert som hjemmesykepleien bli godt etablert og kommunen slipper og 

betale for dette. 

Det er nå fokus på hverdagsrehabilitering. Det gis opptrening og hjelp til å klare mer selv. 

Dette fører til at innbyggerne blir boende hjemme lengre. Vi får færre innleggelser på 

institusjon. For å utnytte bemanningen vi har selger vi institusjonsplasser til andre kommuner. 

Noe som er inntektsbringende.  

 

Kompetanse: 

Det er flere ansatte som tar spesialutdanning. Det er to ledere som tar lederutdanning gjennom 

BI. 

Vi har en ansatt som tar sykepleierutdanning og vi har et par ansatte som ønsker å starte 

helsefagarbeiderutdanning i 2019. 

Vi har søkt og fått midler gjennom fylkeskommunen, men må også bruke egne midler. 

 

Bemanning: 

 Kommunalsjefstillingen, ansvaret for helse og mestring er lagt under 

personalsjefstillingen.  

 I økonomiplan frem mot 2021 står det at en skal ned med 2 årsverk ved Snillfjord 

omsorgssenter. Vi har ikke klart å starte denne nedbemanningen. 

Det var mange ansatte som i 2018 sendte inn krav etter Arbeidsmiljøloven om økt 

stilling etter 1 og 4 års regelen, flere av disse ble godkjent. Dette er varslet i ADMIN. 

Bemanningsøkningen er løst ved at vi der vi har kunnet ikke har ansatt nye når ansatte 

har sluttet. Dette er noe som vi fortsetter med fremover til vi er nede på den planlagte 

bemanningsnormen.  

Det er nå færre med små deltidsstillinger, noe som er positivt for både ansatte og 

driften. Sykefraværet har gått markant ned, og en kan tenke at en årsak kan være økte 

stillingsprosenter. 

 

Bygningsmassen: 

*Snillfjord omsorgssenter:  En teknisk befaring viser at trygdeleilighetene er i dårlig 

forfatning og bør rives. Det er i budsjettet lagt inn investering i 8 nye omsorgsleiligheter med 

fellesareal. I prosjektet er det også lagt inn nytt treningsrom for beboere ved Snillfjord 

omsorgssenter, men også for andre. Vurdert utfra at det er planer om at SOS skal være en 
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avlastningsenhet for Orkland vil et godt opptreningstilbud være viktig. I Helse- og 

omsorgsplanen er det uttrykt ønske om å samle alle helsetilbud på SOS. Eksisterende bygg vil 

kunne benyttes til dette. 

*Kjøkkenet: Kjøkkenet har behov for oppgradering. Det er ikke gjort vesentlige endringer der 

siden det ble bygd. Kjøkkenbenkene og gulvbelegg bør byttes ut og det elektroniske anlegget 

og røranlegget bør utbedres. 

*Bolig Sunde: Boligen ble oppgradert i 2018, og er nå i god stand. 

Psykisk helse: 

Aktivitetstilbud for barn og unge: 

Utdrag fra ungdata undersøkelse om temaet psykisk helse som ble gjennomført i 2017: 

Depresjon: 16 % av ungdommene i Snillfjord er mye plaget med depresjonssymptomer. Dette 

er litt over gjennomsnittet nasjonalt på 12 %. Nært relatert, og inkludert i målet på depressive 

plager, er ensomhet. Snillfjord ligger så vidt over gjennomsnittet nasjonalt med sine 19 %. Det 

er i hovedsak jentene som har utslag på depressive plager. 18 % jenter mot 14 % gutter.  

Lokalmiljøet: 63 % av ungdommene i Snillfjord sier de er fornøyde med lokalmiljøet. 

Imidlertid er det bare 36 % som sier de er fornøyde med lokaler hvor de kan treffe andre 

ungdommer på fritiden. Dette kan handle om geografiske utfordringer, samt ha en 

sammenheng med at kollektivtilbudet ikke ser ut til å være særlig tilfredsstillende for 

ungdommene. Bare 15 % av ungdommene er fornøyde med dette. Videre er det ganske lav 

tilfredsstillelse med både kulturtilbud (12 % fornøyde) og idrettsanlegg (24 % fornøyde).  

Utfordringer: All problematikk relatert til depressive plager, ensomhet, mobbing, vold og 

ensomhet må tas alvorlig og jobbes opp mot for å forebygge. Dersom man sliter med flere av 

disse tingene vil det utgjøre en risiko for at man vil slite også senere i livet. 

Ut fra resultatet fra undersøkelsen bør vi bedre aktivitetstilbudet til barn og unge. 

I 2018 ble det lagt inn en økning i bevillingen til aktiviteter for barn og unge. Vi ser at dette 

bør økes ytterligere i 2019. 

Vi har derfor posten for aktivitetstilbudet til barn og unge med 20 000,- i budsjettet. 
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Oversikt over endringer kost budsjett 2018 til budsjett 2019 rammeområde 

Helse og Mestring: 

Tiltaksbeskrivelse: 2019 Kommentar 

Administrasjon  -8 Redusert kost i ansvarsområdet 

Snilfj. omsorgssenter  

 - lønnskostnader 

 - brukerbetalinger 

 - salg sykehjemsplasser 

 - øvrige kostnadsøkninger 

986 

-350 

250 

1.150 

-64 

Redusert kost i ansvarsområdet 

Red 0,15 stilling, øvrig lønnsøkning 

 

Har ledig kapasitet 

 

Åpen omsorg 

 - lønnskostnader 

 

-1.218 

-1.222 

Økt kost i ansvarsområdet 

Økt 0,7 stilling. Skifttillegg for lavt 

budsjettert i 2018 

Barnevern/NAV 

 - kostnadsreduksjon 

250 

250 

Red kost i ansvarsområdet 

Basert på budsjett fra leverandør 

Helsetjenester 

 - lønnskostnader 

 - økte kostnader støttekontakter 

 - øvrige kostnadsøkninger 

- 275 

- 34 

- 173 

-68 

Økt kost i ansvarsområdet 

Uendret bemanning 

Økt behov for å dekke etterspørsel 

 

Sum rammeområde -265 Økt kost på rammeområdet 
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6.4 Teknisk, Landbruk og Miljø  

Styringskort for teknisk, landbruk og miljø – budsjett 2019 

Visjon:    Sammen i Snillfjord om et levende samfunn 

Overordnet målsetting: Effektiv plan-, bygging- og vedlikeholdsavdeling 

Satsingsområder:   Gjennom tilrettelegging bidra til økt bosetting, livskvalitet og rask 

     saksbehandling fra kommunen. 

 SAMFUNN  TJENESTE MEDARBEIDERE ØKONOMI 

Mål 
 
 
 
 
 

S1: Ha et overordnet planverk som er 

vedtatt og gir en forutsigbar 

forvaltning av arealene.  

S2: Folkehelse skal vektlegges 

S3: Tilrettelegging for bolig- og 

næringsutvikling  

S4: Miljø- og klima skal vektlegges 

 

T1: TLM skal levere 

tilfredsstillende kvalitet og 

tjenester i hht. gjeldende 

regelverk og egne beskrevne 

standarder innenfor området. 

T2: TLM skal gjennom 

kommunens verdiplattform ta i 

bruk teknologi for å 

effektivisere 

tjenesteproduksjon. 

M1: Alle medarbeidere skal ha 

kjennskap til kommunens 

visjon og verdiplattform. 

M2: Ansatte i TLM skal ha 

HMS-fokus i sin 

arbeidsutøvelse.  

M3: TLM skal ha et 

sykefravær på < 3 %. 

Ø1: Budsjett og økonomiske 

rammer for avdeling skal 

overholdes.  

 

Suksess- 
kriterier 
 
 
 
 

S1: Planverk som gir rask 

saksbehandling og igangsetting.   

S2: Bedre målinger mht. 

folkehelseprofil.  

S3: Økt boligbygging 

T1: Fornøyde brukere. 

T1: Få klager på utførte 

tjenester.  

T2: Bedret omdømme.  

 

M1: At ansatte trives og blir i 

jobbene sine over tid. 

M2: Ansatte er bevist sin 

arbeidsstilling og oppgaver, 

samt bruk av tekniske 

hjelpemidler som er 

tilgjengelig.  

M3: Lavt sykefravær 

Ø1: Regnskap i balanse.  

 

 

 

Kvalitets- 
kriterier 
 
 
 
 
 

. S1: Kommuneplanens arealdel skal 

være vurderes min. hvert 4 år. 

S1: Hovedtrekk i kommunale 

reguleringsplaner skal være realisert 

innen 5 år.  

S2: Omfang av omdisponering av 

LNF-områder og strandsone skal 

vurderes årlig 

S3: Attraktive boligtomter tilgjengelig 

i nærheten av oppvekstsentrene 

T1: Saksbehandlingsfrister er 

overholdt. 

T2: Få klagesaker. 

T2: Ansatte som etterlever 

kommunens verdiplattform og 

tilegner seg ny teknologi.  

 

 

M1: Det er gjennomført 

medarbeidersamtale innen 

01.09. Event. behov er fulgt 

opp.  

M1: Over tid bør det i snitt 

ikke være mer enn en fast 

ansatt som slutter hvert 2 år.  

M2: Lite sykefravær med 

bakgrunn i manglende/feil 

bruk av hjelpemidler.  

M3 Kompetansehevingsplan 

følges.  

M4: Sykefravær er under 3 % 

 

Ø1: Fortløpende kontroll på 

budsjett mot regnskap.   
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Status: 

Teknisk, Landbruk og miljø innbefatter følgende: 

Skog-, vilt, landbruk- og miljøforvaltning, hvorav det er inngått avtale med Hemne kommune 

om utøvelse av skogforvaltning i kommunen.  

Teknisk plankontor, som består av, byggesak, oppmåling, kart og planbehandling. 

Forvaltning-, drift– og vedlikeholdsavdeling, som ivaretar; tekniske anlegg som vann- og 

avløp, kommunale veier, kommunal bygningsmasse og uteanlegg, vedlikehold av kirke og 

kirkegårder. 

Kommunen har inngått samarbeid med Orkdal kommune om ledelse av brann og utøvelse av 

feietjenesten.  

 

Ansvar 400 og 410 Plan og forvaltning 

 

Bemanning 2019 

Ansvar Budsjett-

ramme 

Antall 

ansatte 

Årsverk Mål for IA 

(syk fravær) 

Merknad 

1209 Administrasjon   0,2 2 %  

3290 Landbruk/ næring   0,9 2 % Avt. Hemne 0,25 

skogforv. 

3291 Veterinærvakt   1 2 %  

3600 Naturforvaltning   0,25 2 %  

3601 Friområder   0,25 2 %  

3602 Viltforvaltning   0,1 2 %  

3010 Planlegging   0,60 2 %  

3020 Byggesak.   0,5 2 % Innleie byggesak 

fra april. 

3030 Kart- og oppm.   1,2 2 %  

Vakant   0,75   

 

Generell betraktning om utvikling på området: 

 Kommunereformen vil medføre mange møter og utredningsarbeider som går fram til 

nye kommuner er etablert. Det vil sannsynligvis bli en del sammenslåing av 

funksjoner allerede i 2019. 

 Uten ekstra bemanning vil kommunereformen medføre redusert kapasitet for 

gjennomføring av drifts- og investeringsprosjekter.  

 Forventes høy aktivitet innenfor plan, byggesak, deling og oppmåling.  

 Faggrupper i nye kommuner gir tilgang på et bedre kompetansemiljø.  

 Store investerings- og driftsprosjekter som krever bemanning. Pågående utbygging av  

Fv714 og utbygging av vindpark vil påvirke aktiviteten i området.  

 Har de senere årene hatt store utskiftinger i arbeidsstokken, både administrativt og på 

FDV-avdelingen – endringer i kompetanse og erfaring - gir muligheter og 

utfordringer. 

 

Utfordringer 2019: 

 kommunereformen – samordning av arkiver, planverk og regelverket med 3 

kommuner.  

 flere tyngre forvaltningssaker som krever juridisk kompetanse må avklares.  

 utbygging av Fv714 – tilrettelegging for nye vegservicefunksjoner 
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 nye utredninger mht. vindkraftutbygging på Krokstadfjellet og Remmafjellet gjør at 

kommunen må påregne aktiv dialog med utbygger og myndigheten.  

 komme i mål med skanning av bygg, deling, plan og landbruksarkiver.  

 landbruksplan og skogbruksplan 

 overtakelse av private vannverk.  

 mange større investeringsmål som ønskes gjennomført før nye kommuner er på plass.  

 Stilling som prosjektleder som hovedsakelig finansieres gjennom påslag i kommunens 

investeringstiltak bør vurderes i 2019 for å kunne realisere oppgaver.  

 En samordning av fagområde mhp framtidig kommuner kan medføre større grad av 

overføring av arbeidskraft og/eller kjøp av tjenester fra kommuner i løpet av 2019. 

 

6.4.1 Drift 
 

Driftsendringer og prosjekter 2019  

 

Generelt for ansvarsområde 400 og 410 Teknisk, landbruk og miljø 

 

Lønn: 

Lønnsfordeling fra driftsbudsjett 2018 videreføres, men det gjøres oppmerksom på at 

bemanning i FDV-avdelingen ble redusert i driftsåret.  

Ettårs engasjementstilling for etablering av ledningskartverk ble påbegynt uke 6 i 2018. Det 

foreslås å forlenge engasjementet ut 2019, slik at en får digitalisert og kategorisert ledninger 

og ledningskomponenter i størst mulig grad før sammenslåing.  

 

Ansvarsområde 400 –Landbruk, Natur og friluftsliv  

 

Viltforvaltning – funksjon 3602  

Snillfjord kommune fører regnskapet for samarbeidsprosjektet Hjorteviltregion 2 – og er 

vertskommune for økonomihåndtering i prosjektet fra 2018.  

Vår deltakelse i prosjektet finansieres dels ved egeninnsats, øvrig ved bruk av viltfond.  

Større møte arrangeres i Snillfjord med bruk av tilskuddsmidler.  

 

Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Hjorteviltregion 2  123,5   

Organisering av storvald 100    

- betaling fra andre -123,5    

Bruk av viltfond -100    

 

Naturforvaltning - funksjon 3600 

Vannområdeforvaltning – Søndre Fosen vannområde 

Hemne kommune har ansatt prosjektmedarbeider engasjement ut 2019. Snillfjord kommunes 

andel er kr. 20 000,- pr. år. 

 

Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Betaling til andre kommuner –  

Søndre fosen vannområde, prosj.stilling (D) 

20   
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Ansvarsområde 410 Plan, byggesak og oppmåling, (funksjon 3010, 3020. 3030) 

 

Digitaliseringsprosjektet: 

Digitalisering av byggesaksarkiv ferdigstilles i 2018, men prosjektet må videreføres slik at en 

får digitalisert planarkiv og delingsarkiv også. Sammen med landbruksarkivet var det i 2017 

forutsatt en 30 % stilling i 2018 som ikke ble besatt. Arkivene må gjennomgås og ryddes før 

innsending til IKA, og da må det ligge igjen en digital base som er tilgjengelig for de nye 

kommunene. For innplassering av base i nye saksbehandlingssystemer i kommunene bør 

digitalisering helst være fullført før sommeren 2019.  

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med arkiv-avdelingen basert på økt bemanning her. 

 

Ansvarsområde 421 - Brann og feievesen 
Ansvar Budsjettramme Antall 

ansatte 

Årsverk Mål for 

IA  

Merknad 

421  16 0,17   

 
Utfordringer i driften 2019: 

 Kompetanse mannskaper. En god del av mannskapene mangler utdanning etter 

forskriftene. Videre er det behov for lovpålagt utrykningskjørekurs. 

 Ny forskrift med krav om feiing av fritidsboliger – arbeid med registering og 

kartlegging må starte i 2019. Budsjettmessige konsekvenser er ikke avklart.  

 Avtale med Orkdal kommune videreføres i 2019.  

 

Ansvarsområde 431 - FDV, bygg- og eiendomsforvaltning 

Ansvar Budsjettramme Antall 

ansatte 

Årsverk Mål for 

IA  

Merknad 

431 Bygg og 

Eiendom 

 

 

2 1,4 2 %  

441 

Vannforsyning 

 1 1,2 2 %  

451 Avløp  1 1,2 2 %  

461 Samferdsel  1 1,2 2 %  

Antall stillinger i driftsavdelingen er 5 inkludert fagleder. 2018 har vist at det er behov for økt 

vikarinnleie i ferietiden, og en ser at det er en økt grad av overtid i fagstillingene.  

Dette også med bakgrunn i at det ikke blir tatt inn vikarer i permisjoner.  

 

Antall faste stillinger i FDV-avd. må minimum opprettholdes i 2019.  

 

 

Renhold: 

Ansvar Budsjettramme Antall 

ansatte 

Årsverk Mål for 

IA (syk 

fravær) 

Merknad 

431  

 

12 6,02 3 % 12 fast ansatte 
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Utfordring: 

I perioder har vi hatt problemer med å skaffe vikarer og det har vært nødvendig flytte 

renholdere fra skole, barnehage og rådhuset til SOS for å få det til å gå rundt. Dette går ut 

over renholderne som jobber ved skolen, rådhuset og barnehagen da det her blir færre 

renholdere på jobb disse dagene.  

 

Vi har fortsatt en del stillingsprosenter i vakanse på renhold. 

 

Ny fylkesavtale mht. innkjøp av renholdsmidler medfører generelt økte kostnader til 

rengjøringsmateriell på alle kommunale bygg. Denne posten er derfor forhøyet fra forrige år.  

Det er lagt inn kjøp av ny moppevaskemaskin på Krokstadøra oppvekstsenter og 

gulvvaskemaskin på rådhuset.  

 

Ansvarsområde 431 - Kommunale bygg og anlegg 

 

Krokstadøra oppvekstsenter: 

Moppevaskemaskinen er utslitt, og krever en del reparasjoner. Det foreslås innkjøpt ny 

maskin i 2019. Kostand ca. 50 000,-  

 

Ven oppvekstsenter 

Behov for oppgradering av utstyr knyttet til renhold. Kostnad kr. 50 000,- 

 

Utleieboliger: 

Kommunen fikk i 2018 ferdigstilt 2 nye 4-manns utleieboliger, samtidig som en eldre bolig 

med 3 leiligheter ble solgt. Ut i fra en øker boligmassen med 5 boenheter, øker 

driftskostnadene i forhold til de faste kostnadene (strøm, kommunale avgifter, forsikring). 

Potensielt kan også flere leiligheter stå tomme over tid dersom en ikke har utleie.   

Vedlikeholdsetterslep på øvrige boliger gjør at en ikke foreslår å redusere 

vedlikeholdskostnadene i 2019 

 

Sanering oljetanker: 

Det er krav om at nedgravde oljetanker skal være sanert innen 2020. Kommunen har i 2018 

fått tatt opp 1 tank, 3 kjente tanker er bestilt sanert, men vil sannsynligvis ikke bli utført før i 

2019. Kostnad ca. kr. 130 000,-  

 

Salg av kommunale boliger: 

Kommunen solgte i 2018 en utleiebolig på Sundan. Det vil være en politisk avgjørelse om en 

skal vurdere salg av ytterligere boligbebyggelse i 2019, eksempelvis tatt i betraktning at 

utleiebolig på Krokstadøra også er ferdigstilt.  

 

Nye boliger på Sundan, Aunlia og Hyllberget er under seksjonering, og leiligheter i disse vil 

også kunne vurderes solgt.  

 

Ved salg av bolig forutsettes megler engasjert. Antar kostnader for taksering og 

meglerhonorar på ca. kr. 100 000 pr. bolig.  
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Idrettbanen Krokstadøra: 

Dersom det ikke blir igangsatt arbeid med en generell oppgradering av anlegget, foreslås det 

avsatt midler for oppsetting av nye stolper og innkjøp av ballfanger-nett bak målene.  

 

Kostnad: Kr. 70 000,-  

 

Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Moppemaskin og gulvvaskemaskin 75   

Kostnader 5 nye boenheter 150    

Kostnader, salg av boliger     

Sanering av oljetanker 115   

Idrettsbanen, ballfang 70   

 

Ansvarsområde 441 Vannforsyning og 451 Avløp 

 

Overtakelse av private vannverk, funksjonsområde 3400 og 3450 

Snillfjord kommune har mottatt henvendelse fra Vennastranda og Vingvågen vannverk 

vedrørende mulig overtakelse av vannverket.  

I forhold til Vennastranda vannverk har det vært dialog på administrativt nivå med Hemne 

kommune om overtakelse. Hemne kommune ønsker å inngå en drifts/beredskapsavtale med 

vannverket, hvor de bidrar i driften gjennom 2019, og at nye Heim kommune overtar 

vannverket fra 2020.  

For Vingvågen vannverk har administrasjonen hatt møte/befaring og kartlagt eksisterende 

anlegg. Hitra kommune ønsker å holdes informert om videre prosess, men anmoder 

kommunen om ikke å overta anlegg som ikke tilfredsstiller VA-normens krav da dette vil 

kunne pøføre øvrige abonnenter (i nye Hitra kommune) kostnader.   

Det foreslås at det leies inn konsulentfirma for å bistå kommunen i arbeidet med å avklare 

overtakelse.  

 

Kostnad, konsulentbistand:  kr. 300 000,-  

 

Ledningskartverk:  

En fikk i 2018 avsatt midler til å etablere digitalt ledningskart over kommunen, og det ble 

derfor opprettet et 1-årig engasjement for disse arbeidene fra 05.02.18. Pga. permisjon vil 

engasjementet videreføres til 31.03.18 innenfor de bevilgede midler.  

Arbeidene viser seg å ha et større omfang enn forutsatt, med befaringer, avklaringer og 

kontroll mot arkiv. Det blir derfor prioritert å få klarlagt hovedledningsnett på de kommunale 

anleggene, men en ønsker å kunne forlenge prosjektet ut 2019, slik at en også får kartlagt flere 

av de private vann- og avløpsanleggene.   

 

Det foreslås at engasjementet videreføres i 2019 – kostnad kr. 600 000,-  

 

Kompetanseheving vann: 

Mattilsynet har hatt tilsyn høsten 2018, som har avdekket at en ikke har tilstrekkelig 

kompetanse mht. ulike produksjonsprosessen i vannverkene. Det ønskes derfor å avsette 

midler for opplæring, enten gjennom kurs eller at vi får leverandører ut på anlegget og 

gjennomgår prosessene med driftsoperatørene. Kostnad kr. 40 000,- 

Gebyrinntekter: 

Forventes ikke større tilknytninger i 2019, såfremt det ikke vedtas utbygging av nye anlegg.  

Noe ekstra årsgebyrinntekter som følge av brakkerigger vil vedvare det meste av året.  
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Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Overtakelse privat vannverk, 

utredningsarbeid 

300   

Ledningskartverk, finansieres med fond 600   

Kompetanseheving, vannforsyning 20   
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Oversikt over endringer kost budsjett 2018 til budsjett 2019 rammeområde 

Teknisk, landbruk og miljø: 

Tiltaksbeskrivelse: 2019 Kommentar 

Administrasjon: 

 - lønnskostnader 

 

 - viltforvaltning 

 

 - Øvrig kostnadsøkning 

128   

214 

 

-45 

 

-41 

Redusert kost på ansvarsområdet 
Redusert 0,6 stilling, må sees i 

sammenheng med Plan/forvaltning 

Organisering av storvald samt hjorte-

viltregistrering. Dekkes av fondet. 

Plan og forvaltning 

 - lønnskostnader 
-261 

-275 

Økt kost på ansvarsområdet 

Økning 0,6 stilling, se over 

Brann 

 - lønnskostnader 

 - øvrig kostnadsreduksjon 

72 

-25 

97 

Redusert kost på ansvarsområdet 
Økt 0,04 stilling 

 

FDV 

 - lønnskostnader 

 

 - øvrige kostnadsreduksjoner 

-96 

-233 

 

137 

Økt kost på ansvarsområdet 

Samme bemanning. For lave 

vakttillegg i budsjett 2018 

 

Vann 

- lønnskostnader  

 

- øvrige kostnadsøkninger 

-293 

-133 

 

216 

 

Økt kost på ansvarsområdet 

Engasjementstilling til ledningskart-

legging vann / avløp. Dekkes av fond 

Knyttet til generelt behov for 

opprustning 

Avløp -10 Økt kost på ansvarsområdet 

Samferdsel 

 - andre kostnader 
-56 

-56 

Økt kost på ansvarsområdet 

 

Sum rammeområde -515  
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6.4.2 Investeringsprosjekter 

Investeringsprosjektene er i det etterfølgende delt opp i forhold til om renter og avdrag skal 

dekkes på ordinære driftsbudsjetter, på selvkostområdet eller finansieres gjennom tilskudd 

eller fond.  

 

Investeringer, driftsrelatert:  

 

Ansvar 400 og 410 

Mulighetsstudie med kommunedelplan, Krokstadøra 

Omlegging av Fv714, vindkraftutbygging og kommunereformen gjør at det må gjøres en 

vurdering mht. framtidig utvikling av Krokstadøra som tjenestesenter for innbyggere i denne 

delen av Orkland kommune. Dette kan gjøres gjennom en mulighetsstudie, som resulterer i en 

kommuneplan som legges til grunn for videre planlegging og prosjektering.  

En mulighetsstudie beregnes til kr 500.000,-, men er ikke lagt inn i budsjett 2019. 

 

Forprosjekt brannstasjoner: 

Både Krokstadøra brannstasjon og Sunde brannstasjon holder ikke tilfredsstillende standard 

mht. HMS. I de fleste kommuner har Arbeidstilsynet etter tilsyn gitt pålegg om etablering av 

tilfredsstillende arbeidslokaler. Dette går særlig på eksponering av kreftfremkallende og 

mutagene kjemikalier, og det stilles strenge krav til inndeling i skitten/ren sone, 

garderobe/dusjforhold og ventilasjonsanlegg. Øvrige kommuner, både mot Heim, Orkland og 

Hitra har bygd eller planlegger bygging av nye brannstasjoner. Brannstasjonene i Snillfjord 

holder sannsynligvis lavere standard enn de brannstasjonene øvrige kommuner er i ferd med å 

erstatte. Det er derfor sannsynlig at det bør etableres nye lokaler både på Sundan og 

Krokstadøra i planperioden. For Krokstadøra må dette ses opp i mot framtidige fasiliteter for 

FDV-avdeling. Foreslås igangsatt i 2020, etter mulighetsstudie.  
 

Reguleringsplanlegging/prosjektering – utvidelse av Sundan boligområde 

Kommunen har ervervet ca. 100 da areal på Sundan for utvidelse av boligområdet. For å få på 

plass noen tomter raskt, foreslås framlegging av vei, vann og avløp til 4 tomter i forlengelse 

av veg gjort i 2019.  

Videre planarbeid for utvidelse av boligområdet foreslås igangsatt i 2019, men pga. 

kommunereformen og at Sundlandet blir del av Hitra kommune foreslås oppfølging av dette 

gjort av Hitra kommune, da det ikke kan påregnes at planarbeidet kan ferdigstilles i 2019.  

 

Kostnad: Kr. 250 000,- (prosj. 4 tomter i forlengelse av eks. veg) 

Kostnad: kr. 750 000,-  (regplan/prosj. utvidelse av boligområdet) 

 

Vegserviceområde Krokstadøra 

Utbygging av ny Fv714 forbi Kr.øra er under oppstart. I den forbindelse vil fylkeskommunen 

bygge ut bussholdeplass og parkeringsplasser. For etablering av bensinstasjon og andre 

funksjoner som kommunen ønsker lagt innenfor området bør det lages en plan for hvordan 

området skal tilrettelegges. Videre må området detaljprosjektertes, slik at en får på plass 

teknisk infrastruktur. Kostnad for forprosjekt og prosjektering anslås til å kost 1.250.000,-. 

Dette er ikke lagt inn i budsjettet for 2019. 
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Geovekstprosjekt: 

I Geodataplan for Sør-Trøndelag er det forslått gjennomført ny kartlegging i FKB-B 

områdene i kommunen i 2019. Det avholdes oppstartsmøte i november 2018 og foreløpig 

kalkyle viser at Snillfjord kommunes andel vil være kr. 350 000,-.  

 

Kostnad    kr. 370 000,-   

 

Kjøp/leasing av totalstasjon: 

Kommunen kjøpte ny GPS i 2015. I forhold til at det i en del områder kan være vanskelig å 

foreta målinger, pga. GPS-skygge fra fjell og trær, hushjørner/tak ønskes det en totalstasjon 

for å forenkle målarbeidet. Pris for GPS/totalstasjon kr. 299 000,-, eks mva, alternativ kan 

totalstasjon koples til den GPS/målebok kommunen har, til en pris av 199 000 eks. mva.  

I tillegg kommer supportavtale på kr. 7 500 pr. år (inkl. dagens avtale). GPS/totalstasjon kan 

leases for kr. 25 382 pr. mnd. eks. mva, men dette blir dyrere enn kjøp.  

Det vurderes ikke hensiktsmessig å låne totalstasjon fra nabokommuner, men kommunen 

velger å sondere eventuelt kjøp i samarbeid med en av de øvrige kommunene før innkjøp 

besluttes og denne er derfor ikke lagt inn i budsjett. 

 

Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Orkland    

Kr.øra Mulighetsstudie kommunedelplan    

Kr.øra Forprosjekt brannstasjon,   250  

Kr.øra Detaljprosjektering, serviceområde 

Fv714 

   

Hitra    

Sundan forprosjekt brannstasjon  250  

Sundan, prosjekt. 4 boligtomter 250   

Sundan, reg.plan/forprosjekt boligområde 750 3 000  

Alle deler:    

Geovekstprosjekt 370   

Totalstasjon    

 

Ansvar 421  Brann og redning, feietjenesten 

Kjøretøyer: 

Det ble i 2018 bestilt 2 nye biler til bruk i brannvesenet, såkalte fremskutte enheter. En bil vil 

bli stasjonert på Sundan og en på Krokstadøra. Finansieres med fondsbruk.  

Øvrige bilpark er også av eldre dato, og det har i 2018 ikke vært mulig å finne egnet 

mannskapsbil innenfor den rammen som ble budsjettert. Det foreslås videreføring av både 

mannskapsbil og vanntankvogn i 2019.  

 

Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Kjøretøy, mannskapsbil – Kr.øra 2 000   

Kjøretøy, branntankbil - Sundan 1 500   
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Ansvar 431  Kommunale bygg og eiendom 

 

Rådhus 

Det er behov for å gjennomføre et forprosjekt for å avklare hva som er behov i forhold til nye 

Orkland kommune, og hva øvrig bygningsmasse eventuelt kan benyttes til i framtiden. 

Forprosjekt vil kunne danne grunnlag for videre planlegging og tilpasning i forhold til 

framtidig bruk av bygningsmassen.  

Anslått kostnad for en slik vurdering anslås til kr 500.000,-, men dette er ikke lagt inn i 

budsjett siden en slik vurdering bør gjøres i samarbeid med de øvrige Orklands kommunene., 

 

Krokstadøra oppvekstsenter, gymsal - scenepåbygg: 

Det var tidligere planlagt etablert scene i forbindelse med gymsal i skolen. Denne var tidligere 

prosjektert og kostnadsberegnet, men ikke finansiert. En har i 2017/18 fått på plass 

inngangsparti og toalettforhold i tilknytning til gymsalen, og en scene vil gjøre at en kan få en 

bredere brukergruppe av salen. Her kan det også være mulighet for å finansiere deler av 

utbyggingen via eksterne midler.   

 

Kostnad: Kr. 3 000 000,-  

 

Krokstadøra oppvekstsenter, ungdomsskolen – innvendige oppgraderinger: 

Det er behov for en ytterligere oppgradering av bygningsmassen. Det kan her nevnes 

toalettforhold for lærere og elever samt renovering av naturfag- og klasserom, gymsal og 

støyskjerming. Det er behov for å skifte gulvbelegg i ungdomsskolen. I tillegg er det behov 

for fornying av inventar, eksempelvis i forhold til benker, oppvaskmaskiner, tørkeskap, 

avtrekk fra kjemikalierom, bord/stoler i gymsal.  

 

Ventilasjonsanlegg må ungdomsskolen må utbedres, herunder få på plass varmegjenvinning. 

Totalkostnad i 2019 og 2020 kr 2.500.000,-.  

 

Kostnad: kr 1.750.000,- 

  

Krokstadøra oppvekstsenter, ENØK 

Generelt er de elektriske systemene av eldre dato, eksempelvis lysarmaturer og varmeovner. 

Det vil sannsynligvis være et potensial for å kunne redusere energikostnadene i 

bygningsmassen dersom en fornyer anleggene. Dette sett sammen med å få på plass 

varmevekslere på ventilasjon. En del tiltak vil det være mulig å søke Enova om støtte til å 

gjennomføre.   

 

Kostnad: kr. 1 500 000,- 

 

Krokstadøra oppvekstsenter, barnehagen 

Innvendig og utvendig opprusting av barnehagen: 

Utvendig vognbod, utskifting av kjøkken og hvitevarer, opprusting innvendig, solskjerming. 

Nye garderobeinnredning for barna og møbler i avdelingene og i grupperom, støydemping av 

ventilasjonsanlegg.  

 

Kostnad: kr 1 500 000,- 

Hemnskjela oppvekstsenter: 

På oppvekstsenteret er det ønske om at det blir etablert en ballbinge og gapahuk.  
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Det foreslås at en her søker dette som et nærmiljøanlegg i tilknytning til oppvekstsenteret, slik 

at det også kan benyttes utenfor ordinær skoletid.  

 

Kostnad kr 1 000 000,- 

 

Ven oppvekstsenter: 

Det arbeides med et forprosjekt for bygningsmassen, hvor det er aktuelt å rive deler av den 

eldre bebyggelsen og erstatte denne med ny. Prosjekteringsarbeid vil bli igangsatt i 2019, men 

kommer sannsynligvis ikke til realisering før i 2020/21. Antas en totalkostnad på ca. 

26 500 000,-.  

 

Kostnad kr 1 500 000,-  

 

Snillfjord omsorgssenter:  

Oppfølging av helse og mestringsplan medfører strukturelle endringer som også krever 

fornying av deler av bygningsmassen. Det vil i 2019 være aktuelt å starte detaljprosjektering i 

forhold til fornying og rehabilitering av deler bygningsmasse. Total ramme for tiltakene kan 

komme opp i mot en sum på 40 mill kroner. I budsjett og planperiode ligger 36 mill kr inne.  

 

Kostnad 2019   kr. 3 000 000,-  

 

Snillfjord omsorgssenter, sykehjemsdelen 

På oversiden av bygget ble det i 2018 gjort utbedringer for å kunne gjennomføre brøyting 

langs vegg i forhold til brannsikkerhet. Det er videre behov for å få på et nytt inngangsparti, 

herunder takoverbygg og dør.  

 

Kostnadsoverslag: kr. 2 500 000,-  

 

Snillfjord omsorgssenter, kjøkkenet 

Det er behov for å oppgradere kjøkkenet på omsorgssenteret.  Eksisterende er av eldre dato, 

og det er behov for å oppgradere bygningsmessige overflater, innredning og utstyr. 

 

Kostnad  kr. 600 000,-  

 

Snillfjord omsorgssenter, svømmehall 

Vannlekkasje i 2018 avdekket at ventilasjonskanaler som er lagt i gulv rundt basseng er 

opprustet og således har liten eller ingen funksjon. Samtidig er ventilasjonsaggregat av eldre 

dato. Det er behov for et helt nytt ventilasjonsanlegg i svømmehallen for at en skal få 

tilfredsstillende utskifting av luftmassene.  

 

Kostnad  kr. 1 250 000,-  
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Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Orkland     

Rådhus, forprosjekt    

Kr.øra ungd.s. gymsal, scenepåbygg 3 000   

Kr.øra. ungd.s.innv. oppgradering 1 750 750  

Kr.øra oppvekstsenter, varmegj.v / ENØK 1 500    

Kr.øra barnehage, innv. og utv. oppgrad. 1 500    

SOS-prosjektering framtides omsorg 3 000 15 000 25 000 

SOS- kjøkken, opprusting 600   

SOS – svømmehall, ventilasjonsanlegg 1 250   

SOS – inngangsparti 2 500   

Hitra    

Hemnskjela oppvs. ballbinge, gapahuk 1 000   

Heim     

Ven oppvs. prosjektering og utbygging 1 500  25 000  

    

    

    

 

Ansvarsområde 461 - Kommunale veger 

Bruer og kaier: 

Inspeksjon har avdekket at det er behov for å foreta tiltak på flere av kommunens bruer og 

kaianlegg. Det har vært begrenset vedlikehold på disse, og det må til dels omfattende arbeider 

til for å utbedre skader og forebygge videre forfall. Spesielt er det rust og råteskader på 

konstruksjonene. Kommunen har i dag ansvar for følgende bruer: Vuttudalsbrua, Aunebrua, 

Krokstadbrua (brannstasjonen), Tannvikbrua. Kommunen har videre ansvar for kaia i 

Hamnabukta, samt tidligere ferjeleier på Sundan og Hemnskjela.  

Det foreslås avsatt kr. 650.000,- i budsjett 2019 for utbedring av skadene.   

 

Kostnad: kr. 650 000,-  

 

Forsterkningstiltak: 

Forsterkningstiltak kommunale veger foreslås videreført med kr. 1 000 000 i 2019. Midlene 

går til ekstra tiltak i områder med dårlig bæreevne.  

 

Kostnad: kr. 1 000 000 

 

Trafikksikkerhetstiltak: 

Det er i 2018 utført lyssetting i området Krokstadøra, i tråd med trafikksikkerhetsplan. I 2019 

foreslås følgende tiltak innenfor trafikksikkerhetsarbeidet.  

- Aunliveien – montere rekkverk – kr. 60 000,- 

- Skårillveien – montere rekkverk – kr. 170 000,-  

- Sundan boligområde – lyssetting nedre del av feltet – kr. 350 000,- (ses i sammenheng med 

utskifting av VA)  

Det forslås videre å lyssette kommunal veg ved Hemnskjela oppvekstsenter med 6 lyspunkt - 

kr. 250 000 

 

Det søkes Statens vegvesen om støtte for tiltak.  

 

Kostnad:  kr. 840 000 
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Utbedring av adkomstveg til Aunlvn. 80, 82  

Sokkelleilighetene i ny utleiebolig i Aunlia vil ha via kommunal stikkveg som grunneiere i 

området ønsker utbedret. Vegen ligger i dag delvis inne på privat eiendomsgrunn, og det er 

tidligere godkjent makeskifter for å få utbedret svingradiuser. Det er ønskelig at vegen 

asfalteres og får samme standard som øvrige kommunale veger i området. 

 

Kostnad: kr. 400 000,-  

 

Asfalteringsarbeid: 

På grunn av at det i 2018 framkom at det er behov for å skifte VA-ledninger i nedre del av 

Sundan boligområde, ble det ikke foretatt asfaltering av denne veien i 2018. Arbeidene 

forutsettes derfor utført i 2019 etter utskifting av VA-ledningsnettet i nedre del av feltet. 

Likeledes må det foretas reasfaltering av veg inn mot trygdebolig/utleiebolig og i øvre del av 

boligfeltet.   

 

Kostnad: kr. 1 000 000,-  

 

Mur ved rådhus: 

Eksisterende mur mellom rådhus og fjøset på gnr. 80 bnr. 2 har en helning som gjør at den 

kan rase og utgjøre en fare for mennesker og kjøretøy. Muren må tas ned og gjenoppbygges 

på stedet.  

 

Kostnad: Kr. 800 000,-  

 

Tiltaksbeskrivelse 2019 2020 2021 

Bruer og kaier, utbedring 650   

Forsterkningstiltak veg 1000   

Trafikksikkerhetstiltak 840   

Adkomst Aunliveien 80,82 400   

Aunliveien, Mur ved rådhus 800   

 
 

Investeringer, selvkostområdet 

Ansvar 441 og 451 Vann og avløp 
 

Sundan vv.  Utskifting av vannledning Bjørkheim – Mølna, Sundan 

Utskifting av 90 mm vannledning med 160 mm. Ny kloakkledning på strekning. 

 

Kostnad: 650 000,- 

 

Sundan - utskifting av eksisterende vann, avløp og overvannslendinger, boligfeltet, nedre 

Det har vært gjentakende vannlekkasjer på strekningen de senere årene, og oppgraving viser 

at kloakksystemet ikke er tett. Samtidig er det betydelig problem med bortleding av overvann 

fra eiendommene, da grøfte- og overvannssystem ikke tar unna. Ledningsnett fra kryss ved 

Fv6426 til midt opp i boligfeltet, ved avkjørsel til trygdebolig/utleiebolig må derfor prioriteres 

utskiftet.  
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Kostnad:   4 500 000,-  

Sundan vannverk: utskifting av vannkummer/sluser  

Det blir i 2018 skiftet 5 vannkummer. Det tas ikke sikte på å skifte kummer ut over de som 

inngår i prosjekt i boligfeltet i 2019. Skifte av kummer/sluser må imidlertid prioriteres i den 

videre planperioden. 

VA - Utvidelse av Sundan boligområde 

For å ha tilgjengelig boligtomter på plass i løpet av 1 halvår, foreslås det engasjert eksternt 

firma for planlegging og utbygging av VA- ledninger til 4 boligtomter godkjent ved 

dispensasjon øverst i boligfeltet.  

 

Kostnad: kr. 250 000,-  

 

Sundan – forprosjekt VA 

Det må igangsettes et prosjekt mht. hvordan vann- og avløpsløsningene i Sundan området skal 

løses. Eksisterende slamavskiller er for liten og må erstattes. Likeledes mangler en 

bassengkapasitet i Sundan området. Sikkerheten i forsyningen er heller ikke god sett i forhold 

til å kunne forsyne områder fra flere retninger. 

 

Kostnad: kr. 500 000,-  

 

Krokstadøra vannverk, ny hovedvannledning, sykehjemsveien 

Noen midler avsatt i 2018, men kun deler av ledningen er lagt. Innbefatter utskifting av 2 

vannkummer, og en kloakkum (separering) i Aunliveien.  

 

Kostnad  kr. 350 000,-  

 

Kr.øra vv. Utskifting av vannkummer  

Skifter i 2018 2 vannkummer, fortsatt antas ca. 10 kummer å måtte skiftes, herunder 2 

kummer ved hver kryssing av elvene ved Rønningan og Aunlia.  

Prosjektet må videreføres i 2019.  

 

Kostnad:  kr. 250 000  

 

Krokstadøra vann- og avløp 

Forprosjekt for vann- og avløp på Krokstadøra. Detaljprosjektering av vann- og avløp på 

strekningen Ålistolen – Rønningan.  

 

Kostand: kr. 700 000 

 

Kr.øra vv. Beredskapsbygg - Krokstadøra vannverk: 

Bygget er igangsatt i 2018, men det meste av kostnadene vil komme i 2019. Kostnadene er 

beregnet noe høyere enn forutsatt i budsjettarbeidet for 2018.  

 

Kostnad kr.600 000,-.  

 

Krokstadøra avløpspumpestasjon 
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Eksisterende pumpestasjon er fra 1991. Pumper og styringer må skiftes. Kostnadsoverslag for 

dette er ca. 200 000,-. Generelt er bygget i dårlig forfatning, og pumpeleverandør anbefaler 

derfor å skifte ut hele pumpestasjonen, og at det etableres et ventilkammer for avstenging på 

innløpssiden av pumpesupen slik at en kan utføre vedlikehold/spyling.  

Kostnad: kr. 1 200 000,- 

 

Tiltaksbeskrivelse 2018 2019 2020 

Nye Hitra    

Sundan vv. ny VA-ledning Mølna- Bjørkly 650   

Sundan vv, utskifting VA i boligfelt 4 500    

Sundan vv, skifte av vannkummer/sluser  200 200 

Sundan vv. forlengelse av ledningsnett 

boligfeltet 

250    

Sundan – forprosjekt VA 500   

Kr.øra – vannledning Sykehjemsviien 350   

Kr.øra – skifte av vannkummer/sluser 250 250 250 

Kr.øra – prosjektering VA – Rønningan-

Ålistolen 

700   

Byrbekken, bereskapsbygg, brannsikring 600   

Kr.øra APS, pumper og styringer 1 200   
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7 Investeringer 

 
7.1 Oppsummering investeringer 2019-2022 

 
Det er i budsjett 2019 og planperioden 2019-2022 lagt inn investeringer tilsvarende totalt kr 

101.160.000,-. Finansieringen av disse investeringene er planlagt gjennomført via låneopptak 

på kr 81.580.000,-, momsrefusjoner kr 15.700.000,- og bruk av egne midler (fonds) kr 

3.880.000,- for hele planperioden sett under ett. 

 

Investeringene som gjennomføres i perioden vil kunne deles opp i 6 grupper: 

 Investeringer som belaster driften og som ikke direkte relateres til senere inntekter. 

Dette vil typisk kunne være vedlikeholdsinvesteringer på  skole/rådhus/sykehjem, 

investeringer på vei og andre tiltak som ikke gir direkte tilbakebetaling. Imidlertid vil 

denne type investeringer indirekte gi lavere vedlikeholdskostnader på den infrastruktur 

den gjelder og dermed indirekte gi en tilbakebetaling både i form av bedre opplevelser 

for bruker og lavere driftskostnader. 

 Investeringer som belaster driften, men som samtidig gir økte inntekter. Dette vil i de 

investeringer som er presentert typisk være investeringene i boligprosjektene på 

Krokstadøra og Sunde. Investeringskostnadene og de økte driftskostnadene som 

kommer med en slik investering dekkes fullt ut av husleieinntekter fra de samme 

boligene fra de tas i bruk. 

 Investeringer som belastes driften, men som kan gi framtidige økte inntekter. Dette vil 

være investeringer knyttet til planlegging eller utvidelse av boligområder. Her vil det 

ikke komme inntekter umiddelbart, men når prosjektene blir solgt vil det gi 

tilbakebetaling i form av tomtesalg samt nye innbyggere i kommunen. 

 Selvkostinvesteringer. Dette gjelder investeringer på vann og avløp. Investeringene 

her vil bli viderebelastet brukerne og vil dermed ikke belaste kommunens drift. 

 Investeringer betalt av andre. Dette gjelder gang- og sykkelvei som i henhold til avtale 

dekkes av Statnett 

 Investeringer dekket av oppsparte midler (fonds). Dette gjelder kjøp av ny brannbil og 

delvis dekning av adresseringsprosjektet hvor vi tidligere har mottatt midler som er 

avsatt til dette bruk.  
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7.2 Økonomiske oppsett investeringer 2019-2022 
 

 

 
 
 
 
 

ØKONOMISK OVERSIK INVESTERINGER   Regnskap 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 0 0 0

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 1 297 804 4 700 000 5 000 000 7 600 000 3 100 000 0

Statlige overføringer 774 000 0 0 0 0 0

Andre overføringer 929 939 4 720 000 0 0 0 0

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter 3 001 743 9 420 000 5 000 000 7 600 000 3 100 000 0

Utgifter

Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0

Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 14 625 926 41 691 000 35 660 000 43 300 000 16 800 000 0

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 0 0

Overføringer 1 297 804 4 251 000 0 0 0 0

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 1 564 438 1 578 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 200 000

Sum utgifter 17 488 168 47 520 000 37 060 000 44 700 000 18 200 000 200 000

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Utlån 473 891 0 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 332 220 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Avsatt til bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 806 111 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Finansieringsbehov 15 292 536 38 350 000 32 310 000 37 350 000 15 350 000 450 000

Dekket slik:

Bruk av lån 15 047 725 36 710 000 28 430 000 37 350 000 15 350 000 450 000

Salg av aksjer og andeler 15 000 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 136 284 0 0 0 0 0

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 140 000 2 080 000 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 93 528 0 1 800 000 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 0 1 500 000 0 0 0 0

Sum finansiering 15 292 536 38 350 000 32 310 000 37 350 000 15 350 000 450 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGER   Regnskap 2017   Budsjett 2018   Budsjett 2019   Budsjett 2020   Budsjett 2021   Budsjett 2022

Investeringer i anleggsmidler 17 488 168 47 520 000 37 060 000 44 700 000 18 200 000 200 000

Utlån og forskutteringer 473 891 0 0 0 0 0

Kjøp av aksjer og andeler 332 220 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 0 0 0 0 0 0

Årets finansieringsbehov 18 294 279 47 770 000 37 310 000 44 950 000 18 450 000 450 000

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 15 047 725 36 710 000 28 430 000 37 350 000 15 350 000 450 000

Inntekter fra salg av anleggsmidler 15 000 0 0 0 0 0

Tilskudd til investeringer 1 703 939 4 720 000 0 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift 1 297 804 4 700 000 5 000 000 7 600 000 3 100 000 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 136 284 0 0 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 18 200 752 46 130 000 33 430 000 44 950 000 18 450 000 450 000

Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 93 528 1 640 000 3 880 000 0 0 0

Sum finansiering 18 294 279 47 770 000 37 310 000 44 950 000 18 450 000 450 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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Investeringstiltak - driftsrelatert
Område Ansvar Investeringstiltak 2019 2020 2021 2022 Beskrivelse

FELLES 101-121 Ny file-server

Egenkapitalinnskudd KLP 250 000 250 000 250 000 250 000 Egenkapitalinnskudd til KLP hvert år

TEKNISK 410 Plan, byggesak og oppmåling

Forprosjekt brannstasjoner, Krokstadøra 250 000 Orkland

Forprosjekt brannstasjoner, Sundan 250 000 Hitra

Prosjektering- utvidelse 4 tomter Sundan 250 000 Hitra - utbygging finansieres med grunnlag i prosj. Dok. 

Reg.plan/prosj. Sundan boligområde 750 000 3 000 000 Hitra

Detaljprosjektering Serviceområde Fv714 0 Orkland, Samordnet planlegging med VA-Rønningan-Ålistolen

Geovekstprosjekt, periodisk ajourhold FKB-B
370 000

Hele kommunen, ihht Geodataplan for S-T - fremskyndet ett 

år 

421 Brannsjef – brannvern og brannberedskap

Kjøretøy – brannbil Krokstadøra 2 000 000 Orkland

Kjøretøy – branntankbil 1 500 000 Hitra

431 Kommunale bygg og anlegg:

Rådhus, forprosjekt 0 Orkland, forslått videreført for vurdering i Orkland

Kr.øra. Oppv.senter, scenepåbygg 3 000 000 Orkland, inkl. prosjektering

Kr.øra  Oppv.senter, innvendig oppgradering 1 750 000 750 000
Orkland, gymsal/klasserom/tolett/garderobe/gulvbelegg, 

inventar og uttyr. 
Kr.øra  Oppv.senter, 

varmegjenvinn./ventilasjon/ENØK
1 500 000 Orkland

Kr.øra Oppvekstsenter - barnehagen, innvendig og 

utvendig oppgradering 1 500 000
Orkland

Nærmiljøanlegg Hemnskjela, ballbinge og gapahuk 1 000 000 Hitra

Nærmiljøanlegg Kr.øra, ballbinge 600 000 Orkland

Minnesmerke Martin Stokken 300 000 Hele kommunen

Ven oppvekstsenter, prosjektering og utbygging 1 500 000 25 000 000 Heim

SOS- prosjektering -  8 omsorgsboliger, fellesarealer 

og rehabilitering
3 000 000 15 000 000 18 000 000 Orkland, Forprosjekt og detaljprosjektering i 2019

SOS - opprusting av kjøkken 600 000 Orkland

SOS-,svømmehall ventilasjon/styreenhet 1 250 000 Orkland

SOS- ny inngang, takoverbygg og dør, øvre del 2 500 000 Orkland

461 Samferdsel

Forsterkningstiltak veger 1 000 000 Hele kommunen

Forsterkningstiltak bruer og kaier 650 000 Orkland, Aune og Tannvikvågen bru

Trafikksikkerhetstiltak, rekkverk og lyssetting 840 000 Hele kommunen, ihht trafikksikkerhetsplan

Utbedring av adkomst til utleiebolig Aunlivn. 80,82 400 000 Orkland

Asfaltering - Sundan 1 000 000 Hitra, asfaltering etter utskifting av VA

Mur ved rådhus/Aa 800 000 Orkland, nedriving og oppsetting. 

Sum 28 310 000 44 500 000 18 250 000 250 000

FINANSIERING:

LÅNEFINANSIERING 19 430 000 36 900 000 15 150 000 250 000

BIDRAG INVESTERINGSTILTAK STATKRAFT

MOMSKOMPENSASJON 5 000 000 7 600 000 3 100 000 0
Ikke fradrag for momskompensasjon for bygging av boliger 

til utleie

 - INVESTERINGSFOND 3 880 000

 - TILSKUDD VEGSKILTING 0

28 310 000 44 500 000 18 250 000 250 000

INVESTERINGSPROSJEKTER - BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-22
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Investeringer, selvkostområde VA 2018-2021
Område Ansvar Investeringstiltak 2019 2020 2021 2022 Beskrivelse

TEKNISK 441/451 Vannforsyning/Avløp

Sundan vv. Utskifting VA-nett Mølna-Bjørkly 650 000 Hitra

Sundan vv. Utskifting VA-nett Sunde boligfelt 4 500 000 Hitra

Sundan vv. Skifte av vannkummer 200 000 200 000 200 000 Hitra

Sundan vv. Utvidelse av ledningsnett 4, boligtomter 250 000 Hitra

Sundan - forprosjekt VA 500 000 Hitra

Kr.øra vv. Ny hovedvannledning "Sykehjemsveien" 350 000 Orkland, Ca. 40 m lagt i 2018

Kr.øra vv. Utskifting av vannkummer Ålia-sos 250 000 250 000 250 000 Orkland

Forprosjekt, prosjektering VA vegserviceomr. Ålistolen 700 000 Orkland

Byrbekken, beredskapsbygg, brann- og innbr.sikring 600 000 Orkland, igangsatt i 2018 

Kr.øra APS, pumper og styringer 1 200 000 Orkland

Sum 9 000 000 450 000 450 000 200 000

FINANSIERING:

LÅNEFINANSIERING 9 000 000 450 000 450 000 200 000

BIDRAG INVESTERINGSTILTAK STATKRAFT

MOMSKOMPENSASJON Ikke fradrag for momskompensasjon på VA-området

TILSKUDD FRA HUSBANKEN

TILSKUDD FRA STATKRAFT

BRUK AV FONDS

 - INVESTERINGSFOND

 - TILSKUDD VEGSKILTING

9 000 000 450 000 450 000 200 000

INVESTERINGSPROSJEKTER - BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-22


