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1

2

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 30/22

Referatsaker

RS 6/22

Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune

2020/1650

RS 7/22

Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til
kommunestyret

2022/627

Saker til behandling
PS 31/22

Midtre Gauldal Utvikling KF - Årsregnskap og
årsberetning 2021

2022/1272

PS 32/22

Årsregnskap med årsberetning og årsrapport 2021

2022/251

PS 33/22

Månedsrapport mars 2022

2022/1144

PS 34/22

"Først til framtida" - omstilling og effektivisering på
området samfunnsutvikling og byggesaksbehandling,
tilbakemelding til kommunestyret

2022/1949

Mulige andre saker.

Orienteringer
- Strukturendring i Trønderenergi. Etablering av nytt grønt selskap sammen med HitecVision.
Orientering ved Jon Holstad, konserndirektør strategi
- Presentasjon fra aksjonsgruppe veier i Hauka/Budal v/aksjonsgruppe, hva gjør kommunen/EKT
mfl
- Ungdomsrådet presenterer seg, aktuelle saker og dialog mellom det politiske nivået/administrasjon
og ungdomsrådet.
- Kommunen satser på samfunnsutvikling! Kort presentasjon; programleder for
omstillingskommuneprogrammet og daglig leder Midtre Gauldal utvikling KF
- Oppdatering fra administrasjonen; bl.a. om flyktningesituasjonen, årsregnskap/årsrapport,
behandling av budsjettdokumenter før sommeren

3

Saker til behandling

PS 30/22 Referatsaker

4

Politidirektoratet

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

2020/1650

20/29743 – 7

18.03.2022

Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune - Trøndelag fylke
Politidirektoratet viser til oversendelse av ny politivedtekt den 12.02.2021 fra Midtre Gauldal
kommune, Trøndelag fylke, for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk
Lovtidend.
Politidirektoratet stadfester Midtre Gauldal kommunestyre sitt vedtak av 10.12.2020 om ny
politivedtekt for Midtre Gauldal kommune, Trøndelag fylke, jf. lov om politiet av 4. august
1995 nr. 53 (politiloven) § 14, jf. Justisdepartementets delegasjonsvedtak av 16. november
2000 nr. 1151. Det er foretatt enkelte endringer i kapittel 1, 4, 7 og 9. Se merknader til
bestemmelsene. I tillegg har Politidirektoratet fjernet merknadene i politivedtekten, da disse
kun er ment som veiledning i forbindelse med utforming av vedtekten.
Politidirektoratet har videre foretatt noen redaksjonelle og språklige endringer, uten at disse
har medført innholdsmessige endringer, slik at bestemmelsene i størst mulig grad er i samsvar
med normalpolitivedtekten.
Vedtekten lyder:

KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1-1. Offentlig sted
Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel.1

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn
Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer
eiendommen.

§ 1-1. Midtre Gauldal kommune har foreslått å innta et andre ledd, der det følger at "For Midtre Gauldal gjelder i
tillegg idrettsanlegg." Politidirektoratet har ikke stadfestet dette leddet, da innholdet dekkes av "anlegg" i første ledd.
1

Politidirektoratet
Post: Postboks 2090 Vika, 0125 Oslo
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Tlf: (+47) 23 36 41 00
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KAPITTEL 2. ORDEN PÅ OFFENTLIG STED
§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted
På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk
som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom kl.
23.00 og kl. 06.00.
Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass e.l.,
skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å
opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2. Kjøring, camping mv i parker, grøntarealer, friområder o.l.
I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er
telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.
I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer med
mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-3. Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter
Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på
forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående,
kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4. Tigging
Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet.

§ 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.

å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l.

2.

å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke
påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1.
januar kl. 02.00.

3.

å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som
ferdes der.

KAPITTEL 3. SIKRING AV FERDSELEN
§ 3-1. Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder eller
ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.
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Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over bakken.

§ 3-2. Dyr
Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

§ 3-3. Aktiviteter
Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av
hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø
Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann
eller sjø.

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted
Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller
delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan
fastsette nærmere vilkår.

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.
Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted
som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes
arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-7. Sprengningsarbeid
Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, som
kan påby særskilte sikkerhetstiltak.

§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv.
Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet
umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-9. Fare for takras
Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp
avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at
taket blir ryddet.

§ 3-10. Fjerning av sperrer
Avsperringer, avvisere o.l. innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 3-8 er utført,
eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede.
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KAPITTEL 4. RENHOLD PÅ OFFENTLIG STED2
§ 4-1. Rengjøring av lys og luftegraver
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar
tilknytning til eiendommen.
Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.
Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

§ 4-2. Rydding av snø etter takras
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for
snø og is.

§ 4-3. Vannavløp
Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes
åpne.

KAPITTEL 5. HINDRE FORSØPLING OG TILGRISING
§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising
På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:
1.

å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter

2.

å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder
på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler

3.

å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på
tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som
bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen
Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.
Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4.

å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på eller ut
mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å
sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten
umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

§ 4-4. § 4-4 omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av en allerede lokalt etablert sedvane.
Kommunen må dokumentere overfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt som
ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. Politidirektoratet kan ikke se at Midtre Gauldal kommune har dokumentert
at det foreligger en lokalt etablert sedvane, og har derfor ikke stadfestet denne bestemmelsen.
2
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Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter
arrangementet.

KAPITTEL 6. OFFENTLIGE ANLEGG
§ 6-1. Kirkegård og gravplass
På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg
der.
Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

KAPITTEL 7. ARRANGEMENTER PÅ OFFENTLIG STED
§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted
Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig,
kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for
betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangementer
Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer sende
melding til politiet, når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av
hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på
offentlig sted.3
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende
art for medlemmer av en forening e.l. sammenslutning.
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig arrangement
Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig allment tilgjengelig tilstelning uten å være i følge med
foreldre eller andre foresatte.
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år.

KAPITTEL 8. PANTELÅNERVIRKSOMHET
§ 8-1. Pantelånervirksomhet
Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, over
alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.
§ 7-2 første ledd. I Midtre Gauldal kommunes forslag til andre setning, følger det at "Dette gjelder også når
arrangementet ikke skjer på offentlig sted, som blant annet russecamp på privat grunn." Politidirektoratet har ikke
stadfestet tillegget "(…) som blant annet russecamp på privat grunn.", da dette omfattes av innholdet i bestemmelsen
ellers. I tillegg kan et slikt eksempel være egnet til å innskrenke bestemmelsens virkeområde, da det ikke kun er
denne typen arrangementer som skal omfattes.
3
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KAPITTEL 9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 9-1. Pliktforsømmelse
Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i
denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.

§ 9-2. Straff
Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4,
hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 9-3. Kommunal håndhevelse4
Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i politivedtekten:
§ 3-1

Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til gjenstander e.l.
på eller utover fortau)
§ 3-9 Fare for takras
§ 3-10 Fjerning av sperrer når arbeidet er ferdig/faren er over
§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver
§ 4-2 Rydding av snø etter takras
§ 4-3 Vannavløp
§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.
Kan håndheves av Midtre Gauldal kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om
kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Midtre Gauldal kommune kan
ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 9-4. Ikrafttreden
Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.
Fra samme tid oppheves forskrift av 09. desember 1997 nr. 1237 om politivedtekt, Midtre Gauldal
kommune, Sør-Trøndelag. 5

…………………………………

§ 9-3 første ledd. Politidirektoratet har fjernet § 4-4 i opplistingen grunnet at det ikke er dokumentert lokalt
etablert sedvane.
5 § 9-4 andre ledd. Midtre Gauldal kommune skrev i sitt forslag at "forskrift av 30.04.97om politivedtekt for Midtre
Gauldal kommune" oppheves når den nye politivedtekten trer i kraft. Politidirektoratet har endret henvisningen, slik at
den omfatter den gjeldende politivedtekten.
4
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Med hilsen

Liv Aasberg Corneliussen
Seksjonssjef

Anna Borge
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi:
Statsforvalteren i
Trøndelag
Trøndelag politidistrikt

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Postboks 2475 Torgarden

7005

Trondheim
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Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Arkivsak:

22/61

Møtedato/tid:

28.04.2022 kl 08:30 – 11:40

Møtested:

Rådhuset, møterom 140

Møtende medlemmer:
Kari Anne Enda, leder
Odd Øie, nestleder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Forfall:
Lise Sundli
Morten Sørløkken, 1 .vara
Jorid Løkken, 2. vara
Wenche Kristine Dahle, 3. vara
Tor Flagestad, 4. vara (ikke svart på henvendelse)
Andre møtende:
Alf Petter Tenfjord, kommunedirektør (sak 14 og 15)
Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og kultur (sak 14)
Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF (sak 16)
Brit Dragåshaug, fagkoordinator økonomi (sak 16 og 17)
Kari Anne Gaare, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16 og 17)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 16 og 17)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
14/22
15/22
16/22
17/22
18/22
19/22
20/22
21/22

Saktittel
Kommuneplaner - orientering til kontrollutvalget
Omstillingskommuneprogrammet - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt årsregnskap og
årsberetning 2021
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert
årsregnskap og årsberetning 2021
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Sak 14/22 Kommuneplaner - orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
14/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør og Rasmus Hugdahl, enhetsleder samfunnsutvikling og
kultur, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 15/22 Omstillingskommuneprogrammet - orientering til
kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
15/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Behandling:
Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Målet med omstillingsarbeidet er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, mer robust
og variert næringsliv og økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Sak 16/22 Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt
årsregnskap og årsberetning 2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
16/22

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen
skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Behandling:
Kari Anne Gaare, revisormedarbeider, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og
årsberetning for 2021. Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, var tilstede under
kontrollutvalgets behandling av saken.
Brit Dragåshaug, fagkoordinator økonomi, orienterte om Midtre Gauldal Utvikling KF sitt
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årsregnskap for 2021 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Torkil Leinum, daglig leder Midtre Gauldal Utvikling KF, orienterte om årsregnskap og noter og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen
skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning.

Sak 17/22 Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap,
konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
17/22

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert
årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen
skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Behandling:
Brit Dragåshaug, fagkoordinator økonomi, orienterte og svarte på spørsmål om årsregnskap og
årsberetning for 2021.
Kari Anne Gaare, revisormedarbeider, orienterte om revisors arbeid med årsregnskap og
årsberetning for 2021. Wenche Holt, oppdragsansvarlig revisor, var tilstede under
kontrollutvalgets behandling av saken.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap, konsolidert
årsregnskap og kommunens årsberetning 2021.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Uttalelsen
skal følge kommunens behandling av årsregnskapene og årsberetning.

Sak 18/22 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
18/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker
for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Behandling:
Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.
Følgende omforent tillegg til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget ber om en orientering fra Midtre Gauldal Utvikling KF om prosjekt Støren Sør
vedr. låneopptak (jf. formannskapssak 14/22), utvikling av boligtomter og salg av næringsareal.
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Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. november 2022.
Saklister tilhørende Omstillingsstyret legges frem for kontrollutvalget i utvalgets faste sak om
oppfølging av politiske vedtak.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker
for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Kontrollutvalget ber om en orientering fra Midtre Gauldal Utvikling KF om prosjekt Støren Sør
vedr. låneopptak (jf. formannskapssak 14/22), utvikling av boligtomter og salg av næringsareal.
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. november 2022.
Saklister tilhørende Omstillingsstyret legges frem for kontrollutvalget i utvalgets faste sak om
oppfølging av politiske vedtak.

Sak 19/22 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
19/22

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets sak 7/22 Forvaltningsrevisjonsrapport om sykefravær og arbeidsmiljø
2. Kommunestyrets sak 19/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021
3. I flere kommuner reises spørsmålet om uavhengige representanter kan ha krav på
gruppestøtte og gruppelederstøtte.
4. Formannskapet har valgt medlemmer til et utvalg, men ordfører vil be formannskapet bytte
ut et medlem. Kan han det?
5. Er den nye kommuneloven til hinder for å etablere en styringsgruppe for utvikling og
samarbeid?
6. Kan kommunedirektøren peke ut folkevalgte til å være medlemmer i arbeidsmiljøutvalget,
eller må disse komme fra administrasjonen?
7. Departementets svar til Forum for kontroll og tilsyn angående en tolkningsuttalelse til den
tidligere kommuneloven og om denne uttalelsen videreføres til den nye kommuneloven.
8. Skal en e-post til kontrollutvalget med sjikanøse påstander mot ordføreren unntas
offentlighet eller ikke?
9. Er vi forpliktet til å publisere sjikanøse saksopplysninger på internett?
10. Ordfører mente saken ikke var godt nok utredet, og ville ikke sette den på sakskartet til
kommunestyret. Har ordfører rett til å nekte å føre opp saken?
11. Hva skjer med klageretten nå som kommunedirektøren har fått lovfestet det løpende
personalansvaret?
12. Hvor raskt må et innsynskravet behandles? Hvordan skal en innsynsklage behandles?
Svarene finner du i den nye veilederen til Sivilombudet.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
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Sak 20/22 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
20/22

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Ingen saker.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Sak 21/22 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
28.04.2022

Saknr
21/22

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2022, godkjennes.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 28.04.2022, godkjennes.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 22/61-6
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 29.04.2022

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 19/2013 så oversendes protokoll fra
kontrollutvalgets møte 28. april 2022. Protokollen oversendes kommunestyret som trykt
referatsak.
Kontrollutvalgets vedtak i sak 19/2013:
Kontrollutvalgets møteprotokoll legges frem for kommunestyret som trykt referatsak.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg:

Møteprotokoll 28.04.2022

Kopi til:

Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no
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Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Saker til behandling

PS 31/22 Midtre Gauldal Utvikling KF - Årsregnskap og årsberetning
2021
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Saksframlegg

Arkivnr. 212
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2022/1272-2
Utvalgssak
Møtedato
22/22
28.04.2022
31/22
12.05.2022
Saksbehandler: Håvard Ler

Midtre Gauldal Utvikling KF - Årsregnskap og årsberetning 2021

Dokumenter i saken:
1 I Revisors beretning Midtre Gauldal Utvikling KF
2 S Midtre Gauldal Utvikling KF - Årsregnskap og årsberetning
2021

Revisjon Midt-Norge SA

Vedlegg
1 Årsregnskap 2021 - Midtre Gauldal Utvikling KF
2 Årsberetning 2021 - Midtre Gauldal Utvikling KF
3 Revisors beretning - Midtre Gauldal Utvikling KF

Sammendrag
Årsregnskapet for Midtre Gauldal Utvikling KF 2021 viser et underskudd på 810 546 kr.
Årsberetningen er avlagt i henhold til gjeldende regelverk.

Saksopplysninger
Midtre Gauldal Utvikling KF er et kommunalt foretak eid 100% av Midtre Gauldal kommune. Styret
i KF er direkte underlagt kommunestyret og fristilt fra den øvrige kommunale administrasjonen. Før
styret treffer vedtak i saker som skal behandles i kommunestyret, skal kommunedirektøren være gitt
anledning til å uttale seg om saken.
Regnskapet viser et underskudd på 810 546 kr. og styret ber om at årets underskudd belastes
foretakets opptjente egenkapital. Foretakets budsjett viser et overskudd på 7 181 kr.
Ved å sammenligne regnskap og budsjett ser mye av forklaringen på underskuddet ut til å være
sviktende inntekter, samt noe høyere driftskostnader enn forventet. Det er redegjort for vesentlige
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avvik fra budsjett i årsberetningen, og der fremkommer det også at styret mener at forutsetningene
for fortsatt drift er til stede.
Revisor har ingen merknader til årsregnskap og årsberetning. I revisors beretning refereres det til
årsberetning datert 14. februar. Dette er en skrivefeil, da riktig dato er 14. mars.

Vurdering
Midtre Gauldal Utvikling KF har i 2021 konsentrert mye av sin virksomhet rundt Støren Sør, og i
løpet av året ble 3,6 km vei samt gang- og sykkelvei åpnet. Foretaket går nå inn i en fase der salg av
opparbeidet areal vil være avgjørende viktig for både foretaket og Midtre Gauldal kommune. Først
regulering og deretter salg av allerede plangodkjent boligareal, vil også gi helt nødvendige inntekter
til større utviklingsoppgaver på Støren Sør og andre deler av kommunen.
Dersom foretaket fremover ikke lykkes med å selge tilstrekkelig areal til å betjene sine egne
forpliktelser, vil Midtre Gauldal kommune bli direkte berørt. Kommunedirektøren er noe bekymret
for at regnskapet viser et underskudd i 2021, da avskrivninger og finanskostnader sannsynligvis vil
øke betraktelig fremover. Midtre Gauldal Utvikling har imidlertid en svært sentral rolle i arbeidet
med å skape attraktivitet for flere arbeidsplasser og innbyggere, og kommunedirektørens vurdering
er derfor at regnskap og årsberetning for 2021 bør godkjennes.
Kommunestyret har gjennom vedtak gitt pålegg til KF om å komme tilbake med strategiske planer
og tekning om videre utvikling. Eier har også understreket betydningen av salg/markedsføring av
opparbeidet næringsområdet og igangsetting av boligregulering. Kommunedirektøren har merket seg
at eier er opptatt av at ordfører/kommunedirektør følger opp disse signalene gjennom eierdialogen
med KFet. Det er avtalt 4 møter med KFet v/styreleder og daglig leder i 2022.
Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning 2021 for Midtre Gauldal
Utvikling KF.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.04.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning 2021 for Midtre Gauldal
Utvikling KF.

20

Følgende dokument Årsregnskap Midtre Gauldal Utvikling KF
2021 er signert av:
Reppe, Aina Midthjell - 15.03.2022 09:20:09 (UTC)
Moholdt, Geir - 16.03.2022 12:58:03 (UTC)
Digre, Kristian - 16.03.2022 07:50:04 (UTC)
Gynnild, Emilie - 16.03.2022 08:05:30 (UTC)
Halsen, Karl Reinert - 15.03.2022 10:16:34 (UTC)
Haugen, Ann Karin - 19.03.2022 06:09:44 (UTC)

Dette dokumentet inneholder informasjon om digitalt utførte signeringer ved hjelp av BankID via
e-signeringstjenesten signident.no. E-signering med BankID er juridisk bindende, jfr. Esignaturloven.
Signeringshistorikkens digitale spor er lagret i et Signert Data Objekt (SDO) hos dokumenteiers konto på
signident.no. Signaturene kan verifiseres via BankIDs SDO-leser (tilgjengelig via signident.no og bankid.no).
Signident anbefaler dokumenteiere alltid å sørge for lokal lagring av SDO i sine lokal arkiver i tillegg til lagring av
dette dokumentet.
For vilkår for bruk av signident.no, se https://www.signident.no/vilkar-for-bruk-av-tjenesten/.
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Årsregnskap 2021
for
Midtre Gauldal Utvikling KF
Organisasjonsnr. 991729364

Utarbeidet av:
Bjørkan regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Kirkbakk
7298 BUDALEN
Organisasjonsnr. 976089790
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2020

56 249
4 320 223
4 376 472

(2 000)
4 555 514
4 553 514

143 863
203 988
1 630 207
1 216 533
3 194 591
1 181 881

298
169 227
1 581 105
1 188 292
2 938 922
1 614 592

88 262
62 652
150 914
2 143 341
(1 992 428)

147 298
59 376
206 674
1 640 257
(1 433 583)

(810 546)

181 009

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

(810 546)

181 009

ÅRSRESULTAT

(810 546)

181 009

OVERF. OG DISPONERINGER

(810 546)

181 009

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Midtre Gauldal Utvikling KF

1
1

2021

2
3
2,4

Organisasjonsnr. 991729364
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

3,5,6,7

223 238 939
223 238 939

124 875 821
124 875 821

8

2 500 000
2 500 000
225 738 939

2 500 000
2 500 000
127 375 821

1 819 970
5 915 449
7 735 419
1 871 984
9 607 404
235 346 343

825 436
763 365
1 588 801
10 200 337
11 789 138
139 164 959

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

9
10

Årsregnskap for Midtre Gauldal Utvikling KF

Organisasjonsnr. 991729364
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Balanse pr. 31.12.2021
Note

31.12.2021

31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11

1 129 063
1 129 063

1 129 063
1 129 063

11

8 256 628
8 256 628
9 385 691

9 067 175
9 067 175
10 196 237

5,6

208 593 119
208 593 119
208 593 119

119 903 199
119 903 199
119 903 199

7

16 637 005
100
730 428
17 367 533
225 960 652
235 346 343

5 033 867
3 773 777
257 879
9 065 523
128 968 722
139 164 959

12

Støren 04.03.2022

Geir Moholdt
Styreleder

Kristian Digre
Nestleder

Emilie Gynnild
Styremedlem

Ann-Karin Haugen
Styremedlem

Årsregnskap for Midtre Gauldal Utvikling KF

Aina Reppe
Daglig leder

Karl Reinert Halsen
Styremedlem

Organisasjonsnr. 991729364
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Noter 2021

Note 0

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak i
Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er til tilsvarende kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom
gjenvinnbart beløp av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å
være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Anleggsmidler med
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller
det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter
skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.
Investeringer i andre selskap
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskap. Kostprisen økes når midler
tilføres ved kapitalutvidelse. Mottatt utdelinger resultatføres i utg.pkt. som inntekt. Utbytte fra
andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Balanseført verdi skrives
ned til virkelig verdi når denne er lavere.

Noter for Midtre Gauldal Utvikling KF
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt
Inntekter:
Fra egen kommune
Fra eksterne
Sum

152 709
4 223 763
4 376 472

Overføringer fra kommunen for å dekke inn et merforbruk i foretaket er kr 0,-

Note 2 - Lønnskostnad
2021
10.050
166.250
18.688
194.988

Lønn
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift
Lønnskostnad

2020
63.383
158.750
10.477
169.227

Selskapet har ikke ansatte.
Honorar til daglig leder er i 2021 utbetalt etter faktura med kr. 630.388,- eks.mva.
Honorar til daglig leder som angår Prosjekt Støren Sør, er ført på tilknyttet konto i balansen og
fremgår dermed ikke i driftsregnskapet.
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler
Bygning 1
(1100)
Ansk.kost 21.487.855
01.01.
Tilgang
Avgang
Ansk.kost 21.487.855
31.12
Akk.
21.487.855
avskr
Balanse
31.12

0

Årets
avskr

0

Tilbygg
(1103)

Oppgr
adm
(1106)
5.672.293 1.856.807

5.672.293 1.856.807

Utbedr
Varmeanl Anl.u.u.
uteareal
(1108)
(1130)
(1107)
360.680 1.227.555 3.295.425

Tilbygg 1
(1131)
12.298.124

360.680

1.227.555 3.295.425

12.298.124

148.545

28.854

49.102 1.318.170

5.273.454

2.731.966 1.708.262

331.826

1.178.453 1.977.255

7.024.670

2.940.327

226.892

74.272

Noter for Midtre Gauldal Utvikling KF

14.427

49.102

131.817

491.925

Organisasjonsnr. 991729364
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Noter 2021

Ansk.kost
01.01
Tilgang
Avgang
Ansk.kost
31.12
Akkumulerte
avskr
Balanse
31.12
Årets avskr

Nytt tak
(1132)
2.500.000

Prod.lok Takutbygg
(1135)
(1121)
2.194.536
111.330

Lagerhall
(1138)
10.701.257

Tomt
(1150)
1.737.310

Tomt Liøya
(1151)
1.538.025

Sum
64.981.197

2.500.000

2.194.536

111.330

10.701.257

1.737.310

1.538.025

64.981.197

1.200.000

902.915

35.626

3.424.402

0

0

36.809.250

1.300.000

1.291.621

75.704

7.276.855

1.737.310

1.538.025

28.171.947

100.000

109.268

4.453

428.050

0

0

1.630.207

Selskapet benytter lineære avskrivninger. Avskrivningsplanen er 4 % av anskaffelsekost.
I tillegg til driftsmidlene er det balanseført anlegg under utførelse som ikke avskrives, dette er følgende
konti:
1127 - Anlegg infrastruktur næring
1128 - Anlegg infrastruktur boliger
1129 - Anlegg infrastruktur vei
Sum totale varige driftsmidler

56.338.861 (tilgang 2021 - kr 52.577.948)
27.088 (tilgang 2021 - kr
21.885)
138.701.043 (tilgang 2021 - kr 47.393.492)
225.738.939

Note 4 - Annen driftskostnad

Renovasjon, vann, avløp o l
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Div rådgivningstjenester
Adm.kostnad
Bilgodtgjørelse
Gave, fradragsberettiget
Forsikringspremie
Div møtekostnader
Eiendom- og festeavgift
Markedsføring prosjekt
Reklamekostnad
Annen kostnad
Sum Annen driftskostnad

2021
74 063
39 160
31 072
15 000
392 483
3 333
479
497 392
14 072
5 160
32 100
55 038
57 181
1 216 533

Herav til egen kommune kr.

79 223

2020
28 442
13 300
18 820
0
326 640
5 464
1 559
484 745
8 830
6 448
250 149
0
21 930
1 188 292
34 890

Det er i 2021 kostnadsført kr. 39.160,- eks.mva i ordinære revisjonsutgifter.

Noter for Midtre Gauldal Utvikling KF
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Midtre Gauldal Utvikling KF

Noter 2021

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld består av:
Pantelån i Soknedal Sparebank
Lån i KLP
Støren Treindustri AS, forskuddsbet.

kr.
0
kr.199.461.486
kr. 9.131 633

Sum langsiktig gjeld

kr. 208.593.119

Gjeld er sikret ved pant i varige driftsmidler.
Balanseført verdi av varige driftsmidler 31.12.21 kr. 225 738 939,-.

Note 6 - Foretakets avdrag på lån
Foretaket har pr 31.12.21 følgende lån gjennom KLP:
Lån
KLP 8317.54.65890
KLP 8317.50.31432
KLP 8317.51.88056
KLP 8317.52.55624
KLP 8317.53.37272
KLP 8317.54.78755
KLP 8317.57.92336
KLP 8317.56.72446

IB
Saldo 31.12.21
1 285 712
857 140
1 250 000
1 125 060
1 787 500
1 512 500
1 897 889
1 732 500
2 975 000
2 345 056
900 000
750 000
0
1 135 489
100 000 000
190 003 741
110 096 101
199 461 486

Årets avdrag
428 572
125 000
275 000
165 000
637 500
150 000
92 067
0
1 873 139

Opplysninger om minimumsavdrag ihht kommuneloven § 14-18 første ledd:
Sum avskrivninger x (rest lånegjeld / sum bokført verdi varige driftsmidler)
Årets avskrivninger (fratrekt avskr av årets investeringer) : kr 1.630.207,(ingen tilgang i 2021)
Lånegjeld 01.01.21: kr 110.096.101,Varige driftsmidler (inkl anlegg under utf, ekskl tomter) 01.01.21: kr 121.600.486,(Fjorårets dr.midl 124.875.821 - tomter 3.275.335)
Beregning: kr 1.630.207 x (kr 110.096.101 / kr 121.600.486) = 1.483.488
Årets låneavdrag er klart over minimumsavdraget.

Note 7 - Usikker forpliktelse
Det foreligger en faktura på hhv kr 15.921.315,70 fra Syltern som er ubetalt og som ifølge
foretaket er en usikker forpliktelse pr årsskiftet. Fakturaen gjelder veiprosjektet og er balanseført
mot konto 1129 i regnskapet for 2021.
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Note 8 - Andre finansielle instrumenter
Aksjene i Gaula Senter AS er bokført til anskaffelseskost kr. 2 500 000,Midtre Gauldal Næringsselskap KF har en eierandel på 35,7% i Gaula Senter AS
Gaula Senter AS, 7290 Støren hadde i 2020 et årsresultat på kr. 172.993,- og en egenkapital pr
31.12.20 på kr. 12.471.449.

Note 9 - Andre fordringer
Posten består av:
Tilgode MVA pr 31.12.21
5 132 156
Hauka Rekreasjonssenter
156 638
Gaula Senter AS
178 571
Andre forskuddsbet dr.kostn
26 500
Forsk.bet. forsikring
421 584
Sum
5 915 449

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Det er ingen bundne skattetrekksmidler i saldoen.
Et innskudd på kr 149.533,- er pantsatt som garanti.

Note 11 - Selskapskapital
Aksjekapital /
selskapskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Anvendt til årsresultat

1 129 063

9 067 175
-810 546

10 196 237
-810 546

Pr 31.12.

1 129 063

8 256 628

9 385 691

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld
Posten består av:
Annen påløpt kostnad
Skyldige feriepenger
Påløpt rente, KLP
Sum annen kortsiktig gjeld

139 121
930
590 377
730 428
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Note 13 - Budsjett
Budsjett 2021
Driftsinntekter
Husleieinntekt
Annen inntekt
Tilskudd
Inntekter
Driftskostnader
Driftskostnader
Styrehonorar/lønn
Avskrivninger
Revisjonskostnader
Regnskapshonorar
Vedlikehold bygninger
Forsikring
Driftskostn og avskr
Resultat før finans
Finansinntekter
Utbytte
Finanskostnader
Driftsresultat

Regnskap 2021

Regnskap 2020

4 655 919
23 250
350 000
5 029 169

4 167 514
56 249
152 709
4 376 472

4 551 514
2000

583 000
175 000
1 600 000
20 000
40 000
5 000
500 000
2 923 000

792 772
203 988
1 630 207
39 160
31 072
0
497 392
3 194 591

671 725
169 227
1 581 105
13 300
18 820
0
484 745
2 938 922

2 106 169
50 000
0
2 148 988
7 181

1 181 881
150 914
0
2 143 341
- 810 546

1 614 592
206 674
0
1 640 257
181 009

4 553 514

Note 14 - Investeringer
Investeringer
1107
Utbedring lagerareal ute STI
1108
Utbedr rør for varmeanlegg STI
1127
Anlegg under arb - infrastruktur næring
1128
Anlegg under arb - infrastruktur boliger
1129
Anlegg under arb - infrastruktur vei
Sum
Totalt Støren Sør

0
52 577 948
21 885
47 393 492
99 993 325

1 227 556
0
0
0
90 000 000

2020
360 680
1 227 555
3 760 912
5 203
83 859 875
89 214 225

Sum totalt

0
99 993 325

10 000 000
101 227 556

0
89 214 225

Finansiering
2248
KLP lån 8317.57.92339
2247
KLP lån 8317.56.72446
Planlagt lån, ikke gjennomført
2000
Egenkapital
Sum

1 227 556
90 000 000
0
8 765 769
99 993 325

1 227 556
90 000 000
10 000 000
0
101 227 556

0
89 214 225

Eiendom

Noter for Midtre Gauldal Utvikling KF

Tilgang 2021 Budsjett 2021

0
89 214 225
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STYRETS BERETNING FOR 2021.

Midtre Gauldal Utvikling KF årsberetning og regnskap 16. driftsår.
Foretaket ble etablert i 2007 samtidig som ANS Støren Industribygg ble avviklet. Midtre
Gauldal Utvikling KF eies nå 100 % av Midtre Gauldal kommune. Styret består av 40 %
kvinner og 60% menn.
Virksomhetens art og tilholdssted:
Foretaket er et kommunalt eiendomsforetak med beliggenhet på Støren i Midtre Gauldal
kommune. Foretaket fikk høsten 2019, nye utvidete vedtekter fra eier, og har nå ansvar for
utvikling av bolig og næring i hele Midtre Gauldal kommune. Det er ikke iverksatt tiltak i 2021
som påvirker foretakets høye etiske standard.
Økonomi:
Leieinntektene for 2021 er bokført med kr. 4.167.514, -. Årets resultat fremkommer med
underskudd på kr.810 546,-.
Avvik i forhold til budsjett 2021:
Regnskap 2021 beskriver i note 13 avvik mellom budsjett og regnskap for 2021. Budsjett for
2021 var sammensatt av erfaringstall for 2020, samt en økning i aktivitet på grunn av
arbeidet med utbygging tilknyttet Støren Sør. Det ble hensyntatt en økning i finanskostnader
tilknyttet lån i forbindelse med Støren Sør i forbindelse med budsjettarbeidet.
Under posten driftsinntekter, er det budsjettert med 350000,- i tilskudd til bla.
markedsføring. Disse pengene er ikke omsøkt og dermed heller ikke tatt ut. I samme post
ligger tilskudd som foretaket har søkt om for å koordinere og legge til rette for matnettverket
Mett i Gauldaln. Aktiviteten knyttet til dette dreier seg om å benytte omsøkte midler fra
Midtre Gauldal kommune slik at lokalmataktører har hatt mulighet til felles stand i
forbindelse med Oi Trøndersk Matfestival. I forbindelse med dette, fikk man også finansiering
for å lønne en skoleelev i sommerjobb i 3 uker. Utgiftene til dette er i sin helhet dekket av
tilskudd. Når det gjelder budsjettert husleieinntekt, ble det tatt utgangspunkt i forventningen
for 2021 i forbindelse med foreløpig regnskap. Det viste seg imidlertid i forbindelse med
revideringen av regnskap for 2020, at en utgående faktura på 219 997,- eks. mva. til leietaker
Støren Treindustri var fakturert dobbelt. Dette gir seg da til syne i regnskapet for 2020, som
har 219997,- i for høy husleieinntekt, og deretter for regnskap 2021 der denne er kreditert,
og man får 219997,- i lavere husleieinntekt for 2021 enn det reelt skulle vært. Dette påvirker
også årsresultatet.
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Styrehonorar/ lønn er omtrent som beregnet. Driftskostnader er noe høyere enn beregnet,
noe som bla. skyldes at foretaket i driftsåret 2021, har hatt sin høyeste aktivitet siden
stiftelsen så langt. Man var lenge i forhandling rundt kjøp av en eiendom i Støren sentrum,
som førte til behov for bla. å få utført en del vurderinger rundt teknisk verdi og markedsverdi
av eiendommen. Disse utgiftene finner man igjen i posten for driftskostnader.
Post for revisjonskostnader har økt som forventet i 2021 som følge av attestasjon mot MVAoppgaver. Kostnader til forsikring er nesten i tråd med budsjett. Denne er nå periodisert og
vil fremgå med mer reelle tall også i videre budsjett. Finansinntekter gikk som forventet ned
som følge av mindre verdier på høyrentekonto. Finanskostnader har økt i tråd med budsjett,
og styret har løpende vurdert behov for å binde renten tilknyttet låneporteføljen. Man ser
imidlertid at renten nå er økende, og dette vil påvirke låneporteføljen fremover med økte
finanskostnader.
Kostnader knyttet til Støren Sør, ligger nå i sin helhet under investeringer i balansen- anlegg
under utførelse. Kostnader knyttet til investeringen i Støren Sør vil bli utgiftsført i forbindelse
med fremtidig tomtesalg. Fremdriften knyttet til Støren Sør-prosjektet har gått raskere enn
planlagt da totalentreprenøren i første halvdel av 2021, tilbød å sette på flere ressurser og
jobbe 2-skiftsturnus på BN1. Dette førte til at næringsarealet ble ferdig grovplanert tidligere
enn planlagt. Kostnadene knyttet til dette ble derfor fremskyndet og man har i tillegg hatt en
del utfordringer med fjellskjæringer som har krevd ekstra ressurser tilknyttet sikring mot
rasproblematikk. Dette gjør at man nå nærmer seg totalrammen som eier har gitt til
prosjektet, og det vil i 2022, være behov for en økning av låneramme fra eier.
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Fortsatt drift:
Foretaket har i 2021 i stor grad konsentrert sin virksomhet rundt Støren Sør. I løpet av året
har man åpnet 3,6 km med veg samt gang/sykkelvei. I tillegg er 85 mål med næringsareal
opparbeidet. Innleid daglig leder ga i juni beskjed om at hun ønsket å avslutte sitt
engasjement. Styret har derfor gjennom 4. kvartal 2021 satt i gang prosess med å ansette
daglig leder i 100% stilling i lys av foretakets økende ansvarsområder. Styret mener at
forutsetningene for fortsatt drift er til stede. I 2022 vil salg av opparbeidet areal bli viktig for
foretaket samt å arbeide videre med regulering av bolig tilknyttet Støren Sør.
Arbeidsmiljø:
Foretaket har ingen ansatte ved utgangen av 2021. Foretaket påvirkes derfor heller ikke av
plikter knyttet til aktivitetsplikt jfr. Likestillings- og diskrimineringsloven § 26.
Miljørapportering:
Foretaket forurenser i liten grad det ytre miljø. I forbindelse med prosjekt Støren Sør VVA, er
det utarbeidet en egen Miljøoppfølgingsplan i tråd med gjeldende lovverk.
Bygningsmessig standard:
Store deler av bygningsmassen er oppført i slutten av 1960 tallet og krever betydelig
vedlikehold. Dette vedlikeholdet vil mest sannsynlig øke i omfang de nærmeste årene.

Styret ber om at årets underskudd belastes foretakets opptjente egenkapital.

Støren 14.03.2021

Geir Moholdt

Kristian Digre

Karl Reinert Halsen

Styrets leder

Nestleder

Styremedlem

Emilie Gynnild

Ann Karin Haugen

Aina Midthjell Reppe

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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Bidrar til forbedring

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Midtre Gauldal Utvikling KF som viser et underskudd på kr 810.546.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap, oppstilling over endringer i
egenkapital og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foretakets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av
resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler,
tilleggsbestemmelser i kommuneloven og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser
i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Årsberetningen
Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Årsberetning er pliktige opplysninger etter
kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen
årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker
informasjonen i årsberetningen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning datert 14.02.2022 og har ingenting å
rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse
om øvrige lovmessige krav.
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Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i
samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i kommuneloven og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Målet med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som gir uttrykk for vår mening. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Midtre Gauldal
Utvikling KFs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller
avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke kjent med forhold som gir grunn til å tro
at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Trondheim, 25. mars 2022

Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret
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Til

Kommunestyret

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 – Midtre Gauldal
Utvikling KF
Kontrollutvalget har i møte 28.04.2022, i sak 16/2022, behandlet Midtre Gauldal Utvikling KF
sitt årsregnskap og årsberetning for 2021, hhv. avgitt av styret 04.03.2022 og 09.03.2022.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning. I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig
orientering fra daglig leder i selskapet og oppdragsansvarlig revisor. Kontrollutvalget har fått
alle opplysninger og dokumenter som de har bedt om.
Årsregnskapet for 2021 er avlagt i samsvar med lov og forskrift og viser et årsresultat på
minus 810.546 kroner
Kontrollutvalget mener at regnskapet gir informasjon om selskapets økonomiske drift i 2021
og den økonomiske stillingen pr 31.12.2021.
Kontrollutvalget vil likevel påpeke:
Nøkkeltall for 2021 og 2020 viser at soliditet, lønnsomhet og økonomisk handlefrihet ikke har
vært god.
Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021
og anbefaler at disse vedtas.
Kommunestyret anbefales videre å vedta at årsresultatet disponeres på følgende måte:
kroner 810.546 belastes annen egenkapital.

Kopi: Formannskapet
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Saksframlegg

Arkivnr. 210
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2022/251-5
Utvalgssak
Møtedato
21/22
28.04.2022
32/22
12.05.2022
Saksbehandler: Håvard Ler

Årsregnskap med årsberetning og årsrapport 2021

Dokumenter i saken:
1 I FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 –
KONKLUSJON MED FORBEHOLD
2 I Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
3 I Forenklet etterlevelseskontroll 2021
4 I Uavhengig revisors beretning
5 S Årsregnskap med årsberetning og årsrapport 2021

Revisjon Midt-Norge SA
Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS
Revisjon Midt-Norge SA

Vedlegg
1 Årsregnskap 2021 Midtre Gauldal kommune
2 Konsolidert årsregnskap 2021
3 Årsberetning 2021
4 Fullstendighetserklæring 2021
5 Uavhengig revisors beretning

Sammendrag
Saken omhandler årsregnskap, årsberetning og årsrapport for 2021. Kommunens driftsregnskap
viser et mindreforbruk på 13,1 mill. kr., og et netto driftsresultat på 27,8 mill. kr. Konsolidert
regnskap for Midtre Gauldal kommune og Midtre Gauldal Utvikling KF viser et netto driftsresultat
på 26,7 mill. kr. Vedtatte handlingsregler knyttet til driftsresultat, disposisjonsfond og
finanskostnader er innfridd.
Årsrapporten er publisert digitalt og finnes her: https://pub.framsikt.net/2021/midtre-gauldal/mr202112-årsrapport_2021/
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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Det følger av kommunelovens kap. 14 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. at regnskap og årsberetning skal behandles slik:
 Årsregnskapet skal være ferdigstilt innen 22. februar året etter regnskapsåret. Årsregnskapene
skal bestå av et driftsregnskap og et investeringsregnskap som skal deles inn og stilles opp på
samme måte som årsbudsjettet. Årsregnskapene skal også bestå av et balanseregnskap og
noteopplysninger.
 Det skal utarbeides et konsolidert årsregnskap som viser kommunen som én økonomisk enhet.
 Det skal utarbeides en årsberetning for kommunens samlete virksomhet der sentrale forhold skal
redegjøres for. Årsberetningen skal avgis senest 31. mars.
 Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskap og årsberetning før
formannskapet innstiller til vedtak.
 Årsregnskap og årsberetning skal behandles samtidig, og vedtas senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt.
Årsregnskap og årsberetning er innarbeidet som en del av årsrapporten der kommunedirektøren
også gir kommunestyret tilbakemelding på i hvilken grad mål fastsatt i handlingsprogram med
økonomiplan er nådd. Årsrapporten inneholder kommunedirektørens kommentarer og
finansrapport nr. 2 for 2021. Årsrapporten er således en sentral del av kommunens helhetlige
styringssystem.
Faktiske opplysninger
Regnskapene og årsberetningen ble oversendt revisor innen fristene som er henholdsvis 22. februar
og 31. mars. Revisors vurdering er at regnskapene oppfyller gjeldende lovkrav, og at de i det alt
vesentlige gir en dekkende fremstilling av kommunens finansielle stilling. Videre er revisors
vurdering at årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav,
og at opplysninger om økonomi stemmer overens med årsregnskapet.
Driftsregnskapet
Konsolidert driftsregnskap viser et netto driftsresultat på 26,7 mill. kr. Kommunens driftsregnskap
viser et netto driftsresultat på 27,8 mill. kr. og et mindreforbruk på 13,1 mill. kr., til tross for at det er
et merforbruk på 6,5 mill. kr. i tjenesteområdene inkludert finansielle transaksjoner. Enheten med de
største utfordringene er Eiendom og kommunalteknikk, der regnskapet viser et merforbruk på 4,5
mill. kr., noe som tilsvarer 20,8 % av rammen. Årsaken til at det totalt sett likevel ble et
mindreforbruk er i stor grad ekstraordinære inntekter, der spesielt skatteinngangen må trekkes fram.
Det er over en lengre periode jobbet målrettet med å bedre økonomistyringen i kommunen, og det
må kunne sies at det er positivt å se at det økonomiske handlingsrommet styrkes i et år der både
pandemi og også omstillingsprosessen har krevd store ressurser.
En betydelig del av enhetenes merforbruk skyldes koronarelaterte utgifter, da enhetene ikke fullt ut
har fått kompensert sine merutgifter og mindreinntekter. Det ble opprettet egne prosjektnummer
for å holde oversikt over generelle koronarelaterte utgifter. I tillegg ble merutgifter/mindreinntekter
som ikke er direkte lesbare av regnskapet anslått for første halvår. Summen av dette blir 7,8 mill. kr.,
mens enhetene har fått kompensert 3,4 mill. kr. gjennom rammeøkninger. Ca. 4,4 mill. kr. av
merforbruket i tjenesteområdene kan derfor forklares med korona, selv om kun merutgifter direkte
lesbar av regnskap er hensyntatt for andre halvår.
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Investeringsregnskapet
Kommunens investeringsregnskap viser totale investeringer i anleggsmidler inklusiv merverdiavgift
på 18,1 mill. kr. Dette er 12,1 mill. kr. mindre enn revidert budsjett på 30,2 mill. kr., og langt under
opprinnelig budsjett. Kommunestyret vedtok å nedjustere budsjettet for flere prosjekter, der
ombygging av underetasjen på sykehjemmet og Lysgården er de to prosjektene med størst endring.
Det redegjøres i årsberetningen for vesentlige avvik fra budsjett per investeringsprosjekt, men
hovedforklaringen er i korte trekk følgende:
 Stor utskifting i personalet ved EKT (enhetsleder og prosjektleder)
 Krevende å få tak i konsulenter der det har vært behov for ekstern bistand.
 Et uhensiktsmessig opplegg for planlegging og gjennomføring av prosjekter, noe som nå blir
endret.
Handlingsreglene
Kommunestyret har vedtatt tre handlingsregler for å sikre at den økonomiske handleevnen blir
ivaretatt over tid:
 Netto driftsresultat skal være på minimum 2 % av brutto driftsinntekter.
o Resultat i 2021 = 4,6 %.
 Disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.
o Resultat i 2021 = 9 %.
 Netto finans og avdrag skal ikke utgjøre mer enn 5 % av brutto driftsinntekter.
o Resultat i 2021 = 3,6 %.
Regnskapet for 2021 viser altså at de forventninger/krav handlingsreglene innebærer, og som
kommunestyret har satt, er innfridd.
Sykefraværet
Oversikt over sykefraværet presenteres i årsrapporten, og samlet fravær i 2021 er på 8,35 %. Av
dette er 2,35 % korttidsfravær (under 16 dager) og 6 % langtidsfravær. Sammenlignet med 2020 er
fraværet redusert med 0,58 prosentpoeng. Det er ved enhet Pleie og omsorg det er størst reduksjon i
fraværer, her har fraværet gått ned fra 13,26 % til 10,06 %.
Disposisjonsfondet
Midtre Gauldal kommune har nå opparbeidet seg et disposisjonsfond på et nivå som trygger et
nødvendig handlingsrom sett opp mot utfordringene som komme framover. Disposisjonsfondet
beløper seg nå til 54,7 mill. kr., der 25,8 mill. kr. er avsatt i 2021. Fondet gjør det mulig å sikre et
stabilt tjenestetilbud over tid, samtidig som kommunen kan være i stand til å foreta særskilte
satsninger. Et aktuelt eksempel på en slik særskilt satsing er at kommunen i 2022 setter av ca. 3 mill.
kr. til egenandel for bredbåndsutbygging.
Disposisjonsfondet består av flere fond som er øremerket til ulike formål, samt et uspesifisert fond.
Ved utgangen av 2021 ser oversikten slik ut:
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Konto
Konto(T)
25699000 Investeringsfond
25699100 Disposisjonsfond
25699108 Fond egenandel forsikring
25699201 K/O - admin. program
25699202 Ped.psyk. tjeneste
25699204 Fond voksenoppl.
25699205 Tiltak barn og unge
25699501 Fond enslige mindreårige flyktninger
25699601 Vedlikeholdsfond
25699603 Fortau/gangfelt
25699801 Flyktningetilskudd
25699802 Prosjekt bygdeutvikling
25699813 Fond pensjon
25699814 Fond omstilling Singsås skole
25699820 Fond - krise og beredskap
Sum disposisjonsfond

Regnskap 2021
264 588
47 758 045
113 657
16 000
4 560
55 200
16 917
935 759
29 111
66 000
5 125 326
21 955
30 954
25 000
250 000
54 713 072

Avsetningen i 2021 er fordelt med 23,2 mill. kr. til fond 25699100 Disposisjonsfond og 2,6 mill. kr.
til fond 25699801 Flyktningetilskudd. Årsaken til at 2,6 mill. kr. er avsatt til fond Flyktningetilskudd
er at kommunen mottok tilskudd for flyktninger på slutten av året, men utgiftene kommer først
senere.
Organisasjonen og omstillingsprosessen
Også i 2021 har det i et samarbeid med tillitsvalgte blitt jobba godt for å gjennomføre vedtatte
omstillingstiltak – og for å realisere ambisjonen om «først til framtida». God medvirkning skjer bl.a. i
dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud på kommunenivå, og gjennom
plasstillitsvalgte/plassverneombud i enhetene.
Verktøykassas innhold er fortsatt:
1. Kutt i kostnader.
2. Endring av kvalitet og tjenestenivå (sett opp mot forsvarlighet)
3. Endring av tjenestetilbudet (sett opp mot oppgaven er må/bør/kan)
4. Økning av inntekter
Gjennom bruk av disse verktøyene jobbes det kontinuerlig med følgende typer utviklings- og
omstillingsprosesser:
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Vurdering
Økonomisk resultat og økonomistyring
Et sentralt krav til innholdet i årsberetningen er at det skal redegjøres for forhold som er viktige for
å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og
stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid. Med utgangspunkt i finansielle nøkkeltall
for både kommunekassen og kommunekonsernet (konsolidert regnskap), pågående
omstillingsprosess og gjeldende økonomiplan, er kommunedirektørens vurdering at den økonomiske
handleevnen for kommunen blir ivaretatt. Samtidig er kommunedirektøren noe bekymret for
gjeldsnivået, da langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser utgjør 118,3 % av brutto driftsinntekter for
konsernet ved utgangen av 2021. Til sammenligning viser foreløpige kostratall at nivået for landet
uten Oslo er på
115 %.
For å lykkes med å ivareta den økonomiske handleevnen fremover vil det være svært viktig at det
jobbes kontinuerlig med å tilpasse tjenestetilbud og driftsutgifter til gjeldende økonomiske rammer,
samtidig som at gjelden holdes på et forsvarlig nivå. Kommunens inntekter er under gjennomsnittet
i landet, mens våre kostnader viser at vi er dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen i Norge. Vår
drift må derfor være nøktern, også fordi de neste 10 årene innebærer større oppgaver og kostnader
for kommunesektoren. Driften per i dag er stram dersom vi ser på styringsdata og sammenligner
med andre kommuner. Framover blir det viktig for oss som kommune å sammenligne oss med de
kommunene som er mest effektive, og ikke de kommunene som utgjør gjennomsnittet.
Kommunen er fortsatt avhengig og best tjent med stram økonomistyring. Vi bør være forsiktig med
økt gjeld i en periode med økende renter, fordi dette vil kunne føre til økt belastning på drift som
igjen krever effektivisering. Kommunedirektøren mener det er viktig å følge handlingsreglene videre.
Vi bør bygge reserver for å håndtere framtidige utfordringer og for å styrke egenkapital til
samfunnsbyggingsrollen. Driftssituasjonen er stram og enheter/brukere vil nok kjenne på at behov
ikke dekkes. Merinntekter eller økte reserver bør likevel ikke brukes til varige økninger i driften. Det
vil raskt føre kommunen tilbake til en økonomisk situasjon vi hadde etter 2019, og som vi har brukt
2 tøffe år å komme bort i fra.
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Kommunedirektørens vurdering er å anbefale kommunestyre å fortsatt styre etter vedttte
handlingsregler.
- Mindreforbruket i 2021 bør avsettes til disposisjonsfond, og at deler av det som avsettes
øremerkes spesielle formål.
- Disposisjonsfondet bør benyttes til særskilte satsninger som gir gevinster over tid, for
eksempel at vi bygger oss opp egenfinansiering som kan brukes til investeringer. Et slik grep
kan gi gevinster i form av reduserte finansutgifter i kanskje 50 år på grunn av at lånebehovet
reduseres. Midtre Gauldal har store investeringsbehov framover, og oppsparing av
egenkapital til lån vil kunne gjøre det mulig å løse flere behov raskere.
- Andre smarte måter å bruke handlingsrom på, er investeringer i tiltak som fører til
kostnadsreduksjoner i drift for eksempel tiltak knyttet til energieffektivisering i bygg. Et
forslag kan også være økt vedlikehold som igjen gir reduserte kostnader og at flere behov
dekkes raskere.
- Det er mange gode formål fondet kan brukes til, men man bør absolutt unngå formål som
bidrar til å øke driftsutgiftene varig. Prioritering av slike formål gir kortvarig glede, og
konsekvensen kan i verste fall være at man om få år må starte en ny omstillingsprosess.
Resultatet i 2021 og spesielt dette med at disposisjonsfondet blir 1 % over handlingsregelen for
avsetning, gjør at kommunestyret har et handlingsrom. Dette bør vi bruke klokt og
kommunedirektøren mener kommunen nå bør bruke litt tid på å finne ut formål. Det pågår et arbeid
i administrasjonen rundt gjeldssituasjonen til kommunen og hva vi kan tåle over tid. Dette må ses i
sammenheng med de større utredninger som er i gang rundt å få dokumentert vedlikehold og
investeringer i et 10 års perspektiv, som kommunestyret vil få til behandling. Det forberedes videre
mulige energieffektiviseringstiltak og kommunen har starta opp prosjekter innenfor for eksempel
bredbånd og omstillingskommune. I juni vil også kommunestyret få til behandling
utfordringsdokumentet om kommende økonomiplanperiode, som vil gi et kunnskapsgrunnlag for
hvordan kommunen bør innrette sin økonomi for å sikre god oppgaveløsning framover.
På bakgrunn av dette, ber Kommunedirektøren om få bruke tiden frem til framleggelsen av revidert
budsjett til å forberede et begrunnet forslag til kommunestyret om fordeling av deler av det generelle
disposisjonsfondet til definerte formål.
Kommunen mottok på slutten av året 800 000 kr. i kompensasjonsskjønn grunnet utbygging av E6
og økt behov for ressurser til planarbeid. Disse midlene inngår som en del av mindreforbruket, og
bør avsettes til eget disposisjonsfond øremerket tiltenkt formål.
Organisasjonen og omstillingsprosessen
2021 var år 2 i omstillingsprosessen, og på noen områder viser det seg fortsatt at det må jobbes
videre med å gjennomføre effektiviserings-/moderniseringstiltak for å oppnå økonomisk balanse i
drifta. Dette gjelder først og fremst for enhet Eiendom og kommunalteknikk, men også for pleie og
omsorg må det gjennomføres ytterligere tiltak for å sikre varig økonomisk balanse.
Kutt i drifta har gjort organisasjonen mer sårbare når det gjelder å løse faglige oppgaver, og
mulighetene for å kunne tilby ansatte kompetanseutvikling er redusert til et minimum. Det samme
gjelder vedlikehold av kommunens bygg. Også for 2021 gjelder at utfordringene og oppgavene
vokste spesielt innenfor de store tjenesteområdene som oppvekst og helse og velferd, noe som
oppleves som utfordrende å håndtere for stadig flere av de ansatte. Det har vært jobbet for å unngå
at disse forhold skal resultere i at kommunen mister verdifull arbeidskraft.
Det er fortsatt en krevende omstillingsprosess som pågår og som har satt/setter store krav til ledere
og medarbeidere når det gjelder evnen til nytenking, fleksibilitet og handlekraft. Mulig omfang og
kvalitet på tjenestene må vurderes kontinuerlig, noe som blant annet krever aktivt arbeid med
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organisasjonskulturen. Behovet for informasjon til ansatte og innbyggere har vært stort og krevende,
og kommunedirektøren har lagt stor vekt på tett dialog og involvering av de ansatte. Ved hver
enhet/avdeling har de de lokale arbeidsmiljøgruppene blitt brukt til å ivareta trepartssamarbeidet.
Koronapandemien preget organisasjonen også i 2021. Krise- og beredskapsarbeidet har krevd tid og
oppmerksomhet, og fortsatt kan det rapporteres om fleksible og innsatsvillige medarbeidere på alle
hold. Samarbeidet med frivilligheten har vært svært godt. Antallet smittede var noe høyere enn i
2020, og både testkapasitet og kapasitet for å håndtere vaksineringen ble satt på prøve. Krise- og
beredskapsarbeidet fungerte godt, og det er god grunn til å rette en honnør til alle medarbeidere som
måtte håndtere de utfordringer pandemien førte med seg.
Kommunedirektørens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2021.
2. Midtre Gauldal kommunestyre tar årsrapport med finansrapport nr. 2 til orientering.
3. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar at avsetning til disposisjonsfond på 25 811 403,74 kr.
fordeles med 2,6 mill. kr. til fond 25699801 Flyktningetilskudd, 800 000 kr. til eget fond for
planbehov grunnet E6 og 22 411 403,74 kr. til fond 25699100 Disposisjonsfond.
4. Kommunestyret ber kommunedirektøren om i tilknytning til revidert budsjett, å legge fram en
sak med begrunnet forslag til om fordeling av deler av det generelle disposisjonsfondet (nærmere
bestemt den andelen som går utover vedtatte handlingsregler) til definerte formål som gir
gevinster over tid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.04.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
5. Midtre Gauldal kommunestyre godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2021.
6. Midtre Gauldal kommunestyre tar årsrapport med finansrapport nr. 2 til orientering.
7. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar at avsetning til disposisjonsfond på 25 811 403,74 kr.
fordeles med 2,6 mill. kr. til fond 25699801 Flyktningetilskudd, 800 000 kr. til eget fond for
planbehov grunnet E6 og 22 411 403,74 kr. til fond 25699100 Disposisjonsfond.
8. Kommunestyret ber kommunedirektøren om i tilknytning til revidert budsjett, å legge fram en
sak med begrunnet forslag til om fordeling av deler av det generelle disposisjonsfondet (nærmere
bestemt den andelen som går utover vedtatte handlingsregler) til definerte formål som gir
gevinster over tid.
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Regnskapsskjema
Bevilgningsoversikt drift
Note
1
2
3
4
5

Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

6
7
8
9

Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat

10
11
12
13
14
15
16
17

Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle OM
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto
driftsresultat:
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disp./dekning av netto driftsresultat

18
19
20
23
24
25

4

7
8
10
1
4

-251 931 720
-165 635 639
-12 296 503
-2 345 027
-432 208 889

Revidert budsjett
2021
-247 283 000
-153 408 000
-12 300 000
-1 117 000
-414 108 000

Opprinnelig
budsjett 2021
-242 957 000
-150 299 000
-12 033 000
-1 117 000
-406 406 000

382 393 465
29 407 127
411 800 592
-20 408 297

377 952 374
377 952 374
-36 155 626

367 862 141
367 862 141
-38 543 859

370 948 935
370 948 935
-27 408 780

-1 094 352
-7 845 683
-2 447 217
14 623 788
18 810 147
22 046 684
-29 407 127
-27 768 740

-1 000 000
-7 830 000
-1 130 000
13 181 000
21 750 000
24 971 000
-11 184 626

-2 800 000
-5 000 000
-1 130 000
13 042 000
21 067 000
25 179 000
-13 364 859

-2 429 844
-5 819 951
-2 837 042
15 847 917
21 985 781
26 746 861
-661 918

426

-

-

-

1 956 911

-1 549 374

-1 466 141

3 646 921

25 811 404

12 734 000

14 831 000

-2 985 003

27 768 741

11 184 626

13 364 859

661 918

0

0

0

0

Regnskap 2021

Fremført til inndekning i senere år
(merforbruk)

Regnskap 2020
-240 063 957
-143 443 241
-12 178 810
-2 671 707
-398 357 715

Sum bevilgninger drift
Note
Folkevalgte og stab
Oppvekst
Kultur, fritid og voksenopplæring
Pleie og omsorg
NAV, Helse og familie
Næring, plan og forvaltning
Eiendom og kommunalteknikk
Spesielle tiltak og tjenester
Finansielle transaksjoner
Sum bevilgninger drift, netto
Herav:
Netto renteutgifter og -inntekter
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum bevilgninger drift, netto

Rev. budsjett
Oppr. budsjett
Regnskap 2021
2021
2021
Regnskap 2020
39 781 493
38 685 871
38 102 871
35 566 554
123 052 517
123 491 000
123 150 000
121 177 055
1 380
0
0
12 757 014
125 555 681
121 551 515
115 864 515
130 637 086
47 137 592
50 528 128
50 827 128
43 911 898
16 442 429
16 456 568
16 246 568
10 208 535
25 949 341
21 483 918
17 101 918
30 424 257
19 662 522
14 654 000
14 551 000
-12 094 741
-14 714 647
-10 448 000
-9 448 000
65 132
382 868 308
376 403 000
366 396 000
372 652 791

-178 193
4 840 369
-4 187 333
0
0
382 393 465

0
1 807 017
-3 356 391
0
0
377 952 374

0
1 343 524
-2 809 665
0
0
367 862 141

-182 481
10 560 744
-8 224 407
0
-450 000
370 948 935

3
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Bevilgningsoversikt investering

15 903 923
1 000 000
1 209 099
18 113 022

Revidert
budsjett 2021
27 487 000
1 000 000
1 700 000
30 187 000

1

-2 148 925
227 039
-2 933 711
-600 000
-11 448 326
-16 903 923

-3 305 600
-2 500 000
-22 681 400
-28 487 000

-7 525 000
-2 500 000
-33 000 000
-43 025 000

-4 305 423
-175 000
-19 450 171
-1
-27 600 000
-6 919 250
-58 449 846

10
10
1

16 160 153
-16 159 727
1 961 851
-1 934 836
27 441

28 118 400
-28 118 400
-

10 000 000
-10 000 000
-

4 575 694
-4 575 694
1 666 484
-1 447 571
218 913

-426
-27 015
-1 209 099
-1 236 540

-1 700 000
-1 700 000

-1 700 000
-1 700 000

-218 913
-1 370 110
-1 589 023

0

0

0

0

Note Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetninger til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Avsetninger til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger

4
5

1

15
6

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Opprinnelig
Regnskap 2020
budsjett 2021
42 025 000
28 689 923
1 000 000
1 000 000
1 700 000
30 130 033
44 725 000
59 819 956

4
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Prosjektoversikt investering
Prosjektnr
1101702
1102002
1102003
1102004
1102101
1102102
2102101
4102101
6101901
6102001
6102101
7101418
7101510
7101606
7101707
7101807
7101907
7101908
7101910
7101914
7102001
7102002
7102004
7102007
7102008
7102011
7102012
7102013
7102014
7102016
7102101
7102102
7102103
7102104
7102105
7102106
7102107
7102108
7102109
7102110
7102111
7102112
7102113
7102115
7102116
7102117
7102118
7102119
7102120
7102122
7102123
7102124
7102125
7102126
7102127
8102101
9460221

Prosjekt
IKT Infrastruktur
Digitaliseringstiltak ihht dig.strategi
IKT - Infrastruktur serverrom
IKT - Utvidelse netteverk og brannmur
IKT - Felles 2021
IKT - Infrastruktur 2021
Smartboard klasserom
Helseplattformen
Elektronisk byggesøknad og digitalisering
GEO - vekst
Kinomaskin og kinosal
Boliger funksjonshemmede
Flyktningeboliger
Adkomst og kryss Frøsetvegen
Budal skole - parkeringsplass
Midtre Gauldal helsesenter - ombygging underetasje
Erverv boliger
Dørlåser MG sykehjem "touch and go"
Utvidelse Soknedal oppv./gravplasser
VA E6 Soknedal - Bakkgjerdet
Utbedring ledningsnett vann
Soknedal skole - etablering
Gatenavnskilt (adressering)
Størenhallen - ny heis
Gatelys, utskifting HQL lamper
Støren barneskole - trafikkerhet/utbedring
Lysgården
Driftsbil vann/avløp
Utbygging av brønn 4
Budal bo-og dagsenter, ombygging leiligheter
Midtre Gauldal helsesenter - funksjonsendring
Liøya - salg av grunn
Kommunale veier og skkerhet 2021
Utbedring kommunale bygg 2021
Rådhuset adgangskontroll
Rådhuset sikkerhetssystem
Rådhuset oppgradering møterom
ENØK-tiltak kommunale bygg
Budal branngarasje HMS
Gressklippere
Biler og ladestasjon - hjemmesykepleien
Rassikring overvann bekker Frøset
Singsås bo- og dagsenter - utbedring
Fagerlia barnehage, salg
Brunkåsa 7a, gnr3/bnr 146, salg
Tamburveien 3b, salg
Korsen - parkeringsareal og leskur
Prestteigen - tarfikksikkerhet
Kjørkvollveien - trafikksikkerhet
Støren barneskole - brannvarslingsanlegg
Størensenteret - ventilasjon
Støren skole/barnehage - garderober
Midtre Gauldal helsesenter - ventilasjon/styreenhet
Budal skole/flerbrukshus
Midtre Gauldal helsesenter - ventilasjon/styreenhet
Støren kirkelige fellesr.tilskudd 2021
Egenkapitalinnskudd KLP 2021
Sum investeringsprosjekter

Note
4

Regnskap 2021
385 374
360 877
309 146
588 001
1 593 608
165 000
1 174 087
3 678
1 045 806
90 435
479 464
1 478 440
40 240
136 441
4 320
3 150
393 831
501 726
150 469
736 909
92 581
756 829
249 113
876 398
723 467
14 055
313 022
208 675
549 972
501 573
58 433
214 360
44 985
6 000
31 593
325 837
676 290
43 822
340 811
235 108
1 000 000
1 209 099
18 113 022

Budsjett
50 000
481 000
330 000
390 000
1 600 000
116 000
265 000
818 000
392 000
1 165 000
250 000
2 532 000
2 164 000
69 000
875 000
4 900 000
1 285 000
400 000
496 000
150 000
500 000
128 000
404 000
300 000
877 000
350 000
200 000
600 000
500 000
1 300 000
200 000
300 000
350 000
600 000
50 000
375 000
375 000
375 000
375 000
300 000
300 000
1 000 000
1 700 000
30 187 000

Opprinnelig
budsjett
450 000
1 500 000
500 000
1 200 000
870 000
350 000
1 700 000
7 500 000
240 000
500 000
350 000
1 000 000
12 000 000
600 000
1 000 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
390 000
175 000
800 000
1 000 000
600 000
500 000
1 800 000
3 000 000
1 000 000
1 700 000
44 725 000
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Økonomisk oversikt – drift

-251 931 720
-165 635 639
-12 296 503
-1 231 459
-24 312 901
-74 687 083
-23 785 079
-51 480 919
-605 361 303

Revidert
budsjett 2021
-247 283 000
-153 408 000
-12 300 000
-17 810 810
-63 805 926
-22 281 400
-51 788 989
-568 678 125

314 220 505
78 919 972
127 913 030
34 492 372
29 407 127
584 953 006
-20 408 297

303 075 539
78 097 457
118 267 024
33 082 479
532 522 499
-36 155 626

298 954 840
76 707 219
116 173 211
31 869 231
523 704 501
-38 543 859

310 829 877
76 041 836
121 227 772
35 116 194
33 120 629
576 336 309
5 711 850

-1 094 352
-7 845 683
-2 447 217
14 623 788
18 810 147
22 046 684

-1 000 000
-7 830 000
-1 130 000
13 181 000
21 750 000
24 971 000

-2 800 000
-5 000 000
-1 130 000
13 042 000
21 067 000
25 179 000

-2 429 844
-5 819 951
-2 837 042
15 847 917
21 985 781
26 746 861

-29 407 127
-27 768 740

-11 184 626

-13 364 859

-33 120 629
-661 918

426
6 144 244
-4 187 333
25 811 404
27 768 740
-0

1 807 017
-3 356 391
13 134 000
-400 000
11 184 626
-

1 343 524
-2 809 665
14 831 000
13 364 859
-

11 871 328
-8 224 407
-2 985 003
661 918
-0

Note Regnskap 2021
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

1
16
17
4

7
10

4

13
13

Opprinnelig
Regnskap 2020
budsjett 2021
-242 957 000
-244 404 957
-150 299 000
-143 443 241
-12 033 000
-12 178 810
-1 229 090
-16 239 000
-19 411 552
-66 454 419
-77 401 545
-23 325 952
-21 900 036
-50 939 989
-50 655 229
-562 248 360
-570 624 460
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Balanseregnskap
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Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
Netto driftsresultat
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Overføringer til investering ihht årsbudsjettet og fullmakter
Avsetning til disposisjonsfond i hht til årsbudsjettet og fullmakter
Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter
Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk
Årets budsjettavvik (mer -eller mindreforbruk før strykning)

2021
-27 768 740
6 144 244
-4 187 333
426
13 134 000
-400 000
-13 077 404

9
10
11
12
13

Strykning av overføring til investering
Strykning av avsetninger til disposisjonsfond
Strykning av dekning av tidligere års merforbruk
Strykning av bruk av disposisjonsfond
Mer-eller mindreforbruk etter strykninger

400 000
-12 677 404

14
15
16
17
18

Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger
Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk
Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk
Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

1
2
3
4
5
6
7
8

12 677 404
0

Investeringsregnskapet
2021
28 844 593

1

Sum utgifter og inntekter eksklusiv bruk av lån

2

Avsetninger til bundne investeringsfond

3

Bruk av bundet investeringsfond

4

Budsjettert bruk av lån

5

Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter

6

Avsetninger til ubundet investeringsfond ihht til årsbudjsettet og fullmakter

7
8
9

Bruk av ubundet investeringsfond ihht til årsbudsjettet og fullmakter
Dekning av tidligere års udekket beløp
Årets budsjettavvik (mer -eller mindreforbruk før strykning)

10
11
12
13
14

-27 015
-50 799 800

Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond
Strykning av bruk av lån
Strykning av overføring fra drift
Strykning av bruk av ubundet investeringsfond
Udekket eller udisponert beløp etter strykninger

-426
-1 700 000
-23 682 648
23 191 747
490 901
0

15 Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond
16 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)
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Noter
Note 0a – Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise all tilgang på og bruk av midler i året. Inntekter
og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet
betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå
av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke.
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).
Dersom kommunen avviker fra foreløpige kommunale regnskapsstandarder bør dette opplyses. Videre
bør det omtales hvordan kommunen har forholdt seg til høringsutkast til KRS.
Redegjørelsen bør omtale eventuelle endringer i regnskapsprinsipper i regnskapsåret samt endringer i
anvendelsen av regnskapsprinsipper og vurderingsregler.
Ved lånefinansiering av investeringer er/er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med
anbefalt løsning i KRS nr. 2.

Note 0b - Organisering av kommunens virksomhet
Dersom vesentlige deler av kommunens samlede virksomhet er lagt til enheter som avlegger særregnskap,
herunder KF og interkommunale samarbeid, skal det opplyses om hvilke enheter dette gjelder. Det samme
gjelder dersom slik virksomhet er lagt til andre rettssubjekter som samkommune, IKS, AS m.v., eller
ivaretas av andre kommuner gjennom vertskommunesamarbeid.
Den samlede virksomheten til kommunen er i hovedsak organisert innenfor kommunens ordinære
organisasjon, men noe virksomhet lagt til enheter innenfor kommunen som juridisk enhet som avlegger
egne årsregnskap. Disse enhetene inngår i konsolidert årsregnskap. Se note 27 om nærmere opplysninger
om disse.
I tillegg er kommunen deltaker i interkommunale samarbeid som er egne rettssubjekt,
vertskommunesamarbeid og interkommunale selskaper.

Rettssubjekter kommunen deltar i
Barnevernvakt
Øyeblikkelig hjelp, legevakt, Øya helsehus
KS Samhandlingskoordinator Helse
Kontrollutvalgsseretariat og revisjon
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS
ReMidt IKS
Gauldal Brann og Redning IKS
Midtre Gaudal Næringsselskap KF
Liøya barnehage
Haukda villmarksbarnehage

Type virksomhet Type enhet
Barnevern
Vertskommunesamarbeid
Helse
Vertskommunesamarbeid
Helse
Vertskommunesamarbeid
Kontrollorgan
IKS
Arkiv
IKS
Renovasjon/Slam IKS
Brannvern/forebygging
IKS
Kommunalt foretak
Privat barnehage
Privat barnehage

Kontor/vertskommune
Trondheim kommune
Trondheim kommune
Malvik kommune
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Note 1 – Arbeidskapital
Balanseregnskapet :
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.2021
227 603 895
-79 115 673
148 488 222

Drifts- og investeringsregnskapet :
Driftsregnskapet
Sum driftsutgifter
Sum driftsinntekter
Netto finansutgifter
Netto driftsresultat

01.01.2020
198 815 242
-71 251 167
127 564 075

Endring
28 788 653
-7 864 506
20 924 147
Beløp
555 545 879
-605 361 303
22 046 684
-27 768 740

Investeringsregnskapet
Sum investeringsutgifter
Sum investeringsinntekter
Netto utgifter videreutlån
Netto utgifter i investeringsregnskapet

18 113 022
-16 903 923
27 441
1 236 540

Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet

-26 532 200

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital

-5 608 053
0

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet
Differanse (forklares nedenfor)

20 924 147
0

Forklaring til differanse i arb.kapital :

Beløp
0
0
0
0
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Note 2 – Kapitalkonto
Saldo kapitalkonto 1.1.2021
Økning av kapitalkonto (kreditposter):

kr

439 782 589

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Reversert nedskrivning eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Kjøp av aksjer/andeler
Reversert nedskrivning aksjer/andeler
Utlån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap
Reversert oppskrivning utenlandslån
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

15 903 923
1 410 142
16 218 740
20 771 998
10 038 876
24 205 423
1 209 099

Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler
Salg aksjer/andeler
Nedskrivning aksjer/andeler
Avdrag på utlån
Avskrivning på utlån
Bruk av lånemidler
Endring pensjonsforpliktelser (økning)
Endring pensjonsmidler SPK
Endring pensjonsmidler KLP
Endring pensjonsmidler andre selskap

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 933 711
29 407 127
2 546 336
27 608 053
30 607 334
-

Saldo kapitalkonto 31.12.2021

kr

436 438 230

Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):
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Note 3 - Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og
vesentlige korrigeringer av tidligere års feil
Konto for endring av regnskapsprinsipp
Virkning av endringer i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring
av regnskapsprinsipp. Positiv saldo på disse kontoene kan ikke disponeres og negativ saldo
skal ikke dekkes inn.
Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp i årets regnskap
Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:

Utgift

Sum endringer i regnskapsprinsipp i år

Inntekt

0

0

Note 4 – Varige driftsmidler
IT-utstyr,
kontormaskiner
Bokført verdi pr 1.1.2021
Årets tilgang

IT-utstyr,
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
mv.

Brannbiler,
tekniske
anlegg

1 392 874

4 019 853

14 057 514

670 023

2 346 609

2 368 381

Boliger,
skoler,
veier

965 823
974 764

18 107

2 465 391

Tomteområder

SUM

20 497 956 570 481 207 176 505 915 40 262 842
5 401 501
3 621 237 1 492 495
3 678,12

Årets avgang
Årets avskrivninger

Adm.bygg,
sykehjem
mv.

1 583 015,00

18 526 578

557 746
5 839 273

1 523 569
0

Reverseringer av nedskrivninger

0

Bokført verdi pr. 31.12.2021

1 088 133

Tap ved salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av
anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

0

1 410 142

Avskrivningsplan

15 903 923
29 407 127

Årets nedskrivninger

Utnyttbar levetid, inntil

827 218 161

6 348 355

13 960 504

18 918 619 556 390 307 174 287 879

3 år

5 år

10 år

20 år

40 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

41 197 591

812 191 389

0

0

0

0

0

1 410 142

50 år
Lineær Ingen avskr.

Det sk al opplyses om årsak en til vesentlige nedsk rivninger og eventuelle reverseringer av slik e.
Leide varige driftsmidler som er balanseført, sk al spesifiseres hvis leieavtalen er vesentlig.
Ved salg av anleggsmidler bør det gis en spesifik asjon over vesentlige poster vedrørende gevinst/tap.

Salg av bolig Tambuveien 3 B, Støren
Kjøpt i 2003 for kr
1 569 119,00
Avskrivninger
-689 851,19
Div. justeringer
86 555,00
Bokført verdi ved salg
965 822,81
Solgt i 2021 for kr
2 375 965,00
Gevinst ved salg kr
1 410 142,19
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Note 5 – Aksjer og andeler i varig eie
Konto

Tekst

22141003
22168004
22168005
22168006
22168007
22168008
22168009
22170002
22170004
22170005
22170008
22170010
22170011
22170014
22170015
22170017
22170018
22170019
22170024
22170030

Egenkapitalinnskudd KLP
Gauldal Brann og redning IKS
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
Konsek Trøndelag IKS
Midt-Norge 110-sentral IKS
Revisjon Midt-Norge SA
ReMidt IKS
Enodd Vassverk
Forsethmo Vassverk
Biblioteksentralen SA
Støren Borettslag
Singsås Vassverk
Norservice Holding AS
Midtre Gauldal Asvo AS
Kommunekraft AS
Budal Flerbrukshus AS
Midt Energi AS
Trønderenergi
Gaula Senter AS
ReMidt Næring AS

Henvisning Eierandel
kommentar

30,00 %
2,33 %
2,00 %
1,88 %
4,80 %

3 aksjer

10,00 %
100,00 %
1 aksje
65,87 %
100,00 %
3,17 %
14,28 %
1,15 %

Sum aksjer og andeler

Bokført verdi
2021

Bokført verdi
2020

20 413 666
1
1
50 000
1
60 000
1 758 763
15 000
30 000
900
100
3 000
12 500
350 000
1 000
6 001 000
31 288 000
30 585 300
1 000 000
1 160
91 570 392

19 204 567
1
1
50 000
1
60 000
1 758 763
15 000
30 000
900
100
3 000
12 500
350 000
1 000
6 001 000
31 288 000
30 585 300
1 000 000
1 160
90 361 293

Kommunen hefter ubegrenset for en andel av forpliktelsene til interkommunale selskap tilsvarende
kommunens eierandel i selskapet, jfr IKS-loven § 3.
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Note 6 – Utlån
Utestående
31.12.

Utlånt til
Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån)

kr
kr
kr
kr

Samlet utlån etab./utb. Lån
Sum lånefinansierte utlån
Utlån finansiert med egne midler
Midt Energi AS
kr
Sosiale utlån
kr
….
kr
kr
kr
Sum egenfinansierte utlån
kr
Sum
kr

Utestående
01.01.

Tap på
hovedstol

Tap påløpte
renter mv.

37 016 751
37 016 751

kr
kr
kr
kr

22 791 434
22 791 434

kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr

-

2 400 000
152 167
2 552 167
39 568 918

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

3 000 000
105 080
3 105 080
25 896 514

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

Samlet tap

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

Note 7 – Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater
Aktivaklasse
Bankinnskudd
Rentepapirer
Aksjefond
Aksjer
Sertifikater
Obligasjoner

Finansforvaltnings- Anskaffelsesreglement
kost
§4
7 662
§4
§5
§5
7 319 888
§4
§4
31 186 240
38 513 790

Derivater som ikke inngår i sikring
VerdsettelsesDerivat
metode
FRA
Innhentet vurdering
Kjøpt opsjon
Eget anslag
Solgt opsjon
Innhentet vurdering
…

Anskaffelseskost
0
0
0
0

Balanseført
verdi 31.12.
2 392

Balanseført Resultatført
verdi 01.01. verdiendring
7 662 5 270

12 327 891
37 077 253
49 407 536

Balanseført
verdi 31.12.

12 283 398
34 669 259
46 960 319

Balanseført
verdi 01.01.

44 493
2 407 994
2 447 217

0
0
0

Resultatført
verdiendring
0
0
0
0
0
0

0

0

0
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Note 8 – Rentesikring
Renteutgiftene på kommunens lånegjeld sikres i samsvar med gjeldende reglement for finans- og
gjeldsforvaltningen.
Langsiktig gjeld med fast rente

Lån nr.
24519015
24519016
24519109

Volum
(mill.)
1
3
107

Rentebytteavtaler
Volum
Lån
(mill.)
1
50
2
50
3
50
4
50
5
50
6
50
7
50
8
50

Siste forfall
jun.36
mai.37
des.54

Rentebinding til
jul.23
jul.23
jun.29

Betaler
2,099 %
2,099 %
2,360 %

Løper fra
dato

Løper til
dato

Betaler

des.12
des.12
des.14
des.19
des.20
des.21
des.21
des.22

des.22
des.21
des.21
des.25
des.26
des.27
des.28
des.29

3,990 %
3,940 %
3,840 %
2,440 %
2,550 %
2,640 %
2,630 %
2,690 %

Finansreglementet
pkt.3
pkt.3
pkt.3

Mottar
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor
3M nibor

Formål med
sikringen
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring
Kontanstrømsikring

Finansreglementet
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3
pkt.3

Note 9 – Langsiktig gjeld
Lånesaldo pr
31.12.2021
477 021 006
1 000 000
0
44 039 267
522 060 273
0
17 879 852
0

Eksterne lån
Lån til egne investeringer
Lån til andres investeringer
Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videreutlån
Sum bokført langsiktig gjeld
Herav finansielle leieavtaler

Lån som forfaller i 2021
Herav lån som må refinansieres

Langs.gjeld
31.12.2021
111 442 304
410 617 969

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser
Langsiktig gjeld med fast rente :
Langsiktig gjeld med flytende rente :

Lånesaldo
pr
Gj.snittlig Gj.snittlig
31.12.2020 løpetid (år)
rente
495 831 153
22
1,195 %
1 000 000
1
1,071 %
0
0
0,000 %
24 001 118
21
1,101 %
520 832 271
0
18 763 640
0
Gj.sn.
rente
2,186 %
0,909 %
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Note 10 – Avdrag på lån
Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller
fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.
Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:
Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1 i regnskapsåret
Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag
Sum avskrivninger i året
Sum lånegjeld pr 1.1.
Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1
Beregnet minimumsavdrag
Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet
Avvik

= Minimumsavdrag

2021
2020
29 407 127 33 120 629
496 831 153 518 816 934
786 955 319 793 035 446
18 565 700 21 668 065
18 810 147 21 985 781
-244 447
-317 716

Ved eventuell endring i beregningsmetoden for minimumsavdrag fra 2019 til 2020, skal
virkningen av dette opplyses.

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag
på lån eller nye utlån, jf KL 14-17, 2. ledd. Dersom slike mottatte avdrag benyttes til å betale avdrag på lån etter
KL § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal dette ikke redusere minimumsavdraget, jf KL § 14-18 tredje
ledd.
2021
1 934 836
1 961 851
-27 015
448 059

Mottatte avdrag på startlån
Utgiftsførte avdrag i investeringsregnskapet
Avsetning til (+)/bruk av avdragsfond (-)
Saldo avdragsfond 31.12.

2020
1 447 570
1 666 483
-218 913
475 074
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Note 11 – Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

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

Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

2021
1 944 277
37 544 162
10 132 385
29 356 054

2020
56 991
5 755 375
3 868 094
1 944 272

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn
pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i
driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år
for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Dersom k ommunen har endret amortiseringsperiode i regnsk apsåret, sk al virk ningen av denne endringen opplyses om dersom den
er vesentlig for å vurdere øk onomisk utvik ling og stilling.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente
utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av
premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er
kr. 16 166 209 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

KLP
3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

SPK
3,00 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

Andre

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad og premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Adminstrasjonskostnad
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)
B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik (B-A)

2021
2020
31 428 161 32 181 581
20 309 702 24 163 360
-22 946 052 -26 425 508
1 545 518
1 873 957
30 337 329 31 793 390
49 207 249 37 314 776
18 869 920
5 521 386

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik
D Amortisering av tidligere års premieavvik
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)
G Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

2021
49 207 249
-18 869 920
8 217 339
38 554 668
5 513 628
33 041 040

2020
37 314 776
-5 521 386
7 223 901
39 017 291
5 555 480
33 461 811

2021
31 037 564
18 869 920
-8 217 339
41 690 145
5 878 310
47 568 455

2020
32 740 095
5 521 386
-7 223 901
31 037 580
4 376 295
35 413 875

2021
706 828 711
-44 155 847
0
31 428 161
20 309 702
-25 776 903
688 633 824
700 117 747
-51 232 791
0
49 207 249
-1 545 518
-25 776 903
22 946 052
693 715 836
-5 082 012
10 108 805

2020
743 725 828
-69 065 281
0
32 181 581
24 163 360
-24 176 777
706 828 711
658 809 223
3 618 974

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

37 314 776
-1 873 957
-24 176 777
26 425 508
700 117 747
6 710 964
1 952 794
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Note 12 – Kommunens garantiansvar
Forventet
låneopptak
(utover saldo)

Garantiansvar per

Tillegg for
renter o.l.

Opprinnelig
garanti-ansvar

Utløper
dato

Gitt overfor - navn

Formål

Type garanti

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP31432

Næringsutvikling

Direkte ansvar

2 500 000 kr

1 125 000 kr

1 250 000

2 500 000,00 Ikke aktuelt.

2030

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP88056

Næringsutvikling

Direkte ansvar

4 400 000 kr

1 512 500 kr

1 897 500

4 400 000,00 Ikke aktuelt.

2027

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP55624

Næringsutvikling

Direkte ansvar

3 300 000 kr

1 732 500 kr

1 787 500

3 300 000,00 Ikke aktuelt.

2032

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP37272

Næringsutvikling

Direkte ansvar

8 500 000 kr

2 337 500 kr

2 975 000

8 500 000,00 Ikke aktuelt.

2024

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP78755

Næringsutvikling

Direkte ansvar

1 500 000 kr

750 000 kr

900 000

1 500 000,00 Ikke aktuelt.

2026

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP72446

Næringsutvikling

Direkte ansvar

100 000 000,00 Ikke aktuelt.

2060

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP65890

Næringsutvikling

Direkte ansvar

3 000 000 kr

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP92336

Næringsutvikling

Direkte ansvar

1 227 556 kr

Midtre Gauldal Utvikling_Soknedal sp.bank_ Næringsutvikling

Direkte ansvar

149 160 kr

149 160 kr

149 160

149 160,00 Ikke aktuelt.

Singsås Motorklubb

Simpel kausjon/helgaranti 2)

197 875 kr

152 806 kr

197 875

450 000,00 Ikke aktuelt.

Forsetmo Vassverk

Garanti-ramme

31.12.2021

31.12.2020

kr

kr

200 000 000 kr 190 000 000 kr 100 000 000
857 140 kr

kr

60

7 556
3 741

1 285 712

Godkjenning

3 000 000,00 Ikke aktuelt.

1 135 489

2024

1 227 556,00 Ikke aktuelt.

2031
Løpetid 3 år etter ferdigstillelse
2025

Simpel kausjon

350 000 kr

65 818 kr

107 586

350 000,00 Ikke aktuelt.

2023

Gauldal Brann og redning IKS_KLP55717

Eiendom

Simpel kausjon

450 000 kr

40 500 kr

67 500

450 000,00 Ikke aktuelt.

20.04.2023

Gauldal Brann og redning IKS_KLP93821

Eiendom

Simpel kausjon

3 830 000 kr

1 034 098 kr

1 072 399

3 830 000,00 Ikke aktuelt.

20.12.2048

Gauldal Brann og redning IKS_KLP12788

Eiendom

Simpel kausjon

750 000 kr

144 642 kr

176 785

750 000,00 Ikke aktuelt.

25.04.2026

Gauldal Brann og redning IKS_KLP12818

Eiendom

Simpel kausjon

5 835 000 kr

1 542 106 kr

1 625 463

5 835 000,00 Ikke aktuelt.

25.04.2040

Gauldal Brann og redning IKS_KLP93856

Eiendom

Simpel kausjon

ReMidt IKS

renovasjon

Simpel kausjon 1)

Midtre Gauldal ASVO AS

Eiendom,maskinpark

Selvskyldner kausjon

3 300 000 kr

Selvskyldner kausjon

250 000 kr

Budal Flerbrukshus AS_Driftskreditt

2 000 000 kr

544 998 kr

564 999

2 000 000,00 Ikke aktuelt.

20.02.2049

400 000 000 kr

9 638 174 kr

8 312 011

8 312 011,00 Ikke aktuelt.

31.12.2037

2 449 315,00 Statsforvalter.

08.11.2039

250 000,00 Ikke aktuelt.

31.12.2037

Sum garantiansvar

2 449 315
- kr

-

kr 215 211 746 kr 122 369 490

1) Midtre Gauldal Kommune har en eierandel på 4,8 %.
2) Helgaranti vil si kausjon for saldo til enhver tid, pluss renter 2mnd. og termingebyrer på kr. 70 pr.mnd.

Note 13 – Bundne fond – vesentlige
Beholdning
01.01.2021

Beholdning
31.12.2021

Bundne fond
Bundne driftsfond
Selvkostfond
Selvkostfond
Næringsfond
Næringsfond
Næringsfond
Øvrige bundne driftsfond
Sum

Navn
Vannverk
Kloakk
Kraftfond
Kommunalt Næringsfond
Region Trøndelag fond
GSK - Vedlikeholdsfond

kr 6 939 841
kr 4 848 187
kr 5 744 051
kr 1 530 149
kr 1 931 103
kr 3 168 111
kr 24 161 442

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

129 254
520 282
1 286 136
11 577
14 864
500 000
2 462 113

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

663 544
250 000
156 500
554 875
1 624 919

Bundne investeringsfond

ingen vesentlige

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

kr

-

Sum

Avsetninger

Bruk av fond

kr 6 405 551
kr 5 368 469
kr 6 780 187
kr 1 385 226
kr 1 391 092
kr 3 668 111
kr 24 998 636

Årsak til at det ikke har vært brukt av fond:
Kloakk - selvkostfond er ikke brukt på grunn av overskudd på selvkostområdet avløp. Av samme grunn er det i stedet
foretatt en avsetning til dette fondet i 2021.kalkyle viser til at vi ikke skal bruke av fondet i 2021
GSK - vedlikeholdsfond er ikke belastet med vedlikeholdskostnader på ca 250 000 da det ikke er behandlet i styret.
Sak fremmes til styre i 2022.
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Note 14 - Selvkostområder
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Note 15 – Salg av finansielle omløpsmidler
Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av
salgsinntekten
som avkastningregnet
på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet.
Avkastningen er beregnet som den delen av salgsinntekten som gjenspeiler resultatene som er opptjent
i selskapet i løpet av kommunens eiertid.
Studiesentert.no AS
Antall solgte aksjer

1

Salgsum pr. aksje

kr

1

Inntektsført i driftsregnskapet

kr

-

Inntektsført i investeringsregnskapet

kr

1

Sum inntektsført salgssum

kr

1
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Note 16a – Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer
Kommunedirektør
Ordfører

Fast
Brutto lønn godtgjørelse
1 063 210
0
900 712
0

Bonus

Eventuelt annen
tilleggsgodtgjørelse
0
0
0
0

Note 16b – Årsverk
Tekst

2021

2020

2019

2018

Antall årsverk

467

479

484

473

Antall ansatte

546

570

584

580

Antall kvinner

463

482

497

489

85 %

85 %

85 %

84 %

83

88

87

91

15 %

15 %

15 %

16 %

8

8

8

7

57 %

53 %

53 %

47 %

6

7

7

8

43 %

47 %

47 %

53 %

2019

2018

% andel kvinner
Antall menn
% andel menn
Antall kvinner ledende stillinger
% andel kvinner i ledende stillinger
Antall menn i ledende stillinger
% andel menn i ledende stillinger
Fordeling heltid/deltid
Antall deltidsstillinger årsverk

184

171

171

170

Antall ansatte i deltidsstillinger

264

261

272

275

Antall kvinner i deltidsstillinger

246

243

256

262

93 %

93 %

94 %

95 %

18

18

16

13

7%

7%

6%

5%

% andel kvinner i deltidsstillinger
Antall menn i deltidsstillinger
% andel menn i deltidsstillinger

Note 17 – Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA

Godtgjørelse til revisor
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Rådgivningstjenester
Samlet godtgjørelse

Kommunekassen
804 002
804 002
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Note 18 – Betinget eiendel
Salg av Korsen tomt
Kjøpesum
Delbetaling 2020
Salg av Korsen tomt - utestående

Beløp
19 000 000
-2 375 000
16 625 000

Det er avtale med Korsen Tomteselskap AS om delbetaling i takt med utbyggingen av eiendommen.
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Regnskapsskjema
Bevilgningsoversikt investering
Kommunekassen
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter
Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter
Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån
Overføring fra drift
Avsetninger til bundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond
Avsetninger til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

15 903 923
1 000 000
1 209 099
18 113 022
-2 148 925
227 039
-2 933 711
-600 000
-11 448 326
-16 903 923
16 160 153
-16 159 727
1 961 851
-1 934 836
27 441
-426
-27 015
-1 209 099
-1 236 540
-

Midtre Gauldal
Utvikling KF
99 993 325
99 993 325
-102 013 331
-102 013 331
16 226 862
16 226 862
14 206 856

Elimineringer
-

Konsolidert
årsregnskap
115 897 248
1 000 000
1 209 099
118 106 347
-2 148 925
227 039
-2 933 711
-600 000
-113 461 657
-118 917 254
16 160 153
-16 159 727
1 961 851
-1 934 836
27 441
-426
-27 015
-1 209 099
16 226 862
14 990 322
14 206 856

Konsolidert
2020
117 904 148
1 000 000
30 130 033
149 034 181
-4 305 423
-175 000
-19 450 171
-1
-27 600 000
-96 133 476
-147 664 071
4 575 694
-4 575 694
1 666 484
-1 447 571
218 913
-218 913
-1 370 110
-1 589 023
-
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Økonomisk oversikt drift
Kommunekassen
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering
Avsetninger til bundne driftsfond
Bruk av bundne driftsfond
Avsetninger til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

-251 931 720
-165 635 639
-12 296 503
-1 231 459
-24 312 901
-74 687 083
-23 785 079
-51 480 919
-605 361 303
314 220 505
78 919 972
127 913 030
34 492 372
29 407 127
584 953 006
-20 408 297
-1 094 352
-7 845 683
-2 447 217
14 623 788
18 810 147
22 046 684
-29 407 127
-27 768 740
426
6 144 244
-4 187 333
25 811 404
27 768 740
-0

MG Utvikling KF
-152 709
-4 223 763
-4 376 472
188 633
18 688
1 357 063
1 630 207
3 194 591
-1 181 881
-150 914
2 143 341
1 873 139
3 865 566
-1 630 207
1 053 478
1 053 478

Elimineringer
-0
-0
-0
-0
-0

Konsolidert
årsregnskap
-251 931 720
-165 635 639
-12 296 503
-1 231 459
-24 312 901
-74 839 792
-23 785 079
-55 704 682
-609 737 775
314 409 138
78 938 660
129 270 092
34 492 372
31 037 334
588 147 596
-21 590 179
-1 245 265
-7 845 683
-2 447 217
16 767 129
20 683 286
25 912 250
-31 037 334
-26 715 262
426
6 144 244
-4 187 333
25 811 404
27 768 740
1 053 478

Konsolidert
2020
-244 404 957
-143 443 241
-12 178 810
-1 229 090
-19 411 552
-55 634 983
-21 900 036
-76 975 305
-575 177 974
310 994 090
76 052 314
122 410 899
35 116 194
34 701 734
579 275 231
4 097 258
-2 636 518
-5 819 951
-2 837 042
17 488 174
25 390 288
31 584 952
-34 701 734
980 475
11 871 328
-8 224 407
-2 985 003
661 918
1 642 394
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Balanseregnskap
Kommunekassen
A. Anleggsmidler
I. Varige driftsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
II. Finansielle anleggsmidler
Aksjer og andeler
Obligasjoner
Utlån
III. Immaterielle eiendeler
IV. Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler
B. Omløpsmidler
I. Bankinnskudd og kontanter
II. Finansielle omløpsmidler
Aksjer og andeler
Obligasjoner
Sertifikater
Derivater
III. Kortsiktige fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Premieavvik
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
C. Egenkapital
I. Egenkapital drift
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Merforbruk i driftsregnskapet
II. Egenkapital investering
Ubundet investeringsfond
Bundne investeringsfond
Udekket beløp i investeringsregnskapet
III. Annen egenkapital
Kapitalkonto
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering
Sum egenkapital
D. Langsiktig gjeld
I. Lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Obligasjonslån
Sertifikatlån
II. Pensjonsforpliktelser
Sum langsiktig gjeld
E. Kortsiktig gjeld
I. Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Likviditetslån
Derivater
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
F. Memoriakonti
I. Ubrukte lånemidler
II. Andre memoriakonti
III. Motkonto for memoriakontiene
Sum memoriakonti

Midtre Gauldal
Utvikling KF

Konsolidert
årsregnskap

Elimineringer

Konsolidert
2020

790 154 426
22 036 962

223 238 939
-

-

1 013 393 365
22 036 962

931 827 261
20 266 721

91 570 392
39 568 918
693 715 837
1 637 046 535

2 500 000
225 738 939

-

94 070 392
39 568 918
693 715 837
1 862 785 474

92 861 293
25 896 514
700 117 748
1 770 969 537

85 115 403

1 871 984

-

86 987 387

80 175 566

49 407 536
-

-

-

49 407 536
-

46 960 319
-

44 334 840
48 746 116
227 603 895
1 864 650 430

1 819 970
5 915 449
9 607 403
235 346 342

-

46 154 810
5 915 449
48 746 116
237 211 298
2 099 996 772

45 469 723
763 365
37 235 408
210 604 381
1 981 573 917

-54 713 072
-41 756 883
-

2 695 872

-

-54 713 072
-41 756 883
2 695 872

-28 901 668
-39 799 973
1 642 394

-30 117 360
-448 059
-

14 206 856

-

-30 117 360
-448 059
14 206 856

-31 326 459
-475 074
16 226 862

-436 438 230
-1 258 252
-564 731 856

-26 288 421
-9 385 693

-

-462 726 651
-1 258 252
-574 117 549

-467 848 083
-1 258 252
-551 740 253

-522 060 273
-698 742 629
-1 220 802 902

-199 461 486
-199 461 486

-

-721 521 759
-698 742 629
-1 420 264 388

-630 928 372
-708 781 505
-1 339 709 877

-77 938 023
-1 177 650
-79 115 673
-1 864 650 431

-16 637 005
-9 131 633
-730 528
-26 499 166
-235 346 345

-

-16 637 005
-9 131 633
-78 668 551
-1 177 650
-105 614 839
-2 099 996 776

-5 033 867
-9 807 098
-73 461 289
-1 821 534
-90 123 788
-1 981 573 917

20 194 600
-20 194 600
-

-

-

20 194 600
-20 194 600
-

36 588 427
-36 588 427
-0
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Noter
Note 1 – Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet :
2.1 Omløpsmidler
2.3 Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

31.12.2021
237 211 298
-105 614 839
131 596 459

01.01.2021
210 604 380
-90 123 788
120 480 592

Endring
26 606 918
-15 491 051
11 115 867

Note 2 – Varige driftsmidler
IT-utstyr,
kontormaskiner
Bokført verdi pr 1.1.2021

IT-utstyr,
kontormaskiner

Anleggsmaskiner
mv.

Brannbiler,
tekniske
Boliger,
anlegg
skoler, veier

Adm.bygg,
sykehjem
mv.

Sum avskr.
MGU KF

Tomteområder

SUM

1 392 874

4 019 853

14 057 514

20 497 956

570 481 207

Årets tilgang

670 023

2 346 609

2 368 381

3 678

5 401 501

3 621 237

Årets avgang

0

0

0

0

965 823

0

974 764

18 107

2 465 391

1 583 015

18 526 578

5 839 273

1 630 206

-

31 037 333

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Reverseringer av nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

1 088 133

6 348 355

13 960 504

18 918 619

556 390 307

0

0

0

0

0

Årets avskrivninger

Bokført verdi pr. 31.12.21
Tap ved salg av anleggsmidler
Gevinst ved salg av
anleggsmidler
Utnyttbar levetid, inntil
Avskrivningsplan

176 505 915 121 600 485

43 538 177

952 093 981

99 993 325

1 492 495

115 897 248

0

557 746

0

44 472 926

1 035 430 327

0

0

0

0

174 287 879 219 963 604
0

1 523 569

0

0

0

0

1 410 142

0

0

3 år

5 år

10 år

20 år

40 år

50 år

4%

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Ingen avskr.
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Note 3 – Aksjer og andeler i varig eie
Konto

Midtre Gauldal kommune

Henvisning Eierandel
kommentar

22141003 Egenkapitalinnskudd KLP
22168004 Gauldal Brann og redning IKS
22168005 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
22168006 Konsek Trøndelag IKS
22168007 Midt-Norge 110-sentral IKS
22168008 Revisjon Midt-Norge SA
22168009 ReMidt IKS
22170002 Enodd Vassverk
22170004 Forsethmo Vassverk
22170005 Biblioteksentralen SA
22170008 Støren Borettslag
22170010 Singsås Vassverk
22170011 Norservice Holding AS
22170014 Midtre Gauldal Asvo AS
22170015 Kommunekraft AS
22170017 Budal Flerbrukshus AS
22170018 Midt Energi AS
22170019 Trønderenergi
22170024 Gaula Senter AS
22170030 ReMidt Næring AS
Sum aksjer og andeler MGK
Konto

30,00 %
2,33 %
2,00 %
1,88 %
4,80 %

3 aksjer

10,00 %
100,00 %
1 aksje
65,87 %
100,00 %
3,17 %
14,28 %
1,15 %

Midtre Gauldal Utvikling KF

Bokført verdi Bokført verdi
2021
2020
20 413 666
19 204 567
1
1
1
1
50 000
50 000
1
1
60 000
60 000
1 758 763
1 758 763
15 000
15 000
30 000
30 000
900
900
100
100
3 000
3 000
12 500
12 500
350 000
350 000
1 000
1 000
6 001 000
6 001 000
31 288 000
31 288 000
30 585 300
30 585 300
1 000 000
1 000 000
1 160
1 160
91 570 392
90 361 293

Henvisning Eierandel Bokført verdi Bokført verdi
kommentar
2021
2020
35,70 %
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000

Gaula Senter AS
Sum aksjer og andeler MGU KF
Sum aksjer og andeler konsolidert regnskap

94 070 392

92 861 293

Note 4 – Utlån
Utlånt til

Utestående 31.12. Utestående 01.01.

Tap på
hovedstol

Tap påløpte
renter mv.

Samlet tap

Utlån finansiert med innlån
Boligsosiale formål (startlån)

kr

- kr

- kr

- kr

- kr

-

Samlet utlån etab./utb. Lån
Sum lånefinansierte utlån

kr
kr
kr

- kr
37 016 751 kr
37 016 751 kr

- kr
22 791 434 kr
22 791 434 kr

- kr
- kr
- kr

- kr
- kr
- kr

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 400 000
152 167
2 552 167
39 568 918

3 000 000
105 080
3 105 080
25 896 514

-

-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

-

Utlån finansiert med egne midler
Midt Energi AS
Sosiale utlån
….

Sum egenfinansierte utlån
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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Note 5 – Langsiktig gjeld

Eksterne lån

MGK
regnskap
31.12.2021

Lån til egne investeringer

477 021 006 685 614 125

Lån til andres investeringer

Sum bokført langsiktig gjeld

Gj.snittlig
rente

16

1,539 %

1 000 000

1 000 000

1

1,071 %

0

0

0

0,000 %

44 039 267

44 039 267

21

1,101 %

Lån til innfrielse av kausjoner
Lån til videreutlån

Konsolidert
regnskap
Gj.snittlig
31.12.2021 løpetid (år)

522 060 273 730 653 392

Herav finansielle leieavtaler

Lån som forfaller i 2021
Herav lån som må refinansieres

0

0

17 879 852

19 965 491

0

0

Langs.gjeld

Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

31.12.2021

rente

Langsiktig gjeld med fast rente :

115 544 444

2,568 %

Langsiktig gjeld med flytende rente :

615 108 948

1,029 %

Note 6 – Avdrag på lån
Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller
fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.
Minimumsavdrag er beregnet ved å legge sammen sum beregnet minimumsavdrag i kommunen og i
Midtre Gauldal Utvikling KF.
Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag
Sum avskrivninger i året

2021
31 037 333

2020
34 687 305

Sum lånegjeld pr 1.1.

606 927 254 532 317 542

Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1

908 555 804 827 002 811

Bergnet minimumsavdrag

20 049 188

22 327 205

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet

20 683 286

25 390 288

-634 098

-3 063 083

Avvik
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Note 7 – Pensjonsforpliktelser
Generelt om pensjonsordningene i kommunen
Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

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

Innestående på premiefond 01.01.
Tilført premiefondet i løpet av året
Bruk av premiefondet i løpet av året
Innestående på premiefond 31.12.

2021
1 944 277
37 544 162
10 132 385
29 356 054

2020
56 991
5 755 375
3 868 094
1 944 272

Regnskapsføring av pensjon
Etter § 3-5 og § 3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn
pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen
mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i
driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år
for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.
Dersom k ommunen har endret amortiseringsperiode i regnsk apsåret, sk al virk ningen av denne endringen opplyses om dersom den
er vesentlig for å vurdere øk onomisk utvik ling og stilling.
Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om at alle kjente
utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 14-6, 2. ledd nr c). Regnskapsføringen av
premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2021 ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er
kr. 16 166 209 lavere enn faktisk betalte pensjonspremier.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis
anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden
Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet årlig G- og pensjonsregulering

KLP
3,50 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

SPK
3,00 %
3,00 %
1,98 %
1,98 %

Andre

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik
Pensjonskostnad og premieavvik
Årets pensjonsopptjening, nåverdi
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Forventet avkastning på pensjonsmidlene
Adminstrasjonskostnad
A Beregnet netto pensjonskostnad (inkl. adm)
B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik (B-A)

2021
2020
31 428 161 32 181 581
20 309 702 24 163 360
-22 946 052 -26 425 508
1 545 518
1 873 957
30 337 329 31 793 390
49 207 249 37 314 776
18 869 920
5 521 386

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet
B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)
C Årets premieavvik
D Amortisering av tidligere års premieavvik
E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)
G Pensjonstrekk ansatte
Årets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G)

2021
49 207 249
-18 869 920
8 217 339
38 554 668
5 513 628
33 041 040

2020
37 314 776
-5 521 386
7 223 901
39 017 291
5 555 480
33 461 811

2021
31 037 564
18 869 920
-8 217 339
41 690 145
5 878 310
47 568 455

2020
32 740 095
5 521 386
-7 223 901
31 037 580
4 376 295
35 413 875

2021
706 828 711
-44 155 847
0
31 428 161
20 309 702
-25 776 903
688 633 824
700 117 747
-51 232 791
0
49 207 249
-1 545 518
-25 776 903
22 946 052
693 715 836
-5 082 012
10 108 805

2020
743 725 828
-69 065 281
0
32 181 581
24 163 360
-24 176 777
706 828 711
658 809 223
3 618 974

Akkumulert premieavvik
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)
Årets premieavvik
Sum amortisert premieavvik dette året
Akkumulert premieavvik pr. 31.12
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse
Utbetalinger
Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Brutto pensjonsmidler pr. 01.01.
Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen)
Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)
Administrasjonskostnad/rentegaranti
Utbetalinger
Forventet avkastning
Brutto pensjonsmidler pr. 31.12.
Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse

37 314 776
-1 873 957
-24 176 777
26 425 508
700 117 747
6 710 964
1 952 794
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Note 8 – Garantiansvar

Næringsutvikling Direkte ansvar

Garantiramme
2 500 000

kr

1 125 000

kr

Forventet
Tillegg for
låneopptak
Opprinnelig
renter o.l.
(utover saldo)
garanti-ansvar Godkjenning
1 250 000
kr
60
2 500 000 Ikke aktuelt.

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP88056

Næringsutvikling Direkte ansvar

4 400 000

kr

1 512 500

kr

1 897 500

4 400 000 Ikke aktuelt.

2027

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP55624

Næringsutvikling Direkte ansvar

3 300 000

kr

1 732 500

kr

1 787 500

3 300 000 Ikke aktuelt.

2032

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP37272

Næringsutvikling Direkte ansvar

8 500 000

kr

2 337 500

kr

2 975 000

8 500 000 Ikke aktuelt.

2024

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP78755

Næringsutvikling Direkte ansvar

1 500 000

kr

750 000

kr

900 000

1 500 000 Ikke aktuelt.

2026

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP72446

Næringsutvikling Direkte ansvar

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP65890

Næringsutvikling Direkte ansvar

3 000 000

kr

857 140

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP92336

Næringsutvikling Direkte ansvar

1 227 556

kr

1 135 489

Midtre Gauldal Utvikling_Soknedal sp.bank_ Næringsutvikling Direkte ansvar
Simpel kausjon/
Singsås Motorklubb
helgaranti 2)

149 160

kr

149 160

kr

149 160

149 160

Ikke aktuelt.

Løpetid 3 år etter
ferdigstillelse

197 875

kr

152 806

kr

197 875

450 000

Ikke aktuelt.

2025

Forsetmo Vassverk

Simpel kausjon

350 000

kr

65 818 kr

107 586

350 000

Ikke aktuelt.

2023

40 500 kr

67 500

450 000

Ikke aktuelt.

20.04.2023

3 830 000 Ikke aktuelt.

20.12.2048

Midtre Gauldal kommune
Garanti gitt overfor - navn

Formål

Midtre Gauldal Utvikling KF_KLP31432

Type garanti

Utløper

Garantiansvar per
31.12.2021
31.12.2020

200 000 000 kr 190 000 000 kr 100 000 000
kr

1 285 712

kr
kr

7 556
3 741

100 000 000

dato
2030

Ikke aktuelt.

2060

3 000 000 Ikke aktuelt.

2024

1 227 556 Ikke aktuelt.

2031

Gauldal Brann og redning IKS_KLP55717

Eiendom

Simpel kausjon

450 000

kr

Gauldal Brann og redning IKS_KLP93821

Eiendom

Simpel kausjon

3 830 000

kr

1 034 098

kr

Gauldal Brann og redning IKS_KLP12788

Eiendom

Simpel kausjon

750 000

kr

144 642

kr

176 785

Ikke aktuelt.

25.04.2026

Gauldal Brann og redning IKS_KLP12818

Eiendom

Simpel kausjon

5 835 000

kr

1 542 106

kr

1 625 463

5 835 000 Ikke aktuelt.

25.04.2040

Gauldal Brann og redning IKS_KLP93856

Eiendom

Simpel kausjon

2 000 000

kr

544 998

kr

564 999

2 000 000 Ikke aktuelt.

20.02.2049

ReMidt IKS

Renovasjon
Eiendom,
maskinpark

Simpel kausjon 1)

400 000 000 kr

9 638 174

kr

8 312 011

8 312 011 Ikke aktuelt.

31.12.2037

2 449 315 Statsforvalter.

08.11.2039

Midtre Gauldal ASVO AS
Budal Flerbrukshus AS_Driftskreditt

Selvskyldner kausjon

3 300 000

kr

2 449 315

Selvskyldner kausjon

250 000

kr

-

Sum garantiansvar MGK

kr 215 211 746

kr

1 072 399

-

750 000

250 000

Ikke aktuelt.

31.12.2037

kr 122 369 490

1) Midtre Gauldal Kommune har en eierandel på 4,8 %.
2) Helgaranti vil si kausjon for saldo til enhver tid, pluss renter 2mnd. og termingebyrer på kr. 70 pr.mnd.

I tillegg har Midtre Gauldal Utvikling KF gitt en kontraktsgaranti til Trøndelag Fylkeskommune på
149 160 kr.

Note 9 – Godtgjørelse til revisor
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA

Godtgjørelse til revisor
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Rådgivningstjenester
Samlet godtgjørelse

Kommunekassen
843 162
843 162

Note 10 – Enheter som inngår i det konsoliderte årsregnskapet
Det konsoliderte årsregnskapet for Midtre Gauldal kommune er sammensatt av følgende regnskapsenheter:
Midtre Gauldal kommune (kommunekassen)
Midtre Gauldal Utvikling KF

10

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

RøRevisjon
Midt-Norge -

Bidrar til forbedring

Revis¡on Midt-Norge SA
Brugata 2

Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

7715 Ste¡nkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M

post@revisjonmidtnorge.no

T

+47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Midtre Gauldal kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 27168.740

i- kommunekassen, og et netto driftsresultat
Arsregnskapet består av:

i

det konsoliderte årsregnskapet på kr. 26715262.

som består av balansen per 31. desember 2021,
bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet
budsjettawik og årsoppgjørsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
o Konsolidert årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021,' driftsregnskap og
investeringsregnskap, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
o Kommunekassens årsregnskap

Etter vår mening:

.
.

oppryller kommunekassens årsregnskap gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av kommunekassens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av resultatet for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.
oppÛller det konsoliderte årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Midtre Gauldal kommune som økonomisk enhet per 31.
desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen isamsvar med
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

G run n lag for konkl usjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene lnternational Standards om Auditing (lSA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revrsors oppgaver og plikter ved
revision av ârsregnskapef. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. lnnhentet revisjonsbevis er etter
vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Arsberetningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen
opplysninger i årsberetningen etter kommuneloven
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iå rsberetningen. Arsberetningen er pliktige
s1 4-7, og øvrig informasjon er alle annen

informasjon i samme dokument eller annen årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår
konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjon i årsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> og <Uttalelse om
redegjørelse for vesentlige budsjettavvib under uttalelse om øvrige lovmessige krav.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er

å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning datert 31.03.2022 og har ingenting å
rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
o inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

.

Vi henviser for øvrig til avsnittet <Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik> under
uttalelse om øvrige lovmessige krav.

for ärsreg nskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling isamsvar med kommunelovens bestemmelser god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.
Kom m u ned i rektørens an svar

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av ärsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garantifor at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
n krf. no/revisjonsberetn nqer - revisjonsberetni ng n r. I

www.

i

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig

i

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

<Attestasjonsoppdrag

informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.
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Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettawik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Midtre Gauldal
kommunes redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller awik
fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettawik
Se www. n krf. no/revisjonsberetn inqer - revisjonsberetn ing nr.

Trondheim, 19. april 2022

t)enc).

l--lc>l¿

Wenche Holt
Oppdragsansvarli g revisor

Kopi:

Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
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Til

Kommunestyret

Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap, konsolidert årsregnskap
og årsberetning for 2021
Kontrollutvalget har i møte 28.04.2022, i sak 17/2022, behandlet kommunekassens
årsregnskap, konsolidert årsregnskap og årsberetning for 2021.
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunekassens årsregnskap, konsolidert
årsregnskap, datert 22.02.2022, kommunedirektørens årsberetning datert 31.03.2022 og
revisors revisjonsberetning datert 19.04.2022.
Kommunekassens årsregnskap viser et netto driftsresultat på kr 27.768.740
Konsolidert årsregnskap viser netto driftsresultat på kr 26.715.262
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har også fått orientering fra oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter som de har bedt
om.
Kontrollutvalget mener at årsregnskapene med tilhørende spesifikasjoner og noter
tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført
i samsvar med gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav.
Kontrollutvalget vil likevel påpeke:
Kommunekassen og det kommunale foretaket har en høy samlet lånegjeld, kommunen vil
være svært sårbar ved fremtidige renteendringer.
Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapene og årsberetning for 2021
og anbefaler at disse vedtas.

Kopi: Formannskapet
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Saksframlegg

Arkivnr. 210
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Saksnr. 2022/1144-3
Utvalgssak
Møtedato
23/22
28.04.2022
33/22
12.05.2022
Saksbehandler: Håvard Ler

Månedsrapport mars 2022

Dokumenter i saken:
1 S Månedsrapport februar 2022
2 X Særutskrift Månedsrapport februar 2022
3 S Månedsrapport mars 2022

Sammendrag
Månedsrapport for mars er kommunedirektørens tilbakemelding til kommunestyret om økonomisk
status pr. 31.03.2022. Årsprognosen viser på dette tidspunktet et merforbruk på 4,7 mill. kr.
Link til rapport: https://pub.framsikt.net/2022/midtre-gauldal/mr-202203månedsrapport_mars_2022/

Saksopplysninger
Denne rapporten er kommunedirektørens andre tilbakemelding til kommunestyret for 2022 og
baseres på regnskap ved utgangen av mars. Rapporten er ment å gi en oversikt over ressursbruken i
kommunen per 31.03.2022 sett opp mot periodisert budsjett, samt vise prognose for årsresultat
sammenholdt med vedtatt årsbudsjett og økonomiske rammer i Handlingsprogram med
økonomiplan 2022-2025.
En prognose er rett og slett hva man forventer at vil komme av inntekter og utgifter for en gitt
tidsperiode. Hovedformålet ved å se hele året under ett på denne måten er å kunne avdekke mulige
merforbruk på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige tiltak kan bli iverksatt tidsnok. Prognoser kan
imidlertid være relativt usikre anslag, noe som gjør at de kan svinge fra måned til måned. Som
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organisasjon jobber vi fortsatt med å bli bedre på slik at prognosene skal være så realistiske som
mulig.
Prognosen for hele 2022 viser nå et merforbruk på ca. 11,2 mill. kr. i drift, og 4,7 mill. kr. totalt sett.
Ca. 3,3 mill. kr. av merforbruket i drift tilhører rammeområdet Spesielle tiltak og tjenester, der
forklaringen er at budsjettet ikke er oppdatert etter kommunestyrets vedtak om budsjettendringer på
starten av året. Der ble det vedtatt at kommunen skal bidra med en egenandel på ca. 3,1 mill. kr. til
bredbåndsutbygging, samt 250 000 kr. i tilskudd til drift av Gaula Natursenter AS. Finansieringen av
disse prioriteringene skjer gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond og bidrar derfor ikke til
merforbruk i totalprognosen.
Sammenlignet med rapport for mars så er totalprognosen forverret med ca. 3 mill. kr.
Hovedforklaringen på det er større merforbruk i flere rammeområder, fordelt med ca. 1 mill. kr. hos
Pleie og omsorg, ca. 0,4 mill. kr. hos Helse og familie og 1,3 mill. kr. hos Eiendom og
kommunalteknikk. Samtidig så er også anslått skatteinntekt redusert med ca. 0,5 mill. kr.

Vurdering
Med unntak av EKT så er det fortsatt relativt små avvik fra rammen. Et merforbruk på 1,5 mill. kr.
utgjør ca. 1,3 % av rammen til Pleie og omsorg, mens 0,9 mill. kr. utgjør ca. 1,7 % av rammen til
Nav, Helse og familie. Merforbruket hos Spesielle tiltak og tjenester skyldes at budsjettet ikke er
oppdatert. Totalt sett utgjør et merforbruk på 4,7 mill. kr. ca. 1,2 % av netto budsjett.
Kommunedirektørens vurdering er at avvikene viser at det vil være nødvendig å foreta
rammekorrigeringer i revidert budsjett også i 2022, men i mindre grad enn i de to siste årene. I
revidert budsjett kan det også bli nødvendig å innarbeide økonomiske konsekvenser av momenter
det er knyttet ekstra spenning til i år, som pandemien, flyktningsituasjonen, renteutvikling,
skatteinngang og det kommende lønnsoppgjøret.
Selv om avvikene fra budsjett ikke er voldsomt store dersom man ser de i forhold til rammen, så kan
summen bli betydelig når det er snakk om merforbruk flere steder. Kommunedirektøren fokuserer
derfor fortsatt på stram økonomistyring, der hovedregelen er at alle enheter skal iverksettes tiltak
dersom det ser ut til at rammen ikke vil strekke til.
Kommunedirektøren mener det er gledelig å se at skatteinntektene fortsatt er relativt gode, selv om
resultatet for februar og mars ikke ble like godt som for januar. Hittil i år er skatteinntektene
redusert med ca. 0,2 % sammenlignet med samme periode i 2021, mens det i årsbudsjettet er
forutsatt en reduksjon på ca. 3,6 % fra i fjor. Skatteprognosen for året ligger derfor ca. 3,2 mill. kr.
over budsjett.

Kommunedirektørens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre tar månedsrapport for mars 2022 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.04.2022
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre tar månedsrapport for mars 2022 til orientering.
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Saksframlegg

Arkivnr. 031
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2022/1949-1
Utvalgssak
Møtedato
34/22
12.05.2022
Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord/Rasmus Hugdahl

"Først til framtida" - omstilling og effektivisering på området
samfunnsutvikling og byggesaksbehandling, tilbakemelding til
kommunestyret

Dokumenter i saken:
1 S "Først til framtida" - omstilling og effektivisering på området samfunnsutvikling og
byggesaksbehandling, tilbakemelding til kommunestyret
Sammendrag
Saken svarer ut kommunestyrets bestilling fra november 2021 om en gjennomgang av
byggesaksområdet. Kommunedirektøren redegjør for allerede igangsatte tiltak, og beskriver nye
tiltak som vil bli iverksatt. Målet er at byggesaksområdet skal understøtte en positiv
samfunnsutvikling i kommunen på bolig- og næringsområdet og et næringsliv som vokser. Det vil vi
bl.a. gjøre ved at kommunens saksbehandling skal være profesjonell og effektiv, vi skal gi god service
og vi vil bruke handlingsrommet i byggesakslovverket til å skape utvikling.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
I forbindelse med behandlingen av Handlingsplan med økonomiplan 2022-2025 ba kommunestyret
kommunedirektøren i vedtakspunkt nr 12 om:
-

«gjennomgang av rutiner og styrking av bemanning som sikrer raskere publikumsvennlig
saksbehandling i tilknytting til byggesak».

Gjennom denne saken gir kommunedirektøren tilbakemelding til kommunestyret på denne
bestillingen.
Faktiske opplysninger
Mens kommunedirektøren har ansvaret for daglig drift og utvikling innenfor de mål som er satt, gir
kommunestyret politiske føringer for administrasjonens oppgaveløsning.
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a) Oppgavene som kommunen har på byggesaksområdet
Kommunene har mange og store oppgaver på byggesaksområdet. I Midtre Gauldal kommune
utføres alle disse oppgavene innenfor enhet for samfunnsutvikling og kultur (SUK).
Oppgavene på byggesaksområdet følger av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven), fjerde del «byggesaksdelen» og §§ 20-1 til 31-13. Byggesaksprosessen er samfunnets
(kommunens) vurdering om et byggetiltak er i overensstemmelse med de rammer samfunnet har
gitt, herunder kommunale planer. Det finnes et omfattende forskrifts- og veiledningsverk om både
saksbehandling, byggetekniske forhold, tilsyn, kontroll og godkjenningsordninger. Nasjonale rammer
bygger på at byggesaksprosessen skal være rask og effektiv, og samtidig skal det sikres at alle bygg
tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.
b) Dagens situasjon på byggesaksområdet
Som en del av omstillingsarbeidet som kommunedirektøren har satt i gang etter 2020, med bakgrunn
i både økonomi og dels behov for modernisering av tjenestene i kommunen, har det allerede blitt
iverksatt en del tiltak for å utvikle/forbedre byggesaksbehandlingen. Nye tiltak er også planlagt for å
oppnå ytterligere forbedring (se under).
Nåsituasjonen – bemanning/kapasitet
De siste 3-4 årene har det vært mindre stabilitet enn ønsket på fast bemanning og kapasitet.
Utskiftinger av saksbehandlere gir sårbarhet og det kreves mye kapasitet til opplæring. Dette er for
så vidt ikke ulikt situasjonen i andre byggesakstjenester i regionen.
Saksbehandlingskapasiteten er nå styrket gjennom at ny medarbeider er tilsatt. Tiltredelse vil skje
seinest i august. Dette vil være til stor hjelp på kapasiteten. Videre når det gjelder rekruttering, er
strategien at enheten vil rekruttere kompetent personell fra nærområdet i håp om at dette vil
redusere risikoen for turnover.
Mer stabil bemanning kombinert med at det er lagt opp til nye måter å gjennomføre selve
saksbehandlingsprosessen på, gjør at kapasiteten vurderes som tilstrekkelig. I tider med større
saksmengde der økt kapasitet er nødvendig, vurderer SUK å supplere med bistand fra andre
medarbeidere i enheten og/eller ved kortsiktig kjøp eksternt av saksbehandlingskapasitet.
Nåsituasjonen - arbeidsprosesser/rutiner
Det er innført en førstelinje- og andrelinjetjeneste i byggesaksbehandlingen. Etablering av en
førstelinje skal sikre at henvendelser blir besvart fortløpende, og åpningstidene er utvidet. Dette
avlaster servicetorget, og gjør det lettere for både privatpersoner og næringsliv med tilgjengelighet og
direktekontakt.
Videre er det igangsatt en prosess for å kunne innføre fullelektronisk saksbehandling - eByggesak.
En slik løsning vil forenkle søknadsbehandlingen i og med at det da vil kreves at en søknad er
fullstendig/komplett før saksbehandling kan starte. Pandemiperioden har gitt oss betydelig erfaring
med digitale løsninger bl.a. gjennom bruk av digitale verktøy. Erfaringene med dette er gode, og
tilbakemeldinger fra brukerne er at nye løsninger gir fleksibilitet og effektiv kommunikasjon.
Det jobbes også aktivt med medarbeiderne i forhold til servicebegrepet og bruk av handlingsrom i
lovverket. Det gjøres gjennom faggruppemøter og læring rundt enkeltsaker. For hele
administrasjonen – også byggesak – ønsker vi å gi god service. Dvs at vi skal være imøtekommende
og gi god veiledning til søkerne på søknad og saksbehandlingstider. God service betyr også å lete
etter løsninger. Byggesak er et tungt lovregulert område, men det finnes et handlingsrom. Vi jobber
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med at alle medarbeidere – også på byggesak – både skal være gode på fag, men vi skal bruke
handlingsrommet som lovverket gir til å åpne for løsninger til beste for innbyggere og næringsliv så
langt det er mulig. Der lovverket ikke åpner for det kunden ønsker seg, jobber vi med å veilede på
andre løsninger som kan være mulig.
Nåsituasjonen – saksbehandlingstider, klager mm
Saksbehandlingstider på byggesaker i perioden 01.01-31.12.2021:
Byggesak Antall fullførte saker med 3 ukers frist
Antall fullførte saker med 12 ukers frist
Antall foreløpige svarbrev i byggesak og dispensasjon
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 12 ukers saker (minste- høyeste)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 3 ukers saker (minste- høyeste)
Antall fullførte delingssaker
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid delingssak

84
50
BS:53, Disp: 21
39,5
35,6
30
14

Noen kommentarer til disse tallene:
-

-

-

I all hovedsak er vi innenfor fristene på saksbehandling.
Årsak til rødt på byggesak med frist 3 uker er i hovedsak to forhold; for det første
utfordringer teknisk og med rutiner knyttet til å ha to systemer på arkivsiden
(ePhorte/eByggesak). For det andre perioder med turnover kan gi forsinkelser og i overgang
mellom gammel/ny saksbehandler.
Det har vært perioder med utfordringer knyttet til eByggesaksløsningen, både for arkiv og
saksbehandlerne.
Av alle saker i 2022 (hittil 16) er det gitt ett avslag. Avslaget er ikke påklaget.
Det er historisk få klager på byggesaksvedtak som behandles hos Fylkesmann/Statsforvalter.
Det er få registrerte klager på service. Noen henvendelser kommer pr telefon, som ikke
etterpå følges opp av en klage. Synspunkter på byggesak framkommer i media og møter (se
mer om dette under).
Saksbehandlingstid. Det vi teller er tiden saken ligger til oss til behandling.
Mangelbrev blir sendt ut dersom sakene ikke er fullstendig ift gjeldende krav. I 2021 var det
ca 39 % av alle saker der det ble sendt mangelbrev, der kommunen mener dokumentasjon
mangler. Administrasjonen ser at for en del saker tar det for lang tid fra søknad er mottatt til
den har blitt komplett. Dette vil ha kommunens oppmerksomhet fremover

Utfra administrasjonens egenvurdering, vurderer vi at kommunens byggesaksbehandling for en stor
del i samsvar med myndighetskrav og god forvaltningsskikk.
Nåsituasjonen – brukeropplevelser
Kommunen har både få klager på byggesaksvedtak og vi har få formelle klager på service. Gjennom
media har det imidlertid kommet fram en del synspunkter på byggesakstjenesten fra innbyggere og
næringsliv. Det er derfor tatt aktive grep for å komme i tettere dialog med næringslivet og
innbyggere for å få konkrete tilbakemeldinger på hvordan brukerne opplever kommunens
tjenester/forvaltning. Dette skjer dels gjennom tettere dialog med Næringsforeningen. Dels skjer det
ved at vi gjennomgår saker sammen med søker der det har vært opplevde utfordringer. Dette gjør vi
for å sikre god forståelse av hva klagen handler om, og ikke minst for å øke kunnskapen om
brukeropplevelser og om hvordan gjeldende lov- og regelverk forstås av innbyggerne. Klagene på
service behandles deretter formelt og det gis skriftlig svar.
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Det er også arbeidet aktivt med å forbedre kommunikasjonen med søkere i saker der
saksbehandlingstiden er overskredet.
Nåsituasjonen – byggesaksgebyr og styringsdata
Byggesak er et selvkostområde. Det betyr at kommunen har anledning til å ta gebyr for tjenesten,
men disse kan ikke overstige kostnadene ved å yte tjenesten. Før gebyrene fastsettes, vedtar
kommunestyret en dekningsgrad for området som sier hvor stor andel av utgiftene ved å tilby
tjenesten som skal dekkes av gebyrer. Denne er i Midtre Gauldal kommune fastsatt til 100 %, men
regnskapene viser henholdsvis 87,9 % og 67,5 % for 2020 og 2021. Det vil si en underdekning i
forhold til kostnadene i selvkostkalkylen. Selv om kostnadene i selvkostkalkylen avviker fra
regnskap, så bekreftes underdekningen også av foreløpige kostratall. Der ser man at netto
driftsutgifter per innbygger til byggesaksbehandling og eierseksjonering utgjorde 253 kr. i 2021.
Tilsvarende tall for landet uten Oslo er 21 kr. Administrasjonen har hatt en gjennomgang av
grunnlaget for selvkost med leverandør av systemet (Momentum), som ble tatt i bruk i 2022 og vil
være synlig fra 2023.
Å sammenligne gebyrer mellom kommuner er i utgangspunktet litt komplisert da oppbyggingen av
gebyrregulativene kan variere veldig. Kommunebarometeret gjør imidlertid en sammenligning ved å
se på byggesaksgebyret for oppføring av en enebolig. Siste tilgjengelige tall er fra 2020 og da var
gebyret i Midtre Gauldal på 13 000 kr. Ved å rangere gebyrene fra lavest til høyest så havnet
kommunen da på 148 plass.
Tabellen under viser utviklingen i byggesaksgebyr for perioden 2015-2020.

Tall fra kommunebarometeret i 2021, viser at Midtre Gauldal kom på 78 plass i landet i vurderingen
av 8 nøkkeltall som vurderer området saksbehandling. Rangeringen innen de 8 indikatorene som
ligger til grunn for denne vurderingen vises av figuren under.
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Vurdering
Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
Byggesakstjenesten er viktig som grunnlag for vekst i bolig og næringsaktivitet. Det er omtalt både i
kommuneplanens samfunnsdel og i nylig vedtatte utviklingsstrategi, at kommunen ønsker vekst og
utvikling. I omstillingskommuneprogrammet som skal gå i 6 år fra 2022 og som står sentralt i
kommunens satsing på positiv samfunnsutvikling, er det understreket at kommunen skal jobbe for å
styrke sin funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Dette vil innebære
at vi skal jobbe for å løfte de kommunale tjenestene som tilbys til næringslivet.
Næringsforeningen i Trondheimsregionen har både i planer og i enkeltspørsmål, understreket
betydningen som en effektiv og rask saksbehandling på byggesak har som rammebetingelse for vekst
i næringslivet.
Byggesakstjenesten – målbilde
Kommunedirektøren er opptatt av at vi må ha klare bilder av hvilke mål vi skal nå. På
byggesaksområdet er det flere forhold som er viktig. Vi skal både ha en faglig autonomi til å ivareta
et samfunnsmessig viktig regelverk for å ivareta bl.a. samfunnssikkerhet, men vi skal også være
opptatt av service, at forvaltningen må ha tillit og at god forvaltning også handler om å lete etter de
muligheter som lovverket gir for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets ønsker.
I prosesser på enheten med ansatte er det laget følgende foreløpige målbilde (se under). Det vil bli
jobbet videre med dette, og målbildet vil bli brukt både eksternt og internt for å vurdere utviklingen
opp mot dette:
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Byggesakstjenesten – vurdering av situasjonen
Kommunedirektøren mener det jobbes godt med utvikling av byggesakstjenesten, men vi har også
klare utfordringer.
-

-

På den ene siden har kapasitet vært en utfordring, og det håper vi nå å få i orden. Økt
kapasitet vil gi redusert sårbarhet ved turnover og sykdom. Vi har medarbeidere med bra
kompetanse, som også trenger jevnlig utvikling i og med at regelverket endres hyppig. Det er
innført nye arbeidsprosesser og tatt i bruk ny teknologi. Vi har få klagesaker og i all
hovedsak er det meste av saksbehandlingen innenfor lovpålagte frister. For en stor del blir
det positive vedtak på søknadene som mottas.
På den andre siden har vi fortsatt utfordringer det må jobbes med, som alle
byggesakstjenester:
o Sikre tilstrekkelig saksbehandlerkapasitet og god kompetanse ift regelverk
o Bruk av ny teknologi i saksbehandlingen
o Enda bedre informasjon og veiledning, bl.a. på nett. Gjelder også god
kommunikasjon med alle kunder både skriftlig og muntlig.
o Tidligere og tydeligere avklaring av hvor mye og hvilken dokumentasjon som må på
plass før søknad behandles.
o Bedre dialog omkring læring/utvikling av tjenesten, med innbyggere og næringsliv
o Tettere samarbeid med andre tjenester innenfor samme bo- og arbeidsmarked.

Den største utfordringen vi har er omdømme. Kommunedirektøren registrerer selvsagt alt som står i
media og vi fanger opp at det er rykter og gamle/ny historier som går på bygda.
Kommunedirektøren registrerer også tilbakemeldinger som kom i innbyggerundersøkelsen
kommunen gjennomførte sommeren 2021.
Kommunedirektøren tar ikke stilling til alt som kommer fram, men ser at det er et gap mellom
hvordan administrasjonen oppfatter tjenesten, objektive tall for saksbehandling mv og noen av de
tilbakemeldingene vi ser kommer fram.
I en slik situasjon er kommunedirektøren tydelig på at både ansatte og ledelse må erkjenne at det er
et forbedringspotensial og vi jobber derfor nå hardt og systematisk for å bli bedre. I det
forbedringsarbeidet som nå pågår, er kommunedirektøren opptatt av at det må gjelde noen
spilleregler:


Som profesjonell organisasjon er det systematisk arbeid over tid som gjelder for å oppnå
utvikling.
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Vi må være gode på fag og dyktiggjøre våre ledere og ansatte til å jobbe med kontinuerlig
forbedring for å utvikle tjenestene.
Vi må jobbe systematisk med brukertilbakemeldinger, og vi ønsker oss konkret og
konstruktiv kritikk. Rykter og lite konkrete synspunkter er det vanskelig å gjøre noe med.
Næringsvennlig kommune betyr ikke nødvendigvis at alle byggesøknader får ja. De aller
fleste får det allerede i dag, men noen ganger setter nasjonalt bestemt lovverk begrensninger.
Det må vi som administrasjon stå for, samtidig som vi må lete etter handlingsrom og være
god på å forklare hvorfor en søknad ikke går gjennom/hva som er mulig.

Byggesakstjenesten - behov for tiltak
Mange tiltak er allerede iverksatt for å utvikle byggesakstjenesten. Under ser dere en oppsummering
av tiltak i to grupper; de som er iverksatt/vil bli det snart og tiltak som ligger litt lengre fram i tid.
a) Tiltak som er iverksatt og/eller blir snarlig iverksatt
Tiltak

Resultat av tiltaket:

Økt bemanning på byggesak

Økt servicegrad, raskere saksbehandling

Etablering av eget postmottak bygg

Respondere raskt på enkle henvendelser

Bruke mobiltelefoner ved bruker/kundebehandlingen

Økt fleksibilitet, kortere responstid

Økt bruk av digitale møter/samtaler med
bruker/kunde

Bedre brukeropplevelser/mer effektiv bruk av
tid

Saksbehandlingsfrister som måleindikatorer i
styringskortet for enheten

Vil sette søkelys på avvik fra målsettinger om
frister, grunnlag for forbedringstiltak

Brukervennlig hjemmeside

Brukere kan selv finne relevant
søknadsinfo/innsparing av tid.

Videreutvikle arbeidsprosessen med første- og Effektivisere saksbehandlingen, mindre
andre linje, samt utarbeiding av
sårbarhet ved turnover og sykdom
rutinebeskrivelser
Raskest mulig komplette søknader

Effektiv kommunikasjon rundt «mangler»,
tidlig og tydelig ut mot kunden, tilstrekkelig
dokumentasjon ift å opplyse saken

Læring av enkeltsaker

Gjennomgang av saker der vi får formelle
klager og/eller serviceklager

b) Tiltak som iverksettes så raskt som mulig innenfor en ramme på ett år
Tiltak

Resultat av tiltaket

Løpende utvikling av medarbeiderne og mer
helhetlig bruk av enhetens kompetanse

Mest mulig faglig oppdaterte medarbeidere og
gode fagmiljø. Mer samarbeid gir økt evne til
å dekke kapasitetsbehov på ulike fagområder
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ut fra sesongbaserte svingninger. Det gir oss
mindre sårbarhet.
Etablering av brukerforum med
representanter fra næringsliv og innbyggerne

Bedre dialog og forståelse, tilfang på
forbedringstiltak som kan optimalisere
saksbehandlingsløsninger

Etablere kursdager for næringslivet og
innbyggere, fysisk og digitalt

Bedre kunnskapsnivået slik at flere søknader
er fullstendige, vil forenkle saksbehandlingen

Revitalisere faglig nettverk og samarbeid med
nabokommuner

Effektivisere saksbehandlingen, mindre
sårbarhet ved turnover og sykdom

Digitalisering av (plan)- og byggesaksområdet

Raskere saksbehandling, enklere for brukeren,
sammenhengende digitale tjenester.

Denne listen av tiltak må ikke oppfattes som uttømmende. Vi må forvente at både lokale
forventninger, nasjonale rammebetingelser, teknologibildet mv endrer seg – og da må vi som
kommune med det målbildet som er satt være innstilt på utvikling og endring.
Økonomi
Det vises til beskrivelser i andre dokumenter om økonomisituasjonen. Kommunens økonomi er i
bedring og vi følger opp kommunestyrets bestillinger om drift, gjeld og dispensasjonsfond
(handlingsreglene). I enhetene er det en stram situasjon med store/mange oppgaver sett opp mot
tilgjengelige driftsrammer. Dette krever god økonomistyring og løpende prioritering. Dette er også
situasjonen for enhet for samfunnsutvikling og kultur.
Det ligger ikke tiltak i saken som direkte forutsetter nye økonomiske bevilgninger. Dersom det blir
aktuelt, håndteres det på vanlig måte i budsjettprosesser. På byggesaksområdet er det gebyrer for
tjenester, som kommunestyret fastsetter. For å holde gebyrene sammenlignbart med
nabokommuner, kreves effektiv drift. Dette vurderes løpende.

Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens redegjørelse om hva som er målbildet for byggesakstjenesten framover, samt
hvilke tiltak som er iverksatt i tjenesten på kort og lang sikt for å bidra til en positiv
samfunnsutvikling i Midtre Gauldal, tas til orientering.
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