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Innledning 

Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2023 og budsjettet for 2020. Forslaget har tatt 
utgangspunkt i følgende dokumenter: 
 

 Kommuneplanens samfunns- og arealdel. 

 Kommunens planstrategi. 

 Økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019. 

 Regnskapet for 2018. 

 Økonomistatus pr. 31.08.19. 

 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. 
 
Økonomiplanen ivaretar både kommunelovens krav til handlingsdel som skal angi hvordan kommuneplanen skal 
følges opp de fire påfølgende år, og plan- og bygningslovens krav om handlingsdel som skal angi tiltak i 4 års per-
spektiv. Økonomiplanen ivaretar også de krav som nå stilles til ny kommunelov knyttet til sammenhengen mellom 
kommuneplanen samfunnsdel og handlingsplan med økonomiplan. 
 

 

Plan- og styringssystem 

 

 
 
Oversikten viser Tydal kommunes plan- og styringssystem. 
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Kommuneplan 

Dagens kommuneplan, samfunnsdelen ble vedtatt i 2018 og arealdelen i 2012. Gjeldende planstrategi ble vedtatt 
høsten 2016. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering, utar-
beide og vedta en kommunal planstrategi. Denne bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kom-
munens planbehov i valgperioden.  
 
 

Kommuneplanens hovedmål 

I gjeldende kommuneplanens samfunnsdel er det vedtatt følgende hovedmål for Tydal kommune: 
 
 

«Lokalsamfunnet Tydal skal bestå og utvikles på en bærekraftig måte til det beste for bygdas innbyg-
gere, hyttefolk og tilreisende.» 

 
 

Kommuneplanens delmål 

Videre er det vedtatt 4 delmål i kommuneplanen: 
 
 

 
Delmål 1 – Tydal som lokalsamfunn 

Uavhengig av framtidig kommunestruktur skal Tydal ha: 

 Lokalt tilpassede kommunale tjenester til innbyggerne. 

 Samfunnsutvikling på lokalt nivå. 

 Et levende lokaldemokrati med lokal beslutningsmyndighet. 
 

 
 
 

 
Delmål 2 – Ei god bygd å bo i 

 «Trivsel og bolyst skal prege lokalsamfunnet og bidra til en positiv befolkningsutvikling i Tydal.» 

 
 
 
 

 
Delmål 3 – Aktiv samfunnsutvikling 

«Tydals fortrinn skal utnyttes til å utvikle et moderne og nyskapende lokalsamfunn med arbeid til alle.» 

 
 
 
 

 
Delmål 4 – Ansvarlig naturforvaltning 

«Lokale naturressurser skal forvaltes på en bærekraftig måte, med hensyn til areal, miljø og klima.» 
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Del 1 - Konsekvensjustert budsjett 
 
For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten for økonomiplanperioden skal det utarbeides en 
konsekvensjustert budsjettoversikt. Med utgangspunkt i inneværende års budsjett skal en se på konsekvensene av 
å opprettholde dagens driftsaktivitet uten at det settes i gang nye driftstiltak og nye investeringer.  
 
I konsekvensjustert budsjett for årene 2020 - 2023 sier handlingsrommet noe om hvilke muligheter kommunen har 
til å påta seg nye driftsutgifter/investeringer, dvs. om kommunen har økonomisk handlefrihet eller ikke. 
 
 

1. Statsbudsjettet kommunal- og moderniseringsdepartementet – det økonomiske opp-
legget for kommunesektoren 

Regjeringen Solberg sier dette i sitt forslag til kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2020: 
 

1.1 Kommunesektorens inntekter i 2019 

I Meld. St. 2 (2018–2019) Revidert nasjonalbudsjett 2019 ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 
2019 anslått til 0,4 mrd. kroner. Videre ble det anslått en reell nedgang i de frie inntektene på 1,8 mrd. kroner. Ned-
gangen i frie inntekter hadde sammenheng med at ekstra skatteinntekter i 2018 i hovedsak ikke ble videreført. 
 
Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslås nå til 5,3 mrd. kroner. De frie inntektene 
anslås å øke reelt med 3,2 mrd. kroner. Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt opp til i statsbudsjettet for 2019, 
noe som i hovedsak skyldes økte skatteinntekter i 2019. 
 
Kommunesektorens skatteinntekter i 2019 ser nå ut til å bli 4,9 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert na-
sjonalbudsjett for 2019, blant annet som følge av økende sysselsetting. Videre er utbytte til personlige skattytere for 
skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, trolig som følge av tilpasninger til økt utbyttebeskatning. Det bidrar til økte 
skatteinntekter for kommunene. 
 
Kostnadsveksten i kommunesektoren anslås til 3,0 pst. i 2019, som er det samme som lagt til grunn i revidert nasjo-
nalbudsjett for 2019. 
 
 

1.2 Kommunesektorens inntekter i 2020 

Kommunesektoren går inn i 2020 med et godt økonomisk fundament. God inntektsvekst de senere årene har gitt 
gode netto driftsresultater og et historisk lavt antall kommuner i Register om betinget godkjenning og kontroll (RO-
BEK). 
 
I kommuneproposisjonen for 2020 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 
mellom 0,2 og 1,5 mrd. kroner. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i samlede inntekter på knapt 3,2 mrd. 
kroner, tilsvarende 0,6 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stortingsbe-
handlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det 
lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 3,1 pst.  
 
I kommuneproposisjonen for 2020 varslet regjeringen en realvekst i frie inntekter i 2020 på mellom 1 og 2 mrd. 
kroner. Det ble varslet at kommunene ville få 1–2 mrd. kroner av veksten, og at fylkeskommunene ville få en real-
vekst i frie inntekter på -0,2–0,1 mrd. kroner. Den foreslåtte veksten for fylkeskommunene ble sett i sammenheng 
med at fylkeskommunene antas å få en nedgang i sine demografiutgifter som følge av anslåtte endringer i befolk-
ningens sammensetning. Regjeringen legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2020 på 1,3 mrd. kroner. Det 
tilsvarer en realvekst på 0,3 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2019 slik det ble anslått etter stor-
tingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Det innebærer at oppjusteringen av skatteanslaget for 2019 
med 4,9 mrd. kroner ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2020. 
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Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 1,3 mrd. kroner i sin helhet tildeles kommunene. Av veksten be-
grunnes 400 mill. kroner med satsing på tidlig innsats i skolen og 150 mill. kroner med satsingen på rusfeltet. 
 
Fylkeskommunenes frie inntekter holdes reelt sett om lag uendret sammenliknet med 2019. Veksten i frie inntekter 
i 2020 må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter som følge av befolkningsutviklingen. I 
kommuneproposisjonen for 2020 ble det vist til beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal 
og fylkeskommunal økonomi (TBU) som viste merutgifter for kommunesektoren i 2020 på 1,3 mrd. kroner som følge 
av den demografiske utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 0,9 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten 
i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant 
annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenestene. I kommunepro-
posisjonen for 2020 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede pensjonskostnader på 450 mill. kroner 
i 2020, utover det som dekkes av den kommunale deflatoren. Anslaget er beheftet med usikkerhet. 
 
Etter dette anslås kommunesektorens handlingsrom å øke med 300 mill. kroner i 2020. Da er det tatt hensyn til 
merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 0,9 mrd. kroner, forventet reduksjon i pensjonskostna-
dene på 450 mill. kroner og satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 550 mill. kroner.  
 
Ved fastsettelsen av veksten i frie inntekter til kommunesektoren i 2020 er det tatt hensyn til at kommunene skal 
dekke en større del av kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger og bidra mer til 
helsenettet. Det tas sikte på at kommunenes bidrag til finansiering av nasjonale e-helseløsninger korrigeres ut av 
veksten i de frie inntektene fra 2021, og at regjeringen kommer tilbake til saken i kommuneproposisjonen for 2021. 
 
Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får noe økt handlingsrom, men det er fortsatt nød-
vendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig omstillings- og effektiviseringsar-
beid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet 
ut over veksten i frie inntekter.  

Tabell 1.1 Økning i kommunesektorens handlingsrom i 2020. 

 Mrd. kroner 

Vekst frie inntekter 1,3  

-  merkostnader til demografi  -0,9 

+  reduserte kostnader til pensjon  0,45 

-  satsinger innenfor veksten i frie inntekter  -0,55 

Økt handlingsrom  0,3 

 
 

2. Tydal kommunes overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk politikk 

I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019 ble det bl.a. 
vedtatt følgende handlingsregler og mål for budsjettet 2019 og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 for Tydal 
kommune: 
 

 For å skape en robust økonomi og tilstrekkelig handlingsrom skal netto driftsresultat være minimum 1,7 % i løpet 

av planperioden. 

 Disposisjonsfondet skal være minimum 9 % av brutto driftsinntekter. 

 Sykefraværsprosenten skal maksimalt være 5 % i økonomiplanperioden. 

 
Disposisjonsfond er viktig å ha som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd, svingninger i økonomien og som egen-
kapital i investeringer. Med budsjetterte brutto driftsinntekter på ca. 135 mill. kr utgjør målet for fondet ca. 12 mill. 
kr. Den nye beholdningen på ca. 17,5 mill. kr (ca. 14 %) pr. 31.12.18 gjør at man har nådd målet. 
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Kommunen står foran planlagte og til dels store investeringer de nærmeste årene. Dette vil gi økte kapitalutgifter. 
Dersom rentenivået kommer opp på et normalnivå slik Norges Bank definerer det, vil Tydal få utfordringer. Imidlertid 
er det positivt at Tydal kommunen har et betydelig disposisjonsfond. Dette gir en del robusthet i økonomien. 
 
Den nye kommuneloven legger sterkere vekt på langsiktig økonomisk handlefrihet, der finansielle måltall er et av 
verktøyene. Den nye kommuneloven lovfester en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin 
økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. 
 
Rådmannen vurderer å fremme nye forslag til finansielle måltall for planperioden. Det vil man komme nærmere 
tilbake til. 
 
Finansielle måltall vil være en del av en strategi for en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi og økonomistyring i 
årene framover. 
 
 

3. Gjeldende økonomiplan 2019 - 2022 

Gjeldende økonomiplan for perioden 2019 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret i sak 65/18 den 13.12.18. 
 
Driftsinntektene har de senere årene gått kraftig ned og kommunen må tilpasse seg et lavere driftsnivå. Arbeidet 
med å redusere drifta vil måtte fortsette i flere år framover.  
 
Bakgrunnen for den dårligere kommuneøkonomien skyldes først og fremst følgende forhold: 

 

 Stor nedgang i eiendomsskattene. 

 Stor nedgang i antall grunnskolebarn. 

 Stor nedgang i antall barnehagebarn. 
 
Eiendomsskatteinntektene fra kraftverkene har siden 2016 blitt redusert med 10 mill. kr tilsvarende over 35 %.  
 
Det har over tid vært en svært stor nedgang i antall barn i grunnskolen og barn i aldergruppen 2 – 5 år. Den store 
nedgangen i både barnehage- og grunnskolebarn de senere årene gjør at kommunen over tid har fått en meget stor 
nedgang i inntekter gjennom inntektssystemet for disse aldersgruppene. For nærmere informasjon om historisk ut-
vikling av folketallet og prognosene framover se kapittel 4. 
 
De senere årene har det vært gjennomført en del tiltak for å tilpasse aktiviteten til kommuneøkonomien. Tiltakene 
har kommet i de fleste virksomhetene. Sektor oppvekst har fått noe reduserte budsjettrammer da sektoren nå har 
betydelig færre barn i barnehagen og grunnskolen. Videre har det det blitt færre årsverk i administrasjon, næring og 
landbruk, kommunalteknikk samt innenfor helse- og omsorgstjenestene. 
 
Eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter kan fritt benyttes til å finansiere alle typer utgiftsformål og er av helt 
avgjørende betydning for det tjenestetilbudet kommunen kan gi til innbyggerne. Hadde disse inntektene kommet 
bort ville man hatt flere titalls færre årsverk i tillegg til den nedbemanningen som allerede er gjennomført de senere 
årene. 
 
Kommunestyret vedtok den 27.08.18 følgende omkring budsjettet for 2019: 
 

Rådmannen legger fram et budsjettforslag uten eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer. 
 
Det innebar at det skulle legges fram et budsjettforslag med en inntektsreduksjon på årlig 3,6 mill. kr. 
 
Rådmannen la i samsvar med vedtaket fram et budsjettforslag uten eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 
Dette førte naturlig nok med seg tiltak som reduserte ressurstilgangen som en konsekvens av reduserte inntekter.  
 
Budsjettet for 2019 ble satt opp med bruk av disposisjonsfondet med nesten 2,5 mill. kr og et korrigert netto drifts-
resultat på -2,2 %.  
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Et måltall som er satt av kommunal- og moderniseringsdepartementet for kommunene er å frigjøre årlig ca. 1,75 % 
av driftsmidlene til egenkapital i investeringene. Hvis man klarer disse måltallene over tid begynner kommunen å 
nærme seg å ha en sunn kommuneøkonomi.  
 
Kommunestyrets egen målsetting for netto driftsresultat er på 1,7 %. Når budsjettet for 2019 ble satt opp med et 
negativt netto driftsresultat på 2,2 % ser man at man et meget langt unna å nå denne målsettingen. Avviket er på 
nesten 4 %. 
 
Det er viktig at prioriteringene i budsjett og økonomiplanen legger grunnlaget for en sunn kommuneøkonomi. Bare 
slik kan en imøtekomme fremtidens utfordringer gjennom vekst og utvikling. Samtidig gir det muligheter til større 
grad av vedlikehold av bygg og anlegg samt å realisere nødvendig infrastruktur i det kommunale tjenestetilbudet. 
 
 

3.1 Endringer i forutsetningene for driftsbudsjettet 2019 

Siden budsjettet for 2019 og økonomiplanen for 2019 – 2022 ble vedtatt i desember har det skjedd noen endringer 
som påvirker kommuneøkonomien. 
 
For lavt budsjettert til avdrag lån 
I forhold til minste tillatte avdrag er det avsatt ca. 0,9 mill. kr for lite på budsjettet for 2019. 
 
For høyt inntektsanslag fra eiendomsskattene 
I forhold til opprinnelig budsjett for inntekter fra eiendomsskattene er det budsjettert for høyt med ca. 0,5 mill. kr. 
 
For lavt budsjetterte utgifter til Værnesregionen 
I forhold til budsjetterte utgifter til Værnesregionen er det sannsynligvis avsatt ca. 0,9 mill. kr lite. 
 
For høyt inntektsanslag på integreringstilskudd 
I forhold til opprinnelig budsjett for integreringstilskudd er det budsjettert for høyt ca. 0,7 mill. kr. 
 
For lavt budsjetterte inntekter i forhold til andre kommuner 
Det vil komme inntekter fra salg av tjenester fra andre kommuner som ikke er budsjettert.  
 
Budsjettbalanse 2019 
De ovenfor nevnte endringene vil til sammen fortsatt opprette budsjettbalansen. Se 2. tertialrapport pr. 31.08.19 
for nærmere informasjon. 
 
 

4. Befolkningsutvikling- og framskrivning 

Til grunn for kommunens økonomiplan må det ligge en befolkningsprognose. En god prognose for utviklingen i fol-
ketallet og de ulike aldersgruppene er helt nødvendig for å kunne gi realistiske anslag for inntektene og utgiftene i 
årene som kommer. Utgangspunktet for å planlegge omfanget og innretningen av tjenestene i kommunene er av-
hengig av hva prognosene sier om vekst eller nedgang i befolkningstallet i kommunen, og hvordan befolkningssam-
mensetningen forventes å endre seg. Befolkningsvekst og befolkningsnedgang gir ulike utfordringer i den økono-
miske planleggingen og må håndteres på forskjellige måter, både på driftssiden og investeringssiden. 
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4.1 Befolkningsutviklingen siden 1990 

Tabellen under viser utviklingen av folketallet de siste 30 årene. Tallene er hentet fra statistikkbanken hos SSB. 
 

 
 

 
Folketallet har på det meste vært litt over tusen innbyggere tilbake i 1990. Ved starten av 2019 var det 794 innbyg-
gere. Folketallet sank jevnt og trutt i perioden 1990 og fram til 2010 hvor det i perioden fram til 2017 var noenlunde 
stabilt antall med ca. 860 innbyggere. Fra 2017 til 2019 er det en svært stor nedgang med 67 til 794 innbyggere. 
Nedgangen utgjør hele 7,8 %.  
 
Fra 2018 til 2019 gikk folketallet ned med 40 personer til 794. Det er en svært stor nedgang som utgjør 4,8 %. Det 
siste årets nedgang i folketallet er blant de aller høyeste i hele landet. I motsatt retning er det en kommune som øker 
folketallet med 4,5 %. 
 
Figurene nedenfor viser folketallet etter alder for de aldersgruppene hvor kommunen har mesteparten av sitt tje-
nestetilbud. Det er barn i barnehage- og skolealder samt eldre over 80 og 90 år. Det er for disse aldersgruppene 
kommunen mottar mest inntekter gjennom inntektssystemet. Forandring i folketallet for disse gruppene virker mye 
inn på kommunens inntekter. 
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Over tid har antallet barn sunket dramatisk for alle aldersgruppene. Størst utslag finner vi i antallet grunnskolebarn 
som har sunket med utrolige 82 barn (55 %) siden år 2000. Så sent som i 2010 var det 106 grunnskolebarn. Siden har 
den gang har det vært en nedgang på 40 barn tilsvarende 38 %. Bare fra 2018 til 2019 ble det en nedgang på 8 elever 
tilsvarende 11 %.  
 
Det har over tid også vært en stor nedgang i antallet barn i aldersgruppen 2 – 5 år. I 2000 var det 51 barn i denne 
gruppen mens det i 2019 er 30 barn. Det er en nedgang på 21 barn tilsvarende 41 %. De fire siste årene har det bare 
vært små endringer. 
 
Det har også vært svært stor nedgang i antallet småbarn (0 – 1). I 1990 var det 34 barn mens det i 2019 er 15 barn. 
Det en nedgang på 19 barn tilsvarende 56 %. 
 
 

 
 
 
Antallet eldre i gruppen 80 – 89 år har i 20-årsperioden 1990 – 2010 økt med 25 til 55 personer. Det er en økning på 
83 %. Årene etterpå har vært stabil, men med en økning på 8 personer (15 %) fra 2017 til 2019. 
 
Antallet eldre over 90 år har variert noe i perioden fra 1990 og fram til i dag hvor antallet er omtrent det samme nå 
som da. 
 
 

4.2 Prognose for folketall for 2020 år og for økonomiplanperioden 2021 – 2023 

Som nevnt ovenfor har folketallet sunket svært mye i Tydal kommune med en nedgang på hele 40 personer tilsva-
rende 4,8 % det siste året. Nedgang i folketallet fører normalt til redusert rammetilskudd (innbyggertilskudd) og 
motsatt, men slik behøver det ikke alltid være. Det er ikke bare folketallet som påvirker disse inntektene, men også 
befolkningssammensetningen. Kommunene mottar størst inntekt for de gruppene av befolkningen som det er mest 
utgifter med. Det er barnehagebarn og grunnskolebarn samt de eldste eldre. Det er svært viktig å ha innsikt i, og 
formening om demografiske data, slik at tjenestetilbudet tilpasses behovet i befolkningen og de økonomiske ram-
mebetingelsene. Et annet viktig element i beregningen av rammeoverføringene er vår utvikling i innbyggertall sett i 
forhold til utviklingen for landet samlet. En reduksjon i innbyggertall hos oss samtidig som innbyggertallet i landet 
som helhet øker, vil medføre en større reduksjon i rammeoverføringene enn den lokale nedgangen isolert sett skulle 
tilsi. 
 
Til hjelp i vurderingen av befolkningsutviklingen har vi hentet tall fra statistikkbanken hos SSB. Det er sett på et 
framskrivingsscenarie som kan være aktuelt for Tydal som SSB benevner «Lav nasjonal vekst». Prognosene baserer 
seg på metoder utarbeidet av SSB for landet sett under ett. Framskrivingene avhenger av fruktbarhet, dødelighet, 
inn- og utvandring og flytting. Disse tallene må i tillegg bearbeides med lokal kunnskap. SSBs prognoser treffer rimelig 
godt med tanke på den eldre delen av befolkningen. Denne gruppen er forholdsvis stedbunden og flytter lite på seg. 
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SSB sine metoder er imidlertid lite treffsikre for den yngre del av befolkningen i små kommuner utenfor vekstområde, 
og da særlig de under 16 år, og tallene er derfor korrigert med lokale forhold som har innvirkning på folketallsutvik-
lingen.  
 
Figurene og tabellen under viser forventet befolkningsutvikling fremover. Prognosen for befolkningsutvikling er for-
delt på aldersgrupper. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Det er innbyggertallet og befolkningssammensetningen pr. 01.07.19 som danner grunnlaget for overføringene gjen-
nom inntektssystemet for 2020. 
 

Sammenlignet med befolkningstallet i 2019 viser den totale befolkningsframskrivingen en svak nedadgående ten-
dens utover i planperioden. På lang sikt utover mot 2040 framskrives folketallet til godt under 700. 

Alder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2040

0 - 1 år 15 14 12 12 12 12 12 11 8

2 - 5 år 33 27 24 24 23 20 24 22 20

6 - 15 år 74 66 67 69 70 71 66 60 60

16 - 66 år 530 493 484 481 461 451 447 405 352

67 - 79 år 111 108 114 118 125 133 125 151 134

80 - 89 år 60 65 66 63 63 59 69 58 83

90 - år 11 8 10 10 12 12 14 17 15

Total 834 781 777 777 766 758 757 724 672



 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 Side 13 av 78 

 
 

 
 
 
Aldersgruppen 2 – 5 år som er den gruppen som går i barnehagen, vil synke med 3 til 24 barn i 2020 og deretter være 
stabil i planperioden. Antallet småbarn (0 – 1 år) er prognosert med et antall på 6 barn pr. år. Disse tallene er det 
naturlig nok stor usikkerhet omkring. Erfaring har vist at fødselstallet kan variere mye fra det ene til det andre året. 
 
Etter en vedvarende lang periode med meget sterk elevtallsnedgang i grunnskolen viser prognosene at det i planpe-
rioden vil være bare små endringer i elevtallet. 
 
På lengre sikt er det atskillig mer usikkerhet om både barnetallet i barnehagen og grunnskolen da det i hovedsak er 
fødselstallet i Tydal som avgjør hvor mange barnehage- og grunnskolebarn det blir. Blir det født i gjennomsnitt 6 
barn i året blir det etter hvert bare 60 barn i grunnskolen og 24 barnehagebarn (alderen 2 – 5 år). 
 
 

 
 
 
Etter en sterk økning i antall eldre i aldersgruppen 80 – 89 år fram til 2010 og deretter en svak økning viser progno-
sene utover i planperioden en liten nedgang fra 2021. På lang sikt utover mot 2040 viser prognosene en sterk økning. 
Antallet eldre i gruppen over 90 år viser en svak økning i planperioden. 
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5. Kommunens rammebetingelser 

I økonomiplanen legges det en hel rekke forutsetninger til grunn som prisvekst, lønnsvekst, arbeidsgiveravgift, pen-
sjonskostnader, anslag på skatteinntektene og anslag på rammeoverføringene herunder befolkningsutviklingen, kon-
sesjonskraftinntekter, eiendomsskatt, finanskostnader m.m. i planperioden. 
 
 

5.1  Driftsinntektene 

Kommunesektoren har en rekke inntektskilder; skatteinntekter fra inntekt og formue, statlige overføringer (ramme-
tilskudd, øremerkede tilskudd mv.), gebyrinntekter, renteinntekter, eiendomsskatt og andre særinntekter (kraftinn-
tekter mv.). 
 
Ettersom store deler av kommunesektorens samlede inntekter bestemmes av skatteinntekter og rammetilskudd (de 
frie inntektene, til sammen ca. ¾ i gjennomsnittskommunen), har kommunen begrensede muligheter til å øke sitt 
inntektsgrunnlag i løpet av økonomiplanperioden. Mulighetene knytter seg i første rekke til å: 
 

 Innføre/øke eiendomsskatt (begrenset oppad til maksimal sats fastsatt av Stortinget) ta ut/øke utbytte fra eier-
poster hvis mulig. 

 

 Innføre/øke gebyrer for en høyere selvfinansieringsgrad (begrenset oppad til full kostnadsdekning), øke rente-
inntekter ved å bygge opp fond/styrke likviditeten. 

 
Når kommuneproposisjonen legges fram for Stortinget i mai, vil kommunene få en god indikasjon på utviklingen i 
sektorens frie inntekter i året som kommer. Nivået på de frie inntektene fastsettes endelig i statsbudsjettet på høs-
ten. I forbindelse med at statsbudsjettet legges fram, utarbeider departementet også et anslag på fordelingen av de 
frie inntektene på kommunenivå. Anslaget vises i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (Grønt hefte) og i 
nettløsningen «Frie inntekter på nett» som finnes på departementet sine nettsider. Ved utarbeidelsen av anslaget 
på de frie inntektene på kommunenivå i statsbudsjettet legges innbyggertallet per 01.07 året før budsjettåret til 
grunn, samt oppdaterte kriteriedata. I kommuneproposisjonen varsles eventuelle endringer i inntektssystemet, inn-
lemming av øremerkede tilskudd og oppgaveendringer for det kommende budsjettåret. Alt dette er innarbeidet i 
anslaget på frie inntekter, slik at rammetilskuddet som presenteres i statsbudsjettet er endelig (sett bort fra eventu-
elle tilleggsbevilgninger senere i budsjettåret). 
 
Ordningen med løpende utjevning av skatteinntektene gjør at den enkelte kommunes skatteinntekter ikke vil være 
kjent før på nyåret etter budsjettåret. Det er derfor viktig at den enkelte kommune selv gjør egne anslag på skatte-
inntektene. Skatteinntektene som omfattes av inntektsutjevningen er skatt på alminnelig inntekt og formue fra per-
sonlige skattytere, samt naturressursskatt. Størrelsen på skatteinntektene avhenger blant annet av utviklingen i skat-
tegrunnlagene og av den kommunale skattøren. Inntektsutjevningen eller skatteutjevningen skal utjevne forskjeller 
mellom kommunenes skatteinntekter. 
 
Dersom en tar utgangspunkt i skatteinntekter og inntektsutjevning, vil en kunne gjøre rimelig gode anslag for den 
enkelte kommune ved å basere seg på faktiske skatteinntekter fra foregående år og justere med (1) skatteveksten i 
makro, (2) egen befolkningsutvikling i forhold til landsgjennomsnittet og (3) eventuelt justere for kjente faktorer for 
eget skattegrunnlag som kan påvirke inntektsutjevningen. 
 
Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og kraftanlegg), eiendomsskatt, konsesjonskraft 
og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.  
 
 

5.1.1 Skatteinntekter og rammetilskudd 

Kommunesektorens rammebetingelser styres i vesentlig grad av de bevilgninger som Stortinget vedtar. Som utgangs-
punkt for budsjettarbeidet har man hatt Kommuneproposisjonen (Kprp) som kom i mai og Regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S). Statsbudsjettet er i skrivende stund ikke vedtatt så det er en viss grad av usikkerhet 
som berører kommuneøkonomien.  
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Kommunesektorens organisasjon (KS) har utviklet et verktøy (prognosemodell) for beregninger av de frie inntektene. 
Dette verktøyet blir oppdatert jevnlig basert på ny informasjon om inntektsrammene og befolkningsutvikling, og 
innarbeider blant annet også beregningene som departementet gjør i Grønt hefte. 
 
KS’ prognosemodell er et godt utgangspunkt for å beregne kommunenes frie inntekter. Den er også nyttig for kom-
munen å bruke til å utarbeide anslag på de frie inntektene utover i økonomiplanperioden. Kommunen må legge inn 
egne prognoser på befolkningsutvikling, både for landet som helhet og i egen kommune, samt justere forventet vekst 
for skatt og rammetilskudd på nasjonalt nivå i økonomiplanperioden. Den enkelte kommune kan vurdere om den vil 
legge til grunn egne befolkningsprognoser basert på lokal kunnskap eller benytte SSBs befolkningsprognoser. Ved å 
legge inn SSB sin befolkningsprognose for utviklingen av befolkningen for landet, vil en kunne få et rimelig godt anslag 
på utviklingen i frie inntekter for egen kommune. Når det gjelder hvilken inntektsvekst på nasjonalt nivå som det vil 
være rimelig å legge til grunn i økonomiplanen, vil det sjeldent være gitt klare signaler om hvilken inntektsvekst som 
kan forventes utover det første året fra sentralt hold. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2020 og i øko-
nomiplanen fremkommer i tabellen nedenfor. 
 
Tabellen er hentet fra prognosemodellen som er utarbeidet av KS på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbud-
sjett for 2020 og befolkningsprognosene for Tydal. 
 
Med den informasjonen vi har på nåværende tidspunkt vil de frie inntektene gå litt ned i 2021 og deretter være 
noenlunde lik de øvrige årene i planperioden. 
 
Man mottar størst innbyggertilskudd for de eldste og barn i barnehage- og grunnskolealderen. Det har sammenheng 
med at kostnadene er størst med å gi tjenestetilbudene til disse aldersgruppene. 
 
 

 
 

 
For 2020 har Tydal kommune en utgiftsbehovsindeks på 1,4272, dvs. at vi er vurdert å være 42,72 % dyrere å drifte 
enn gjennomsnittet av kommunene i Norge. Indeksen er forutsatt stabil i hele planperioden. 
 
Anslag på frie inntekter for 2020 er 68,4 mill. kr. I tallet er kompensasjon for forventet lønns- og prisvekst (deflator) 
på 3,1 % inkludert. Videre er 0,4 mill. kr i skjønnstilskudd for stor folketallsnedgang inkludert. Anslag på vekst fra 
regnskapet 2019 utgjør kr 2.580.000,- tilsvarende 3,9 %. 
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5.1.2 Eiendomsskatt 

Tydal kommune har hatt eiendomsskatt på verker og bruk i mange år. Satsen er 7 promille som er maksimalsatsen. 
Eiendomsskattetaksten fastsettes av kommunen med unntak av for kraftanleggene hvor den fastsettes av lignings-
myndighetene.  
 
Endringer i eiendomsskatteloven 

Med virkning fra 2019 er det gjort endringer i eiendomsskattelovgivningen. Kort oppsummert er det endringer i 
verdsettelsesprinsipper. Deler av skattegrunnlag skal fases ut over en periode på 7 år samt at noen objekter som 
tidligere har vært beskattet faller ut av loven. Dette medfører krav om ny taksering. 
 
Etter at retakseringen ble gjennomført kan vi fastslå inntektsbortfallet i år 1 til ca. kr 36.000,-. Dette vil øke til ca. kr 
252.000,- når utfasing av det særskilte beskatningsgrunnlaget er fullt ut gjennomført. Det er sagt at dette inntekts-
tapet skal kompenseres av staten, men rammen for kompensasjonen er ikke stor nok til å dekke alt inntektsbortfall 
etter lovendringen, så det må påregnes at noe av effekten av endringen vil gi oss lavere kompensasjon enn det reelle 
tapet. 
 
Eiendomsskatt fra kraftanleggene  

Anslaget på eiendomsskatt for kraftanleggene er redusert i forhold til 2019 med knappe 0,2 mill. kr. Siden 2016 har 
eiendomsskattene fra kraftanleggene blitt redusert med 10,3 mill. kr. Eiendomsskatten på kraftanleggene vil i 2020 
utgjøre ca.  17,5 mill. kr. Eiendomsskatt fra næringseiendommer og andre skattbare installasjoner vil i 2020 utgjøre 
anslagsvis 0,2 mill. kr. 
 
Reduksjonen i eiendomsskattene fra kraftanleggene fra 2014 og framover skyldes bl.a. innfasing av tidsserier med 
lavere kraftpriser enn de som fases ut som legges til grunn ved beregning av eiendomsskatten på kraftverk. I tillegg 
er satsen for den statlige grunnrenteskatten økt og siden grunnrenteskatten kommer til fradrag i kommunens eien-
domsskattegrunnlag, skjer det en forskyvning av skattegrunnlaget fra kommunene til staten. Vi har ikke grunnlag for 
å gjøre vurderinger etter år 2020. Skattetakstgrunnlaget offentligjøres omkring 20. oktober året forut før skatten 
utskrives. 
 
For økonomiplanperioden kan eiendomsskattene anslås slik i mill. kr: 
 
 

 
 

 
 

28,0

21,1
19,2 17,7 17,5 17,5 17,5 17,5

0,2

0,2
0,2

0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

3,6

0,0

10,0

20,0

30,0

2016 2017 2018 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 B

Eiendomsskatt

Kraftverk Annen næring Bolig- og fritidseiendom



 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 Side 17 av 78 

 
 

5.1.3 Konsesjonskraftinntekter 

Eiere av større vannkraftverk har plikt til å levere en andel av kraften som produseres til kommunene som er berørt 
av kraftutbyggingen, såkalt konsesjonskraft. Plikten til å avstå konsesjonskraft er lovbestemt og kraften skal leveres 
til den prisen som loven foreskriver. Retten til konsesjonskraft er begrenset til primærkommunens behov til den 
alminnelige elektrisitetsforsyning. Overskytende kraft tildeles til fylkeskommunen. Formålet med konsesjonskraften 
er å sikre vertskommunene en andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til. Vertskommunene 
bidrar gjennom avståelse av verdifulle naturressurser til denne verdiskapningen.  
 
I kontrakt mellom Statkraft energi AS og Tydal kommune datert 26.11.12 fremgår det at den maksimale konsesjons-
kraftmengden til Tydal kommune utgjør vel 110 GWH. Alminnelig forbruk i Tydal utgjorde i 2019 imidlertid ca. 36,8 
GWH så kommunen får nyttiggjort kun ca.  1/3 av den totale mengden. Overskytende går midlertidig til fylkeskom-
munen. 
 
For økonomiplanperioden kan netto konsesjonskraftinntekter anslås slik i mill. kr: 
 
 

 
 
 
Inntektene fra salg av konsesjonskraft kan variere mye fra år til år. I årene 2014 og 2015 utgjorde de ca. 5,5 mill. kr 
mens det ble en kraftig reduksjon ned til 2,1 mill. kr i 2016. i 2018 utgjorde de 3,7 mill. kr, mens de er budsjettert 
med 6 mill. kr i 2019. Årsaken til svingningene skyldes tilbud og etterspørsel herunder finanskrise samt tilgang til 
kraft og kapasitetsutnytting i nettet. Prisen på kull og CO2 er underliggende prisdrivere på strømprisene i et langsiktig 
perspektiv. På mellomlang sikt kommer hydrologien inn som en faktor og på kort sikt påvirkes prisene av tilgang på 
kraft som ikke kan magasineres (solenergi og vindkraft). 
 
Konsesjonskrafta selges til fastpris. Krafta for 2020 er solgt, og gitt at prisen vi må betale for konsesjonskraften (OED-
prisen og selvkost) samt innmatingskostnader ikke endres vesentlig, kan det anslås en netto inntekt på ca. 8,4 mill. 
kr i 2020. Ved å selge krafta til fastpris vil risikoen for store avvik mellom regnskap og budsjett være betydelig mindre. 
 
For årene 2021 – 2023 er det lagt til grunn inntektsnivå i samsvar med fastpriskontrakter som omsettes for disse 
årene. 
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5.1.4 Konsesjonsavgifter 

Konsesjonsavgiften er budsjettert med kr 5.596.000,-. Konsesjonsavgiften reguleres med 5 års mellomrom, sist i 
2019. Konsesjonsavgiftene avsettes til næringsfondet og tas inn i budsjettet til bruk i kommunens næringsarbeid og 
til finansiering av felleskommunale tiltak og infrastruktur. 
 
Fondsbeholdningen var pr 31.12.18 på 4,1 mill. kr. Vedtatt bruk for 2019 er på ca. 5,9 mill. kr. Anslått saldo ved 
utgangen av 2019 er 3,8 mill. kr. 
 
 

5.1.5 Ekspertutvalg for gjennomgang av beskatning av vann- og vindkraft 

Det regjeringsoppnevnte kraftutvalget ledet av Per Sanderund la fram sitt forslag den 1. oktober 2019.  Hovedopp-
gaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsekt-
oren. Utvalgets mandat er å se på alle ordninger som gir inntekter til vertskommunene (eiendomsskatt, konsesjons-
kraft, konsesjonsavgifter og naturressursskatt).  
 
Utvalget mener staten skal ha en større andel av vannkraftformuen gjennom økt grunnrenteskatt og foreslår å opp-
heve ordningen med konsesjonsavgifter, konsesjonskraft og i realiteten også eiendomsskatt på vannkraft. Omforde-
lingen er på 3,7 milliarder kroner fra kommunene til staten (4 milliarder om man også tar med fylkeskommunene).  
  
Utvalgets forslag er en krigserklæring mot de 175 distriktskommuner som har avstått sine naturressurser til vann-
kraft. For vertskommunene er forslaget et fundamentalt løftebrudd. Forslaget om å oppheve ordningene som lov-
fester kommunene rettmessige krav på en andel av vannkraftverdiene nå - etter at det meste av vannkraften er 
bygget ut - er et dramatisk brudd på den samfunnskontrakten som har eksistert mellom stat, kraftutbygger og verts-
kommunene i mer enn 100 år. Forslaget vil føre til massiv motstand mot fornuftige rehabiliteringer i alle vannkraft-
kommuner. 
 
Forslaget er svært dramatisk og vil, hvis det blir vedtatt slik som foreslått, føre til et særdeles stort inntektstap på ca. 
30 mill. kr årlig for Tydal kommune (tall for 2019). Med en driftsomsetning på ca. 140 mill. kr vil det innebære at over 
20 % av driftsinntektene bortfaller. Det vil i så fall få svært dramatiske konsekvenser for Tydal kommune. 
 
 

5.1.5 Statstilskudd flyktninger 

Statstilskudd flyktninger (integreringstilskudd) ytes de 5 første årene flyktningene er bosatt i kommunen. Fra og med 
2020 vil det sannsynligvis ikke være bosatt flyktninger i Tydal som utløser integreringstilskudd. I forhold til budsjettet 
for 2019 vil det gi et inntektsbortfall på årlig ca. 1,6 mill. kr. 
 
 

5.2 Driftsutgiftene 

Kommunesektoren har en rekke utgifter knyttet til tjenesteproduksjon. I konsekvensjustert budsjett legges det til 
grunn at man opprettholder dagens driftsaktivitet uten at det settes i gang nye driftstiltak og nye investeringer. Det 
innebærer uforandret personalinnstas som er kommunens klart største og viktigste ressurs. 
 
I del 2 økonomisk handlefrihet vil de ulike sektorenes utgiftsbehov vurderes med utgangspunkt i befolkningsprogno-
sene og eventuell kjennskap til særskilte behov ved befolkningen. Det gjøres vurderinger rundt hvordan befolknings-
sammensetningen vil påvirke tjenestebehovet og utgiftene. 
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5.2.1 Lønns- og prisvekst, pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift 

Lønns- og prisvekst 

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2019 – 2020 til 3,1%. 
Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren. 
 
Lønnsveksten for 2020 er av Statistisk sentralbyrå og Norges bank anslått til 3,5 % Det er i budsjettet avsatt budsjett-
midler i samme størrelse som anslått lønnsvekst. I kr utgjør det ca. 2,8 mill. kr. Beløpet inkluderer sosiale omkost-
ninger. 
 
Med samlede lønnskostnader herunder sosiale omkostninger på ca. 80 mill. kr vil selv små lønnstillegg utgjøre store 
beløp. En årslønnsvekst på 1 % vil utgjøre 0,8 mill. kr, 2 % 1,6 mill. kr osv. 
 
 
Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene 

Kommunens pensjonsleverandør er for lærerne Statens pensjonskasse (SPK) og for øvrige ansatte Kommunal land-
pensjonskasse (KLP).  
 
I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av KLP og SPK lagt til grunn. 
Beregningene gir følgende beregningssatser for 2020: 
 
KLP – Fellesordningen 23,4 % av brutto lønnsutgift 
KLP – Sykepleierordningen 23,4 % av brutto lønnsutgift 
SPK 10,7 % av brutto lønnsutgift 
 
Kommunens samlede kostnader til pensjon vil utgjøre ca. 10,5 mill. kr i 2020. 
 
Alle som har offentlig tjenestepensjon i KLP må skyte inn et egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at vi også er eiere 
av selskapet. Hvis KLPs styre krever ytterligere egenkapitalinnskudd plikter vi som eier å skyte inn dette. Egenkapi-
talinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet skal føres i regnskapet som kjøp av an-
deler og kan ikke lånefinansieres. Beregninger fra KLP viser at egenkapitalinnskuddet for 2020 kan anslås til ca. 0,5 
mill. kr. Dette beløpet videreføres i planperioden og finansieres med overføring fra driftsregnskapet. 
 
 
Arbeidsgiveravgift 

Arbeidsgiveravgiften i Tydal er på 6,4 %. Kommunen har et samlet budsjett på ca. 4,8 mill. kr i arbeidsgiveravgift for 
2020.  
 
 

5.3 Investeringer og gjeld 

En økonomiplan skal vise hvordan kommunens investeringer i bygg og anlegg vil påvirke kommunens økonomi de 
kommende årene. I konsekvensjustert budsjett vises konsekvensene uten at det gjøres nye investeringer. 
 
En kommune med sterk befolkningsvekst kan måtte investere i nye bygninger fordi kommunen har nådd en kapasi-
tetsgrense. Det kan kreve at kommunene påtar seg utgifter i forkant av at de nye innbyggerne utløser inntekter. 
Dette krever god planlegging og god økonomistyring. En kommune i motsatt situasjon må kanskje redusere byg-
ningsmassen fordi det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde tjenester i eksisterende bygninger. Dette fører til 
økte investeringsutgifter ved nyinvesteringer, eller muligheter for inntekter fra salg av bygninger der det er marked 
for det. 
 
Investeringer betyr at kommunen får endrede drifts- og vedlikeholdskostnader. Økte finansutgifter gjennom renter 
og avdrag vil belaste kommunens budsjett. I tillegg kommer utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av byg-
ningene. 
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Avhending av bygninger og annen kapital vil kunne gi kommunen inntekter som kan finansiere andre investeringer, 
eller redusere lånegjeld, og kan dermed bidra til lavere vekst eller reduksjon i finansutgiftene. Avhending gir også 
muligheter for å redusere utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold. 
 
Utgangspunktet for finansutgiftene er kommunens samlede gjeld. Når en skal vurdere hvordan økt gjeld slår ut på 
driftsnivået, er det viktig først å ta hensyn til at for visse typer investeringer vil økte rente- og avdragsutgifter helt 
eller delvis kunne bli motsvart av økning på inntektssiden. Det gjelder for eksempel rentekompensasjonsordninger, 
der staten dekker renteutgiftene, og investeringer på selvkosttjenester, der utgiftene i praksis vil bli dekket gjennom 
gebyrene fra innbyggerne. Deretter må kommunen anslå størrelsen på de årlige avdragene og sørge for at disse er 
tilstrekkelige til å oppfylle kravet i kommuneloven om minimumsavdrag. Kommunenes gjeldsutvikling gjennom året 
sammenholdt med forventet rentenivå på gjelden er grunnlaget for beregning av kommunenes renteutgifter. For-
ventede renteutgifter vil avhenge av om og eventuelt i hvilken grad kommunen har bundet renten på eksisterende 
gjeld og hvordan rentene forventes å utvikle seg de neste årene. Her vil også kommunens finansreglement legge 
føringer på hvordan kommunen skal forvalte gjelden i økonomiplanperioden. 
 
 

5.3.1 Langsiktig lånegjeld, finansutgifter- og inntekter 

Ikke alle låneopptak belaster kommunens økonomi like mye. Kommunen har store investeringer i VAR-området 
(vann, avløp og renovasjon). Der dekkes kapitalutgiftene av gebyrer. Det har vært ulike ordninger med rentekom-
pensasjon fra staten på visse typer investeringer. Der vil også lånene bli mindre belastende for kommunene. Kom-
munen tar opp en del lån til videre utlån (startlån) fra Husbanken.  
 
 
5.3.2 Langsiktig lånegjeld 

For økonomiplanperioden kan utviklingen i den langsiktige lånegjelda anslås slik i mill. kr pr 31.12: 
 
 

 
 

 
Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved siste årsskifte 90,7 mill. kr (toppen av stolpene). Deretter vil lånegjelda 
holde seg stabil gjennom hele planperioden forutsatt at det ikke blir tatt opp andre nye lån enn startlån.  
 
Lånegjelda har de siste årene vært relativt stabil. Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme 
lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg/kirke, startlån og lån i avgiftssektorene utgjør til sammen ca.  50 mill. kr 
og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat. Restgjelda som påvirker drifta er pr. 31.12.18 på omlag 
41 mill. kr (blå stolpe i diagrammet til venstre) og utgjør 45 % av den totale lånegjelda. Ved slutten av planperioden 
vil den ha sunket til ca. 36 mill. kr. 
5.3.3 Brutto finansutgifter 

For økonomiplanperioden kan brutto finanskostnader anslås slik i mill. kr: 
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Brutto finanskostnader utgjorde i 2018 5,8 mill. kr (toppen av diagrammet). Deretter vil de synke ned til ca. 5,6 mill. 
kr ved utgangen av 2023 forutsatt at det ikke blir tatt opp nye lån i perioden. I 2020 skal kommunen betale til sammen 
omtrent ca. 5,7 mill. kr i renter og avdrag. 
 
 
5.3.4 Avdrag 

For økonomiplanperioden kan avdragene anslås slik i mill. kr: 
 
 

 
 
 
Driftsbelastende avdrag utgjorde i 2018 1,9 mill. kr. Deretter vil de synke ned til ca. 1,5 mill. kr ved utgangen av 
planperioden i 2023 forutsatt at det ikke blir tatt opp nye driftsbelastende lån i perioden.  
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5.3.5 Renteutgifter 

For økonomiplanperioden kan rentekostnadene anslås slik i mill. kr: 
 

 
 
Driftsbelastende rentekostnader utgjorde i 2018 knappe 0,8 mill. kr. Ved utgangen av 2023 vil de utgjøre omtrent 
samme beløp forutsatt at det ikke blir tatt opp nye driftsbelastende lån i perioden.  
 
 
5.3.6 Rentefølsomhet på driftsbelastende renteutgifter 

Kommunen er følsom for renteoppgang på den driftsbelastende gjelda. Grafen under viser endringer om renten øker 
med henholdsvis 1 og 2 %-poeng i forhold til dagens rentenivå. 
 
 

 
 
 
 
Vi ser at om renten i 2022 øker med 1 %-poeng så øker de driftsbelastende renteutgiftene med om lag 0,35 mill. kr. 
En økning på 2 %-poeng vil nedføre en økning i driftsbelastende renteutgifter på 0,7 mill. kr. Økte renteutgifter på 
den driftsbelastende lånegjelda må inndekkes. 
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5.3.7 Renteinntekter 

For økonomiplanperioden kan renteinntektene anslås slik i mill. kr: 
 

 
 
Renteinntektene er oppført i henhold til gjeldende avtaler og rentenivå på forventet likviditetsbeholdning. Avkast-
ningen på de likvide midlene herunder fondene kan anslås til ca. 1,3 mill. kr hvert av årene i planperioden.  
 
 

6. Korrigert konsekvensjustert netto driftsresultat 

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Tallet må 
være positivt for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger. For analy-
sebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigert for avsetning og bruk av bundne driftsfond. Disse stør-
relsene varierer betydelig fra år til år, og korrigeringene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år. Disse 
korrigeringene fører til endret netto driftsresultat.  
 
Netto driftsresultat er den beste indikatoren på økonomisk balanse i kommunesektoren, som igjen er viktig for å 
sikre et godt og stabilt tjenestetilbud. Anbefalt korrigert netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (netto re-
sultatgrad) er minimum 1,75 %. Tydal kommune har vedtatt et mål på 1,7 %. 
 
 
Korrigert netto driftsresultat 

 
 
Konsekvensjustert korrigert netto driftsresultat viser svært store negative handlingsrom hvert år i planperioden 
(2020 – 2023) med 5,3 mill. kr i 2020 økende til 5,8 mill. kr i 2021 og synkende til 4,8 mill. kr i 2023.  
  
I prosent utgjør dette 4,2 % økende til 4,6 % i 2021 og synkende til 3,8 % i 2023. Det er da forutsatt at man opprett-
holder dagens driftsnivå uforandret, uten bruk av disposisjonsfond og nye finanskostnader. 
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Bakgrunnen for den dårlige kommuneøkonomien skyldes først og fremst følgende forhold: 
 

 Stor nedgang i eiendomsskattene. 

 Stor nedgang i antall grunnskolebarn. 

 Stor nedgang i antall barnehagebarn. 
 
Eiendomsskatteinntektene fra kraftverkene har siden 2016 blitt redusert med 10 mill. kr tilsvarende over 35 %.  
 
Over tid har antallet barn sunket dramatisk for alle aldersgruppene. Størst utslag finner vi i antallet grunnskolebarn 
som har sunket med utrolige 82 barn (55 %) siden år 2000. Så sent som i 2010 var det 106 grunnskolebarn. Siden har 
den gang har det vært en nedgang på 40 barn tilsvarende 38 %. Bare fra 2018 til 2019 ble det en nedgang på 8 elever 
tilsvarende 11 %.  
 
Det har over tid også vært en stor nedgang i antallet barn i aldersgruppen 2 – 5 år. I 2000 var det 51 barn i denne 
gruppen mens det i 2019 er 30 barn. Det er en nedgang på 21 barn tilsvarende 41 %. De fire siste årene har det bare 
vært små endringer. 
 
Den store nedgangen i både barnehage- og grunnskolebarn de siste årene gjør at kommunen over tid har fått en 
meget stor nedgang i inntekter gjennom inntektssystemet for disse aldersgruppene.  
 
 

6.1 Konsekvensjustert korrigert netto driftsresultat målt mot kommunens eget mål 

I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019 ble det bl.a. 
vedtatt mål om å skape en robust økonomi og tilstrekkelig handlingsrom skal netto driftsresultat være minimum 1,7 
% i løpet av planperioden. 
 
Målet innebærer at det årlig må avsettes ca. 2,3 mill. kr med budsjetterte brutto driftsinntekter på 135 mill. kr (2020). 
Skal det investeres, f.eks. i adm.-, helse- og omsorgsbygg må det frigjøres ytterligere driftsmidler. 
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Konsekvensjustert korrigert netto driftsresultat er negativt hvert år i planperioden med 4,2 % i 2020 økende til 4,6 
% i 2021 og synkende til 3,8 % i 2023. Det innebærer at man er svært langt unna å nå målet om å frigjøre 1,7 % av 
budsjetterte brutto driftsinntekter for kommunen.  
 
Differansen mellom kommunens mål og korrigert konsekvensjustert netto driftsresultat i planperioden er enda 
større. I 2020 utgjør det 5,9 % økende til 6,3 % i 2021 og synkende til 5,5 % i 2023. I kr utgjør differansen 7,6 mill. kr 
i 2020 økende til 8,1 mill. kr i 2021 og synkende til 7,1 mill. kr i 2023. 

Begrep 2018 2019 B 2020 2021 2022 2023

Korr. nto. dr. res. i % 1,7 % -2,2 % -4,2 % -4,6 % -4,4 % -3,8 %

Kommunens eget mål i % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %

Pluss/minus mål %-poeng 0,0 % -3,9 % -5,9 % -6,3 % -6,1 % -5,5 %

Korr. nto. dr. res. i mill. kr 2,3 -2,7 -5,3 -5,8 -5,6 -4,8 

Kommunens eget mål i mill. kr 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Pluss/minus mål mill. kr 0,0 -5,0 -7,6 -8,1 -7,9 -7,1 
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Over tid må kommunens netto driftsresultat være positivt for å sikre en bærekraftig økonomi og en effektiv ressurs-
bruk. Ved å gjennomføre det vil man sikre at det ikke oppstår ubalanse i økonomien. 
 
Kommuneøkonomien må bedres betydelig. Det må først og fremst skje ved å redusere driftsnivået, men man må 
også vurdere nivået på gebyrer og betalingssatser. 
 
Bedring av kommuneøkonomien vil gjøre kommunen mer robust i forhold til valg man har tatt med å bestå som egen 
kommune. Det gir større muligheter til å møte fremtidens utfordringer gjennom vekst og utvikling. Samtidig gir det 
muligheter til større grad av vedlikehold av bygg og anlegg samt å realisere nødvendig infrastruktur i det kommunale 
tjenestetilbudet. 
 
 
I økonomiplanens del 2 ser vi på hvilke disposisjoner og driftsendringer som gjøres i planperioden. 
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Del 2 - Økonomisk handlefrihet     
 

Innledning 

Del 2 økonomisk handlefrihet er en videreføring av del 1 konsekvensjustert budsjett som fokuserte på konsekven-
sene av å opprettholde dagens driftsaktivitet i økonomiplanperioden.  
 
Del 2 er en analyse av dagens utgiftsrammer med hensyn på hvilke bindinger som ligger i disse. Siktemålet med 
analysen er å få fram den faktiske/reelle økonomiske handlefriheten.  
 
Spørsmål det er naturlig å stille seg i den forbindelse er: 
 
- Samsvarer dagens ressursfordeling med de politiske prioriteringer og vurderinger av de ulike behov? 

- Benyttes tildelte ressurser til ulike formål på en rasjonell og effektiv måte? 

- Oppnår en de resultater som en forventet ved ressurstildelingen til ulike formål? 

- Samsvarer dagens subsidiepolitikk (f.eks. avgifts- og egenbetalingspolitikk) med de politiske prioriteringer? 

 
Analysen vil skje ved en drøfting av hver enkelt sektors rammer og vil så langt det er mulig inneholde opplysninger 
om mulige reelle innsparinger og inntektsøkninger. 
 
Del 2 ivaretar også lovens krav om handlingsplan hvor det i foreslås tiltak i planperioden for å arbeide mot målene i 
kommuneplanen. 
 
Som vi så i del 1 konsekvensjustert budsjett vil det å videreføre dagens driftsnivå uforandret få betydelige uheldige 
følger med store driftsunderskudd hvert år i planperioden. 
 
 

7. Sektorene 

7.1. Ansvarsområde 1 – sentrale styringsorganer og fellesfunksjoner 
 

Politisk 

Kommunen har ordfører på heltid samt en ressurs som varaordfører. De politiske organene omfatter kommunesty-
ret, formannskapet, utvalg for miljø og samfunn, sakkyndig nemnd og sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt med 
flere. 
 

Administrasjon 

Rådmannens ledergruppe består av rådmann, sektorleder næring og landbruk, sektorleder helse og omsorg, økono-
misjef, sektorleder teknikk og miljø og sektorleder oppvekst. Det er 6 årsverk på sentraladministrasjonen. Leder-
gruppa har møter stort sett hver uke. Det gjennomføres i tillegg tjenesteledermøter. Her legges en sentral del av 
grunnlaget for en helhetlig organisasjon. 
 
Administrativ virksomhet er i hovedsak stab- og støttefunksjoner som er underlagt rådmannen. Dette gjenspeiler 
enhetens viktigste oppgave, som er å bidra til spisskompetanse og støttefunksjoner til de øvrige driftsenhetene. 
Herunder ligger økonomi/ kommunekasse, personal, IKT, servicekontor, arkiv m.m. Servicekontoret har pr. dags dato 
4,8 stillinger fordelt på 5 personer. Lærling i kontor og administrasjonsfag startet høsten 2018.  Servicekontoret har 
svært varierte oppgaver og henvendelser og de ansatte må regne med å være mer generalister enn spesialister. 
Servicekontoret drifter også turistinformasjonen. Merkantil stilling på omsorg ivaretas av servicekontoret. I løpet av 
2019 ble bemanningen på kommunekassen redusert med fra 1 årsverk til 0,6 årsverk (reduksjon på 0,4 årsverk). 
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Administrative VR-tjenester 

Tydal kommune deltar i det interkommunale samarbeidet Værnesregionen innenfor områdene IKT, Innkjøp, Sekre-
tariat, Skatteoppkrever, Lønn og regnskap. Værnesregionen er en svært viktig arena for kommunen, både på politisk 
og administrativt nivå. Det er helt vesentlig at samarbeidet opprettholdes og utvikles videre, men på premisser som 
kommunen er tjent med.  
 
Regjeringen har gjennom statsbudsjettet foreslått å overføre skatteoppkreving fra kommunene til skatteetaten (sta-
ten) fra 1. juni 2020. Tydal kommune er en del av det interkommunale skatteoppkreverkontoret med Malvik kom-
mune som vertskommune. Endringen innebærer at vi blir trukket i rammetilskuddet for 7 måneder i 2020 økende til 
helårsvirkning i 2021. For 2020 er det budsjettert med utgifter for fem måneder og for 2021 er det ikke avsatt bud-
sjettmidler i kommunens budsjett. 
 
 

7.1.1 Driftsbudsjett 

 
 
Måten budsjettet settes opp på er under endring. Sammenligning over flere år vil ikke nødvendigvis gi et riktig 
bilde. Virksomhetene vil samlet reelt sett få litt lavere rammer. 
 
 

De enkelte driftstiltakene 

Forslaget til budsjettet til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 inneholder følgende driftsendringer: 
 
 

Kapittel : Administrasjon 

Tiltak 025: 1025 - IKT reduserte bevilgninger 

Beskrivelse Reduserte bevilgninger til IKT vil føre til en strammere prioritering av utstyr og tjenester.  

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: IKT (1025) 

Sum utgifter 
 

-185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -740 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -740 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-185 000 -185 000 -185 000 -185 000 -740 000 

- 
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Tiltak 040: 1601 - Stipend/tilskudd til ungdom under utdanning  

Beskrivelse Ordningen med stipend/tilskudd under utdanning har ikke vist at den bidrar til rekruttering til stillinger i Tydal.  Låne-

kassen har ordninger som også ungdom fra Tydal kan benytte seg av. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Stipend/ tilskudd til ungdom under utdanning (1601) 

Sum utgifter 
 

-45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -180 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -180 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-45 000 -45 000 -45 000 -45 000 -180 000 

 
 

7.1.2 Investeringsbudsjettet 

Kapittel : Administrasjon 

Tiltak 008: 1025 - AV-utstyr 2 møterom 

Beskrivelse AV-utstyret på møterommene Øyfjellet og Langfloen er helt utslitte og må erstattes. 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

250 000 0 0 0 250 000 

Sum annet 
     

-50 000 0 0 0 -50 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

200 000 0 0 0 200 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 

 

 

Kapittel : Administrasjon 

Tiltak Tydal kommunes andel i Værnesregionen IKT (VARIT) 

Beskrivelse Tydal kommunes forpliktelser. 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 

Sum annet 
     

0 0 0 0 0 

Netto finansiering nye tiltak 
     

600 000 600 000 600 000 600 000 2 400 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 
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Utfordringer og muligheter økonomi, personal og innovasjon 

Mål 2020 - 2023 

 Gjøre riktige og viktige valg for å tilpasse oss til endrede behov, rammevilkår og forventninger. 

 Samarbeid på alle nivå i administrasjonen og et godt samarbeid mellom politisk nivå og administrasjonen. 

 Gjennomføre vedtatte vedtak og strategier samtidig som vi har god kvalitet og godt arbeidsmiljø i daglig drift. 

 God kommunikasjon, informasjon og dialog i egen organisasjon og ut til innbyggerne. 

 
 

Økonomiarbeidet 

For å sikre god forvaltning av kommunes ressurser er god økonomistyring og økonomiplanlegging avgjørende. Res-
sursstyring og ressursfordeling krever gode verktøy. Ytterligere digitalisering vil gi grunnlag for bedre rapportering 
og dermed bedre oversikt også for politisk nivå. Videre sikrer god finansforvaltning, innkjøpspolitikk og god oppføl-
ging av økonomistyringen på sektornivå grunnlag for direkte besparelser. Felles verktøy for økonomistyring i Vær-
nesregionen og erfaringsutveksling vil gi både stordriftsfordeler og bedre styring lokalt. 
 
Digitalisering gir muligheter. Vårt målbilde for nytt økonomi- og personalsystem er: Bedre økonomistyring gjennom 
enda bedre kostnadskontroll, internkontroll, ressursstyring og ressursfordeling. Rapportering og oversikt skal gjøres 
enklere for den enkelte leder og på overordnet nivå. Nytt økonomisystem skal tilrettelegge for enkel integrasjon mot 
alle system gjennom å legge alt i «skyen». Dette vil gi mer sømløse systemer og sikre ny og riktig funksjonalitet. 
 
Økonomifunksjonen skal ha følgende fokus i økonomiplanperioden: 

 Være en god/viktig ressurs for lederne i Tydal kommune rundt økonomi- og budsjettspørsmål. 

 Lage oversiktlige og lettforståelige økonomirapporter internt og for politisk styring. 

 Utforming og bidrag til økonomiplan, budsjett, årsmelding, årsrapporter, tertialrapporter m.m. 

 Utvikle rutiner og verktøy innenfor økonomiområdet. 

 
 

Riktig og tilstrekkelig kompetanse 

Befolkningsutviklingen viser at andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder reduseres. Samtidig vil andelen 
eldre som er mottakere av kommunale tjenester øke på lang sikt. I årene fremover vil det være stor konkurranse om 
tilgjengelig arbeidskraft med riktig kompetanse. Det blir viktig for Tydal kommune som organisasjon å bidra til at 
framtidens utfordringer møtes med rett bemanning og riktig kompetanse til rett tid slik at innbyggerne fortsatt mot-
tar tjenester med god kvalitet. 
 
Kommunens kompetanse- og rekrutteringsbehov dekkes ved: 

 Medarbeiderutvikling og medarbeiderskap: Arbeidslivet stiller stadig nye krav til kompetanse. Planmessig kom-
petanseutvikling for ansatte er et supplement til rekruttering av kompetanse eksternt. Dette fordrer systematisk 
kompetansekartlegging og utvikling av kompetanseplaner. 

 Styrke vår attraktivitet og omdømme: I framtidas kunnskapssamfunn vil det være enda større kamp om den 
beste kompetansen. Tydal kommune må arbeide aktivt for å tiltrekke seg den beste kompetansen. 

 Utnytte arbeidskraftreserve: Arbeidskraftreserve som ligger i sykefravær, deltidsstillinger og blant innbyggere 
som faller utenfor arbeidslivet, representerer en betydelig kompetanse og kapasitet. 

Å delta i arbeidslivet er den viktigste enkeltfaktoren for god folkehelse og trivsel. 
 
 

Utfordringer og muligheter i Tydal kommune – HR-området 

Den viktigste ressursen en bedrift disponerer er de ansatte. De tilfører verdi og utfører de oppgavene ingen maskin 
kan klare. Samtidig er også de ansatte den største utgiftsposten som kommunen har. Det er derfor svært viktig at 
denne ressursen forvaltes på en god måte. Tydal kommune står overfor utfordringer i framtiden som handler om å 
møte den demografiske utviklingen og innbyggernes behov for velferdstjenester. Kommunen må rekruttere og be-
holde relevant og kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til fornyelse av tjenester og arbeidsformer. Dette i lys 
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av kommunens rammeoverføringer og muligheter i forhold til å tilby attraktive arbeidsplasser konkurransedyktige 
lønnsbetingelser. 
 
 

Hovedutfordringer 

Tydal kommune må prioritere to store arbeidsgiverutfordringer i tiden framover. 

 Evnen til utvikling og nyskapning. 

 Rekruttering av ny arbeidskraft samt forvaltning av egen arbeidskraft og videreutvikle denne til å møte morgen-

dagens kompetansekrav. 

 
 

Samlede utfordringer 

 Kompetanse – økt behov for spesialistkompetanse og dyktige generalister. 

 Strammere arbeidsmarked – demografiske utfordringer. Tydal kommune har en høy gjennomsnittsalder blant 

kommunens ansatte. Dette gjør at kommunen vil måtte erstatte mange medarbeidere om kort tid innen visse 

fagområder. 

 Lav arbeidskraftutnyttelse. Årsaker til dette er et for høyt sykefravær samt en høy andel deltidsansatte innen 

noen arbeidsgrupper. 

 Kontinuerlig behov for effektivisering og omstilling av tjenester/tilbud. 

 
 

Sykefravær 

Sykefravær koster kommunen store summer hvert år i vikarutgifter og tapt tjenesteproduksjon samt administrativt 
merarbeid. De første 16 dagene av en arbeidstakers sykefravær må kommunen dekke selv. Fravær ut over dette 
refunderes delvis av NAV via sykepengeordningen. Tabellen under viser totalt fravær andre tertial 2019, andre tertial 
2018 samt for hele 2018. 
 
 

 
 
 
I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019 ble det bl.a. 
vedtatt følgende mål for sykefravær: 
 

 

 Sykefraværsprosenten skal maksimalt være 5 % i økonomiplanperioden. 
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Sett i forhold til samme tertial i fjor har det totale fraværet økt med 1,9 %-poeng til 8,1 %. I forhold til fjoråret sett 
under ett er det en økning på 1,5 %-poeng. Sykefraværet ligger 3,1 %-poeng tilsvarende 62 % over målet som er satt. 
Med hardt og målrettet arbeid mener rådmannen at det skal være mulig å nå målet om maksimalt 5 % sykefravær. 
 
Kommunen har etablerte rutiner for oppfølging av sykefravær. Kommunen har en stor utfordring med et for høyt 
sykefravær. Utviklingen den senere tid har ikke vist en positiv tendens i sykefraværsutviklingen. Rådmannen ser al-
vorlig på utviklingen i sykefraværet. Kommunen har jobbet med å få ned fraværet uten at dette har lyktes sett utvik-
lingen i betraktning. Kommunen må derfor å intensivere sitt arbeid med å få ned sykefraværet. Det er derfor viktig 
at kommunen har rutiner for oppfølging som er enkle å følge for lederen men også samtidig at det er forutsigbart 
for de ansatte. Det må være fokus på oppfølging i henhold til NAV sin plan for oppfølgingspunkt og samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten. 
 
 

Alderssammensetningen av alle ansatte i Tydal kommune 
 

 
 
Denne oversikten viser at kommunen har store demografiske utfordringer i arbeidsstokken. Tall viser at nesten 50% 
av kommunens arbeidstokk er 50 år eller eldre. Fordelt på yrker er det størst utfordringer innenfor renhold samt 
innenfor helse- og omsorgstjenesten. 
 
 

Behovet for innovasjon og digitalisering 

Teknologiene vi bruker vil forandre seg raskt i løpet av de kommende årene. Samtidig med de nye teknologiene 
endrer også forventningene fra innbyggerne seg om hvor og hvordan kommunene skal levere sine tjenester. Ansattes 
forventninger til arbeidsplassen endres også. Stadig flere forventer å kunne forholde seg til kommunens tjenester på 
sin egen mobile enhet. I dag kan man allerede søke om barnehageplass eller hjemmehjelp fra kommunens hjemme-
side. Digital post er på full fart inn i de norske hjem og gjør det mulig for kommunen å sende ut brev, vedtak og 
informasjon digitalt. Innen velferdsteknologi har vi bare sett starten på en omveltning av eldreomsorgen. Men utvik-
lingen stopper ikke der, det som er nyskapende i dag vil være utdatert om ikke så lenge. For å kunne utføre oppga-
vene sine og levere tjenester også i framtida er kommunene nødt til å revurdere arbeidsmetoder og organisering. 
Digitaliseringen vil gi oss uante muligheter i utvikling og leveranse av kommunens tjenester. Samtidig som innbyg-
gernes forventninger endrer seg, får vi også en ny generasjon arbeidstakere med en annen forventning til arbeids-
plassen sin. Denne generasjonen vil stille andre krav til oss som arbeidsgiver enn det vi har vært vant til. Kravene 
som stilles til de teknologiske mulighetene på arbeidsplassen, samarbeidsformer og arbeidstilknytting vil endre seg 
vesentlig i kommende årene. 

20 - 29 % 30 - 39 % 40 - 49 % 50 - 59 % 60 - 69 %

Oppvekst 0 13 5 12 5

Helse- og omsorg 9 6 12 14 3

Teknikk og miljø 3 8 9 16 4

Øvrige 1 2 2 9 4

Sum 13 9,5 29 21,2 28 20,4 51 37,2 16 11,7

Sum ant. ansatte 137

Sektor
Aldersgrupper 10 år
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7.2 Ansvarsområde 2 – oppvekst 

Administrasjon oppvekst 

Sektorleder oppvekst har overordnet ansvar for frivilligsentralen, voksenopplæring, bibliotek, grunnskole, SFO, kul-
turskole og barnehage. Voksenopplæringen har ingen elever skoleåret 2019/2020 og bemanning er redusert og noe 
er overført grunnskolen. Sektorleder er medlem i fagråd oppvekst i Værnesregionen og deltar også i kompetanse-
nettverkene i Værnesregionen for både barnehage og skole. Sektorleder er koordinator i 10 % i kompetansenettver-
ket for regional kompetanseutvikling Værnesregionen ut juli 2020. Det mottas refusjoner fra deltakerkommunene 
på dette. 
 
Vi i oppvekstsektoren samarbeider tett om ressurser og har felles satsingsområder som et ledd i helhetlig tenking og 
utvikling. Vi har kommet godt i gang med et utviklingsarbeidet- Inkluderende barnehage- og skolemiljø, og ressurs-
gruppa har deltatt på to samlinger i regi av Utdanningsdirektoratet og fylkesmannen. Vi har fått statlige midler til 
utviklingsarbeidet.  
 
Det skal legges til rette for at barn og unge møter utfordringer slik at de er godt rustet for fremtiden. Tydal kommune 
er med i MOT-programmet «Skolen som samfunnsbygger» der formålet er fellesforstått ansvarlighet og kulturbyg-
ging. Skolering av rektor er gjennomført i 2019.  
 
Vi har også i år hatt samlinger og veiledning i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen der både administrativ skoleeier 
og skolen har deltatt. Dette for å styrke arbeidet med kontinuerlig kvalitetsutvikling, og bidra til helhet og sammen-
heng i skolearbeidet i kommunen. Det er gjennomført 3 veiledningsbesøk samt en nasjonal samling der rektor og 
sektorleder deltok. 
 
Våren 2019 avsluttet 5 elever ved voksenopplæringa sin grunnskoleopplæring. Tre av elevene har fått skoleplass i 
videregående opplæring og har dermed flyttet fra Tydal. Ingen nye elever har søkt, eller har behov for, norskopplæ-
ring eller grunnskoleopplæring for voksne dette skoleåret og det er derfor ingen aktivitet ved voksenopplæringen 
dette skoleåret. Vi har heller ingen signaler om fremtidige behov og avdelingen er derfor budsjettert med null. Vi har 
heller ikke krav på tilskudd. 
 
Tydal bibliotek er av fylkesbiblioteket valgt som satsingsbibliotek gjennom utviklingsprosjektet «Flere små scener». 
Dette innebærer at vi får hjelp fra fylkesbiblioteket og arkitekt til å utvikle biblioteket i mer moderne retning samt 
får dekket utgifter til noe møblering. Det er ønskelig å åpne biblioteket mer fysisk mot skolens areal i første etasje, 
tilrettelegge møteplass for barn og unge samt å kunne bruke biblioteket som arena for ulike aktiviteter. Det har 
kommet forslag fra arkitekt til en enkel ombygging. I den forbindelse er kommuneadministrasjonen og skolen invol-
vert og har kommet med innspill om ønsket samlokalisering med skolens resepsjon, Frivilligsentralen og plass til 
enkle museumsutstillinger 
 
Tydal kulturskole har 24 elevplasser skoleåret 2019/2020 og tilbyr opplæring i syv ulike tilbud. Når det gjelder drama 
har vi ikke nok elever som melder seg på slik at man kan starte opp en gruppe.  
 
Tydal Frivilligsentral er en av landets eldste, etablert så tidlig som i 1991. Den ble drevet av Tydal Sanitetsforening 
fram til 2018, da kommunen overtok ansvaret. Driften skjer i samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og enkelt-
personer som ønsker å delta i et slikt samarbeid. Sentralen skal bidra til å styrke det frivillige og ubetalte aktiviteter. 
Frivilligsentralen skal være en pådriver for nye, behovsorienterte og frivillige tiltak. Videre skal Frivilligsentralen være 
et møtested for frivillige. Det legges vekt på et samspill mellom frivillige, andre aktører og kommunale tjenester på 
arenaer hvor et samarbeid er naturlig og hensiktsmessig. Aktivitetene er et supplement til kommunale tjenester, og 
de drives etter lokale behov og lokal forankring.   
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Skole 

Tydal barne- og ungdomsskole har per i dag 14,75 årsverk fordelt på 11,6 lærere, 1,15 assistenter/fagarbeidere i 
skole, 1,2 administrasjon og 0,80 SFO. Dette er 0,65 årsverk mindre enn forrige skoleår. I budsjettet for 20/21 legges 
det inn en ytterligere reduksjon på 1,1 årsverk fordelt på 0,8 lærer og 0,3 administrasjon. Flere permisjoner er heller 
ikke dekt opp med vikar. Det gjelder permisjon til videreutdanning, frikjøp tillitsvalgte og permisjoner til omsorg for 
små barn. Dette videreføres inn i neste år og skoleår.  
 
Lærerressursen er per i dag, godt innenfor sentralt vedtatt lærernorm. Utfordringen kan være å få dekket opp kom-
petansekravene som er innført for å få undervise på de enkelte trinn/fag. Ved eventuelle avganger vil det derfor 
variere om vedkommende må/bør erstattes helt eller delvis, avhengig av vedkommende sin kompetanse og skolens 
behov for ressurser. 
 
Høsten 2019 startet en relativt stor førsteklasse, 14 elever. Dette medførte en fordobling av barn på SFO, og dermed 
en økning av behovet der. Ressursbehovet rundt elever med spesielle behov vil være stabilt. Vi har også elever med 
spesielle behov som per i dag ikke benytter SFO, men som kanskje vil gjøre dette etter hvert. Dette til sammen gjør 
at assistent- og fagarbeiderressursen minst må videreføres.   
 
En lærer tar dette skoleåret videreutdanning gjennom utdanningsdirektoratet ordning. Dette er veldig positivt for 
skolen sett i lys av kompetansekrav og pedagogisk verdi. Direktoratet har gode økonomiske ordninger gjennom vi-
karordning og stipendordninger, som gjør at fraværet ved samlinger og eksamener ikke er en reell utgift for skolen.  
 
Skolen jobber med å bli god på pedagogisk bruk av nettbrett, og å bli god på å utnytte mulighetene som ligger i disse. 
Dette innebærer utprøving av både nytt utstyr og lisenser til ulike læremidler. Lisenser har de siste årene steget 
kraftig i pris i takt med at skolene i hele Norge i mye større grad digitaliseres. Dette sammen med behov for digitale 
skjermer og tavler gjør at utgiftene på dette området vil være relativt høye sammenlignet med før. Samtidig vil selv-
følgelig utgiftene til bøker gå noe ned.  
 
Skolen har i de senere år mottatt midler til økt lærertetthet/tidlig innsats fra sentrale myndigheter. Vi har ikke fått 
noen signaler på om dette videreføres for neste skoleår, og det budsjetteres derfor ikke med dette.  
 
 

Barnehage 

Fra 1. august 2019 skal alle barnehageeiere oppfylle den nasjonale pedagog- og bemanningsnorm for barnehager. 
Pedagognormen sier at barnehagene skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og en pedagogisk 
leder per 14 barn over tre år. Bemanningsnormen sier at barnehagen skal ha minst en ansatt per tre barn når barna 
er under tre år, og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. Et barn regnes som tre år fra august det året de 
fyller tre år. For barnehageåret 2019-2020 innfrir Tydal kommune både pedagog- og bemanningsnorm.  
 
For barnehageåret 2019/2020 har 30 barn plass i barnehagen, dette er en nedgang med tolv barn fra forrige barne-
hageår. Som følge av nedgangen i barnetall har vi redusert fra tre til to avdelinger: Soria Moria 1-2 år og Trollstuggu 
3-5 år. På grunn av mange barn under tre år er bemanningsbehovet fortsatt likt som forrige barnehageår.  
 
Barnehagen har 8,8 årsverk fordelt på 11 personer: 4 årsverk som barnehagelærere, 2,5 årsverk som assistenter, 1,3 
årsverk som barne- og ungdomsarbeidere og 1 årsverk som leder. I tillegg til dette har barnehagen en lærling.  
 
Fra nytt barnehageår i august 2020 går bemanningsbehovet ned grunnet lavere barnetall og færre barn under tre år. 
På grunn av naturlig avgang reduseres bemanningen med en 50% stilling fra medio august 2020. Ytterligere reduse-
ring i bemanning kan skje ved vakante stillinger/permisjoner fra nytt barnehageår 2020 forutsatt at bemannings- og 
pedagognorm fylles.  

Foreldrebetaling i 2019 er 2.640,- pr måned for 100 % plass. Fra 2020 foreslås foreldrebetaling justert opp til å følge 
nasjonal makspris. Nasjonal makspris fra januar 2020 er i statsbudsjettet satt til kr. 3.135,- pr. måned. 
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Barnehagen har ett hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Ifølge kommunalt vedtak skal det være full barnehage-
dekning og rullerende opptak, dvs. at barn som søker utenom hovedopptaket skal være sikret et tilbud i barnehagen. 
Dette kan Tydal kommune innfri, og er pr. definisjon etter lov på full barnehagedekning.  
 
Det vises til tilstandsrapport barnehage og skole for mer utfyllende info om områdene. 
 

Oppvekst VR-tjenester 

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) ivaretas gjennom samarbeid i Værnesregionen og utarbeider eget budsjett og 
økonomiplan. 
 Barnevern ivaretas gjennom samarbeid i Værnesregionen og utarbeider eget budsjett og økonomiplan.  
 

Mål 2020 - 2023 

 God faglig og sosial utvikling hos barn og unge. 

 God faglig utvikling og kompetanseheving hos personalet. 

 Bruke lokalsamfunnet som ressurs og arena for læring. 

 Fortsette det gode samarbeidet om felles skole- og folkebibliotek og samtidig videreutvikle og samlokalisere 
tjenester i bibliotekets lokaler. 

 Satse på et godt inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

 Bli bedre på pedagogisk bruk av digitale ressurs og utnytte mulighetene som ligger i dem. 

 Arbeide systematisk med tidlig innsats bl.a. ved bruk av handslingsveileder «fra magefølelse til handling». 
 

Betalingssatser 

Kommunen leverer flere tjenester som er betalbare innenfor sektoren. Det gjelder barnehage, SFO og kulturskole. 
Inntektene er av stor betydning for finansiering av disse tjenestene og at kommunen kan levere god kvalitet og til-
strekkelig kvantitet på tjenestene. Betalingssatsene for barnehage, SFO og kulturskole er foreslått økt. Det vises til 
eget dokument (gebyrregulativ) hvor nye satsene fremgår. 
 
Nivået på betalingssatsene virker inn på budsjettbalansen. Reduserer man betalingssatsene i forhold til rådmannens 
forslag oppstår det en underdekning i budsjettet som må inndekkes. 
 

7.2.1 Driftsbudsjett 

 
 
Måten budsjettet settes opp på er under endring. Sammenligning over flere år vil ikke nødvendigvis gi et riktig 
bilde. Sektoren vil samlet reelt sett få noe lavere rammer. 
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De enkelte driftstiltakene 

Forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 inneholder følgende driftsendringer: 

 

Kapittel : Administrasjon oppvekst 

Tiltak 018: 2004 - Voksenopplæring, ingen aktivitet 

Beskrivelse Det er for tiden ingen aktivitet og ingen fremtidig kjent opplæringsbehov. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Voksenopplæring/desentralisert opplæring (2004) 

Sum utgifter 
 

-226 000 -226 000 -226 000 -226 000 -904 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-226 000 -226 000 -226 000 -226 000 -904 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-226 000 -226 000 -226 000 -226 000 -904 000 

- 

Kapittel : Skole 

Tiltak 017: 2101 Diverse permisjoner erstattes ikke  

Beskrivelse Studiepermisjon vårhalvåret 2020 i 37,5 %  

Omsorg for små barn 2x10%, sannsynligvis hele året. 

ATV 4%og HTV 20% utdanningsforbundet hele året. 

10% stilling finansiert av prosjektet Inkluderende skolemiljø. Gjelder ut 2020. 

Utleie av lærerressurs til kulturskolen 5-10%.  

I sum 100%, hvorav 60% høyst sannsynlig videreføres også etter 2020. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Tydal barne- og ungdomsskole (2101) 

Sum utgifter 
 

-655 000 -655 000 -655 000 -655 000 -2 620 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-655 000 -655 000 -655 000 -655 000 -2 620 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-655 000 -655 000 -655 000 -655 000 -2 620 000 

 

Tiltak 029: 2101 Lærer avgått med pensjon 01.08.19 er ikke erstattet  

Beskrivelse - 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Tydal barne- og ungdomsskole (2101) 

Sum utgifter 
 

-255 000 -255 000 -255 000 -255 000 -1 020 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-255 000 -255 000 -255 000 -255 000 -1 020 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-255 000 -255 000 -255 000 -255 000 -1 020 000 

 

 

- 
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Tiltak 013: 2101 Lærer som går av med pensjon erstattes ikke 

Beskrivelse Lærer med årslønn 655 700 går (mest sannsynlig av med pensjon) 01.08.20. Erstattes ikke.  

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Tydal barne- og ungdomsskole (2101) 

Sum utgifter 
 

-236 317 -567 157 -567 157 -567 157 -1 937 788 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-236 317 -567 157 -567 157 -567 157 -1 937 788 

SUM NETTO TILTAK 
 

-236 317 -567 157 -567 157 -567 157 -1 937 788 

- 

Tiltak 016: 2101 Reduksjon antall kontaktlærere 

Beskrivelse Reduksjon fra 9 til 8 kontaktlærere årsskiftet 18-19 

Reduksjon fra 8 til 7 kontaktlærere fra og med august 19 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Tydal barne- og ungdomsskole (2101) 

Sum utgifter 
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

- 

Tiltak 015: 2101 Reduksjon av sekretærressurs 

Beskrivelse Sekretærressurs reduseres fra 70% til 40% fra 01.08.20 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Tydal barne- og ungdomsskole (2101) 

Sum utgifter 
 

-57 692 -138 463 -138 463 -138 463 -473 081 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-57 692 -138 463 -138 463 -138 463 -473 081 

SUM NETTO TILTAK 
 

-57 692 -138 463 -138 463 -138 463 -473 081 

- 

Tiltak 031: 2110 -  Økt sats brukerbetaling skolefritidsordning 

Beskrivelse Øke satsene fra 01.januar med 10%. Siste økning var i 2018. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Skolefritidsordning (2110) 

Sum utgifter 
 

0 0 0 0 0 

Sum inntekter 
 

-17 740 -17 740 -17 740 -17 740 -70 960 

Sum netto 
 

-17 740 -17 740 -17 740 -17 740 -70 960 

SUM NETTO TILTAK 
 

-17 740 -17 740 -17 740 -17 740 -70 960 

- 
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Kapittel : Barnehage 

Tiltak 030: 2201- Reduksjon antall pedagogiske ledere 

Beskrivelse Reduksjon fra tre til to pedagogiske ledere 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Barnehage (2201) 

Sum utgifter 
 

-25 400 -25 400 -25 400 -25 400 -101 600 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-25 400 -25 400 -25 400 -25 400 -101 600 

SUM NETTO TILTAK 
 

-25 400 -25 400 -25 400 -25 400 -101 600 

- 

Tiltak 027: 2201- Redusert lønnskostnader 

Beskrivelse På grunn av nedgang i barnetallet og naturlig avgang redusering av 50% stilling fra nytt barnehageår medio august 

2020. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Barnehage (2201) 

Sum utgifter 
 

-87 985 -263 959 -263 959 -263 959 -879 862 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-87 985 -263 959 -263 959 -263 959 -879 862 

SUM NETTO TILTAK 
 

-87 985 -263 959 -263 959 -263 959 -879 862 

 

Tiltak 028: 2201- Vakanse ved eventuell(e) avgang(er) / permisjon(er) 

Beskrivelse Ved eventuell(e) avgang(er) / permisjon(er) høsten 2020 erstattes ikke disse, dersom vi uavhengig av denne/disse 

fyller pedagog- og bemanningsnorm. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Barnehage (2201) 

Sum utgifter 
 

-114 476 -343 435 -343 435 -343 435 -1 144 781 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-114 476 -343 435 -343 435 -343 435 -1 144 781 

SUM NETTO TILTAK 
 

-114 476 -343 435 -343 435 -343 435 -1 144 781 

- 

Tiltak 026: 2201- Økt brukerbetaling barnehage 

Beskrivelse Foreldrebetaling i 2019 er kr. 2.640,- pr. måned for 100% plass. For 2020 foreslås foreldrebetalingen justert opp til å 

følge nasjonal makspris som er foreslått i statsbudsjettet å settes til kr. 3.135,- pr 01.01.2020 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Barnehage (2201) 

Sum utgifter 
 

0 0 0 0 0 

Sum inntekter 
 

-126 000 -126 000 -126 000 -126 000 -504 000 

Sum netto 
 

-126 000 -126 000 -126 000 -126 000 -504 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-126 000 -126 000 -126 000 -126 000 -504 000 

- 



 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 Side 38 av 78 

 
 

7.3 Ansvarsområde 3 – helse og omsorg 

Helse- og omsorgstjenesten i Tydal kommune er organisert i to ulike tjenesteområder. Helsetjenesten består i dag 
av rehabiliteringstjeneste, rus- og psykisk helsearbeid, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, lege-
tjeneste og frisklivssentral. Omsorgstjenesten omfatter institusjon, hjemmetjenester og avlastning. Samlet vil sekto-
ren i 2020 ha ca. 32,5 årsverk hvorav drøyt 26 årsverk i omsorgstjenesten fordelt på ulike yrkesgrupper. 
 
Med bakgrunn i økte utgifter og reduserte inntekter, står Tydal kommune overfor store økonomiske utfordringer. 
Dette betyr at sektor helse og omsorg også må redusere sitt driftsnivå og sine kostander. Sektoren skal spare mini-
mum 3 millioner frem mot år 2023, og arbeidet med å finne kostnadseffektive tiltak og løsninger, er begynt. Dette 
er en krevende prosess, særlig siden det hele tiden kommer nye oppgaver og lovfestede plikter.  Et eksternt konsu-
lentfirma er engasjert for å hjelpe sektoren med å se flere og nye muligheter og alternativer. Målet er at helse- og 
omsorg fortsatt skal levere faglig forsvarlige tjenester, men med lavere ressursbruk. 
 
 I budsjett 2020 med tilhørende økonomiplanperiode, er det foreslått å redusere antall sykehjemsplasser fra 19 (20) 
til 15. Dette er et ledd i nevnte spareprosess, og er innenfor anbefalt norm for dekningsgrad av heldøgns omsorgs-
plasser. Det vises til i rapporten RO la frem i 2018 om «Utredning av framtidens behov for omsorgstjenester i Tydal 
kommune.» Reduksjonen av plasser må foregå over tid, da ingen langtidspasienter i realiteten kan flyttes ut av sy-
kehjemmet.  
 
Arbeidet med ny løsning for helse- og administrasjonsbygg, samt omsorgsboliger, vil fortsette i 2020.  Teknisk sektor 
har hovedansvaret for bygg og utredning i forbindelse med dette, men sektor helse og omsorg er selvfølgelig også 
sterkt involvert i prosessen.  
 
Fra og med 2020 er flere nye tjenestetilbud innen HSO blitt forskriftsfestet. Dette gjelder blant annet ergoterapitje-
nester, psykologtjenester og dagtilbud for hjemmeboende demente.  
 
Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre (St.meld. 15), ble lagt frem i mai 2018. Reformperioden, med ulike faser 
for planlegging, gjennomføring og evaluering i kommunene, startet 1. januar 2019 og varer frem til 2023. Kommuner 
som omstiller seg, vil prioriteres innfor relevante eksisterende og evt. nye øremerkede ordninger. Det lokale utred-
ningsarbeidet i forbindelse med reformen har startet, men mye gjenstår. Kommunestyret skal etter hvert avgjøre 
hvilke tiltak kommunen skal satse på.  
 
Helseplattformen AS skal innføre elektronisk pasientjournal for spesialisthelsetjenesten og kommuner i Midt-Norge. 
Samtlige kommuner i Midt-Norge signerte en samarbeidsavtale/fullmakt om deltakelse i Helseplattformen høsten 
2015/vinteren 2016. Avtalen gir kommunene rett til å tilslutte seg den nye felles pasientjournalløsningen uten å 
måtte gå ut i en offentlig anskaffelse (opsjon). Trondheim bystyre vedtok i august 2019 å utløse sin opsjon - og gå 
inn som eier i selskapet Helseplattformen AS.  Tydal deltar i prosjektarbeidet gjennom Værnesregionen og lokal/re-
gional arbeidsgruppe. Tydal kommune må ta stiling til om opsjonen skal utløses eller ikke, og gjennom dette også 
hvilke konsekvenser begge alternativer vil medføre (faglig og økonomisk). Hvis opsjonen utløses, er Værnesregionen 
forespeilet å være «opsjonskommune 2.» Dvs. at vi skal innføre løsningen like etter Trondheim kommune, som tar i 
bruk Helseplattformen fra høsten 2121. Det må presiseres at mye må på plass i tiden frem mot evt. implementering.  
 
Rekruttering inn i enkelte stillinger har vist seg å være utfordrende. For omsorgstjenesten er ferieavvikling om som-
meren særlig sårbar, og de siste årene har det vært behov for innleie fra bemanningsbyrå for å sikre faglig forsvar-
lighet i tjenesten. Høsten 2018 startet desentralisert bachelor utdanning i sykepleie ved Selbu videregående skole. 
Alle studenter på dette studiet skal ha sin kommunepraksis i Tydal eller Selbu, men utover dette har ikke studiet hatt 
ønsket effekt for rekrutteringen til Tydal. På dette området må det jobbes både kort- og langsiktig, og nøkkelen til 
suksess ligger nok blant annet i både gode arbeidsvilkår og riktig markedsføring.  
 
Arbeidet med ny helse- og omsorgsplan for Tydal kommune startet i 2018, og men ble ikke videreført i 2019 pga. 
kapasitetsutfordringer. Planen skal omhandle alle enheter og områder innen sektoren, og vil derfor i stor grad er-
statte enkeltplaner knyttet til den enkelte enhet. Planen skal gjennom dette bidra til at vi ser helheten i tilbud og 
tjenesteyting. 
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Helse og omsorg VR-tjenester 

Interkommunale tjenester i Værnesregionen: Nav (inkl. sosialhjelp), samfunnsmedisinsk enhet (kommuneoverlege-
funksjon), legevakt, responssenter, forvaltningskontor (med koordinerende enhet), psykologer og distriktsmedisinsk 
senter (DMS). Alle tjenester reguleres av inngåtte samarbeidsavtaler og kostnadsnøkler.  
 
Stjørdal kommune er godt i gang med bygging av nytt helsehus, og bygget skal etter planen ferdigstilles i løpet av 
2020. Helsehuset skal romme både interkommunale tjenester innad i Værnesregionen og kommunale tjenester for 
Stjørdal kommune. De interkommunale tjenestene som skal inn, er legevakt, responssenter, intermediærsenger og 
KAD-senger. Stjørdal kommune har allerede ansatt leder for helsehuset (nyopprettet stilling).   
 
I flere år har det vært en avtale mellom Værnesregion-kommunene om kjøp av korttidsplasser på sykehjem. I reali-
teten har det i hovedsak vært Stjørdal kommune som har hatt behov for å kjøpe plasser, mens samarbeidskommu-
nene har solgt døgnopphold. I 2019 kjøpte Stjørdal en fast plass ved Tydal sykehjem, i tillegg plasser etter behov og 
kapasitet. Fra 2020 er det liten sannsynlighet for at Stjørdal kommune vil videreføre avtalen. 
 
 

Mål 2020-2023 

 Sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester.  

 Arbeide for å videreutvikle tverrfaglig, tverrsektorielt og interkommunalt samarbeid på individ og systemnivå. 

 Arbeide for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i den kommunale og interkommunale helse, sosial og omsorgs-

tjenesten, i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, samt nye og aktuelle lovkrav, retningslinjer, reformer og 

andre overordnede dokumenter.  

 Arbeide for effektiv ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling av det samlede tjenestetilbudet.  

 
 

Betalingssatser 

Kommunen leverer flere tjenester som er betalbare innenfor sektoren som praktisk bistand og trygghetsalarm med 
flere. Disse inntektene er av stor betydning for finansiering av disse tjenestene og at kommunen kan levere god 
kvalitet og tilstrekkelig kvantitet på tjenestene.  Det foreslås å opprette egenandeler for to nye områder; bruk av 
kommunal bil knyttet til fritidsaktiviteter ol. for funksjonshemmede/brukere i hjemmetjenesten og dagtilbud (skyss 
og kost). Egenandelene på andre områder foreslås økt med 5 – 10 %.  Makssats for praktisk bistand/opplæring for 
husholdninger med nettoinntekt under 2 G og korttidsopphold i institusjon, reguleres av årlig rundskriv fra Helse- og 
omsorgsdepartementet om «endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.»  
 
Nivået på betalingssatsene virker inn på budsjettbalansen. Reduserer man betalingssatsene i forhold til rådmannens 
forslag oppstår det en underdekning i budsjettet som må inndekkes. 
 
Det vises til eget dokument (gebyrregulativ) hvor nye satsene fremgår. 
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7.3.1 Driftsbudsjett 

 
 
Måten budsjettet settes opp på er under endring. Sammenligning over flere år vil ikke nødvendigvis gi et riktig bilde. 
Sektoren vil samlet reelt sett få noe lavere rammer. 
 
I budsjett for omsorgstjenesten er det lagt inn 2,8 mill. kr i salg av tjenester til Trondheim kommune. Inntektene 
opphører når salget tar slutt. Det er i skrivende stund uvisst når dette skjer, men det kan skje allerede i 2020. Kom-
munen må da redusere sine kostnader. 
 
 

De enkelte driftstiltakene 

Forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 inneholder følgende driftsendringer: 
 

Kapittel : Helse 

Tiltak 004: Ikke fornye avtale om aktivitetsgruppe for barn  

Beskrivelse Tydal kommune har kjøpt aktivitetstilbud for barn gjennom Inn-på-tunet, Patrusli gård. Dette er et lavterskeltilbud 

for barn med ulike utfordringer, og det har fungert godt. Tilbudet har vært for grupper opp til 6 personer.  

Fra høst 2019 ble tilbudet redusert fra en gang per uke, til annen hver uke.  

 

Erfaringer gjennom året 2019 viser at det er vanskelig å rekruttere barn inn i aktivitetstilbudet. Kommunen betaler 

for 6 plasser, men har i perioder bare benyttet seg av 1 plass. Barnetallet i Tydal går ned, og kommunen tar heller 

ikke i mot flyktninger lenger.  

Avtalen med Patrusli går for 1 år om gangen, og gjeldende avtale løper ut 2019. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Psykisk helsearbeid (3123) 

Sum utgifter 
 

-81 000 -81 000 -81 000 -81 000 -324 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-81 000 -81 000 -81 000 -81 000 -324 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-81 000 -81 000 -81 000 -81 000 -324 000 
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Tiltak 005: Ikke fornye avtale om kjøp av aktiviseringstilbud for voksne innen rus- og psykisk helsetjeneste 

Beskrivelse Tydal har kjøpt aktivitetstilbud for voksne, innen området rus- og psykisk helsetjeneste, fra Patrusli gård, Inn-på.tu-

net i mange år. Tjenesten har vært basert på enkeltvedtak, og avtalen med Patrusli går ut 2019. Senhøst 2019 har 

ingen brukere vedtak på tjenesten, og det er derfor nå mulig å avvikle tilbudet/ikke fornye avtale.  

 

Konsekvenser: Hvis det kommer nye brukere med behov for aktivitetstilbud fra kommunen, vil det kunne ta noe tid 

før Tydal kommune kan tilby et tilbud for denne brukergruppen. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Psykisk helsearbeid (3123) 

Sum utgifter 
 

-73 000 -73 000 -73 000 -73 000 -292 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-73 000 -73 000 -73 000 -73 000 -292 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-73 000 -73 000 -73 000 -73 000 -292 000 

 
 

Tiltak 003: Selge legetjeneste til Selbu kommune  

Beskrivelse 

Selbu kommune har henvendt seg til Tydal kommune om muligheten for å kjøpe 20 % stilling som sykehjemslege frem til 1. oktober 2020 og 10 % helse-

stasjonslege frem til 1.mai 2020.  

 

Med bakgrunn i akuttmedisinforskriften og krav om grunnkompetanse for lege i vakt fra og med 1.januar 2020, har Tydal kommune valgt å erstatte turnus-

lege med lege som oppfyller kompetansekravet. Tydal kommune vil dermed få to fastleger. Det vurderes som faglig forsvarlig at en av legene i Tydal leies 

ut til Selbu kommune i opp til 30 % stilling i forespurt periode. Det forutsettes at det alltid er en lege tilgjengelig for ø-hjelp i Tydal, eller at ø-hjelp dekkes 

av Selbu legekontor.  

 

Selv om det forutsettes at en lege som er ferdig med turnusåret vil ha en annen arbeidseffektivitet enn en turnuslege, vil ikke den totale menneskelige 

ressursen øke. Det vil fortsatt være 2 leger på Tydal legekontor  slik det alltid har vært. Ny lege er under spesialisering (utdanning) i allmennmedisin (jfr. 

forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten), noe som vil medføre en del fravær fra tjenesten.   

Konsekvenser: 

- Tydals innbyggere må påregne å dra til på Selbu legekontor for ø-hjelpstimer på enkeltdager. Dette vil spesielt bli aktuelt i ferieavvikling på sommeren.   

-Lenger ventetid på ordinær legetime, spesielt for konsultasjoner som kan vente, f.eks. attester. NB! Fastlegeforskriften § 21; Listeinnbyggeren skal få 

tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager. 

- Kommunen vil få reduksjon i inntjening (egenandeler og HELFO-takster) 

-Mer sårbar legetjeneste i Tydal, redusert tilgjengelighet. Enkeltdager vil det ikke være lege fysisk til stedet i Tydal, og akutte utrykninger vil skje fra Selbu 

(lenger responstid). 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Legetjeneste (3122) 

Sum utgifter 
 

0 0 0 0 0 

Sum inntekter 
 

-258 000 0 0 0 -258 000 

Sum netto 
 

-258 000 0 0 0 -258 000 
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Tiltak 020: Ta bort stillingsressurs til friskliv - overføre oppgaver tilknyttet friskliv til helsesykepleier og fysioterapeut  

Beskrivelse 10 % koordinatorstilling i Tydal frisklivsentral tas bort. Oppgaver overføres til kommunal fysioterapeut og helsesyke-

pleier. Det vil bli en strengere prioritering over hvilke oppgaver gjennomføres som skal gjennomføres på dette ni-

vået. 

 

Det vurderes at konsekvensene vil bli begrensede. Brukerne vil kunne påregne noe økt ventetid og redusert fleksibi-

litet. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Frisklivsentral (3125) 

Sum utgifter 
 

-36 000 -74 000 -74 000 -74 000 -258 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-36 000 -74 000 -74 000 -74 000 -258 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-36 000 -74 000 -74 000 -74 000 -258 000 

- 

Tiltak 002: Ta bort tilbud om PMTO-terapi 

Beskrivelse PMTO står for Parent Management Training  Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferds-

problemer. Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom tre og tolv år som har alvorlige atferdsproblemer, der 

samhandlingsmønsteret mellom foreldre og barn kjennetegnes av gjensidig negativitet som har vedvart over tid (mi-

nimum et halvt år). PMTO er forskningsbasert.  

Tydal har per i dag to personer som er utdannet PMTO-rådgivere. Disse to utøver funksjonen innen sine primærstil-

linger (helsesøster og barnehagelærer). Hvis vanskelig samspill og utfordrende atferd har vart over lenger tid, kan 

det være behov for PMTO-terapi (ikke kun rådgivning).  

 

Tydal har kjøpt PMTO-terapi fra Selbu kommune etter behov. Korrekt budsjettsum har således vært vanskelig å angi, 

da behovet varierer fra år til år. De to siste årene har kommunen budsjettert med 30 000 kr, men det har ikke vært 

kjøpt tjenester tilsvarende dette.  

     

Konsekvens: Familier som har så store utfordringer at PMTO-rådgivning ikke er tilstrekkelig som hjelpetiltak, vil i noe 

mindre grad kunne henvises til PMTO-terapeut i Selbu for oppfølging. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Helsestasjon (3120) 

Sum utgifter 
 

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000 
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Kapittel : Omsorg 

Tiltak 022: Innføre egenbetaling på kommunale transporttjenester 

Beskrivelse Det innføres egenandel på kommunale transportoppdrag i tjenester for hjemmeboende mennesker med psykisk/fy-

sisk funksjonsnedsettelse. Det utarbeides retningslinjer for når bruker skal betale egenandel og når transporten be-

traktes som en del av tjenestetilbudet. Det legge til grunn ulike satser for div. reisemål.  

Se oversikt over dette i forslag til egenandeler (egen budsjettsak). 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

0 0 0 0 0 

Sum inntekter 
 

-10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

Sum netto 
 

-10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -40 000 

- 

Tiltak 007: Lease 1 varebil mindre 

Beskrivelse Helse- og omsorgstjenesten har til sammen 7 leasingbiler, fordelt på ambulerende vaktmester, alle helsetjenestene, 

tjenester for psykisk utviklingshemmede og omsorgstjenester. På ettermiddag, helg og natt brukes flere av bilene 

lite. På dagtid (ukedager) kan alle bilene være i bruk på samme tid.   

Det forventes ikke at dette får større konsekvenser. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

-40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000 

 
Tiltak 052: Reduksjon i stillingsressurser etter gjennomgang med eksternt konsulentfirma  

Beskrivelse Tiltaket gjelder hele sektoren, men er plassert på ansvar 3131 av praktiske årsaker.  

Det planlegges en ekstern gjennomgang av helse- og omsorgssektoren, med mål om å finne tiltak som kan bidra til 

en mer kostnadseffektiv drift. De interkommunale ressursene holdes utenfor.  

Turnusplanlegging, tjenestenivå, særavtaler, bakvaktsordning, organisasjonsstruktur og ledelse er temaer som kan 

bli gjenstand for gjennomgang - med derpå evt. tilhørende endrings/forbedringsforslag. 

En av utfordringene med å skulle redusere stillingsressursen utover det de andre sparetiltakene for sektoren foreslår 

for økonomiperioden, er at sektor helse- og omsorg per i dag har få eller ingen ansatte som når pensjonsalder. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

-75 000 -1 190 000 -1 440 000 -1 440 000 -4 145 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-75 000 -1 190 000 -1 440 000 -1 440 000 -4 145 000 

SUM NETTO TILTAK  -75 000 -1 190 000 -1 440 000 -1 440 000 -4 145 000 
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Tiltak 050: Redusere antall instiusjonsplasser fra 19 (20) til 15 

Beskrivelse 

Å redusere antall plasser med heldøgns omsorg fra 19 (20) til 15 plasser, er innenfor anbefalt norm for dekningsgrad av heldøgns omsorgsplasser jfr. 

rapporten RO la frem i 2018 om Utredning av framtidens behov for omsorgstjenester i Tydal kommune. Gjennoms nittlig beleggsprosent har de siste 

årene vært i overkant av 83 % - noe som tilsvarer 16,6 plasser. I perioder har det vært mindre belegg enn gjennomsnittet, mens i andre perioder har 

alle plasser vært benyttet. Beleggsprosenten inkluderer også gjestepasienter fra andre kommuner. Det er viktig at sykehjemmet både har korttidsplas-

ser og langtidsplasser. Fem av plassene er på skjermet enhet for demente.   

Reduksjonen av plasser må foregå over tid, da ingen langtidspasienter i realiteten kan flyttes ut av sykehjemmet.  

Det er vanskelig å beregne knekkpunktet for hvor mye bemanning hver plass genererer, og hva som kan sies å være nødvendig grunnbemanning. Om-

sorgstjenesten har felles personalbase. Dvs. at den totale bemanningen styres ut i fra belegg på sykehjem, antall pasienter i hjemmetjenesten, og ikke 

minst behandlings- og pleiebehov for den enkelte pasient - uavhengig av hvor han/hun befinner seg.  

 

I dette sparetiltaket har vi tatt utgangspunkt i stillinger som ligger an til å bli vakante gjennom året. Dvs.  50 % fagarbeider - helårsvirkning (2020), og 60 

% stilling fagarbeider og 40 % stilling sykepleier - halvårsvirkning (2020). Helårsvirkning for alle årsverkene fra og med 2021. Det kan se ut til å være lite 

forsvarlig å redusere antall ansatte på helg, kveld og natt. Innsparingen må derfor tas på dagtid i ukedager.  

Vi kan ikke utelukke at en ekstern gjennomgang av sektoren og turnus kan gi oss evt. andre alternativer og løsninger enn det vi ser per i dag. 

Noen konsekvenser av å redusere antall institusjonsplasser:  

- terskelen for å få sykehjemsplass blir en del høyere, og pasientene må bo lenger hjemme før de får institusjonsplass.  

- Det blir større sannsynlighet for at vi ikke kan ta i mot ferdigbehandlete pasienter fra sykehuset innen tidsfristen, slik at vi i da må betale for overlig-

gerdøgn (ca. 5000 kr/døgn).  

- Muligens vil det bli behov for mer ressurser for å utføre hjemmetjenester.  

 

Den største innsparingen i stillingsressurs er lagt til 2. halvår 2020. Det er usikkert om man til da ha klart å redusere antall sykehjemsplasser. Konse-

kvenser av redusert bemanning kan bli/blir blant annet:  

- lavere grunnbemanning øker sårbarheten ved fravær 

- mindre rom for aktivisering av pasienter.  

NB! Dette er ingen fullverdig konsekvensanalyse. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

-565 000 -797 500 -797 500 -797 500 -2 957 500 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-565 000 -797 500 -797 500 -797 500 -2 957 500 

SUM NETTO TILTAK 
 

-565 000 -797 500 -797 500 -797 500 -2 957 500 
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Tiltak 014: Redusere konto for innkjøp av utstyr og inventar 

Beskrivelse For å drifte et sykehjem er det naturlig nok behov for en del inventar og utstyr. For 2020 foreslås over en halvering 

av budsjett på dette området - sammenlignet med tidligere år. Dette medfører en noe hardere prioritering, der det 

kun vil være rom for å kjøpe det som er mest nødvendig. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

-100 000 0 0 0 -100 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-100 000 0 0 0 -100 000 

- 

Tiltak 008: Sette inn lærlinger fast på ubesatte helgestillinger 

Beskrivelse 

Lærlinger er i et utdanningsløp og under opplæring. Lærlingetiden er 2 år. Det er drøftet med opplæringskontoret at det i mange tilfeller vil være for-

svarlig å la lærlinger gå selvstendige vakter på helg i siste lærlingeår.  

Konsekvenser:  

- mer sårbart med tanke på å inneha og skaffe tilstrekkelig fagkompetanse på helg, som gjør at tjenesten driftes faglig forsvarlig.  

- Noe usikkert sparetiltak. Lærlingebedrifter skal tilpasse arbeidet til lærlingens evner og forutsetninger  altså hva man kan fra før, og hva som er spesielt 

for den enkelte. Dette kan medføre at noen ikke er egnet og andre er egnet til å gå selvstendige vakter etter 1 lærlingeår. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

-131 000 -131 000 -131 000 -131 000 -524 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-131 000 -131 000 -131 000 -131 000 -524 000 

- 

 

Tiltak 021: Ta bort stilling som kreftsykepleier 10 % stilling. 

Beskrivelse Tydal kommune har 10 % stillingsressurs kreftsykepleier. Denne brukes noe fleksibelt etter behov - både opp mot 

pasienter/pårørende og i veiledning av ansatte. I perioder der det ikke er behov for denne spesifikke kompetansen, 

brukes ressursen som ordinær sykepleier inn i omsorgstjenesten. Det må legges til rette slik at denne tjenesten kan 

leveres innenfor den totale stillingsressursen. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Omsorgstjenesten (3131) 

Sum utgifter 
 

-33 500 -67 000 -67 000 -67 000 -234 500 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-33 500 -67 000 -67 000 -67 000 -234 500 
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7.4 Ansvarsområde 4 – næring og landbruk 

Sektor næring og landbruk har 3,5 årsverk fordelt på 1,0 årsverk som sektorleder med ansvar innen næring, landbruk, 
kultur og ungdomsarbeid og 2,5 årsverk på landbruk inkludert veterinær i 1,0 årsverk.  
 

Næring 

Kommunens rolle innenfor næringsarbeidet i kommunen er: 

 Oppfølging av næringsplan med strategier for næring og sysselsetting. 

 Næringsarbeid med nettverksutvikling, entreprenørskap og vekst i sysselsetting. 

 Daglig saksbehandling overfor næringslivet. 

 Planlegger av lokalsamfunnet, infrastruktur, arealutvikling. 

 
Sektoren sitter med virkemidler, nettverk og kompetanse for å kunne bistå etablerere i startfasen, og eksisterende 
bedrifter i videre bedriftsutvikling. Utfordringsbildet sett fra kommunens side er å få gründere med tilgang til kapital 
og vilje til å velge å bosette seg og etablere næringsvirksomheter i Tydal. Dette er sårt tiltrengt, og her har kommunen 
en viktig rolle som tilrettelegger for at Tydal skal være en attraktiv kommune å velge. 
 
Høsten 2019 ble det etablert et interimsstyre for Næringsforeningen i Værnesregionen Tydal. Her har Tydal kom-
mune en observatørrolle. Dette regionsamarbeidet vil gi muligheter i forhold til nettverk, samarbeid, kompetanse- 
og erfaringsutveksling. Næringsforeningen i Værnesregionen vil være en viktig samarbeidspartner for Tydal kom-
mune, i likhet med samarbeidet med Tydal Næringsforening. 
 
Strategisk næringsplan, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og kulturplan er viktige styrings-
dokumenter som vil være førende for de prioriteringer som gjøres. 
 
Det jobbes videre med å få på plass aktør(er) som ønsker å etablere datasenter i Tydal.  Tydal kommune har ervervet 
og regulert tomt ved Kirkvollen. Tydal kommune har kommet veldig langt med tilrettelegging for datasenter, sam-
menlignet med andre kommuner og aktører i Norge. Dette sammen med flere fordeler med å etablere seg akkurat 
her, er trolig medvirkende til at flere potensielle aktører er på banen. 
 
I 2019 har det blitt jobbet med videreføring av tilretteleggingstiltak for økt aktivitet og friluftsliv, som kan gi grunnlag 
for nyetableringer og utvidelse av eksisterende bedrifter.  Dette gjennom opparbeidelse av turstier, merking av syk-
kelløyper gjennom hele bygda, skilting langs FV 705, etablering av hurtigladestasjon for elbiler, videreutvikling av 
sylan.no, støtte til sporkjøring, støtte til opparbeidelse av skiløyper og tilrettelegger og medarrangør av «Tydals-
vukku». 
 
Kommunen har gjennom næringsfondet støttet flere prosjekter – her nevnes flere store satsinger innen landbruket, 
fiskeoppdrett og tilskudd til arrangementer gjennom året som er viktig for lokalsamfunnet Tydal. Nærings- og sam-
funnsutvikling er ingen lovpålagt oppgave, men det er i kommunens interesse å være en pådriver i dette arbeidet og 
benytte næringspolitiske virkemidler for å legge til rette for økt aktivitet og utvikling i næringslivet. Dette henger 
nøye sammen med ønske og overordna mål om å stoppe, og snu befolkningsnedgangen vi opplever. Flere arbeids-
plasser i privat sektor er en faktor som danner et fundament for velferd og bosetting.  

I mange år har det vært en forventning at kommunen må skape arbeidsplasser. Lokal næringsutvikling og politikk har 
i stor grad vært bygget rundt denne forutsetningen. Tydal kommune kan ikke skape arbeidsplasser, men være en 
tilrettelegger for de som ønsker å etablere en bedrift i kommunen. Tilrettelegging kan være alt fra formidling av 
rådgivningstjenester til trivselstiltak som kan gjøre at Tydal er en attraktiv kommune å bo og jobbe i. Vi ser at det er 
en utfordring å få søkere til stillinger som er ledig ved flere bedrifter i kommunen. Her vil tiltak som gjør Tydal til en 
attraktiv kommune å bosette seg kunne være av stor betydning. 

Tidligere ble regionale utviklingsmidler fordelt direkte til kommunene fra fylkeskommunen. Nå er det et krav om at 
tildelingene skal skje regionalt. Med bakgrunn i dette ble Regionalt næringsfond Neadalen etablert i 2018. Tildelingen 
til fondet var både i 2018 og 2019 kr. 400.000,-. Midlene blir utlyst gjennom www.regionalforvaltning.no og søknader 
som skal komme i betraktning må ha et regionalt perspektiv. Fondet har et styre på tre personer valgt av Selbu og 
Tydal kommuner. Tydal kommune v/sektor næring og landbruk er vertskommune for ordningen.  

http://www.regionalforvaltning.no/
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Landbruk 

Landbruket er en sentral næring i Tydal i og med dens betydning for verdiskapning, sysselsetting, bosetting og bolyst. 
Dette sammen med mulighetene innenfor denne type næringsvirksomhet, gjør at primærnæringene er et av hoved-
satsningsområdene i vedtatte strategisk næringsplan i Tydal kommune. 
 
Nasjonalt rammeverk og regionale føringer vil sammen med lokale forhold være bestemmende for en lokalt tilpasset 
landbrukspolitikk. Kommunesatsingen på landbruksområdet som kom i 2004, ga kommunene en langt større mulig-
het som landbrukspolitisk aktør. Større avgjørelsesmyndighet i sentralt lovverk og økonomiske virkemidler. Disse 
skal utøves i henhold til de planer og målsettinger som er fastsatt for Tydal. Dette krever god innsikt i kommunens 
planverk og lokale forhold. Tett kontakt med næringsutøverne bidrar til lokal medvirkning. Denne ansvarsoverfø-
ringen har også medført økte overføringer til landbruksforvaltningen. 
 
Det skal legges til rette for å opprettholde og utvikle den tradisjonelle produksjonen innenfor næringen, samt å støtte 
opp under etablering av tilleggsnæringer og rekruttering inn i næringen. 
 
Det er gledelig å se at flere unge tydalinger ønsker å sikre arbeidsplasser i langsiktig perspektiv, gjennom å bygge og 
oppgradere driftsbygninger til dagens krav. 
 
Tydal kommune og Selbu kommune har hatt samtaler om samarbeid innen skog- og landbruk. Det kan bli aktuelt å 
bytte noen arbeidsoppgaver, der for eksempel Selbu tar skogsaker for Tydal og Tydal tar konsesjonssaker for Selbu. 
Dette vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser og skal ikke medføre noe ekstra belastning for brukerne. 
 
 

Ungdom 

Ungdom er kommunens største ressursgruppe inn i fremtiden. Det er derfor viktig å ha en nær og konstruktiv dialog 
med denne gruppen. Potensielle gründere og ressurspersoner finnes her. De aller fleste oppholder seg en periode 
utenfor bygda, for å ta utdanning, gjøre seg verdifulle erfaringer og jobbe. Veldig mange signaliserer heldigvis at de 
har lyst til å komme tilbake og etablere seg i Tydal etter noen år som borteboere. Tydal kommune kan her bidra med 
rimelige tomter eller hus, og for ungdom som ønsker å etablere sin egen næringsvirksomhet finnes det tilgjengelige 
virkemidler. I tillegg må kommunen legge til rette for hensiktsmessige møteplasser for kontakt, og aktivt jobbe for 
at denne gruppen skal ha mulighet for å kunne bo og jobbe i Tydal. 
 
SLT-koordinator er kommunens representant og kontaktperson i ungdomsrådet. Ungdomsrådet skal ha tilgang til 
aktuelle saker som skal opp til behandling.  
 
Junior- og ungdomsklubben har utgangspunkt i klubbens lokaler i Servicebygget. Det planlegges ulike aktiviteter 
gjennom klubbåret. SLT-koordinator er kontaktperson for klubben. 
 
Det ble gjort noen endringer i ordningen med sommerjobb for skoleungdom fra og med 2019. Bedriftene admini-
strerer arbeidsforholdet og kan søke om lønnsmidler/refusjon for inntil 50 % av lønnsutgiftene med en fastsatt øvre 
sats. 13 ungdommer fikk jobb og to søkere fikk ikke jobb gjennom ordningen. Ordningen åpner for at hver arbeids-
plass kan søke om tilskudd for inntil 2 ungdommer. Søknad innen fastsatt frist. Utbetales i etterkant mot attestert 
timeliste. Ungdommer fra og med 10. klasse til og med året man fyller 19 år kan inngå i ordningen. 
 
 

Kultur 

Kulturplan 2012 – 2026 «kultur til tusen» er det viktigste redskapet i kulturarbeidet i Tydal kommune, og gir generelle 
føringer på hva kommunens kultursatsing innebærer. 
 
Det er ikke ansatt egen personressurs for å jobbe med kultur. Flere oppgaver som tilhører området blir utført i ser-
vicekontoret. Kommunen har flere virkemidler for kulturlivet i Tydal. Her nevnes kulturmidler, omdømmefond, kul-
turhus og Stugguvollmoen. Kulturen må i stor grad skapes og gjennomføres av frivillige. 
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Brekka – barnas bygdetun er et populært kulturtilbud på sommeren. 
 
Formannskapet vedtok i sak 35/19 at det arrangeres ikke Karolinerspel i 2020. 
 
I forbindelse med at museet har vært stengt de siste årene og 300-års markeringen av Karolinernes felttog gjennom 
Tydal ble Karolinerutstillingen flyttet til 705-Senteret. Utstillingen har stått ved 705-Senteret i 2018 og 2019.  Tydal 
kommune har betalt månedlig husleie. Tydal kommune er kjent med at det gjøres forsøk på å starte «Tydal museums 
venner». Avhengig av dette må det vurderes om utstillingen skal flyttes tilbake til museet. 
 
 

Mål 2020-2023 

 Gjennom tydelige prioriteringer og målrettet arbeid gi grunnlag for verdiskapning, utvikling og aktivitet. 

 Ta vare på og utvikle det vi har (vedlikehold og fornyelse) med fokus på hovedsatsningsområdene; reiseliv, hytte 

og fritid, primærnæring. 

 Gjennomføre konkrete tiltak i samsvar med overordnede planer og årlige prioriteringer. 

 Tverrfaglig kommunalt samarbeid. 

 
 

7.4.1 Driftsbudsjett 

 
 
Måten budsjettet settes opp på er under endring. Sammenligning over flere år vil ikke nødvendigvis gi et riktig 
bilde. Sektoren får noe økte budsjettrammer. 
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De enkelte driftstiltakene 

Forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 inneholder følgende driftsendringer: 

 

Kapittel : Næring 

Tiltak 035: 4101 - Fiber 

Beskrivelse 

Med forholdsvis få abonnenter i Tydal, kan det være en utfordring å få en full kommersiell utbygging av fiber. Det må være et framtidig mål at alle husstan-

der og fritidshus skal få tilbud om bredbånd. Dette er noe som må gjøres over flere år og det vil i første omgang være mest hensiktsmessig å starte i Ås der 

det er størst bosetting og flest bedrifter. 

- 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Næringskontor (4101) 

    1.4101.325.1472.0 

        Tilskudd til andre private 

 
300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 

    1.4101.320.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

Sum utgifter 
 

300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 

Sum inntekter 
 

-300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -1 200 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

SUM NETTO TILTAK 
 

0 0 0 0 0 

- 

 

Tiltak 042: 4101 - Løypekjøring 

Beskrivelse 

Støtte til løypekjøring i prioriterte områder i kommunen: 

* Stugudal Fjell/Tydal Ski 

* Tydal løypepreparering/Tydal IL 

* Græsli IL 

Alle tre aktørene er tilknyttet ordningen www.skisporet.no der man til enhver tid kan se hvor og når det er oppkjørt spor.  

- 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Næringskontor (4101) 

    1.4101.380.1472.0 

        Tilskudd til andre private 

 
100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

    1.4101.320.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 

Sum utgifter 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

Sum inntekter 
 

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

SUM NETTO TILTAK 
 

0 0 0 0 0 

 

- 
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Tiltak 043: 4101 - Medlemskap Næringsforeninga i Værnesregionen 

Beskrivelse 

Det inngås en samarbeidsavtale med Næringsforeninga i Værnesregionen (NiV), med etablering av lokal avdeling med eget styre i Tydal. Det forutsettes at 

lokalt næringsliv melder seg inn i NiV. Det er i 2019 etablert et interimsstyre med medlemmer fra næringslivet i Tydal.  

(kommunestyrevedtak 5.4.18: Tydal kommune skal drive nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet i nært samarbeid med andre aktører, for eksempel Tydal 

næringsforening). Når det blir etablert lokal avdeling av NiV har Tydal næringsforening signalisert at de etter hvert vil legge ned. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Næringskontor (4101) 

    1.4101.325.1370.0 

        Kjøp av tjenester fra private 

 
100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

    1.4101.320.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 

Sum utgifter 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

Sum inntekter 
 

-100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 012: 4101 Bolysttiltak 

Beskrivelse Tiltak som fremmer bolyst. Rammer/plass for markedsføringsmateriale. Blomster og utsmykning rundt om i kommu-

nen. Andre tiltak. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Næringskontor (4101) 

    1.4101.325.1370.0 

        Kjøp av tjenester fra private 

 
75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 

    1.4101.320.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000 

Sum utgifter 
 

75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 

Sum inntekter 
 

-75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -300 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 010: 4101 Datalagring 

Beskrivelse 

Det jobbes videre med å få på plass aktør(er) som ønsker å etablere datasenter i Tydal.  Tydal kommune har ervervet og regulert tomt ved Kirkvollen. Tydal 

kommune har kommet veldig langt med tilrettelegging for datasenter, sammenlignet med andre kommuner og aktører i Norge. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Næringskontor (4101) 

    1.4101.320.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-500 000 -500 000 -300 000 -300 000 -1 600 000 

Sum utgifter 
 

500 000 500 000 300 000 300 000 1 600 000 

Sum inntekter 
 

-500 000 -500 000 -300 000 -300 000 -1 600 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

- 
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Tiltak 006: 4101 Tydalsvukku 2020 

Beskrivelse Det avsettes kr. 150.000,- av næringsfondet til bruk på planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av Tydalsvukku 

2020. Tydalsvukku arrangeres i nært samarbeid med andre aktører. 

- 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Næringskontor (4101) 

    1.4101.320.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

Sum utgifter 
 

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Sum inntekter 
 

-150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

SUM NETTO TILTAK 
 

0 0 0 0 0 

- 

 

Kapittel : Ungdom 

Tiltak 055: 4120 - Opphør av ordningen Trygt hjem for en 50-lapp 

Beskrivelse 

Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i desember 2005 å tilby alle kommuner i Sør-Trøndelag unntatt Trondheim å være med i Trygt hjem for 

en 50-lapp. Ordningen er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 15-23 år, slik at de skal komme seg trygt hjem fra fest i helgene. Fylkeskommunen dekket 70 % 

av kostnaden med ordningen til og med 2012. Fra 2013 har kommunen betalt hele ordningen selv. I 2019 ser det ut som ordningen vil koste 50.000,-. Hver 

tur koster i snitt 600,- pr.person Enkeltturer har kostet opp til kr 2.400,-.. Dette er en stor kostnad for kommunen, og uten fylkeskommunalt tilskudd, foreslås 

det at ordningen opphører. 

- 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Ungdom (4120) 

    1.4120.385.1350.0 

        Kjøp av tjenester fra andre kom-

muner 

 
-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

Sum utgifter 
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 

SUM NETTO TILTAK 
 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000 
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7.4.2 Oversikt bruk av næringsfondet 

Konsesjonsavgiften som utgjør knappe 5,6 mill. kr årlig avsettes til næringsfondet og tas inn i budsjettet til bruk i 
kommunens næringsarbeid og til finansiering av felleskommunale tiltak og infrastruktur. 
 
Fondsbeholdningen var pr 31.12.18 på 4,1 mill. kr mens vedtatt bruk for 2019 er på ca. 5,9 mill. kr. Anslått saldo pr. 
31.12.19 blir da ca. 3,8 mill. kr. 
 
For planperioden 2020 – 2023 er det planlagt slik bruk av næringsfondet:  
 

 
 
 

 
 
 

Ved den bruken som det er lagt opp til i planperioden vil saldoen på kraftfondet gå ned i 2020 med ca. 0,5 mill. kr til 
ca. 3,3 mill. kr. De øvrige årene i planperioden vil saldoen årlig øke med ca. 0,4 – 0,7 mill. kr da det planlegges lavere 
bruk enn den årlige avsetningen av konsesjonsavgiftene. Saldo ved utgangen av planperioden i 2023 vil utgjøre ca. 
5.2 mill. kr. 
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7.4.3 Kommunedelplan idrettsanlegg og kulturbygg 

Prioritering i to ulike kategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Prioritering foretas av kommunestyret i dette dokumen-

tet. 

 

 

ORDINÆRE ANLEGG 

 Ordinært anlegg 
Kunstgressbane 

Ordinært 
anlegg 
Standplasser 

Ordinært anlegg 
O-kart 
Sølisjøen/kløfta 

 

Eier 
Tydal Idrettslag Tydal 

Skytterlag 
Tydal Idrettslag  

År (søknad) 2016/2017 2017 2018  

Egenkapital 222 395 60  

Spillemidler 2.331 400 41  

MVA-komp. 1.445    

Søknad Tydal 
kommune 

3.462  24  

Prioritet anlegg* 1 2 3  

 

1. Tydal IL Kunstgressbane Kløfta: Søknad ble behandlet i 2017, og godkjent. Ingen tildeling i 2018 heller, grunnet 

manglende midler. Ingen tildelte midler for 2019. Fornyet søknad for 2020 blir sendt. 

2. Tydal Skytterlag Standplass 200m: Søknad ble behandlet i 2017, og godkjent. Ingen tildeling i 2018 heller, 

grunnet manglende midler. Heller ikke tildelt midler for 2019. Fornyet søknad for 2020 blir sendt. 

3. Tydal IL O-kart Sølisjøen/Kløfta:  Ny søknad som sendes for 2018. Søknaden godkjent, men ingen tildeling 

grunnet manglende midler. Ikke tildelt midler for 2019. Fornyet søknad for 2020 blir sendt. 

 

NÆRMILJØANLEGG 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tydal kommune Tursti Naturpark/Sølisjøen: Planen er å videreføre og opparbeide en tursti fra Naturparkens 

gapahuk og opp til sti/vei ved Sølisjøen. Søknad sendt for 2019, og prosjektet fikk tildelt kr 87.000. 

 
 

   Nærmiljøanlegg 
Tursti, Naturpark/ 
Sølisjøen 

Eier 
  Tydal kommune 

År (søknad)   2019 

Egenkapital   87 

Spillemidler   87 

MVA-komp.    

Søknad Tydal kommune 
   

Prioritet nærmiljøanlegg* 
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7.5 Ansvarsområde 5 – sektor teknikk og miljø 

Teknikk og miljø er en stor sektor med et vidt spekter av arbeidsoppgaver. Etter en lengre omorganiseringsprosess 
er sektoren strukturert på en ny måte fra og med 2019. I dag ledes sektoren av en sektorleder som har underlagt to 
tjenesteledere. For videre effektivisering av driften vil digitalisering bli et viktig hjelpemiddel fremover. Her er det 
viktig å være med i utviklingen siden det hele tiden kommer nye løsninger og jobben med digitalisering er en konti-
nuerlig prosess.  
 
Sektoren skal i årene fremover kutte i driftsutgiftene. Dette skal gjøres på flere måter; driftsnivået skal ned, eien-
dommer og bygninger med høye driftsutgifter skal selges eller stenges av, inntektene til sektoren skal økes. På denne 
måten håper sektoren å kunne møte utfordringene med endret ressurstilgang i årene som kommer.  
 
Til sammen har sektoren 28,2 årsverk i 2020.  
 
 

Administrasjon og saksbehandling teknikk og miljø 

Administrasjon og saksbehandling er direkte underlagt sektorleder. Avdelingen er ansvarlig for arbeidsoppgaver et-
ter et vidt spekter av lovverk. Blant annet arbeidsoppgaver som:  
 

 Byggesak, plansak, kommuneplanlegging/samfunnsplanlegging, ROS-analyser, dispensasjoner, delingssaker, tra-
fikksikkerhet osv. Det jobbes kontinuerlig ut mot tiltakshavere og sektormyndigheter som NVE, NGU, Statens 
vegvesen, Fylkesmannen, Fylkeskommunen m.fl. 

 

 Kart- og oppmåling, med blant annet ajourhold av kartdatabaser, matrikkelføring, adressering, geovekstsamar-
beid, ajourhold av digitalt planregister.  

 

 Miljøforvaltning med arbeidsoppgaver knyttet til hjortevilt, fremmede og skadelige arter, motorferdsel i utmark, 
spredt avløp, utslippstillatelser, rovvilt, skadefelling, forurensing, nedgravde oljetanker, forvaltning av verneom-
råder m.m.  

 

 Kommunal eiendomsforvaltning, vedlikeholdsplaner bygg, kjøp og salg av eiendom, utleieavtaler, festekontrak-
ter. Kommunen har en betydelig bygningsmasse av en eldre alder som krever mye vedlikehold. Planleggingen av 
vedlikeholdet og budsjetteringen gjøres av eiendomsforvaltning.  

 

 Administrativt arbeid knyttet til post og arkiv, datasystemer, meglerpakken, skranketjenester, gebyrhandtering 
og kommunens hjemmeside/WEB.  

 
Administrasjon og saksbehandling er sårbar på enkelte fagområder. Dette gjelder kanskje spesielt for byggesaksbe-
handling. Vi har i dag en ansatt med kompetanse på byggesaksbehandling. En økende mengde byggesaker og med-
følgende dispensasjoner og lignende er utfordrende. Det er derfor tidvis vanskelig å holde saksbehandlingstiden in-
nenfor lovpålagt behandlingstid. Dette er spesielt utfordrende ved ferieavvikling og sykdomstilfeller. Brudd på saks-
behandlingstiden medfører tap av inntekter da muligheten til å kreve saksbehandlingsgebyr fraviker hvis kommunen 
oversitter saksbehandlingstiden. Administrasjonen greier heller ikke å følge opp planer som skal utarbeides eller 
oppdateres. Dette gjelder for eksempel klima- og energiplan som er en lovpålagt plan for alle kommuner i Norge. 
Tydal er en av veldig få kommuner som ikke har denne på plass enda, som medfører at kommunen ikke tilfredsstiller 
kravene for å søke på en del tilskudd fra sektormyndigheter.  
 
Utviklingen av tydalssamfunnet skal med grunnlag i ønsker og framtidsutsikter planlegges i overordnet planverk for 
å skape en helhetlig forvaltning av ressursene. Det er i hovedsak tre overordnede planer som en kommune er pålagt; 
Økonomiplan (dette dokument), kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ta for seg utviklingstrekk i samfunnet og målsetninger for hvordan tydalssamfunnet skal utvikle seg 
fremover. Kommuneplanens arealdel skal vise hvordan arealressursene skal forvaltes for å nå kommunens overord-
nede målsetninger. Økonomiplanen skal til slutt vise hvordan de økonomiske ressursene skal fordeles for at kommu-
nen skal oppnå ønsket utvikling. Tydal kommune har årlig jobbet med økonomiplanen. Samfunnsplanen ble vedtatt 
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i 2018, og nå gjenstår det å revidere kommuneplanens arealdel slik at den samsvarer med samfunnsplanen. Prosjek-
tet med ny arealplan er påstartet, men den store arbeidsmengden vil komme i 2020. Målsetningen er å ferdigstille 
denne neste år, men dette er avhengig av mengden innspill og klager som vil komme i løpet av prosessen. Det er 
likevel viktig å skape engasjement og bred oppslutning blant befolkningen og politikerne i denne prosessen for å 
oppnå en «levende» plan som mange føler eierskap til.  
 
Tydal kommunen er avhengig av å følge utviklingen innenfor digitalisering for mer effektiv saksbehandling i teknisk 
sektor. Kommunen er den eneste i Værnesregionsamarbeidet som ikke har digitalisert sitt eiendomsarkiv. Eiendoms-
arkivet er informasjonen om bygg og eiendommer i kommunen. Dette er bygd opp gjennom flere generasjoner og 
en del av arkivmaterialet begynner å bære preg av tids bruk. For å sikre arkivmaterialet for ettertiden, effektivisere 
saksbehandlingen og minske sårbarheten må arkivet digitaliseres. Neste steg vil bli å se på elektronisk byggesaksbe-
handling. Utredning rundt dette er allerede i gang, og Tydal er med gjennom Værnesregionsamarbeidet.  
 
En del planer, deriblant hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, er moden for å revideres. Slike planer er avhengig 
av utviklingstrekk som fastsettes i arealplanen, og må avvente denne før revideringsarbeidet starter opp. Det samme 
gjelder delvis for ny vegplan som ved en revidering kan medføre lavere driftsutgifter til kommunal vei.  
Revidert brannordning må avvente avklaring eventuell ny organisering av brann- og redningstjenesten. Vedlikeholds-
plan til kommunale bygg vil bli revidert når prosessen med salg/avhending av bygningsmasse når et sluttpunkt, da 
ser vi hva vi sitter igjen med og hvordan ressursene må prioriteres.  
 
 

Kjøkken og vaskeri 

Kjøkkenet har ansvaret for all mat og drikke som sykehjemmets beboere, avlastnings- og dagpasienter trenger. I 
tillegg lages det middag for utkjøring til hjemmeboende brukere og kjøkkenet leverer i tillegg møteservering.  
 
Kjøkkenet skal tilby sykehjemmets beboere mat som er ernæringsriktig, god og variert. Ved spesielle ernæringsbehov 
utarbeides individuell kostplan i tett samarbeid med øvrig personale. Det samarbeides godt med omsorgstjenesten. 
Det er innført varm lunsj og senere middag ved sykehjemmet som er en del av «Leve hele livet» - kvalitetsreform for 
eldre (St.meld. 15)  
 
Vaskeriet har ei 50 % stilling fordelt på 3 dager i uka, alle tekstiler vaskes ved vaskeriet.  
 
Den største utfordringen ved avdelingen er at det ikke er tilgjengelige vikarer. Det er heller ingen som melder inter-
esse ved utlysning.  
 
 

FDV-tjenester/bygg 

Kommunal vaktordning: Myndighetene setter krav til beredskap i flere sammenhenger, bla. til drift av kommunal-
tekniske anlegg og heiser. Dagens ordning er dyr og det arbeides med en endring av ordningen. 
 
Renholdsavdelingen har ansvaret for renholdet i alle kommunale bygg, og i tillegg selges det renholdstjenester til 
noen private leietakere i kommunale bygg. Kravene til renhold som en viktig del av vedlikeholdet, er blitt mer om-
fattende da arbeids- og brukermiljøet stiller strenge krav til at dette vedlikeholdet ivaretas på en god og kvalitetssik-
ker måte.  Renhold skal i hovedsak bidra til å oppnå trivsel, hygiene, et godt innemiljø og ivaretakelse av materielle 
verdier. Godt renhold har også en smitteforebyggende effekt. Renhold arbeider etter standardiseringssystemet NS-
INSTA-800. Viktige faktorer for renhold er; innemiljø, gulvvedlikehold, bruk av maskiner og tilrettelegging.   
 
Vaktmesteravdelingen har arbeidsoppgaver i alle kommunens bygg. De har ansvar for drift, reparasjoner og vedlike-
hold. I likhet med renhold handler det også om ivaretakelse av materielle verdier. Det utføres mange faste repete-
rende oppgaver. 
 
Kommunale bygg, anlegg, eiendommer, utleieboliger og næringsbygg. For å kunne opprettholde en forsvarlig stan-
dard på den kommunale bygningsmassen er det nødvendig å gjennomføre omfattende vedlikehold. Vedlikeholds-
planen for kommunale bygg er ikke fulgt opp med nødvendige bevilgninger. En god del av bygningsmassen bærer 
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sterkt preg av manglende vedlikehold. Uten en større innsats på dette området vil det i løpet av noen år bli en dra-
matisk reduksjon av standard på en del bygninger. Vedlikeholdsoppgavene er mange og målsettingen i den vedtatte 
vedlikeholdsplanen er ikke oppfylt så langt. Utfordringer ved å ha gamle bygg er høye driftskostnader og mange 
reparasjoner. I september 2018 presenterte RO utredningen av fremtidens behov for omsorgstjenester i Tydal kom-
mune. Rapporten sier at både innhold og innretning av tjenestetilbudet bør endres for å være bærekraftig frem i tid.  
Rapporten vil danne grunnlag for videre arbeid med evt. nybygg og samlokalisering av tjenester.  
 
Kommunen har et godt og variert tilbud på utleieboliger, dette er nødvendig for å opprettholde bosettingen, og 
rekrutteringen i stillinger i den kommunale organisasjonen. For å redusere driftsutgifter har kommunens eiendoms-
masse blitt redusert de siste årene. Arbeidet med å avhende noen kommunale bygninger vil fortsette i årene frem-
over.  
 
Øvlinglia hyttefelt som kommunen eier består av 32 tomter. Alle disse tomtene var festetomter frem til i fjor. Nå er 
23 av tomtene solgt og høsten 2019 har 2 nye festere meldt interesse for kjøp og innløsing av sine festekontrakter. 
Deling, oppmåling og salg vil etter planen bli sluttført i 2019.  
 
Høyere utgifter til strøm pga. økte priser. «Frikrafta» som tidligere ble inntektsført på ansvar 5132 er for neste år 
tatt ut og inntektsføres på annet ansvar. Internfaktureringen mellom vaktmester og omsorg er tatt bort. Det forven-
tes økte leieinntekter i året som kommer både på egne bygg og utleieboliger. 
 
 

Drift 

Påkrevd målesystem og ny automatikk for veibelysningen i Tydal er i henhold til budsjett 2019 under installasjon. 
Dette vil gi en bedre styring av veibelysningen som gjør at vi til tider kan slukke lyset og spare strøm. Det vil utover 
høsten jobbes med fylkeskommunal overtakelse av deler av veibelysningen. Strømutgifter øker kraftig og øker kost-
nadene. 
 
I Tydal er ca. 17 km veg definert som kommunal veg. Tilgjengelige vedlikeholdsmidler rekker ikke til å opprettholde 
ønsket standard. Det har så langt i året ikke vært ressurser til å igangsette revisjon av vegplan for Tydal kommune. 
 
 

Renovasjon 

Renovasjonsordningen for Tydal må sies å fungere bra, kommunen mottar positive tilbakemeldinger på gjenbruks-
torget og returpunktet på Stugudalen. Innherred Renovasjon er opptatt av miljø og gjenvinningsgrad, det er i løpet 
av 2019 innført 4-dunkssystem med utsortering av glass og metall for husstandene. Tydal kommune vil i løpet av 
kommende år foreta en gjennomgang av leieavtalen mellom kommunen og IR angående leie av mannskap til betje-
ning av gjenbrukstorget, dette for å se om denne avtalen er hensiktsmessig for oss videre. 
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Brann og feiing 

Brannledelse, feiing/tilsyn er et tjenestekjøp fra Røros kommune, organisert som interkommunalt samarbeid med 
Røros, Os og Holtålen. Utrykningsstyrke har base i Tydal brannstasjon, oppmøtestatistikk er god og oppdragene løses 
tilfredsstillende.  Arbeidet med utredning felles brann- og redningstjeneste i Værnesregionen for Stjørdal, Selbu, 
Meråker og Tydal, er tatt opp igjen og kommer forhåpentlig til behandling i de enkelte kommunene i løpet av 2019. 
Røros, Holtålen og Os jobber også med et styrket samarbeid for et felles brannvesen. Tydal er også velkommen til å 
delta i dette samarbeidet. Kommunen vil derfor se på begge løsningene for å vurdere hvilken løsning som blir best 
for Tydal kommune.  
 
Feiing-og tilsyn av fritidsboliger er kommet i gang i løpet av året, men ikke i ønsket omfang da det er mangel på 
utdannede feiere. Røros skal styrke feiertjenesten og vil ansette flere feiere innen kort tid.  
 

Mål 2020 – 2023 

 Redusere utgiftene i sektoren og likevel yte gode tjenester.  

 Selvkostfond i balanse.  

 Få på plass en varig samarbeidsmodell brann- og redningstjeneste.  

 Fokus på kjerneaktivitet i sektoren.   

 Gjennom inkluderende og effektive planprosesser få på plass gode planverk for kommunen.  

 Følge opp kommunens overordnede planer.  

 
 

Kommunale avgifter og gebyrer 

Kommunen leverer en lang rekke tjenester som er betalbare innenfor sektoren. Det kan f.eks. nevnes vann- og av-
løpsavgifter, byggesak, plan og oppmåling med flere. Disse inntektene er av meget stor betydning for finansiering av 
disse tjenestene og at kommunen kan levere god kvalitet og tilstrekkelig kvantitet på tjenestene.  
 
Nivået på avgiftene/gebyrene virker sterkt inn på budsjettbalansen. Reduserer man avgiftene/gebyrene i forhold til 
rådmannens forslag oppstår det en underdekning i budsjettet som må inndekkes. 
 
Se nærmere om gebyrgrunnlag for vann- og avløpsavgifter nedenfor. Det vises til eget dokument (gebyrregulativ) 
hvor nye satser fremgår. 
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7.5.1 Driftsbudsjett 

 

 

Måten budsjettet settes opp på er under endring. Sammenligning over flere år vil ikke nødvendigvis gi et riktig 
bilde. Sektoren vil samlet sett få noe lavere rammer. 
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De enkelte driftstiltakene 
Forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 – 2023 inneholder følgende driftsendringer: 
 

Kapittel : Administrasjon - Saksbehandling 

Tiltak 038: 5102 - Digitalisering av eiendomsarkivet 

Beskrivelse Målet er å forenkle og forbedre måten å levere offentlig tjeneste på. Som et ledd i det å tilby innbyggere og nærings-

liv gode brukervennlige og helhetlig digitale tjenester bør eiendomsarkivet digitaliseres. Digitaliseringen vil sikre ar-

kivmaterialet for fremtiden og lette saksbehandlingen på bla. byggesak. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Byggesak, plan og oppmåling (5102) 

    1.5102.302.1375.0 

        Kjøp fra IKS 

 
480 000 0 0 0 480 000 

    1.5102.302.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-480 000 0 0 0 -480 000 

Sum utgifter 
 

480 000 0 0 0 480 000 

Sum inntekter 
 

-480 000 0 0 0 -480 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 039: 5102 - Kommuneplanens arealdel 

Beskrivelse Dagens KPA har en del mangler. Det er også utarbeidet en samfunnsplan som gir nye retningslinjer for utviklingen av 

kommunen. Arbeidet med revisjonen av KPA er i gang og vil fortsette i 2020. Sweco AS er etter en anbudskonkur-

ranse innleid til å hjelpe kommunen med dette arbeidet. Hovedvekten av utgiftene vil komme i 2020. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Byggesak, plan og oppmåling (5102) 

    1.5102.301.1270.0 

        Konsulenttjenester 

 
500 000 0 0 0 500 000 

    1.5102.302.1951.0 

        Bruk av næringsfond 

 
-500 000 0 0 0 -500 000 

Sum utgifter 
 

500 000 0 0 0 500 000 

Sum inntekter 
 

-500 000 0 0 0 -500 000 

Sum netto 
 

0 0 0 0 0 

- 

Tiltak 036: 5102 Økte betalingssatser 

Beskrivelse Økte gebyrer vil gi en økt inntekt på ca. 30 %.  

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Byggesak, plan og oppmåling (5102) 

    1.5102.303.1620.0 

        Gebyrinntekter 

 
-400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000 

Sum utgifter 
 

0 0 0 0 0 

Sum inntekter 
 

-400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000 

Sum netto 
 

-400 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 600 000 

- 
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Kapittel : Kjøkken - Vaskeri 

Tiltak 034: 5135 Reduksjon i utgift fastlønn kjøkken 

Beskrivelse Reduksjon av lønnsutgifter på fastlønn, vakant stilling, pga. verdiskapning lærling. Kun 2020. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Kjøkken og vaskeri (5135) 

Sum utgifter 
 

-100 000 0 0 0 -100 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-100 000 0 0 0 -100 000 

- 

 

Tiltak 044: 5135 Redusert bemanning, innsparing på kjøkken/vaskeri 

Beskrivelse Reduksjon av driftsutgifter - lønn. Stillingsprosent trekkes inn. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Kjøkken og vaskeri (5135) 

Sum utgifter 
 

-38 800 -97 000 -97 000 -97 000 -329 800 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-38 800 -97 000 -97 000 -97 000 -329 800 

- 

 

Kapittel : FDV-tjenester 

Tiltak 053: 5104 Redusering av kommunal vaktordning 

Beskrivelse Gjennomgang av sentrale krav til vaktordning. Dagens ordning er for dyr. Det vil jobbes med en alternativ løsning for 

kommunal vakt.  

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Kommunal vaktordning (5104) 

Sum utgifter 
 

-374 000 -374 000 -374 000 -374 000 -1 496 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-374 000 -374 000 -374 000 -374 000 -1 496 000 

- 

 

Tiltak 033: 5130 Redusert bemanning, innsparing renhold 2020 

Beskrivelse Reduksjon av driftsutgifter - lønn. Stillingsprosent trekkes inn. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Renhold (5130) 

Sum utgifter 
 

-101 311 -142 000 -325 000 -325 000 -893 311 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

-101 311 -142 000 -325 000 -325 000 -893 311 

- 
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Tiltak 045: 5131 Redusert bemanning, innsparing vaktmester 

Beskrivelse Reduksjon av driftsutgifter - lønn. Stillingsprosent trekkes inn. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Vaktmester (5131) 

Sum utgifter 
 

0 -105 000 -283 000 -618 000 -1 006 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

0 -105 000 -283 000 -618 000 -1 006 000 

- 

 

Kapittel : Bygg 

Tiltak 049: 5132 Maling kommunale bygg 

Beskrivelse Det er et stort etterslep på maling av egne bygg.  

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Kommunale bygg, anlegg og eiendommer (5132) 

Sum utgifter 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 

- 

 

Tiltak 047: 5132 Oppgradering av heiser 

Beskrivelse Utbedring/oppgradering av heiser i kommunale bygg. Etter heiskontroll har vi fått krav om utbedringer.  

Kommunale bygg har krav om universell utforming, og dermed også heis. Flere heiser tilfredsstiller ikke dagens krav 

og trenger utbedringer.  

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Kommunale bygg, anlegg og eiendommer (5132) 

Sum utgifter 
 

220 000 180 000 190 000 0 590 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

220 000 180 000 190 000 0 590 000 

- 

 

Tiltak 046: 5132 Ventilasjonsanlegg kommunale bygg  

Beskrivelse Bytte av ventilasjonsanlegg. Flere bygg trenger oppgradering av anlegg. I barnehagen finnes det ikke reservedeler 

ved havari. Dette blir byttet høst 2020 hvis ikke andre anlegg ryker først. 

- - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sted Ansvar: Kommunale bygg, anlegg og eiendommer (5132) 

Sum utgifter 
 

150 000 150 000 0 0 300 000 

Sum inntekter 
 

0 0 0 0 0 

Sum netto 
 

150 000 150 000 0 0 300 000 
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7.5.2 Investeringsbudsjettet unntatt vann og avløp (selvkost) 

Kapittel : Bygg 

Tiltak 010: 5132 - Forprosjekt omsorgsboliger, helse- og adm. bygg 

Beskrivelse Forstudie utarbeidet av RO i 2018. Fremlagt for kommunestyret september 2018. 

Det vil i løpet av 2020/21 gjennomføres en grundig analyse og beregninger av kostnader og innsparingspotensialer. Det må 

vurderes flere alternativer og kostnader må synliggjøres. 

- 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

750 000 0 0 0 750 000 

Sum annet 
     

-150 000 0 0 0 -150 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

600 000 0 0 0 600 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 

- 

 

Tiltak 005: 5132 - Helse, omsorg- administrasjonsbygg 

Beskrivelse Tallene som presenteres her har ingen nærmere beregninger bak seg og er kun ment å vise at det vil komme store nye 

finanskostnader. 

- 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

0 0 60 000 000 0 60 000 000 

Sum lån 
     

0 0 -60 000 000 0 -60 000 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

0 0 0 0 0 

Sum renter 
     

0 0 1 500 000 1 762 500 3 262 500 

Sum avdrag 
     

0 0 0 1 500 000 1 500 000 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Driftskonsekvenser - 

Sted Ansvar: Kommunale bygg, anlegg og eiendommer (5132) 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 1 500 000 2 462 500 3 962 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Tiltak 006: 5132 Komm.bygg driftskontroll 2020 

Beskrivelse Midler til utbygging av driftskontrollsystemer for kommunale bygg, dette gjelder systemer som styrer lys, varme og låsing. 

Det forutsettes at det fremmes søknad til ENOVA for større tiltak som gir inntjening av kapitalen i løpet av få år.  

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 

Sum annet 
     

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 

- 

 

Tiltak 007: 5133 Salg av kommunal eiendom 2020  

Beskrivelse Det budsjetteres med inntekter salg av kommunale boliger, tomter og næringsbygg. Inntektene fordeles på riktig ansvar 

ved årsslutt. Brukes til finansiering av investeringer de respektive år. 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

1 000 000 1 000 000 0 0 2 000 000 

Sum annet 
     

-1 000 000 -1 000 000 0 0 -2 000 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

0 0 0 0 0 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 

- 

 

Kapittel : Drift 

Tiltak 011: 5150 - Asfaltering 

Beskrivelse Det er behov for å oppruste vei- og parkering rundt kulturhuset og rådhus 2 m.m. Hull i asfalten på gangfelt etter arbeidet 

med sentrumsprosjektet må tettes. Det jobbe sopp mot Statens vegvesen for å spleise på et nytt dekke på gangfelt i sen-

trum. Usikker på resultatet.  

Trønderenergi skal tette asfalten etter deres arbeid ved Rådhus 2 som er blitt gjennomført i 2019. Kommunen må skifte ut 

en del masser for at ny asfalt skal vare. Skråningen opp til Kulturhuset er også tenkt rettet ut slik at det muliggjør tilgang til 

baksiden av Kulturhuset.  

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

1 200 000 0 0 0 1 200 000 

Sum annet 
     

-100 000 0 0 0 -100 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

1 100 000 0 0 0 1 100 000 

- 
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Tiltak 002: 5151 - Påkosting Moen bru 

Beskrivelse Rådgivende ingeniørfirma SafeControl har i 2019 foretatt spesialinspeksjon av Moen bru og konkluderer i sin tilstandsvur-

dering med at skader og mangler på brua er av slik omfang at dette må utbedres innen 3 år. Eksisterende bruklasse er 

BK10. Inntil påkosting som vil gi brua en varig forbedring og forlenget levetid er foretatt så nedskiltes brua til BKt8/BK8.  

Kostnadsberegnet til kr. 2 430 000,- i nå i 2019. 

Prisjustert foreslås avsatt kr. 2 600 000,- til dette i 2022. 

Priser inkl. mva. 

- 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

0 0 2 600 000 0 2 600 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

0 0 2 600 000 0 2 600 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 

- 

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak 

Sum renter 
     

0 0 1 500 000 1 762 500 3 262 500 

Sum avdrag 
     

0 0 0 1 500 000 1 500 000 

Sum andre driftskonsekvenser 
     

0 0 0 0 0 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 1 500 000 3 262 500 4 762 500 

- 

De fleste investeringstiltakene er finansiert med langsiktige lån. Investeringsbudsjettet finansieres samlet og det er 
bare lån til finansiering av omsorgsboliger, helse- og adm. bygg som kommer fram i oppsettet ovenfor. 
 
 

7.5.3 Vann og avløp 

Lov og forskrift:  

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 127. 

 Forurensningsforskriftens kapittel 16, Kommunale vann- og avløpsgebyrer  
 
Loven slår fast at det skal være et engangsgebyr for tilknytning og et årsgebyr.  
 
Forurensningsforskriftens kap.16 § 1 fastsetter rammene for gebyrene: 
«Vann- og avløpsgebyrer fastsatt i medhold av lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter skal 
ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Ved beregning av selvkost 
bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til 
grunn. 
 
Kommunen fastsetter i forskrift regler for beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyrene, samt gebyrenes stør-
relse, innenfor rammene av denne forskriften. Før kommunen gjør vedtak om gebyrenes størrelse, skal det foreligge 
et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostna-
der på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem år. Overslaget skal så vidt mulig utarbeides i 
sammenheng med kommunens rullerende økonomiplan. Det skal også foreligge et overslag over hvilke beløp geby-
rene antas å innbringe.» 
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Vann- og avløpsområdet har blitt en stor virksomhet med en samlet omsetning på over 8,4 mill. kr ekskl. mva. i 2018. 
I 2018 ble det investert betydelige midler i vann- og avløpstjenesten som fører til økt selvkostgrunnlag. Det er vedtatt 
at vann- og avløpstjenestene skal leveres til selvkost, dvs. at inntektene skal dekke utgiftene fullt ut. Inntektene er 
ikke høye nok til å dekke utgiftene. 
 
Inntektene har økt de senere årene som en følge av høyere gebyrer og at flere har blitt tilkoblet tjenestene, men 
kostnadene er likevel høyere enn inntektene. Det fører til underdekning og at kommunen må finansiere de mang-
lende inntektene med andre bevilgninger. 
 
Tabellen viser resultat, dekningsgrad og fremførbart underskudd for henholdsvis vann og avløp. 
 

2018 Vann Avløp 

Resultat - kr 111.557,- - kr 498.351,- 

Finansiell dekningsgrad i % 97,7 % 87,8 % 

Fremførbart underskudd 31.12. - kr 146.784,- - kr 1.079.787,- 

 
 
Vann- og avløpstjenesten gikk med underskudd på til sammen kr 609.908,- i 2018. Avløp gikk med størst underskudd 
med nesten 0,5 mill. kr.  Finansiell dekningsgrad (gebyrinntekter i forhold til gebyrgrunnlaget) for avløp var i 2018 på 
87,8 % og vann 97,7 %. Totalt fremførbart underskudd for disse tjenestene er pr 31.12.18 på over 1,2 mill. kr.  
 
Manglende kostnadsdekning er bekymringsfullt. Den uheldige utviklingen vil fortsette hvis det ikke settes i verk tiltak 
for å bringe tjenestene opp på selvkost. Det må sees både på utgiftsnivået, gebyrnivået og om det skulle være spe-
sielle avtaler som gir tjenestene lavere inntekter. Det vil komme nærmere vurderinger omkring dette på et senere 
tidspunkt. Tydal kommune har i alle år subsidiert vann- og avløpstjenestene. Det har ført til store tap av inntekter og 
derav mindre ressurser til andre tjenester. 
 

De to siste årene er det foretatt betydelige grunnlagsinvesteringer i vann- og avløp for fritidsbebyggelsen i Stugudal, 
målet har vært er å tilknytte flere abonnenter. I denne perioden er det tilkoblet ca. 100 nye abonnenter på vann- og 
avløp. Infrastrukturen er dimensjonert for å koble til enda flere i årene som kommer. For å opprettholde og styrke 
grunnlaget for de kommunaltekniske tjenestene er det viktig at kommunen fortsetter utbyggingen av nye områder, 
men det anbefales i en periode å ta ut potensialet i allerede gjennomført utbygging for å få selvkostfond i balanse. 
For å få flere abonnenter, og for å begrense uheldig utslipp, må kommunen komme i gang med tilsyn av gamle 
avløpsløsninger. Det er også nødvendig å se på nye anlegg, siden disse mange ganger kan bygges feil og påfølgende 
utslipp.  
 
Mattilsynet har gitt Tydal kommune pålegg om utbedring av UV-anleggene i Gressli – og Hilmo vannverk i 2020. Det 
er i årsbudsjettet 2020 foreslått avsatt nødvendige midler til dette. Opplevde kapasitetsproblemer ved Gressli vann-
verk løses i inneværende årsbudsjett, mens midler til å avhjelpe dette for Hilmo vannverk foreslås avsatt i årsbudsjett 
2020.  
 
Stugudal renseanlegg ble i sin tid planlagt og bygd som renseanlegg der slammet skulle sluttbehandles. Anlegget var 
et pionerprosjekt, og det finnes ingen sammenlignbare anlegg. Dette viste seg å ikke fungere og det har vært mye 
feil ved anlegget. Nå er driftsproblemene såpass store at renseprinsippet må legges om, det finnes hverken deler 
eller leverandør av utstyret til sluttbehandling. Nødvendig omlegging løses innenfor rammene av årets investerings-
post for avløp. Utgifter til strøm i vann- og avløpsanlegg øker kraftig. 
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7.5.4 Investeringer i vann og avløp (selvkost) i planperioden  

Følgende investeringer foreslås gjennomført i planperioden: 
 

Kapittel : VAR-område 

Tiltak 004: 5160/5170 Vann-Avløp (Selvkostområdet) 

Beskrivelse 2020 

Nye UV-anlegg Græsli og Hilmo kr 400.000,-. 

Vanntank Hilmo kr 150.000,-. 

Hovedvannledning Rotvoldlia - PV3 v/fotballbane Stugudal kr 150.000,-. 

Tilknytning nye abonnenter vann kr 200.000,-. 

Tilknytning nye abonnenter avløp kr 200.000,-. 

 

2021 

Tilknytning nye abonnenter vann kr 200.000,-. 

Overvåkningsutstyr vann kr 100.000,-. 

Tilknytning nye abonnenter avløp kr 200.000,-. 

 

2022 

Tilknytning nye abonnenter vann kr 200.000,-. 

Tilknytning nye abonnenter avløp kr 200.000,-. 

 

2023 

Tilknytning nye abonnenter vann kr 200.000,-. 

Tilknytning nye abonnenter avløp kr 200.000,-. 

 

Alle beløp budsjettert uten mva. 

- 

- - Totalt Investert Tidligere 

brukt 

Brukt i år 2020 2021 2022 2023 Gjenstående 

- - - - - - 2020 2021 2022 2023 Totalt 

Sum investeringer 
     

1 100 000 600 000 400 000 400 000 2 500 000 

Netto finansiering nye tiltak 
     

1 100 000 600 000 400 000 400 000 2 500 000 

SUM NETTO DRIFTSKONSE-

KVENSER 

     
0 0 0 0 0 

 
 
De foreslåtte investeringene i vann og avløp i planperioden er minimumsinvesteringer. Det er ikke tatt høyde for 
ytterligere utbygging av vann og avløp i områder med fritidsbebyggelse i planperioden. 
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7.5.5 Gebyrgrunnlag vann 

 
 
 
I gebyrgrunnlaget for vann er det hensyntatt foreslåtte investeringer i planperioden. Avgiftsgrunnlaget viser at ge-
byrene må økes betydelig, både for å dekke driftskostnadene, men også for å dekke opp tidligere akkumulerte un-
derskudd. Rådmannen foreslår å øke normalgebyr, abonnementsgebyr og forbruksgebyr med 12 % i 2020, mens 
tilknytningsgebyret holdes uendret. 
 
Av tabellen ser vi at selv med 12 % økning av gebyrene i 2020 vil det bli underdekning. Det innebærer at gebyrene 
må økes ytterligere utover i planperioden. I tillegg skal de negative selvkostfondene (tidligere akkumulerte under-
skudd) dekkes inn. 
 
 

7.5.6 Gebyrgrunnlag avløp 

 
 
 
I gebyrgrunnlaget for avløp er det hensyntatt foreslåtte investeringer i planperioden. Avgiftsgrunnlaget viser at ge-
byrene må økes betydelig, både for å dekke driftskostnadene, men også for å dekke opp tidligere akkumulerte un-
derskudd. Rådmannen foreslår å øke normalgebyr, abonnementsgebyr og forbruksgebyr med 12 % i 2020, mens 
tilknytningsgebyret holdes uendret. 
 
Av tabellen ser vi at selv med 12 % økning av gebyrene i 2020 vil det bli underdekning. Det innebærer at gebyrene 
må økes ytterligere utover i planperioden. I tillegg skal de negative selvkostfondene (tidligere akkumulerte under-
skudd) dekkes inn. 
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7.6 Tydal menighet 

Lov om Den norske kirke (kirkeloven) fra 1996 regulerer bl.a. kommunenes ansvar for en del oppgaver. Kommunen 
har det økonomiske ansvaret for den kirkelige virksomheten i kommunen, og vil være forpliktet til å dekke utgifter 
til formål i samsvar med kirkelovens § 15. Kommunen skal utrede følgende utgifter: 
 
a) Utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker. 
b) Utgifter til anlegg og drift av gravplasser. 
c) Utgifter til stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leer av kirkelig fellesråd. 
d) Driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold. 
e) Utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring. 
f) Utgifter til kontorhold for prester. 
 
Kommunens økonomiske ansvar for den kirkelige virksomhet er uttømmende gjengitt i kirkelovens §15 bokstav a) - 
f).  
 
Tabellen viser utviklingen i tilskuddene til menighetsrådet de siste to årene og rådets budsjettforslag for 2020. Råd-
mannens forslag til tilskudd for 2020 står i kolonnen ut til høyre. 
 

 
 
 
Driftsbudsjettet 

Menighetsrådet fremmer et budsjettforslag med uforandret tilskudd til kirker/kirkelig administrasjon og en økning 
på kr 74.000,- tilsvarende 135 % til drift av gravlunder. Den store økningen begrunnes i at rådet mener at bevilg-
ningene er alt for lave og at det går utover arbeidet som skal gjøres. Rådmannens forslag for 2020 er uforandrede 
budsjettrammer for rådet. Før kommunen kan vurdere økte budsjettrammer må rådet ha en totalgjennomgang av 
sin virksomhet herunder om deler av bevilgningen til kirker/kirkelig administrasjon kan omdisponeres til drift av 
gravlunder. 
 
Rådet opplyser at de har til sammen 1,45 årsverk fordelt på følgende stillinger: 
 

 50 % stilling kirkeverge/daglig leder 

 50 % stilling kirketjener/kirkegårdsarbeider 

 15 % stilling kirketjener 

 30 % stilling organist 

 
De foreslåtte bevilgningene til drift for 2020 gir menighetsrådet rammer til å videreføre dagens driftsnivå. 

Driftstilskudd 2018 2019 2020 MBF Endring % 2020 RBF Endring %

Kirker 1 200 000 1 200 000 1 200 000 0 % 1 200 000 0 %

Gravlunder 55 000 55 000 129 000 135 % 55 000 0 %

Sum drift 1 255 000 1 255 000 1 329 000 6 % 1 255 000 0 %
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8 Saldering, finansielle måltall, langsiktig gjeld og finansutgifter 

8.1. Korrigert netto driftsresultat 
 
Rådmannens forslag til korrigert netto driftsresultat viser følgende størrelser: 
 

 

 
 

 
Netto driftsresultat er hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser årets 
driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommuner og fylkeskommuner har til 
disposisjon til avsetninger og investeringer. Over tid må kommunens netto driftsresultat være positivt for å sikre en 
bærekraftig økonomi og en effektiv ressursbruk. Etter saldering er korrigert netto driftsresultat fortsatt negativt alle 
årene i planperioden, men det er en stor forbedring i forhold til konsekvensjustert netto driftsresultat, jf. kapittel 6. 
Se nærmere om dette i kapittel 8.4. 
 
 

8.2. Saldering av budsjettet for 2020 og økonomiplanen for perioden 20221 – 2023  

Budsjettet for 2020 og de øvrige årene i planperioden er saldert med bruk av disposisjonsfond slik: 
 

 
 
Salderingen ivaretar balansekravet som kommuneloven med forskrifter stiller. 
 
 

8.3. Kommunens overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk politikk 

I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019 ble det bl.a. 
vedtatt følgende handlingsregler og mål for budsjettet 2019 og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022: 
  

 
 

 For å skape en robust økonomi og tilstrekkelig handlingsrom skal netto driftsresultat være minimum 1,7 % i 
løpet av planperioden. 
 

 Disposisjonsfondet skal være minimum 9 % av brutto driftsinntekter. 
 

 

Disposisjonsfond mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Bruk -5,1 -2,5 -1,7 -0,1 -1,0 -0,8

Avsetning 3,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0



 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023 Side 70 av 78 

 
 

8.4 Målet om korrigert netto driftsresultat på minimum 1,7 % 

Målet innebærer at det årlig må avsettes ca. 2,3 mill. kr med budsjetterte brutto driftsinntekter på ca. 135 mill. kr 
(2020).  
 

 

 
Svært god  
måloppnåelse 

God 
måloppnåelse 

Akseptabel  
måloppnåelse 

Dårlig 
måloppnåelse 

Svært  
dårlig måloppnåelse 

 
 

Korrigert netto driftsresultat er negativt hvert år i planperioden med 1,7 mill. kr tilsvarende 1,3 % i 2020. For årene 
2021 – 2023 er det henholdsvis negativt med 0,1 mill. kr, 1 mill. kr og 0,8 mill. kr. I prosent utgjør det henholdsvis 
0,1%, 0,8 % og 0,6 %. Bedringen skyldes at mange av de tiltakene som er foreslått for å bedre budsjettbalansen får 
økt virkning utover i planperioden. Forverringen i 2022 og 2023 skyldes at finanskostnadene på først og fremst helse- 
og administrasjonsbygg og omsorgsboliger kommer inn for fullt. 
 
I forhold til målet som kommunestyret har vedtatt for netto driftsresultat er det fortsatt et godt stykke igjen for å 
frigjøre 1,7 % av budsjetterte brutto driftsinntekter, men vi er på rett vei. Tabellen ovenfor viser at det er 3 % av 
driftsinntektene for 2020, 1,8 % for 2021, 2,5 % for 2022 og 2,3 % for 2023 for å nå målet. 
 
Over tid må kommunens netto driftsresultat være positivt for å sikre en bærekraftig økonomi og en effektiv ressurs-
bruk. Ved å gjennomføre det vil man sikre at det ikke oppstår ubalanse i økonomien. 

 
 
8.5. Målet om 9 % disposisjonsfond 

Målet innebærer at kommunen skal ha minst 12 mill. kr i disposisjonsfond med brutto driftsinntekter på ca. 135 mill. 
kr (2020). Disposisjonsfond er viktig å ha som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd, svingninger i økonomien og 
som egenkapital i investeringer. Avsetninger til disposisjonsfond kan kun skje hvis det er positivt netto driftsresultat. 
Som vi ser ovenfor er netto driftsresultat negativt alle årene i planperioden og det er dermed ikke mulig å sette av 
til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet er brukt til å saldere negativt netto driftsresultat alle årene i planperioden. 
Det gir slik utvikling av disposisjonsfondet: 
 
 

 
 

Begrep 2018 2019 B 2020 2021 2022 2023

Korr. nto. dr. res.i % 1,7 % -2,2 % -1,3 % -0,1 % -0,8 % -0,6 %

Kommunens eget mål i % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %

Pluss/minus mål %-poeng 0,0 % -3,9 % -3,0 % -1,8 % -2,5 % -2,3 %

Korr. nto. dr. res. i mill. kr 2,3 -2,7 -1,7 -0,1 -1,0 -0,8 

Kommunens eget mål i mill. kr 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Pluss/minus mål mill. kr 0,0 -5,0 -4,0 -2,4 -3,3 -3,1 

Disposisjonsfond mill. kr 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo 01.01 19,5 17,5 19,1 17,4 17,3 16,3

Bruk -5,1 -2,5 -1,7 -0,1 -1,0 -0,8

Avsetning 3,1 4,1

Saldo 31.12. 17,5 19,1 17,4 17,3 16,3 15,5

Disp. fond % av dr. innt. 12,6 % 13,6 % 12,4 % 12,4 % 11,6 % 11,1 %
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Ved utgangen av 2020 er disposisjonsfondene anslått til ca. 17,4 mill. kr som utgjør 12,4 % av driftsinntektene. Stør-
relsen på netto driftsresultat i planperioden gjør at fondsbeholdningen vil synke med ca. 3,6 mill. kr til ca. 15,5 mill. 
kr som utgjør ca. 11,1 % ved utgangen av planperioden i 2023. Selv med denne nedgangen ligger disposisjonsfondet 
over målet som kommunen har satt seg (9 % av driftsinntektene). Det er likevel viktig å opprettholde en høy behold-
ning på fondet som buffer ved et eventuelt driftsunderskudd, svingninger i økonomien og som egenkapital i investe-
ringer. 
 
 

8.6. Langsiktig lånegjeld 

De foreslåtte investeringene vil gi følgende utvikling av den langsiktige lånegjelda: 

 

 
 
 
Den totale lånegjelda vil være noenlunde uforandret de to første årene i planperioden. Deretter vil den øke kraftig 
til ca. 152 mill. kr i 2022.  Endringene skyldes i hovedsak opptak av lån til investeringer i helse- administrasjonsbygg 
og omsorgsboliger. Denne økte lånegjelda vil i stor grad påvirke kommuneøkonomien. 
 
De langsiktige lånene som påvirker kommuneøkonomien øker fra ca. 40 mill. kr ved utgangen av 2019 til ca. 95 mill. 
kr ved utgangen av planperioden. 
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8.7. Driftsbelastende finansutgifter 

 

 
 
De driftsbelastende finansutgiftene (renter og avdrag) vil være noelunde uforandret de to første årene i planperio-
den. Deretter vil de øke kraftig til ca. 4,3 mill. kr i 2022 og 6,1 mill. kr i 2023. Endringene skyldes i hovedsak opptak 
av lån til investeringer i helse- administrasjonsbygg og omsorgsboliger. Den økte lånegjelda vil i stor grad påvirke 
kommuneøkonomien. 
 
Finansutgiftene er beregnet med utgangspunkt i gjeldende avtaler og estimert rentebane i årene 2020 – 2023. 
 
 

8.8. Rentefølsomhet på driftsbelastende gjeld 

Kommunen er følsom for renteoppgang på den driftsbelastende gjelda. Grafen under viser endringer om renten øker 
med henholdsvis 1 og 2 %-poeng i forhold til dagens rentenivå. 

 

 

 
Øker renten i 2022 med 1 %-poeng så øker de driftsbelastende renteutgiftene med om lag 1,1 mill. kr. En økning på 
2 %-poeng vil nedføre en økning i driftsbelastende renteutgifter på 2,2 mill. kr. Økte renteutgifter på den driftsbe-
lastende lånegjelda må inndekkes. Store investeringer i 2022 gjør at de driftsbelastende renteutgiftene øker kraftig. 
Kommunen blir da mer sårbar før renteøkninger. Dette kan delvis ivaretas med en høyere andel lån med fast rente. 
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9. Oppsummering 
 
Driftsinntektene har de senere årene gått kraftig ned og kommunen må tilpasse seg et lavere driftsnivå. Arbeidet 
med å redusere drifta vil måtte fortsette i flere år framover. Bakgrunnen for den dårligere kommuneøkonomien 
skyldes først og fremst stor nedgang i eiendomsskattene, stor nedgang i antall grunnskolebarn og stor nedgang i 
antall barnehagebarn. 
 
Forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020 – 2023 har reelt lavere ramme for alle sektorene 
med unntak av sektor næring og landbruk som følge av omstillingsbehov.  
 
I investeringsbudsjettet er det for 2020 og 2021 avsatt bare beskjedne budsjettmidler. I 2022 er det foreslått store 
investeringer i helse- omsorgs- og administrasjonsbygg. Investeringen vil få store årlige finansutgifter med full be-
lastning i 2023. 
 
Flere betalingssatser og gebyrer vil få en merkbar økning. For tjenestene vann, avløp og feiing har ikke kommunen 
store nok inntekter til å dekke utgiftene (selvkost). De foreslåtte økningene for 2020 vil sannsynligvis heller ikke føre 
til at selvkost oppnås. Etter all sannsynlighet må det til ytterligere økninger i 2021. Gebyrene for arbeider/behandling 
av saker etter plan- og bygningsloven er lave og vil få en vesentlig økning for 2020. Økningen vil føre til økte inntekter 
for disse tjenestene og er helt nødvendige for å kunne levere gode tjenester. 
 
Kommunens virksomheter vil merke den reduserte ressurstilgangen, men rådmannen er av den oppfatning at kom-
munen fortsatt vil levere gode tjenester. 
 
Kommuneøkonomien må bedres ytterligere. Det er fortsatt et godt stykke igjen til å nå målet om årlig å frigjøre 1,7% 
av driftsinntektene. Bedring av kommuneøkonomien vil gjøre kommunen mer robust i forhold til valg man har tatt 
med å bestå som egen kommune. Det gir større muligheter til å møte fremtidens utfordringer gjennom vekst og 
utvikling. Samtidig gir det muligheter til større grad av vedlikehold av bygg og anlegg samt å realisere nødvendig 
infrastruktur i det kommunale tjenestetilbudet. 
 
Driftsbudsjettet er meget stramt og har ingen reserver.  
 
Ved å ha økonomisk handlefrihet kan man over tid gi det beste tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. 
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10. Økonomiske oversikter 
 

10.1 Økonomisk oversikt drift 
 

Økonomisk oversikt drift   Tall i 1.000 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Brukerbetalinger  -4 961 -3 887 -4 198 -4 198 -4 198 -4 198 

Andre salgs- og leieinntekter  -28 029 -23 545 -30 017 -29 517 -29 617 -30 117 

Overføringer med krav til motytelse  -15 205 -5 643 -7 677 -7 419 -7 419 -7 419 

Rammetilskudd  -29 093 -31 628 -33 895 -33 495 -33 495 -33 495 

Andre statlige overføringer  -4 619 -1 989 -215 -215 -215 -215 

Andre overføringer  -1 844 -195 -470 -470 -470 -470 

Skatt på inntekt og formue  -20 928 -19 462 -19 982 -19 982 -19 982 -19 982 

Eiendomsskatt  -23 198 -18 400 -17 700 -17 700 -17 700 -17 700 

Andre direkte og indirekte skatter  -19 152 -20 096 -20 096 -20 096 -20 096 -20 096 

SUM DRIFTSINNTEKTER (B)  -147 028 -124 845 -134 251 -133 093 -133 193 -133 693 

Lønnsutgifter  68 045 63 564 64 088 61 994 61 412 61 077 

Sosiale utgifter  13 641 14 029 15 339 15 093 15 064 15 064 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 

komm tjenesteprod  

24 438 17 956 22 004 21 577 21 228 20 260 

Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

komm tjprod  

13 830 17 698 17 828 17 178 17 178 17 178 

Overføringer  18 766 8 795 12 028 12 028 12 028 12 028 

Avskrivninger  8 701 0 8 719 8 719 8 719 8 719 

Fordelte utgifter  -1 122 -340 0 0 0 0 

SUM DRIFTSUTGIFTER (C)  146 299 121 701 140 005 136 589 135 629 134 326 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)  -729 -3 143 5 755 3 497 2 436 633 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  -1 277 -1 014 -1 262 -1 262 -1 262 -1 262 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -234 -190 -100 -100 -100 -100 

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)  -1 511 -1 204 -1 362 -1 362 -1 362 -1 362 

Renteutgifter, provisjoner og andre finans-

utgifter  

1 555 1 873 2 042 1 920 3 594 3 731 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  4 220 2 826 3 800 3 600 3 686 5 152 

Utlån  95 0 0 0 0 0 

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)  5 871 4 700 5 842 5 520 7 280 8 883 

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGS-

TRANSAKSJONER  

4 360 3 496 4 480 4 158 5 918 7 521 

Motpost avskrivninger  -8 701 0 -8 719 -8 719 -8 719 -8 719 

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)  -5 070 352 1 515 -1 065 -365 -565 

Bruk av tidligere års regnskapsmessig 

mindreforbruk  

-1 563 0 0 0 0 0 
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Økonomisk oversikt drift   Tall i 1.000 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Bruk av disposisjonsfond  -3 140 -2 488 -1 700 -100 -1 000 -800 

Bruk av bundne fond  -5 978 -3 630 -6 426 -5 446 -5 246 -5 246 

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)  -10 681 -6 118 -8 126 -5 546 -6 246 -6 046 

Overført til investeringsregnskapet  61 0 500 500 500 500 

Dekning av tidligere års merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger til disposisjonsfond  3 158 0 0 0 0 0 

Avsetninger til bundne fond  8 566 5 766 6 111 6 111 6 111 6 111 

SUM AVSETNINGER (K)  11 785 5 766 6 611 6 611 6 611 6 611 

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFOR-

BRUK (L = I+J-K)  

-3 966 0 0 0 0 0 

 
 

10.2 Budsjettskjema 1A drift 
 

Budsjettskjema 1A drift   Tall i 1.000 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Skatt på inntekt og formue  -20 928 -19 462 -19 982 -19 982 -19 982 -19 982 

Ordinært rammetilskudd  -29 093 -31 628 -33 895 -33 495 -33 495 -33 495 

Skatt på eiendom  -23 198 -18 400 -17 700 -17 700 -17 700 -17 700 

Andre direkte eller indirekte skatter  -19 152 -20 096 -20 096 -20 096 -20 096 -20 096 

Andre generelle statstilskudd  -4 619 -1 989 -215 -215 -215 -215 

Sum frie disponible inntekter  -96 990 -91 575 -91 888 -91 488 -91 488 -91 488 

Renteinntekter og utbytte  -1 277 -1 014 -1 262 -1 262 -1 262 -1 262 

Gevinst på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter provisjoner og andre finans-

utgifter  

1 555 1 873 2 042 1 920 3 594 3 731 

Tap på finansielle instrumenter  0 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån  4 220 2 826 3 800 3 600 3 686 5 152 

Netto finansinntekter/-utgifter  4 498 3 686 4 580 4 258 6 018 7 621 

Dekning av tidl års regnskm merforbruk  0 0 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger  3 158 0 0 0 0 0 

Til bundne avsetninger  8 566 5 766 6 111 6 111 6 111 6 111 

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk  -1 563 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger  -3 140 -2 488 -1 700 -100 -1 000 -800 

Bruk av bundne avsetninger  -5 978 -3 630 -6 426 -5 446 -5 246 -5 246 

Netto avsetninger  1 044 -352 -2 015 565 -135 65 

Overført til investeringsbudsjettet  61 0 500 500 500 500 

Til fordeling drift  -91 387 -88 242 -88 824 -86 166 -85 105 -83 302 

Sum fordelt til drift fra skjema 1B  87 421 88 242 88 824 86 166 85 105 83 302 

Merforbruk/mindreforbruk  -3 966 0 0 0 0 0 
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10.3 Budsjettskjema 1B drift 
 

Budsjettskjema 1B drift   Tall i 1.000 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  1 Politisk styring og fellesfunksjoner 24 793 20 278 23 203 23 033 23 033 23 033 

  2 Oppvekst 16 637 20 586 21 187 20 370 20 370 20 370 

  3 Helse, sosial og omsorg 26 467 29 965 29 678 28 631 28 371 28 394 

  4 Næring, landbruk og kultur 4 021 2 542 1 890 1 890 1 890 1 890 

  5 Teknikk og miljø 14 659 14 953 18 677 18 033 17 032 15 207 

  7 Felles pensjon mm 0 0 - 2 928 -2 928 -2 928 - 2 928 

  8 Skatt, rammetilskudd, finans 844 - 82 -2 883 - 2 863  -2 663 - 2 664 

Nettorammer fordelt til drift 87 421 88 242 88 824 86 166 85 105 83 302 
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10.4 Økonomisk oversikt investering 
 

Økonomisk oversikt investering   Tall i 1.000 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Salg av driftsmidler og fast eiendom  -2 497 -1 500 -1 000 -1 000 0 0 

Andre salgsinntekter  -968 0 0 0 0 0 

Overføringer med krav til motytelse  -664 0 -100 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -1 003 -230 -230 -30 -30 -30 

Statlige overføringer  0 0 0 0 0 0 

Andre overføringer  0 0 0 0 0 0 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak  0 0 0 0 0 0 

SUM INNTEKTER (L)  -5 132 -1 730 -1 330 -1 030 -30 -30 

Lønnsutgifter  0 0 0 0 0 0 

Sosiale utgifter  0 0 0 0 0 0 

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal 

tj.prod.  

10 936 3 640 3 820 1 320 63 720 1 120 

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal 

tj.prod  

203 0 0 0 0 0 

Overføringer  1 003 530 230 30 30 30 

Renteutg, provisjoner og andre finansutg  0 0 0 0 0 0 

Fordelte utgifter  0 0 0 0 0 0 

SUM UTGIFTER (M)  12 141 4 170 4 050 1 350 63 750 1 150 

Avdragsutgifter  1 075 1 267 1 300 0 0 0 

Utlån  2 891 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kjøp av aksjer og andeler  555 500 500 0 0 0 

Dekning tidligere års udekket  0 0 0 0 0 0 

Avsetning til ubundne investeringsfond  0 0 550 1 000 0 0 

Avsetninger til bundne fond  2 839 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)  7 361 3 767 5 350 4 000 3 000 3 000 

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)  14 370 6 207 8 070 4 320 66 720 4 120 

Bruk av lån  -6 640 -5 408 -6 720 -4 320 -66 720 -4 120 

Salg av aksjer og andeler  -12 0 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån  -3 237 -799 -850 0 0 0 

Overføringer fra driftsregnskapet  -61 0 -500 0 0 0 

Bruk av tidligere års overskudd  0 0 0 0 0 0 

Bruk av disposisjonsfond  -2 000 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne driftsfond  -323 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond  -740 0 0 0 0 0 

Bruk av bundne investeringsfond  0 0 0 0 0 0 

SUM FINANSIERING (R)  -13 012 -6 207 -8 070 -4 320 -66 720 -4 120 

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)  1 358 0 0 0 0 0 
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10.5 Budsjettskjema 2A investering 
 

Budsjettskjema 2A investering   Tall i 1.000 Regnskap 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Investeringer i anleggsmidler  12 141 4 170 4 050 1 350 63 750 1 150 

Utlån og forskutteringer  2 891 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kjøp av aksjer og andeler  555 500 500 0 0 0 

Avdrag på lån  1 075 1 267 1 300 0 0 0 

Dekning av tidligere års udekket  0 0 0 0 0 0 

Avsetninger  2 839 0 550 1 000 0 0 

Årets finansieringsbehov  19 502 7 937 9 400 5 350 66 750 4 150 

Bruk av lånemidler  -6 640 -5 408 -6 720 -4 320 -66 720 -4 120 

Inntekter fra salg av anleggsmidler  -2 509 -1 500 -1 000 -1 000 0 0 

Tilskudd til investeringer  0 0 0 0 0 0 

Kompensasjon for merverdiavgift  -1 003 -230 -230 -30 -30 -30 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  -3 901 -799 -950 0 0 0 

Andre inntekter  -968 0 0 0 0 0 

Sum ekstern finansiering  -15 021 -7 937 -8 900 -5 350 -66 750 -4 150 

Overført fra driftsregnskapet  -61 0 -500 0 0 0 

Bruk av tidligere års udisponert  0 0 0 0 0 0 

Bruk av avsetninger  -3 063 0 0 0 0 0 

Sum finansiering  -18 144 -7 937 -9 400 -5 350 -66 750 -4 150 

Udekket/udisponert  1 358 0 0 0 0 0 

 
 
 

10.6 Budsjettskjema 2B investering 
 

Budsjettskjema 2B investering   Tall i 1.000 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 

Andel IKT  Værnesregionen 600 600 600 600 

AV-utstyr møterom 250 0 0 0 

Forprosjekt helse, omsorg- administrasjonsbygg 750 0 0 0 

Helse, omsorg- administrasjonsbygg 0 0 60 000 0 

Kommunale bygg driftskontroll 150 150 150 150 

Moen bru 0 0 2 600 0 

Vann og avløp 1 100 600 400 400 

Asfaltering 1 200 0 0 0 

Sum investeringer i anleggsmilder 4 050 1 350 63 750 1 150 

 
 


