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Innledning
Kommunen skal hvert år utarbeide et årsregnskap og en årsberetning (kommunelovens § 48).
I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten som ikke framgår av
årsregnskapet. I tillegg til økonomiske forhold skal det redegjøres for tilstanden når det
gjelder likestilling, forhold til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, etikk og
internkontroll. Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og som planlegges for å fremme
likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven og
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Rådmannen har utarbeidet en årsberetning som forsøker å redegjøre for de forhold som er
omtalt i kommunelovens § 48.
Årsberetningen vil inngå som en del av kommunens samla årsmelding til kommunestyret.
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1. Regnskapsresultater - hovedtall
Hovedtall fra regnskapet

Alle tall i 1.000 kroner.

Driftsregnskapet:
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Finansutgifter
Motpost for avskrivninger
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Avsetninger til fond
Regnskapsmessig mindreforbruk

Hovedtall fra investeringsregnskapet:
Investeringer i anleggsmidler

Regnskap Regnskap Regnskap
2015
2016
2017
244 243 263 805 269 023
-237 160 -257 924 -269 190
7 083
5 881
-167
2 132
2 663
3 980
-13 534
-12 824
-11 284
10 514
10 529
11 529
6 195
6 250
4 058
12 686
12 171
6 184
-3 278
-750
0
-12 989
-16 846
-8 960
2 614
824
1 282

31 380

51 947

47 629

Revidert
Regnskap budsjett
2018
2018
276 677 246 099
-265 442 -247 384
11 235
-1 285
2 539
1 500
-13 989 -14 380
11 750
11 410
11 536
-2 755
8 198
8 416
0
0
-11 732
-5 662
8 002
0

15 022

35 265

Regnskapet for 2018 ga et netto driftsresultat på 11,5 mill. kroner. Netto driftsresultat er det
som er igjen av årets driftsinntekter og finansinntekter når driftsutgifter og finansutgifter er
betalt. Netto driftsresultat utgjør 4,2 % av driftsinntektene.
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 8 mill. kroner.
(netto driftsresultat fratrukket netto avsetninger). Kommunestyret avgjør hvordan det
regnskapsmessige mindreforbruket skal disponeres.

3

Investeringsregnskapet

Oversikt over investeringer i bygninger og anlegg:
Regnskap
Nytt saksbehandlingsprogram
IKT
PPT - nytt fagprogram
Adressering
Rehabilitering Rennebu kirke
Ladepunkter El-bil
ENØK-tiltak
Grunnerverv
Kjøp av næringsareal
Rehabilitering av Birkabygget
Riving Voll skole
Rehabilitering boliger
Helsesenteret
Trondskogen boligfelt
Boliger Løkkjveien
Sum inkl. mva

1 218 993,43
501 168,23
156 875,00
822 859,46
201 106,88

5 000 000,00
834 176,37
307 724,73
323 393,00
236 675,00
5 418 546,25
15 021 518,35

Regulert budsjett Avvik
980 000
500 000
170 000
202 000
2 384 000
160 000
48 000
100 000
5 000 000
970 000
2 640 000
430 000
16 019 000
250 000
5 411 963

-

238 993,43
1 168,23
13 125,00
202 000,00
1 561 140,54
41 106,88
48 000,00
100 000,00
135 823,63
2 640 000,00
122 275,27
15 695 607,00
13 325,00
6 583,25

35 264 963 20 243 444,65

I tabellen ovenfor er det satt opp en oversikt over følgende tall for hvert enkelt
investeringsprosjekt:
- Regnskap inkl. mva (brutto investeringsutgifter iht regnskapsskjema 2 B)
- Revidert budsjett inkl. mva
- Avvik mellom revidert budsjett og regnskap. Merforbruk vises med minus foran
tallet.
Samla investeringer beløp seg til ca. 15 mill. kroner inkl. mva i 2018 (ca. 14,4 mill. kroner
fratrukket momskompensasjon). Investeringene er ca. 20,2 mill. kroner lavere enn revidert
budsjett.
Det store avviket skyldes i hovedsak betydelig lavere kostnader enn budsjettert knyttet til
helsesenteret – et avvik på 15,7 mill. kroner.

Prosjekter med store avvik
Nytt saksbehandlingsprogram
Prosjektet er overskredet med 239.000 kroner inkl. mva.
Det er vanskelig å budsjettere denne typen tiltak. Installasjon av et nytt
saksbehandlingssystem som skal betjene hele administrasjonen er et omfattende tiltak. Det
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ble inngått avtaler med leverandør basert på et kostnadsoverslag. Leverandør måtte bruke
mer tid på prosjektet enn forutsatt – og dette påførte kommunen økte kostnader.
I tillegg ble det nødvendig å installere moduler som ikke var budsjettert for å få systemet til å
fungere.

Helsesenteret
I budsjettet for 2018 var det lagt til grunn at utbygging av helsesenteret skulle prosjekteres
ferdig i 2018. Utbygging i 2019 og 2020. Prosjektet ble satt på vent i 2018 – og det ble
igangsatt en utredning av et rimeligere utbyggingsalternativ enn opprinnelig tiltenkt.
I opprinnelig vedtatt budsjett for 2018 ble det bevilget 10 mill. kroner til tiltaket.
Kommunestyret økte investeringsbudsjettet i forbindelse med disponering av ubrukte
bevilgninger fra 2018.

Adressering
Det er budsjettert med 202.000 kroner i regulert budsjett.
Det er brukt en god del tid på prosjektet i 2018 ved bruk av fast tilsatt personell. Kostnadene
er imidlertid belastet driftsregnskapet.

Rehabilitering Rennebu kirke
Prosjektet ble budsjettert med 6,3 mill. kroner i 2016. Prosjektet ble avsluttet høsten 2018.
Kommunens regnskap er belastet med til sammen 4.738.390 kroner i årene 2016 - 2018.
Dette er til sammen 1.561.610 kroner mindre enn budsjettert.

Riving Voll skole
Det var budsjettert med 2.640.000 kroner til riving av deler av bygningsmassen ved Voll
skole inkl. tetting mot tilstøtende bygg/nødvendig ombygging. Tiltaket ble ikke gjennomført i
2018 – riving er utsatt til sommeren 2019.
Det ble imidlertid startet opp et arbeid med anbudsbeskrivelser m.v. (kjøp av
konsulenttjenester) – kostnadene knyttet til dette ble belastet driftsregnskapet med
kr. 168.474,-.
Tiltaket var budsjettert i investeringsbudsjettet. Revisor uttaler at riving av bygning ikke kan
regnskapsføres i investeringsregnskapet. Kostnadene må i stedet føres i driftsregnskapet.
Dette er bakgrunnen for at kjøp av konsulenttjenester knyttet til prosjektet er belastet
driftsregnskapet i stedet for investeringsregnskapet.

Rehabilitering bolig
Det ble budsjettert med 430.000 kroner til rehabilitering av en eldre bolig. Prosjektet ble
finansiert med bruk av tilskudd. Prosjektregnskapet er belastet med kr. 307.000 i 2018.
Resten av tiltaket gjennomføres i 2019. Kommunen får utbetalt tilskuddet når prosjektet er
ferdig.
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Kommunens driftsinntekter
Driftsinntekter
2015
Brukerbetaling og salgsinntekter
27 364
Refusjoner
27 443
Rammetilskudd
96 355
Salg av kraft
8 387
Andre tilskudd/overføringer
9 820
Eiendomsskatt
20 486
Skatt på inntekt og formue
45 582
Andre skatteinntekter (naturr.skatt og kons.avg.
8 806
Sum driftsinntekter
244 243

%
2016 %
2017
11,2 30 534 11,6 34 001
11,2 32 735 12,4 33 989
39,5 100 014 37,9 102 471
3,4
7 616 2,9
5 881
4,0 13 243 5,0 13 735
8,4 19 901 7,5 18 393
18,7 51 122 19,4 52 352
3,6
8 639 3,3
8 200
100 263 805 100 269 023

%
2018 %
12,6 34 142 12,3
12,6 39 193 14,2
38,1 102 523 37,1
2,2
9 505 3,4
5,1 11 142 4,0
6,8 17 168 6,2
19,5 54 345 19,6
3,0
8 659 3,1
100 276 677 100

 Brukerbetaling og salgsinntekter
Her inngår vann- og avløpsavgifter, foreldrebetaling i barnehage, SFO, kulturskole,
egenbetaling ved sykehjem, husleieinntekter osv.
 Momskompensasjon.
Momskompensasjon utgjør til sammen ca. 6,1 mill. kroner i driftsregnskapet for 2018
(inngår i ”refusjoner” i linje 2). Det er ikke budsjettert med momskompensasjon og
moms.
 Refusjon sykelønn.
Refusjon sykelønn budsjetteres vanligvis ikke. Refusjonsinntektene utgjør nesten 9
mill. kroner mer enn budsjettert (inngår i «refusjoner» i linje 2)
 Rammetilskudd.
Rammetilskuddet består av mange ulike deler – inntektsutjevning, innbyggertilskudd,
skjønnstilskudd, småkommunetilskudd mv. Rammetilskuddet ble samla sett ca. 1,3
mill. kroner større enn budsjettert. Dersom en korrigerer for skjønnstilskudd som ble
gitt til spesielle tiltak ble resten av rammetilskuddet ca. 900.000 kroner større enn
budsjettert. Økningen skyldes økt inntektsutjevning.
 Salg av kraft.
Rennebu kommune selger ca. 44 Gwh konsesjonskraft og 19 Gwh tilleggskraft.
Kommunen kjøper konsesjonskrafta for en pris som fastsettes av NVE
(konsesjonskraftprisen). Tilleggskrafta kjøpes for en pris som tilsvarer 1,5 x
konsesjonskraftprisen. Rennebu kommune selger krafta i markedet ved bruk av
megler.
Inntektene beløp seg til ca. 9,5 mill. kroner i 2018 (derav ca. 2,3 mill. kroner fra salg
av tilleggskraft). Det er betalt skatt med ca. 500.000 kroner slik at inntektene etter
skatt beløper seg til ca. 9 mill. kroner. Inntekter etter skatt ble nesten 2,2 mill. kroner
større enn budsjettert. Inntektene ble ca. 3,6 mill. kroner større enn i 2017.


Andre tilskudd/overføringer
I linje 5 inngår:
- Integreringstilskudd på ca. 10 mill. kroner
- Kompensasjon renter og avdrag på ca. 850.000 kroner
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 Eiendomsskatt.
Totale eiendomsskatteinntekter beløper seg til ca. 17,2 mill. kroner og fordeler seg
slik:
- Fritidseiendommer ca. 4,8 mill. kroner.
- Bolig og landbrukseiendommer ca. 3,4 mill. kroner
- Kraftanlegg ca. 6,7 mill. kroner
- Kraftlinjer, telekommunikasjonsanlegg ca. 1,3 mill. kroner.
- Andre næringseiendommer ca. 1 mill. kroner
Eiendomsskatten ble ca. 1 mill. kroner større enn budsjettert. Ca. 700.000 kroner
skyldes at skatteetaten endret skattetaksten på kraftanleggene etter at budsjettet ble
vedtatt. 300.000 kroner skriver seg fra bolig- og fritidseiendommer.
 Skatt på inntekt og naturressursskatt.
Rennebu kommune hadde en nedgang i skatteinngangen til og med august måned .
I løpet av høsten endret situasjonen seg betydelig – slik at vi til slutt fikk en
skattevekst på ca. 2 mill. kroner sammenlignet med 2017.
Skatteinngangen ble ca. 1 mill. kroner større enn budsjettert. Rennebu kommune
hadde en økning i skatten på 4,2 %. Landets kommuner hadde i gjennomsnitt en
skattevekst på 3,8 %. Skatteveksten ble anslått til 1,3 % i statsbudsjettet.
Rennebu kommune har en lav skatteinngang pr. innbygger – 78 % av
landsgjennomsnittet i 2018.

Kommunens driftsutgifter
Driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

2015
162 133
55 501
13 164
10 514
-4 152
237 160

%
2016 %
2017
68,4 175 071 67,9 183 147
23,4 63 850 24,8 65 230
5,6 15 088 5,8 14 469
4,4 10 529 4,1 11 529
-1,8 -6 614 -2,6 -5 185
100 257 924 100 269 190

%
2018 %
68,0 180 692 68,1
24,2 64 181 24,2
5,4 13 934 5,2
4,3 11 750 4,4
-1,9 -5 115 -1,9
100 265 442 100

Lønn og sosiale utgifter utgjør 68 % av kommunens driftsutgifter. Andelen som benyttes til
lønn og sosiale utgifter er relativt stabil fra år til år.
Det er verd å merke seg at kommunens driftsutgifter er redusert med ca. 3,7 mill. kroner fra
2017 til 2018. Dette har sammenheng med at enhetene har fått redusert sine rammer de
seneste årene.
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Nøkkeltall fra regnskapet
Utviklingen i lånegjeld og utlån (i 1000 kroner)

Lånegjeld 31.12
Ubrukte lånemidler
Utlån *
Netto lånegjeld

2015
2016
2017
2018
179 311 227 686 251 670 253 226
8 983 25 409
8 972 19 379
19 937 20 119
20 118 19 098
150 391 182 158 222 580 214 748

Brutto lånegjeld er økt med ca. 1,5 mill. kroner det siste året. Det ble tatt opp nye lån til
finansiering av investeringsbudsjettet. Helsesenteret ble imidlertid utsatt – og beholdningen
av ubrukte lån er derfor økt gjennom året. Netto lånegjeld er redusert med ca. 7,8 mill.
kroner.

Antall innbyggere 31.12
Brutto gjeld pr. innbygger i kroner
Brutto gjeld i % av driftsinntekter

2015
2 562
69 989
73,4

2016
2 556
89 079
86,3

2017
2018
2 541
2 501
99 044 101 250
93,5
91,5

Netto gjeld pr. innbygger i kroner

58 701

71 267

87 595

85 865

61,6

69,1

82,7

77,6

Netto gjeld i % av driftsinntekter

Lånegjelda pr. innbygger er økt kraftig siden 2015. Lånegjelda utgjør en stadig større andel
av driftsinntektene – fra 73,4 % av driftsinntektene i 2015 til 91,5 % av driftsinntektene i
2018. Det er imidlertid en liten nedgang fra 2017 til 2018.
Netto lånegjeld utgjør 78 % av driftsinntektene i 2018.
Rennebu kommune har ei netto lånegjeld på 85.865 kroner pr. innbygger. Gjennomsnitt for
landets kommuner er 69.346 kroner pr. innbygger.

Rente- og avdragsbelastning
Rente/avdragsbelastning i prosent

2015
5,4

2016
4,8

2017
4,2

2018
5,1

Rente- og avdragsbelastning viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å
dekke renter og avdrag. Rente- og avdragsbelastningen øker fra 2017 til 2018 pga økt
betaling av avdrag.
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Ca. 47 % av kommunens lån hadde rentebinding pr. 31.12.2018. Men bare 33 % av lånene
har rentebinding lengre enn 1 år fram i tid regnet fra 31.12.2018. Renteavtalene med lengst
gjenværende bindingstid (4 % av kommunens lån) har ei rente på 2,17 % (renta er bundet til
april 2023). 11 % av kommunens lån har ei rente på 1,9 % til juni 2022, 18 % av kommunens
lån har ei rente på 1,72 % til april 2021 og nesten 14 % av lånene har bundet rente på 2,46 %
ut september 2019.
53 % av lånene har flytende rente – renta på lån med flytende rente har variert mellom 1,5 %
ved starten av året til 1,85 % fra oktober.
Rente- og avdragsbelastningen er økt fra 2017 til 2018 pga økt avdragsbetaling.
Driftsregnskapet er belastet avdrag med 9,1 mill. kroner (budsjettert 9,5 mill. kroner)
I 2017 ble det betalt avdrag på 6,8 mill. kroner.
Regnskapsforskriftene har bestemmelser om minimums avdrag. Rennebu kommune
overholder disse bestemmelsene.
Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat i tusen kroner
Brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

2015
7 083
2,9

2016
5 881
2,2

2017
-167
-0,1

2018
11 235
4,1

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter inkl. avskrivninger og er det beløp
som kommunen har til rådighet til dekning av finansutgifter og investeringer/avsetninger.
Brutto driftsresultat er på 11,2 mill. kroner i 2018 – mens resultatet var negativt i 2017.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat i tusen kroner
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

2015
6 195
2,5

2016
6 250
2,4

2017
4 058
1,5

2018
11 536
4,2

Netto driftsresultat er lik:
brutto driftsresultat
+ finansinntekter (renteinntekter og mottatte avdrag)
+ avskrivninger
- finansutgifter (renteutgifter og avdrag)
Netto driftsresultat er det beløp som kommunen kan bruke til finansiering av investeringer
eller styrking av fond. Resultatet viser kommunens handlefrihet.
Netto driftsresultat er på 11.536.000 kroner i 2018. Plankontoret og Gauldalsregionen
skolesamarbeid inngår i kommunens regnskap – og disse enhetenes andel av netto
driftsresultat utgjør ca. 1 mill. kroner. Rennebu kommunes netto driftsresultat utgjør således
ca. 10,5 mill. kroner.
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Netto driftsresultat er forbedret betydelig sammenlignet med 2017.
Rennebu har et netto driftsresultat på 4,2 % av driftsinntektene – dette er vesentlig bedre enn
de siste årene – og bedre enn gjennomsnittlig for hele landet (som var 2,1 % ifølge foreløpige
Kostra-tall fra SSB).

Pensjonskostnader

Netto pensjonskostnad

2015
16 387

2016
16 979

2017
17 387

2018
17 364

Akkumulert premieavvik pensjon
Akkumulert premieavvik arb. avgift

15 795
1 279

15 089
966

14 823
949

16 257
1 040

Oversikten ovenfor viser at netto pensjonskostnad har vært ganske stabil de siste 3 årene.
Pga at pensjonspremien kan variere svært mye fra år til år avhengig av lønnsutviklingen m.v.
har statlige myndigheter vedtatt spesielle regler for regnskapsføring av pensjonskostnader.
Mens pensjonspremien avhenger av lønnsutviklingen gjennom regnskapsåret blir
pensjonskostnadene beregnet i forhold til lønnsveksten over lengre tid, avkastning på
pensjonsmidlene over lengre tid osv.
Det betyr at pensjonskostnadene som regnskapsføres ikke er identisk med betalt
pensjonspremie.
Over tid skal betalt pensjonspremie og pensjonskostnader være lik.
Det inntektsføres et premieavvik i regnskapet dersom betalt pensjonspremie er større enn
beregnet pensjonskostnad. Motsatt dersom pensjonskostnaden er større enn betalt
pensjonspremie.
Etter at denne ordningen ble etablert har betalt pensjonspremie vært større enn beregnet
pensjonskostnad de fleste årene. Over tid er det akkumulert et premieavvik på til sammen ca.
17 mill. kroner (pensjon og arbeidsgiveravgift av pensjon) i kommuneregnskapet.
Kommunen har betalt til sammen ca. 17 mill. kroner som enda ikke er kostnadsført i
regnskapet. Dette skal kostnadsføres i årene framover – noe som betyr at vi må påregne økte
pensjonskostnader i årene framover.
Premieavvik som er oppstått i årene mellom 2002-2010 skal regnskapsføres i løpet av 15 år.
Premieavvik fra årene 2011-2013 skal regnskapsføres i løpet av 10 år og premieavvik fra
2014 og senere år skal regnskapsføres i løpet av 7 år.
Det store premieavviket er en likviditetsmessig utfordring. Rennebu kommune har hatt
tilstrekkelig likviditet så langt. Men vi kan bli tvunget til å styrke likviditeten dersom
premieavviket øker i årene framover.

10

Likviditet
2014
Omløpsmidler:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Kasse, bank
Sum omløpsmidler:
Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

10 754
20 059
54 109
84 922
32 653
52 269

Ubrukte lånemidler

12 037

2015

2016

2017

2018

8 660 20 061
21 029 21 473
17 074 16 054
15 772 17 298
65 759 76 674
63 923 81 779
91 493 112 789 100 724 120 549
37 769 41 647
40 597 38 650
53 724 71 142
60 128 81 900
8 983

25 409

8 972

19 379

Arbeidskapital i % av driftsinntekter

22,0

22,0

27,0

22,4

29,6

Korrigert likviditetsgrad

1,6

1,7

1,7

1,9

2,2

Arbeidskapitalen og likviditetsgraden måles pr. årsskiftet, og sier ikke noe om likviditeten
gjennom året.
Arbeidskapitalen er definert som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.
Arbeidskapitalen utgjør en større andel av driftsinntektene enn de siste 4 årene.
Likviditetsgraden måler omløpsmidlene i forhold til kortsiktig gjeld.
Pga at premieavviket og ubrukte lånemidler ligger i omløpsmidlene er det beregnet en
korrigert likviditetsgrad.
Korrigert likviditetsgrad = Omløpsmidler minus premieavvik og ubrukte lånemidler/
kortsiktig gjeld.
Likviditetsgraden bør være større enn 2.
Korrigert likviditetsgrad er på 2,2 i 2018.
Det er opparbeidet et samlet premieavvik på 17 mill. kroner som skal kostnadsføres i
regnskapet i årene framover. Premieavviket er en betydelig belastning på likviditeten.
Kortsiktige fordringer er økt betydelig fra 2015 til 2016 og har deretter vært stabil. Økningen
skyldes noen få større fordringer. Det kan knytte seg risiko til enkeltfordringer, men det
knytter seg ikke risiko til de største fordringene som er årsaken til økningen i kortsiktige
fordringer.
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Kommunens plasserte midler
Ved utgangen av 2017 hadde kommunen plassert ca. 51,2 mill. kroner i bank. Stort sett hele
beløpet var plassert i Meldal sparebank.
* I tillegg kommer kommunens skattetrekkskonto og andre konti som kommunekassen forvalter på vegne av andre (plankontorets fond,
klimafond , fallrettigheter Skaumsjøen, tilfluktsromfond, viltfond, diverse private veier)

Ved utgangen av 2018 hadde kommunen plassert ca.69 mill. kroner.
Beholdningen på bankkonto er økt bla. pga:
 ubrukte lånemidler er økt med ca. 10,4 mill. kroner
 et godt regnskapsresultat
Meldal sparebank har vært kommunens hovedbankforbindelse siden 01.07.2008.
Det ble inngått ny bankavtale med virkning fra 01.01.2016. Avtalen gjelder i 3 – 4 år.
Kommunen har ei rente på kommunens innskudd som er 0,55 % høyere enn 3 mndr. NIBOR.
Kommunen har hatt ei gjennomsnittlig innskuddsrente på 1,61 % i 2018.
Kommunens rentebetingelser har stort sett vært gunstig i forhold til andre tilbud om
plassering i bank. Det kan imidlertid være mulig å oppnå høyere avkastning ved plasseringer
som innebærer større risiko.

Fond

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum fond

2015
19 892
15 670
976
5 010
41 548

2016
18 275
23 176
1 610
1 267
44 328

2017
20 045
24 937
2 222
2 090
49 294

2018
17 953
30 699
2 512
2 774
53 938

Oversikten ovenfor viser den samla fondsbeholdningen som framgår av kommuneregnskapet
for 2018. En del av fondene (ca. 9,3 mill. kroner i 2018) tilhører andre enn Rennebu
kommune (plankontoret, Gauldalsregionen skolesamarbeid, andre interkommunale
samarbeid, private skogsveier m.v.)
Disposisjonsfondene utgjør 6,5 % av driftsinntektene. Gj.snittet for kommunegruppa vår er
9,1 %.
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Kommunens egne fond

Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum kommunens egne fond

2015
17 328
12 334
976
5 010
35 648

2016
18 275
15 696
1 610
1 267
36 848

2017
20 045
16 870
2 222
2 090
41 227

2018
17 953
21 391
2 512
2 774
44 629

I denne tabellen vises en oversikt over de fondene som tilhører Rennebu kommune.
Kommunens egne fond er styrket med ca. 3,4 mill. kroner gjennom 2018.
Kommunens disposisjonsfond er imidlertid redusert med ca. 2,1 mill. kroner i 2018.
Kommunens disposisjonsfond beløper seg til ca. 18 mill. kroner. Dette er fond som i
prinsippet kan disponeres fritt av kommunestyret. Enhetene er imidlertid gitt myndighet til å
disponere egne disposisjonsfond. Kommunestyret kan trekke tilbake denne delegeringen av
myndighet, men uten at det gjøres kan enhetene disponere sine disposisjonsfond fritt.
Fond for flyktningetjenesten (et disposisjonsfond) har en saldo på ca. 4,9 mill. kroner pr.
utgangen av 2018.
Reservefondet (et disposisjonsfond) har en saldo i bank på ca. 4,2 mill. kroner ved utgangen
av 2018. Fondets kapital i banken er økt med 0,3 mill. kroner gjennom 2018.
I tillegg til saldo i bank er det lånt ut ca. 1,2 mill. kroner fra reservefondet i forbindelse med
kjøp av løypemaskin på Nerskogen og forskottering av spillemidler.
Kommunens bundne driftsfond er økt med ca. 4,5 mill. kroner i 2018. Næringsfondet er økt
med ca. 1,1 mill. kroner til 5,7 mill. kroner. Skolen er tildelt et tilskudd til et prosjekt på
1.250.000 kroner som inntil videre er avsatt på et bundet fond. Likedan har Helse og omsorg
mottatt et tilskudd på ca. 600.000 kroner som inntil videre er avsatt fond. Fond knyttet til
vann, avløp, renovasjon og feiing er økt med ca. 1,6 mill. kroner i 2018 – og har en samlet
saldo på ca. 6 mill. kroner pr. utgangen av 2018.
Ubundne investeringsfond er økt med ca. 300.000 kroner. Økningen har sammenheng med en
utbetaling fra forsikringsselskapet knyttet til en skade. Ubundne fond er midler som ikke er
bundet til spesielle tiltak.
Kommunens bundne investeringsfond er økt med ca. 700.000 kroner. Låntakere av startlån
har betalt ned sine lån – og innbetalte avdrag blir avsatt til fond inntil kommunen betaler ned
på lånene i Husbanken.
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2. Regnskapsresultater - enhetene

Resultat pr. rammeområde
Folkevalgte organer og kontroll
Sentraladm. og fellesutgifter
Reserverte bevilgninger
PPT
Barnevern
Felles barnehage
Kjøp av barnehageplasser
Felles skole
Rennebu barne-og ungdomssskole
Voll skole
Voll barnehage
Innset samfunnshus
Vonheim barnehage
Helse og omsorg
Sosiale tjenester
Enheten kultur og fritid
Kirkelig fellesråd
Enheten landbruk og miljø
Enheten teknisk drift
Diverse

Regnskap R. budsjett
2018
2018
3 406 802
3 396 100
20 615 727 19 962 820
683 622
1 368 036
1 190 911
1 249 100
3 749 455
4 200 000
190 225
277 500
1 791 883
2 000 000
2 745 902
3 461 000
29 816 591 28 348 734
168 474
5 214 231
5 341 700
452 126
103 000
9 687 204 10 149 700
74 554 470 76 689 650
1 433 400
1 502 000
4 508 765
4 493 500
2 984 000
2 984 000
2 473 583
2 498 880
8 497 166
8 425 580
1 191 359
1 308 700
175 355 897 177 760 000

Avvik
-10 702
-652 907
684 414
58 189
450 545
87 275
208 117
715 098
-1 467 857
-168 474
127 469
-349 126
462 496
2 135 180
68 600
-15 265
0
25 297
-71 586
117 341
2 404 103

Forbruk
i%
100
103
50
95
89
69
90
79
105
98
439
95
97
95
100
100
99
101
91
99

I kolonnen for avvik blir det oppgitt hvor stort avviket er mellom regnskap og revidert
budsjett. Minus foran avvikstallet betyr merforbruk.
Enhetenes budsjettrammer ble redusert med ca. 2,4 mill. kroner i 2018 sammenlignet med
budsjettet for 2017. På tross av at enhetene fikk redusert sine rammer har enhetene et samlet
mindreforbruk på ca. 2,1 mill. kroner i 2018.

Folkevalgte organer og kontroll (merforbruk kr. 10.000)

Sentraladminstrasjonen og fellesutgifter (merforbruk kr. 652.000)
Mottak av flyktninger/ integrering/ kvalifisering har til sammen et merforbruk på 1.177.000
kroner. Resten av sentraladministrasjonen og fellesutgifter har et mindreforbruk på 525.000
kroner. Ca. 200.000 kroner av dette skyldes inntektsføring som hører hjemme tidligere år.
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(ansvar 1400 – personalansvar). Sentraladministrasjonens reelle mindreforbruk i 2018 beløper
seg derfor til ca. 300.000 kroner.
En stor andel av mindreforbruket er knyttet til ledighet i stillinger og refusjon fra NAV.

Flyktningemottak/ integrering/ kvalifisering
Kommunens inntekter knyttet til mottak av flyktninger har vært større enn utgiftene til mottak
i årene 2013 til og med 2016. Differansen ble avsatt til fond – fond knyttet til
flyktningemottak beløper seg til ca. 4,9 mill. kroner pr. utgangen av 2018.
Det ble budsjettert med bruk av fond på 1 mil. kroner for å få budsjettet for 2018 knyttet til
flyktningemottak i balanse. Regnskapet for de samla tjenestene knyttet til mottak av
flyktninger viser imidlertid et merforbruk (avvik fra budsjett) på 1.177.000 kroner. Det betyr
at utgiftene ble til sammen 2.177.000 kroner større enn inntektene i 2018.
Mottak av flyktninger i 2018 var ikke avklart da kommunestyret vedtok budsjettet for 2018.
Det ble derfor ikke budsjettert med mottak i 2018.
Rennebu kommune mottok 9 flyktninger i 2018. Flyktningene ankom Rennebu i november.
Rennebu kommune mottok integreringstilskuddet for år 1 i februar 2019. Tilskuddet er
inntektsført i regnskapet for 2019.
Mottaket av de 9 flyktningene i november 2018 er ingen vesentlig forklaring på merforbruket
i 2018. Men det utgjør en del av årsaken til merforbruket.
Storparten av merforbruket skyldes at introduksjonsstønaden ble større enn budsjettert. Det
ble budsjettert med for få deltakere på introduksjonsprogrammet (økonomirådgiver har
budsjettert med for få deltakere). I tillegg har noen deltakere deltatt i flere måneder enn
forutsatt i budsjettet. Alle flyktninger har rett til å delta i introduksjonsprogrammet i 2 år.
Kommunen kan etter en individuell vurdering gi deltakerne ett ekstra år på programmet.
Utgiftene til bistand har vært litt større enn budsjettert. Likedan bosetting.
Rennebu kommune har tatt imot ca. 90 flyktninger inkl. familiegjenforeninger pr. utgangen av
2019. Totalt mottok vi ca. 10 mill. kroner i integreringstilskudd i 2018 (12,5 mill. kroner i
2017). Dette er litt mindre enn budsjettert. Det er utbetalt introduksjonsstønad på til sammen
ca. 4,1 mill. kroner.

Reserverte bevilgninger
Mindreforbruk på 684.000 kroner. Ca. 300.000 kroner skyldes inntektsføring som hører
hjemme tidligere år.
Forventet lønnsøkning budsjetteres på «reserverte bevilgninger». Det var budsjettert med en
lønnsreserve på 3.250.000 kroner. Lønnsoppgjøret ble som budsjettert.
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Det var budsjettert med en innsparing på kr. 600.000 knyttet til redusert bemanning i
administrasjonen. Budsjettert innsparing er oppnådd. Bemanningen i administrasjonen er
redusert med 2 årsverk. Kommunen får helårseffekt av innsparingen i 2019.
Formannskapets tilleggs-poster står igjen med 235.000 kroner.

PPT
(mindreforbruk kr. 58.000).
Det var budsjettert med at PPT skulle ta i bruk et nytt fagprogram i 2018. Programmet ble tatt
i bruk mot slutten av året, men regnskapet for 2018 ble ikke belastet utgifter til vedlikehold av
programmet. Dette er en viktig årsak til mindreforbruket.

Barnevern
(mindreforbruk kr. 451.000). Samlet forbruk på kr. 3.749.000 kroner. (sammenlignet med 4,5
mill. kroner i 2017 og 5,1 mill. kroner i 2016). Mindreforbruket skyldes at det har vært færre
og mindre omfattende tiltak enn budsjettert.
Det knytter seg alltid stor usikkerhet til budsjettet for barnevernstjenesten.

Felles barnehage
(mindreforbruk kr. 87.000)
Felles barnehage består av ei felles ramme for barnehagene
Mindreforbruket skyldes at bevilgningen til «barn med nedsatt funksjonsevne» ikke er brukt
opp. Barnehagerådgiver uttaler at behovet for disse ressursene blir større inneværende år og i
årene framover. Barnehagerådgiver ber derfor om at mindreforbruket blir satt av til et eget
fond som kan disponeres av barnehagene.

Kjøp av barnehageplasser
Det ble budsjettert med 2 mill. kroner til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner.
Utgiftene i 2018 ble kr. 1.792.000,-. Et mindreforbruk på kr. 208.000,-.
Det er foreldrenes valg som bestemmer kommunens kostnader. Kommunen plikter å bidra
med tilskudd til private barnehager som har barn fra Rennebu. Det er vanskelig å budsjettere
utgiftene da antall barn i privat barnehage kan variere mye gjennom året.

Felles skole
(mindreforbruk kr. 715.000)
Felles skole består av et eget budsjett for spesialundervisning. og et eget budsjett for
skoleskyss og gjesteelever.
Utgiftene til skoleskyss ble på ca. 2,2 mill. kroner. Dette er ca. 150.000 kroner mindre enn
budsjettert.
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Utgifter knyttet til kjøp av skoleplasser i andre kommuner beløp seg til ca. 760.000 kroner
(kr. 140.000 mer enn budsjettert). Inntekter knyttet til elever fra andre kommuner er
regnskapsført med ca. 1 mill. kroner mer enn budsjettert (til sammen 1.720.000 kroner).
Det har vært en uenighet med en annen kommune om riktigheten av Rennebus krav. Den
andre kommunen har klaget på Rennebu kommunes vedtak – Fylkesmannen har ikke gitt
klageren medhold. Rennebus krav er derfor inntektsført i 2018. Kravet gjelder flere skoleår.
Merinntekten har derfor liten sammenheng med drifta i 2018.
Spesialundervisning for elever som går på skole i andre kommuner og privat grunnskole blir
budsjettert på «felles skole». Utgiftene beløp seg til ca. 1,5 mill. kroner i 2018 (ca. 300.000
kroner mer enn budsjettert).

Rennebu barne- og ungdomsskole
Merforbruk på kr. 1.468.000 (enheten fikk ei budsjettramme på 28,35 mill. kroner)
I forbindelse med omlegging av skolestrukturen gikk rådmannen ut med en garanti til de
tilsatte i skolen om at ingen skulle sies opp som følge av omlegging av strukturen.
Skolens budsjettramme ble imidlertid beregnet med utgangspunkt i elevtallet ved skolen – det
ble ikke tatt hensyn til at skolen hadde flere ansatte enn det som elevtallet tilsa.
Dette er en del av forklaringa på merforbruket.
Merforbruket har også sammenheng med:
- Store ressurser benyttes til spesialundervisning – vesentlig mere enn det som er
lagt til grunn i enhetens ramme. Skolen har enkeltelever som har store ressurser.
- I enhetens budsjettramme er det lagt til grunn 20 timer pr. uke til særskilt
norskopplæring og morsmålsopplæring for barn med annet enn norsk som
morsmål. Reell bruk er det dobbelte.
- Merforbruk på SFO pga få elever og dermed lave inntekter. Det har ikke vært
mulig å redusere bemanningen tilsvarende.
Skolen har brukt ca. 700.000 kroner av sitt disposisjonsfond i 2018. Fondsmidlene er brukt til
å finansiere et prosjekt som er gjennomført ved skolen – bruk av nettbrett i undervisningen.

Voll skole
Rivning av deler av Voll skole ble budsjettert som en del av investeringsbudsjettet.
Revisor har kommentert at rivningskostnadene ikke kan belastes investeringsregnskapet –
kostnadene må derfor belastes drift.
I 2018 har det vært utgifter knyttet til utarbeiding av anbudsdokumenter. I tillegg har det vært
foretatt rydding i skolelokalene. Kostnadene er belastet driftsbudsjettet med til sammen
168.000 kroner.
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Voll barnehage (mindreforbruk kr. 127.000 av ei budsjettramma på 5.342.000)
Drifta av selve barnehagen (den pedagogiske drifta) ble ca. 230.000 kroner mindre enn
budsjettert. Dette skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert – enheten har gjennom store
deler av året hatt ledig en 60 % stilling..
Det knyttet seg stor usikkerhet til kostnadene knyttet til drift av lokalene. Kommunens
kostnader knyttet til drift av lokalene (skole- og barnehagelokaler) ble ca. 860.000 kroner (ca.
100.000 kroner mer enn budsjettert). Enspire skole sin andel kommer i tillegg med ca.
170.000 kroner.

Innset samfunnshus (merforbruk kr. 349.000 av ei budsjettramme på kr. 103.000)
I forbindelse med innbrudd ble bygningen påført store skader. Reparasjon av skadene beløp
seg til ca. 160.000 kroner. Erstatning fra forsikringsselskapet blir inntektsført i 2019.
Resten av merforbruket utgjør ca. 190.000 kroner. Større strømutgifter enn budsjettert.
Utgifter til datakommunikasjon er belastet regnskapet med 50.000 kroner – dette skyldes at
skolens avtale hadde en bindingstid slik at avtalen ikke opphørte da skolen ble lagt ned.

Vonheim barnehage
(mindreforbruk kr. 462.000 av ei budsjettramme på kr. 10.150.000).
Barnehagen har hatt lavere barnetall enn budsjettert i deler av året. Det har derfor ikke vært
leid inn vikar fullt ut i forbindelse med permisjoner og sykdom. Lønnskostnadene er derfor
lavere enn budsjettert. Motsatt er inntektene fra foreldrebetaling lavere enn budsjettert.

Helse og omsorg
(mindreforbruk kr. 2.135.000 av ei budsjettramme på kr. 76.690.000)
Kommunestyret vedtok ei samla budsjettramme for enheten helse- og omsorg.
Det er til dels store avvik mellom budsjett og regnskap på enkelte deltjenester.
Helseavdelingen
Helseavdelingen har et mindreforbruk på 875.000 av ei ramme på ca. 9,8 mill. kroner.
Helsestasjonen og psykiatritjenesten har det største mindreforbruket. Mindreforbruket
skyldes først og fremst vakanser og at det ikke er leid inn vikar i forbindelse med sykefravær.

Helse- og omsorgskontoret
Denne avdelingen har et samlet mindreforbruk på 1,8 mill. kroner av ei ramme på 8,2 mill.
kroner.
En del av mindreforbruket skyldes at det ikke er leid inn vikar i forbindelse med fravær.
Mindre forbruk av hjemmehjelp – færre brukere. Og mindre bruk av aktivitetskontakter enn
forventet. Behovet for aktivitetskontakter varierer mye over tid.
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Vi har mottatt et statstilskudd på nesten 285.000 kroner til dagsenteret. Tilskuddet var ikke
budsjettert.
Det er inntektsført tilskudd på helse- og omsorgskontoret hvor utgiftene er ført på ulike
ansvar. Mindreforbruket til helse- og omsorgskontoret gir derfor et uriktig bilde av forbruket
ved helse- og omsorgskontoret.

Tjenester for funksjonshemmede
Denne avdelingen har et mindreforbruk på 572.000 kroner av ei ramme på 18,2 mill. kroner.
Mindreforbruk pga endra behov blant brukere og mindre innleie av vikarer ved fravær.
Arbeidssenteret har økte salgsinntekter knyttet til gjenbruksbutikken.

Sykehjemmet
Avdelingen har et mindreforbruk på 303.000 kroner av ei ramme på 28,8 mill. kroner.

Hjemmesykepleien
Avdelingen har et merforbruk på ca. 1,4 mill. kroner av ei ramme på 11 mill. kroner.
Merforbruket er dobbelt stå stort som i 2017. Merforbruket er knyttet til lønn – først og fremst
innleie av ekstrahjelp og vikarer. Det er anskaffet to nye biler (brukt) til enheten – utgiftene
var ikke budsjettert. Det må foretas en vurdering av bemanning og tildelingspraksis.

Sosiale tjenester (mindreforbruk kr. 69.000 av ei budsjettramme på 1,5 mill. kroner)
Utgiftene til sosialhjelp (utenom flyktninger) er økt med mer enn 20 % fra året før. Utgiftene
til administrasjon er imidlertid redusert.
Bidrag til flyktninger blir belastet flyktningetjenesten de 5 første årene (de årene kommunen
mottar integreringstilskudd).

Kultur og fritid (merforbruk kr. 15.000 av ei budsjettramme på ca. 4,5 mill. kroner).
Rennebuhallen har et merforbruk på ca. 210.000 kroner. Resten av kulturbudsjettet har
mindreforbruk.
Strømutgiftene i Rennebuhallen ble ca. 210.000 kroner større enn budsjettert. Strømutgiftene
beløp seg til ca. 660.000 kroner.
Landbruk og miljø (mindreforbruk kr. 25.000 av ei budsjettramme på ca. 2,5 mill. kroner)
Det er brukt 265.000 kroner fra næringsfondet til ulike prosjekter innenfor enhetens område.
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Enheten teknisk drift (merforbruk på kr. 72.000,- av ei budsjettramme på ca. 8,4 mill.
kroner)

På teknisk drifts ansvarsområde er det regnskapsført til sammen 5,2 mill. kroner til
vedlikehold og reparasjoner av bygninger, anlegg, veier, maskiner osv og snøbrøyting.
Snøbrøyting utgjør alene ca. 1,7 mill. kroner.
Kommunestyret vedtok en bevilgning til drenering ved Berkåk kirkegård. Regnskapet viser
at det ble brukt 47.000 kroner mer enn vedtatt bevilgning (samla utgifter på 137.000 kroner).
Rådmannen ba teknisk drift foreta en utbedring ved tannlegekontoret. Det var meningen at
det skulle tas opp som en bevilgningssak, men dette ble ikke gjort. Kostnadene beløp seg til
46.000 kroner. Dersom en ser bort fra disse to tiltakene har teknisk drift et lite
mindreforbruk.

Kommunens vannanlegg har samla kostnader på 2,0 mill. kroner. I tillegg er det avsatt
270.000 kroner til selvkostfond. Kostnader og avsetning fond er finansiert av ulike inntekter
slik at regnskapet er gjort opp i null.
Kommunens avløpsanlegg har samla kostnader på 2,5 mill. kroner. I tillegg er det avsatt
606.000 kroner til selvkostfond. Kostnader og avsetning fond er finansiert av ulike inntekter
slik at regnskapet er gjort opp i null.

Diverse (mindreforbruk kr. 117.000 av ei budsjettert ramme på 1.308.000 kroner)
Ansvar 7900 - Byggeledelse
Rennebu kommune opprettet en ny stilling som byggeleder høsten 2014.
Det er budsjettert med at kostnadene knyttet til denne stillingen skal dekkes over de prosjekter
som byggeleder jobber med. Det er derfor ikke budsjettert med lønn og driftsutgifter i
kommunens driftsbudsjett. Kostnadene knyttet til denne stillingen er imidlertid ikke fordelt i
2018 og belaster driftsregnskapet med 367.000 kroner. Stillingen opphørte høsten 2018.
Ansvar 7110 - Lærlinger
Lærlingeordningen har et mindreforbruk på ca. kr. 100.000 som skyldes større tilskudd enn
budsjettert.

Ansvar 7012 - Kommunale boliger
Her regnskapsføres husleieinntekter knyttet til kommunens boliger og betalt husleie knyttet til
de boliger som kommunen leier for framleie.
Samla leieinntekter beløp seg til 2,3 mill. kroner i 2018. Husleieutgifter/fellesutgifter ca.
400.000 kroner.
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Ansvar 7024 - Birkabygget
Rennebu kommune overtok Birkabygget høsten 2017. Drift av bygningen påførte kommunen
netto driftsutgifter på 30.000 kroner. Store deler av bygningen blir brukt av kommunen –
kommunens lokaler er ikke belastet husleie.
Ansvar 7025 –Næringsbygg
Her inntektsføres husleieinntekter og utgiftsføres forsikring.
Samla leieinntekter utgjør 1.774.000,-. Ansvaret omfatter tre næringsbygg som leies av
Hugås-gruppen, lokaler på eiendommen som ble kjøpt av Sande Hyttefabrikk. og et
næringsbygg på Nerskogen.

Ansvar 7350 - Feiervesenet
Det ble innført feiing av fritidsboliger i 2017.
Det ble samtidig innført et feiegebyr for fritidsboliger. For fritidsboliger med ei pipe betales
har det vært betalt et årlig gebyr på kr. 420 + mva.
Trøndelag brann og redning (TBRT) utfører feiingen i Rennebu. TBRT tok sikte på å foreta
første gangs feiing av alle fritidsboliger i løpet av ca. 2 år. Det tok imidlertid lengre tid enn
planlagt før TBRT kom i gang med feiingen av fritidsboliger. Det viser seg nå at det vil ta
lengre tid enn opprinnelig planlagt før alle fritidsboliger får sitt første besøk av feier.
Bla. pga at det ble utført mindre feiing enn planlagt i 2017 fikk feietjenesten hos TBRT et
overskudd i regnskapsåret 2017. Det ble foretatt avregning for regnskapsåret 2017 i 2018 –
Rennebu kommune fikk tilbakebetalt kr. 411.000 for året 2017. Dette er inntektsført i
kommunens regnskap i 2018.
Gebyrinntektene ble ca. 290.000 kroner større enn budsjettert. Dette skyldes først og fremst
at det er fakturert feiegebyr for flere fritidsboliger/seterhus enn forutsatt.
Det er avsatt 618.000 kroner til selvkostfond for feiing i regnskapet for 2018. Regnskapet for
feiing går deretter i null.
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3. Eierskap
Rennebu kommune betalte inn et egenkapitaltilskudd på 874.000 kroner til KLP i løpet av
2018. Kommunens samla egenkapitalinnskudd i KLP beløper seg til 9.115.000 kroner ved
utgangen av 2018.
Rådmannen er ikke kjent med andre vesentlige endringer i kommunens eierforhold i løpet av
2018.

4. Likestilling, forhold til diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven, etikk og internkontroll
4.1. Likestilling
Ifølge kommunelovens § 48 skal årsmeldingen bl.a redegjøre for ”den faktiske tilstanden når
det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre
forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene”
Kommunesektoren har en stor kvinneandel blant sine ansatte og mange av disse jobber deltid.
Dette gjelder også Rennebu kommune hvor ca. 79 % av alle ansatte er kvinner. Vi har ingen
statistikk for Rennebu som sier noe om sammenhengen mellom kjønn og lønn for alle ansatte
fordelt på de ulike stillinger innenfor sektorene.
Fordelingen på lederstillinger, rådgivere og stabsledere:
Kvinneandel blant ledelsen
Toppledelsen
Enhetsledere
Rådgivere
Regnskapskontor, lønn og
servicetorg

2018

2017

2016

2015

50 %
83 %
43 %
100 %

50 %
78 %
40 %
100 %

50 %
71,5 %
40 %
100 %

50 %
87,5 %
44,5 %
100 %

Rennebu kommune har samme avlønning for kvinner og menn i ovennevnte stillinger hvor
stillingens innhold, ansvarsområde og enhetens størrelse er lik.
Rennebu kommune`s avlønning for kvinner og menn er iht hovedtariffavtalens kapittel 4, og
for avlønning av enhetsledere, rådmann, ass. rådmann og rådgivere etter hovedtariffavtalens
kapittel 3 og 5.
Rennebu kommune har ikke utarbeidet egen handlingsplan for likestilling eller så vidt
rådmannen bekjent, er det ikke gjennomført særskilte tiltak for å fremme likestilling i 2018.
Rådmannen mener imidlertid at kommunens ledelse har et bevisst forhold til
likestillingsperspektivet.
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4.2 Etnisitet
Rennebu kommune har ikke egne rutiner for rekruttering av personer med annen etnisitet. I
ansettelsessaker vurderes de på lik linje med andre søkere.

4.3. Nedsatt funksjonsevne
Kommunen har som mål å øke sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne ved
at kommunen bruker hele organisasjonen i utprøvingsarbeidet for å sikre at folk ikke faller ut
fra sin jobb og kommunen tar inn arbeidstakere for arbeidsutprøving i dialog med NAV.

4.4. Etikk
Nye retningslinjer for folkevalgte og ansatte ble vedtatt i K- styret 28.02. 2013.
Det arbeides kontinuerlig med informasjon om de etiske retningslinjene og refleksjon rundt
verdigrunnlaget. Som eksempel gjennomføres kontinuerlige refleksjonsmøter innenfor helse
og omsorg. Dette kan dokumentere gjennom meldinger i fagsystemet Qm+ (HMS
system). Rådmannen gjennomfører spørreundersøkelse 1 til 2 ganger årlig for å sjekke ut
status og bruker svarene til forbedringer

4.5. Internkontroll
Etter kommunelovens § 23 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar
med lover, forskrifter og instrukser, og påse at arbeidet skjer under betryggende kontroll.
Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommunestyrets tilsyn med kontrollutvalg
og revisjon samt med statens tilsyn med kommunen.
Internkontroll er de systemer og rutiner som etableres for å sikre tilstrekkelig styring,
måloppnåelse og etterlevelse av regelverk. Samtidig er internkontroll ikke bare kontroll, men
like mye styring og læring.
Rådmannen sikrer dette gjennom linjen med klare fullmakter og ansvarsområder gjennom
delegasjonsreglement. Lederne har ut fra sine fullmakter ansvar for å etablere tilstrekkelig
internkontroll innenfor sine ansvarsområder.
Rådmannen bruker QM+ (HMS system) som gir ansatte mulighet til å melde uønskede
hendelser til sin leder eller overordnet leder etc. Systemet gir også mulighet til å melde avvik
og å sende ut spørreskjema til ansatte. Resultatet kan eksempelvis føre til endring av
retningslinjer, prosedyrer og opplæring. Rådmannen arbeider kontinuerlig med opplæring og
forbedringer innen internkontroll.
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