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Kommunedirektørens innledning
Generelle betraktninger
Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan
for perioden 2022 – 2025. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.
Budsjettforslaget skal etter planen behandles og vedtas av kommunestyret 16. desember 2021.
I samsvar med krav etter kommuneloven kapittel 8, legges formannskapets innstilling ut til
alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling. Under denne
perioden inviteres til åpent informasjonsmøte der formannskapets innstilling presenteres.
Eventuelle merknader/innspill som mottas i perioden, presenteres for kommunestyret under
deres sluttbehandling.
Kommunedirektøren vil innledningsvis understreke at budsjettarbeidet denne gangen har vært
særlig utfordrende – det av flere årsaker. Reduserte inntekter i kombinasjon med stadig økte
krav fra statlige myndigheter samt over 100 foreslåtte nye drift- og investeringstiltak (ønsker)
fremmet av tjenesteområdene, innebærer harde prioriteringer og utfordrer den økonomiske
handlefriheten på sikt. Det må påpekes at flere av de foreslåtte tiltakene inkluder dels meget
omfattende og kostbare investeringer som for en stor del fordrer nye låneopptak for å
muliggjøre gjennomføring. Enkelte av disse forutsetter inntektskilder som helt eller delvis vil
finansiere de finanskostnadene realisering innebærer. Det hindrer likevel ikke at kommunens
langsiktige lånegjeld vil øke dels betydelig i planperioden. For å sikre fortsatt akseptabel
økonomisk handlefrihet, har kommunedirektøren derfor valgt å redusere og/eller utelate flere
av de ønsker/forslag som opprinnelig er fremmet fra tjenesteområdene.
Til tross for utfordringer legges forslag til budsjett og økonomiplan frem i balanse. Basis netto
driftsrammer foreslås nær uendret for de langt fleste tjenesteområdene – sammenlignet med
utgangspunktet som er 2021. Men til forskjell fra de siste årene, foreslår kommunedirektøren
denne gangen delvis kompensasjon for antatt prisvekst. Denne fremgår under forslag til
prioriterte tiltak.
Det er normal prosedyre ved rammefastsetting av nytt år/periode at vi tar utgangspunkt i siste
vedtatte budsjett. Dette vil vanligvis være et godt og riktig utgangspunkt for rammeberegning.
Kommunedirektøren vil likevel varsle om at administrasjonen ønsker å gjennomføre en
nærmere analyse av basisrammene i løpet av 2022 for å sikre at disse blir så korrekte som
mulig fremover.
Tjenesteområdene har altså også denne gangen fremmet ønsker om en rekke nye drift- og
investeringstiltak, dvs. ønsker om endringer utover basisrammene. Under vurdering av disse
har kommunedirektøren primært hatt fokus på kommunens økonomiske handlefrihet på både
kort og lang sikt. Politiske vedtak og signaler er i størst mulig grad hensyntatt ved utarbeiding
av forslaget. Tiltakene (ønskene) er lagt ved budsjettforslaget som 2 vedlegg (hhv. prioriterte
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og ikke-prioriterte tiltak). De eventuelle tiltak som kommunestyret til slutt vedtar skal
prioriteres, vil bli aktivisert og innarbeidet i endelig budsjett og økonomiplan.
Merk at kommunedirektøren denne gangen foreslås at enkelte av de nye prioriterte tidsbegrensede tiltakene helt eller delvis finansieres ved bruk av oppsparte reserver, dvs. reservefondet og/el. enhetsvise disposisjonsfond. Dette fremgår i oversikten over foreslåtte prioriterte
tiltak. Ved inngangen til 2021 står det nær 38,9 mill. kroner på reservefondet. Dette er midler
kommunestyret i prinsippet fritt kan benytte, men som kommunedirektøren likevel vil påpeke
viktigheten av at består som en solid og viktig reserve.
Budsjettet prioriterer en stabil økonomisk utvikling som sikrer fortsatt gode tjenester for
kommunens innbyggere. Det å få mest og best mulige tjenester ut av hver krone, må være et
overordnet og vedvarende mål for kommunen. Utvikling av de kommunale tjenestene må
gjøres innenfor en økonomisk forsvarlig ramme og eventuelt ved omprioritering av disp.
ressurser. Målet må stadig være å tilpasse driften til den faktiske økonomiske situasjonen,
både på kort og lang sikt.
Kommunedirektøren ser flere utfordringer i tiden fremover som kan påvirke den økonomiske
handlefriheten i negativ retning. Herunder i første rekke økt lånegjeld, endring i inntektssystemet og demografiske forhold. Det manes derfor til fortsatt stor grad av edruelighet med
hensyn til både drifts- og investeringsnivå. Handlingsrommet i planperioden bør primært
kanaliseres til tidsbegrensede tiltak og/eller avsetning til fonds – og bør bare i beskjeden grad
innvirke på «varig» drift.
Kommunedirektøren vil peke på noen avgjørende strategiske mål som bør få stort fokus i
planperioden:
 Fortsatt økonomisk handlefrihet
 Kostnadseffektive og gode kommunale tjenester til våre innbyggere
 Tilfredse og friske medarbeidere
 Beholde økonomiske buffere for å møte fremtidige uforutsette utgifter
Skal vi nå disse målene må kommunen fortsatt fokusere på et aktivt internt utviklingsarbeid.
Krav til effektiv drift er stadig økende samtidig som innbyggernes forventninger til tjenestenivå er økende. Dette fordrer konstant fokus på ”riktig” bruk av ressursene for å sikre best
mulig tjenester i en tid da inntektene reelt reduseres. Samtidig er det viktig at vi stadig søker
samarbeid om enkelte oppgaver med andre kommuner.
Kommunen må arbeide kontinuerlig med å videreutvikle god økonomistyring på alle nivå i
organisasjonen. Låneopptak i forbindelse med investeringer, personalkostnader og gjennomføring av statlige reformer gir utfordringer. For å sikre en god økonomisk utvikling i årene
som kommer, må det budsjetteres med et realistisk inntektsnivå og et positivt driftsresultat.
Varige driftsutgifter skal ikke finansieres av midlertidige inntekter eller av fond. Et positivt
driftsresultat er viktig for å skape et fremtidig handlingsrom for å kunne imøtekomme
uforutsette utgifter og et stadig usikkert rentenivå.
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Demografiske endringer må fanges opp i den økonomiske planleggingen til kommunen. Vi
må ta hensyn til utviklingen og tilpasse tjenestene til dette. Dette må gjøres gjennom både de
årlige budsjettene og ikke minst gjennom handlingsplan og økonomiplan.
Rennebu kommune har de siste årene levert dels svært positive regnskapsresultater, betydelig
bedre enn gjennomsnittet av norske kommuner. Vi har dermed kunne bygge en solid
økonomisk plattform. Den økonomiske handlefriheten er dermed også betydelig forbedret.
Det henledes bla. til at den viktige nøkkelfaktoren netto «driftsresultat i prosent av driftsinntektene» var nær 7,0% i siste avlagte regnskap (2020). I siste utgave av Kommunal
Rapport sitt «kommunebarometer» havnet Rennebu på 28 plass i kriteriet økonomi – noe som
gir en klart høyere rangering enn nabokommunene våre. Kommunen har således enn sunn
økonomi, men samtidig er dette skjørt og avhengig av fortsatt stor grad av økonomisk
edruelighet for på opprettholdes. Selv om vi nå har bygd opp solide reserver, er det ikke tiden
for frisplipp. Fortsatt fokus på effektivisering, harde prioriteringer og budsjettdisiplin er
essensielt for å sikre kommunen mot økonomisk tilbakefall.
Fortsatt god dialog og samarbeid med næringsaktørene i kommunen er viktig og nødvendig
for å legge forholdene til rette for ønsket næringsutvikling. Næringsutvikling er ikke noen
direkte lovpålagt oppgave for kommunen. Kommunen er likevel en svært sentral premissgiver
for samfunns- og næringsutvikling gjennom sin rolle som planmyndighet, tilrettelegger og
pådriver. Kommunen bidrar følgelig også med økonomiske rammebetingelser. Positiv
utvikling for næringslivet er av stor betydning for at kommunen skal lykkes med å nå de
strategiske målene i tiden som kommer.

Finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi
Kommunestyret har i samsvar med ny kommunelov (§14-2) en plikt til å vedta finansielle
måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Dette skal baseres på lokalt skjønn og må
være langsiktige (vs. realisme og oppnåelighet). Fastsatte måltall er ikke rettslig bindende for
budsjettrammene. Kommunedirektøren foreslår følgende måltall for planperioden:


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 2,0 %



Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 12,0 %



Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende
utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære driften, inngår
også finansinntekter og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer og/eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på kommunens
økonomiske handlefrihet.
Måltallet for netto driftsresultat på 2,0 % er et forholdsvis ambisiøst mål, men samtidig et
uttrykk for at kommunen må sikres nødvendig økonomisk handlefrihet til å håndtere framtidige nye behov for tjenester. Rennebu kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning
som legger til rette for framtiden. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat i
prosent av driftsinntektene på over tid på minimum 1,75 %. Årsoppgjørene de siste årene har
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vist betydelig høyere driftsresultat for Rennebu kommune med hhv. 6,9 % i 2020, 4,5 % i
2019 og 4,2 % i 2018. Det har vært meget positivt for kommunens økonomiske handlefrihet,
hvilket kommunedirektøren ønsker skal opprettholdes.
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering av drifts- eller
investeringsutgifter – m.a.o. en reserve som kommunestyret i hovedsak fritt kan disponere
ved behov. Når måltallet settes til 12,0 % av driftsinntektene, kan det også oppfattes som en
ambisiøst. Men likevel er det godt under det som siste årsoppgjør (2020) som viser hele 18,3
% - som kan sammenlignes med gjennomsnittet for alle landets kommuner som var 11,7 %.
Kommunedirektøren ønsker at denne reserven bør som minimum opprettholdes.
Langsiktig lånegjeld eks. pensjonsforpliktelser har gradvis økt de siste årene som følge av
flere kostnadskrevende investeringsprosjekter. Ved utgangen av 2020 viser årsoppgjøret en
brutto lånegjeld for Rennebu kommune på ca. 233,1 mill. kroner. Foreliggende forslag til
budsjett og økonomiplan 2022-2025 legger opp til ytterligere «tunge» investeringer som i all
hovedsak må lånefinansieres - se egne kommentarer knyttet til enkeltprosjektene. Lånegjelden
øker dels betydelig. Når måltallet for langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene settes
til at dette ikke skal overstige 150 %, anses det derfor som ambisiøst. Det siste avlagte
årsoppgjøret (2020) for Rennebu kommune viser til sammenligning 73,4 %, mens gjennomsnittet for landets kommuner viste 112,4 %.
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DEL 1: RAMMEBETINGELSER FOR PLANPERIODEN
1.1 Kommunens utvikling
1.1.1 Befolkningsutvikling
Rennebu kommune har hatt en nedgang i folketallet på 2,7 % de siste 10 årene (fram til
01.07.2021). Rennebu kommune hadde 2.453 innbyggere pr. 01.07.2021.
En forholdsvis stor del av kommunens befolkning er eldre enn 67 år. Antall innbyggere i
denne aldersgruppen er økt med 16,9 % i løpet av de siste 10 årene.
Antall innbyggere i aldersgruppen 0 – 5 år er økt med 6,8 % de siste 10 årene. Antall
innbyggere i aldersgruppen 6 – 15 år er redusert med 14,5 % de siste 10 årene.
Det er en nedgang i aldersgruppen 16 – 66 år på 7,4 % i løpet av de siste 10 årene.
Utviklingen i folketallet de siste 10 år:
(tall pr. 01.07)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0-5 år

133

127

122

132

124

127

142

151

145

6 – 15 år

303

310

313

301

297

292

278

273

274

259

16-66 år

1 590

1 600

1 598

1 585

1 570

1 572

1 529

1 491

1 472

1472

67-79 år

320

337

358

364

396

412

420

418

418

422

80-89 år

149

140

138

140

127

119

114

126

125

129

27

35

33

39

40

37

32

33

30

29

2 522

2 549

2 562

2 561

2 554

2 559

2 515

2 492

2 464

2 453

Årlig endring

1,1 %

0,5 %

0,0 %

-0,3 %

0,2 %

-1,7 %

-0,9 %

-1,1 %

-0,4 %

Endring fra utgangsåret

1,1 %

1,6 %

1,5 %

1,3 %

1,5 %

-0,3 %

-1,2 %

-2,3 %

-2,7 %
142

Over 90 år
Sum folketall

142

Samlet befolkning:

Barn og unge 0-5 år

133

127

122

132

124

127

142

151

145

Barn og unge 6 – 15 år

303

310

313

301

297

292

278

273

274

259

1 590

1 600

1 598

1 585

1 570

1 572

1 529

1 491

1 472

1 472

496

512

529

543

563

568

566

577

573

580

Barn og unge 0 - 5 år

-4,5 %

-3,9 %

8,2 %

-6,1 %

2,4 %

11,8 %

6,3 %

-4,0 %

-2,1 %

Barn og unge 6 – 15 år

2,3 %

1,0 %

-3,8 %

-1,3 %

-1,7 %

-4,8 %

-1,8 %

0,4 %

-5,5 %

Vgs og arb.liv (16-66 år)

0,6 %

-0,1 %

-0,8 %

-0,9 %

0,1 %

-2,7 %

-2,5 %

-1,3 %

0,0 %

67 år og over

3,2 %

3,3 %

2,6 %

3,7 %

0,9 %

-0,4 %

1,9 %

-0,7 %

1,2 %

9,0 %

6,8 %

Vgs og arbeidsliv (16-66 år)
67 år og over
Endring fra året før:

Endring fra utgangsåret
Barn og unge 0 - 5 år

-4,5 %

-8,3 %

-0,8 %

-6,8 %

-4,5 %

6,8 %

13,5 %

Barn og unge 6 – 15 år

2,3 %

3,3 %

-0,7 %

-2,0 %

-3,6 %

-8,3 %

-9,9 %

Vgs og arb.liv (16-66 år)

0,6 %

0,5 %

-0,3 %

-1,3 %

-1,1 %

-3,8 %

-6,2 %

-7,4 %

-7,4 %

67 år og over

3,2 %

6,7 %

9,5 %

13,5 %

14,5 %

14,1 %

16,3 %

15,5 %

16,9 %
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1.1.2 Befolkningsutviklingen framover
Det er vanskelig å ha en sikker formening om utviklingen i folketallet i årene framover.
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider sine prognoser for hver enkelt kommune. SSB
utarbeider flere alternative prognoser med ulike forutsetninger for fruktbarhet, levealder,
innenlandsk flytting og innvandring.
Erfaring viser at det kan bli store avvik mellom reell befolkningsutvikling og SSB’s
prognoser for enkeltkommuner.
I SSB’s prognose fra august 2021 anslås Rennebu sitt innbyggertall slik fram til 2050
(SSB’s mellomalternativ):
2021
2.453 (1/7-2021)
2030
2.454
2030
2.424
Prognosene bør brukes med forsiktighet.
Utviklingen av innbyggertallet i grunnskolealder
Antall innbyggere i grunnskolealder er redusert med 13,8 % siden 2011. Og prognosene
tilsier at antallet reduseres ytterligere de nærmeste årene.
Tidligere gikk stort sett alle elevene i kommunens grunnskole. Dette har endret seg etter at vi
fikk en privat grunnskole på Voll. Det er derfor større usikkerhet knyttet til
elevtallsutviklingen i kommunens grunnskole.
Kommunedirektøren har valgt å legge til grunn uendret antall innbyggere i grunnskolealder.
Elever i privat grunnskole
Det er etablert privat grunnskole på Voll fra høsten 2018. I tillegg har kommunen noen
innbyggere som er elever ved en privat grunnskole i Oppdal.
Rennebu kommune får et trekk i rammetilskuddet for elever som går i privat grunnskole.
Antall elever i privat grunnskole 01.10.2020 benyttes for beregning av trekket i 2022 osv.
Rennebu kommune hadde 44 elever i privat grunnskole pr. 01.10.2020 – og rammetilskuddet
er redusert med ca. 4,4 mill. kroner.
Det er usikkert hvor mange elever som går i privat grunnskole i årene framover.
Kommunedirektøren legger til grunn samme antall (44) i privat grunnskole i årene framover
og et årlig trekk i rammetilskuddet på 4,4 mill. kroner.
Utviklingen i antall innbyggere over 67 år
En har valgt å presentere en prognose for utviklingen av antall innbyggere over 70 år med
basis i SSB’s mellomalternativ for utviklingen i folketallet. Denne prognosen er publisert i
august 2021. I tillegg gjengis faktiske tall pr. 1. juli 2021.
70-79 år
80-89 år

01.07.2021
422
129

2022
347
123

2023
337
135
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90 år og
over

29

31

31

28

32

32

Sum

580

501

503

513

529

576

Prognosen tilsier en kraftig vekst i aldersgruppa 80 – 89 år i årene framover.
Endringer i aldersfordelingen vil påvirke behovet for tjenester innenfor pleie og omsorg.
I tillegg vil endringene påvirke kommunens rammetilskudd.

1.1.3 Økonomisk utvikling
Rennebu kommune hadde ei god inntektsutvikling i perioden 2006-2011- i hovedsak som
følge av økning i de frie inntekter, økt eiendomsskatt fra kraftverkene og økte inntekter fra
salg av konsesjonskraft.
Inntektene fra salg av kraft ble redusert i årene deretter – fra en topp på 15,6 mill. kroner i
2011 til en bunn på 5,9 mill. kroner i 2017. Eiendomsskatten fra kraftanlegg ble redusert fra
12,3 mill. kroner i 2015 til en bunn på 5,3 mill. kroner i 2019.
Regnskapene for 2018, 2019 og 2020 ble avsluttet med meget gode netto driftsresultat. Og
budsjettet for 2021 var romsligere enn vanlig.
Regnskapsmessig mindreforbruk «overskudd» (kr x 1000):
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Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene (i pst.)

Netto driftsresultat har i gjennomsnitt vært på 4,3 % av driftsinntektene de siste 4 årene og ble
på 6,9 % av driftsinntektene i 2020.
Situasjonen har endret seg mye siden budsjettet for 2021 ble vedtatt i desember 2020.
Kraftprisene ble svært redusert i 2020 pga. nedgangen i verdensøkonomien og har til dels
fortsatt i 2021. Prognosene for 2022 er svakere enn for ett år siden. Dette gir betydelig lavere
inntekter fra salg av kraft enn forutsatt i økonomiplanen som ble vedtatt for to år siden. De
lave kraftprisene vil også påvirke eiendomsskatten fra kraftanlegg fra 2022.
Videre ser det ut til at Rennebu kommune blir blant de kommunene som får lavest vekst i de
frie inntektene fra 2021 til 2022. Regjeringen Solberg anslår at Rennebu får en nominell vekst
på 0,7 % sammenlignet med anslag på regnskap for 2021. Regjeringen Støre har kommet med
en tilleggsproposisjon og anslår at Rennebu får en samlet vekst på 1,2 % i forhold til regnskap
for 2021.
Gjennomsnittlig vekst i kommunenes frie inntekter er anslått til 2,0 %.

1.1.4 Kommunens lånegjeld
Kommunen har ei relativt stor lånegjeld. Lånegjelda påfører kommunen årlige renteutgifter og
avdrag som reduserer kommunens handlefrihet.
Utviklingen i lånegjeld har vært slik de senere årene (pr. 31.12):
(ekskl. kommunens pensjonsforpliktelser)
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Staten betaler renter og avdrag av lån på til sammen ca. 6,3 mill. kroner (pr. 01.01.2021). Og i
tillegg betaler staten renter på lån på til sammen 8,1 mill. kroner hvor kommunen er ansvarlig
for å betale avdrag.

I 2021 er det foretatt to låneopptak på til sammen kr 83,3 mill., hvor hhv. kr 31,2 mill. har
nedbetalingstid 50 år og kr 52,1 mill. har nedbetalingstid 30 år. Begge lånene er inngått med
binding til fast rente på 1,07 % til februar 2024.
Inkludert låneopptaket i 2021, vil rentekostnaden til kommunen øke med kr 880 000 for hver
0,5 %-poeng stigning i rentenivået.
Norges Bank økte styringsrenten fra 0 til 0,25 % på møte i sept. 2021. Kommunalbanken
forventer ytterligere to til tre renteøkninger gjennom 2022 og anbefaler i sin prognose en
budsjett-rente på 1,8 % for 2022.

1.1.5 Kommunens fond
Kommunen har til sammen relativt store fondsbeholdninger, men det meste av fondsmidlene
er bundet til bestemte formål og bidrar derfor i bare liten grad til å gi kommunen handlefrihet.
Kommunens fond kan deles i fire hovedgrupper:


Disposisjonsfond = kommunen kan fritt disponere disse fondene til både drifts- og
kapitalformål



Bundne driftsfond = Disse fondene kan benyttes til både drifts- og kapitalformål i.h.t. de
formål fondene er avsatt til. (eks. næringsfondet). Øremerka tilskudd skal avsettes til
bundne fond dersom tilskuddene ikke brukes i det året tilskuddet mottas.
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Ubundne kapitalfond = Disse fondene kan benyttes til kapitalformål (investeringer). Det
gjelder ingen bindinger på hvilke kapitalformål fondene kan benyttes til.



Bundne kapitalfond = Disse fondene kan benyttes til kapitalformål i.h.t. de formål
fondene er avsatt til (eks. vannverksfond)

Kommunens fondsbeholdning har utviklet seg slik de senere årene (pr. 31.12):
(Saldo iht. bankutskrift i hele 1000)
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne kapitalfond
Bundne kapitalfond
Sum fond
Disposisjonsfond i % av
driftsinntektene

2016
18 275
16 104
1 610
1 267
37 256

2017
20 045
16 870
2 222
2 090
41 227

2018
17 953
21 391
2 512
2 774
44 630

2019
24 637
23 184
2 335
2 625
52 781

2020
52 380
25 135
2 737
2 995
83 247

7,1

6,9

6,5

8,8

17,9

Fond tilhørende interkommunale samarbeidsprosjekter eller andre aktører inngår ikke i tallene
ovenfor.
Samlede fond på kr 83,2 mill. er bra, og av dette er kr 52,4 mill. såkalte disposisjonsfond som
kan disponeres fritt. Reservefondet, som ikke er knyttet til bestemte formål var pr. 01.01.2021
kr 38,9 mill.

1.2 Vurdering av kommunens inntektsmuligheter
1.2.1 Eiendomsskatt fra verker og bruk og annen næringsvirksomhet
Eiendomsskatten fra kraftanlegg er vesentlig redusert fra 2015 til 2020. Reduksjonen skyldes
en kraftig nedgang i kraftprisene, redusert kraftproduksjon og høyere driftskostnader.
Prisene har igjen økt de siste par årene – og produksjonen har vært litt bedre igjen.
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Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene fastsettes av skatteetaten. Gjennomsnittspriser,
gjennomsnittlig produksjon og gjennomsnittlige driftskostnader over flere år legges til grunn
for fastsetting av skattegrunnlaget.
Kommunen mottar vanligvis eiendomsskattegrunnlaget i oktober måned året før budsjettåret.
Eiendomsskattegrunnlaget for 2022 er imidlertid ikke kommet i skrivende stund og
administrasjonen har derfor forsøkt å anslå eiendomsskatten for 2022 på bakgrunn av
informasjon om kraftproduksjon og strømpriser de siste 5 årene. Administrasjonen har ikke
kjennskap til de andre faktorene som påvirker skattegrunnlaget (driftskostnader inkl.
vedlikehold, avskrivninger, grunnrenteskatt mv.). Det knytter seg derfor stor usikkerhet til
anslaget.
Eiendomsskatten fra kraftanlegg er budsjettert med kr 8,85 mill. i 2021. En prognose basert
på regnskapet hittil i 2021, viser imidlertid at anslaget var for lavt. Samtidig slår de lave
strømprisene i 2020 inn i beregningen av eiendomsskattegrunnlaget for 2022 og vil isolert sett
bidra til å redusere eiendomsskatten fra kraftanlegg. Summen av dette gjør at kommunedirektøren anslår at eiendomsskatten fra kraftanlegg for 2022 blir omtrent på samme nivå som
budsjettert for 2021.
Fra og med 2019 kan ikke kommunene lengre skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr,
slik som telekommunikasjonsanlegg og bredbåndsanlegg. De nye bestemmelsene gjelder ikke
kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatten til Rennebu kommune reduseres med ca. 350.000
kroner i løpet av en 7-årsperiode pga. denne endringen i eiendomsskatteloven. Det er etablert
en overgangsordning slik at bortfallet av eiendomsskatt på produksjonsutstyr fases ut over 7
år.
Eiendomsskatten fra andre næringseiendommer er stabil.
Eiendomsskatten på næringseiendom skrives ut med en skattesats på 7 promille.
Eiendomsskatten fra næringseiendommer har utviklet seg slik de seneste årene:
Kraftanlegg
Produksjonsutstyr
Annen næring

2016
2017
11 550 000 9 850 000
350 000
350 000
1 400 000 1 400 000
13 300 000 11 600 000

2018
7 250 000
350 000
1 400 000
9 000 000

2019
2020
5 350 000 9 000 000
300 000
250 000
1 450 000 1 450 000
7 100 000 10 700 000

Det budsjetteres med en eiendomsskatt på 10,7 mill. kroner fra næringseiendommer i 2022,
herav kr 9,0 mill. fra kraftproduksjonslegg.
Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen i årene framover. Kraftprisene har vært svært
lave i 2020 og også delvis i 2021. De lave prisene i 2021 vil påvirke skattegrunnlaget fra
2023.
Ved budsjettering av eiendomsskatt fra kraftanlegg i årene framover er det lagt til grunn mere
normale priser igjen ila. 2022. Det er lagt til grunn at produksjonsmengden i 2021 til 2023 blir
relativt lik gjennomsnittlig produksjon de siste 20 år.
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Eiendomsskatten fra næringseiendommer budsjetteres slik i perioden:
Kraftanlegg
Produksjonsutstyr
Annen næring
Sum

2021
9 000 000
250 000
1 450 000

2022
9 000 000
200 000
1 450 000

2023
9 100 000
100 000
1 450 000

2024
9 200 000
50 000
1 450 000

2025
9 300 000
0
1 450 000

10 700 000 10 650 000 10 650 000 10 700 000 10 750 000

1.2.2 Eiendomsskatt fra andre eiendommer
Det ble innført eiendomsskatt i hele kommunen i 2015.
Det er budsjettert med en eiendomsskatt på kr 9,6 mill. fra bolig- og fritidseiendommer i
2021. Skattesatsen er på 4,0 promille. Regnskapstall så langt i 2021 tyder på at inntektene blir
kr 250 000 lavere enn budsjettert.
Det er ikke varslet endringer i maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendommer og det
budsjetteres derfor med 4 promille i hele planperioden.
Det budsjetteres med en eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendommer på kr 9,3 mill. i 2022.
Anslaget bygger på samme skattesats, nye boliger/fritidsboliger og en svak økning i
skattegrunnlaget for boligeiendommer (skattegrunnlaget fastsettes av skatteetaten hvert år).
Det budsjetteres med en svak økning i eiendomsskatten for årene etter 2022 knyttet til nye
boliger og fritidsboliger.
I 2021 er det gitt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som eies av stiftelser eller
organisasjoner som driver et samfunnsnyttig arbeid. I tillegg er det gitt fritak for nyoppførte
boliger i 5 år. Dersom ordningen opprettholdes i 2022 blir det fritak for boliger som var
ferdige etter 01.01.2017. Kommunestyret står fritt til å ta stilling til om fritakene skal
forlenges i årene framover.
1.2.3 Salg av kraft
Rennebu kommune har en samlet kraftmengde på 63,09 GWh hvorav 44,023 GWh er
konsesjonskraft og 18,986 GWh er såkalt tilleggskraft. Innkjøpsprisen for konsesjonskraften
fastsettes av NVE og utgjør 11,27 øre/kWh i 2021. Tilleggskraften kjøpes med et påslag på
50 % utover konsesjonskraftpris. I tillegg til innkjøpsprisen må kommunen betale diverse
avgifter.
Siden 2011 har inntektene vært slik (netto inntekt etter skatt i kr 1 000):
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:

15 600
14 500
11 500
11 600
8 400
7 600
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2017:
2018:
2019:
2020:

5 900
9 000
8 800
11 800

Det er budsjettert med inntekter på kr 6,5 mill. i 2021 (netto inntekt etter skatt kr 6,2 mill.),
men prognosen pr. oktober 2021 viser at vi trolig får kr 1,6 mill. mer enn budsjettert. Det
betales skatt av inntektene fra salg av tilleggskraften.
Det er svært vanskelig å budsjettere inntektene fra salg av kraft. Prisene påvirkes av
utviklingen i verdensøkonomien, temperaturer og nedbørsmengder.
De senere årene har vi hatt avtaler om aktiv forvaltning av hele kraftmengden, med unntak for
2020 der det ble avtalt fastpris for tilleggskraften.
For 2021 er det inngått en avtale om aktiv forvaltning av både konsesjons- og tilleggskraften.
Prisene i markedet er f.t. svært lave og det er umulig å få gode priser for 2022 p.t. og
administrasjonen er derfor innstilt på at kraften selges i spot-markedet inntil videre. Det kan
vurderes å inngå avtaler om aktiv forvaltning eller fastpris dersom prisene blir bedre.
Kommunedirektøren foreslår at det budsjetteres med en inntekt på kr 8,2 mill. i 2022 og kr
9,0 mill. i 2023 og 9,3 mill. kroner i 2024 og 9,0 mill. kroner i 2025.

1.2.4 Frie inntekter
Kommunens frie inntekter består av:
-

Skatt på formue og inntekt
Naturressursskatt
Rammetilskudd fra staten

Rammetilskuddet består av både innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og inntektsutjevning.
Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinngang pr. innbygger. Pga. denne
tilknytningen til skatteinngangen blir inntektsutjevningen kommentert under samme kapittel
som skatteinngangen.
Rennebu kommune har budsjettert med frie inntekter på 169,5 mill. kroner i 2021. Rennebu
kommunes budsjetterte inntekter var basert på regjeringens forslag til stats/nasjonalbudsjett
korrigert for reduksjon av folketallet gjennom 1. halvår 2020.
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I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 sammenlignes anslag på frie inntekter for 2021
med anslag på regnskap for 2021, korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer
i finansiering mellom forvaltningsnivåene.
Regjeringen anslår at Rennebu kommune får frie inntekter på 175,4 mill. kroner i 2022. Dette
representerer en nominell vekst på 2,1 % sammenlignet med anslag på regnskap for 2021.
Regjeringen regner med at kommunene samlet sett får en nominell vekst på 2,0 %. Deler av
regjeringens anslag (skatt og inntektsutjevning) er anslått på bakgrunn av innbyggertallet pr.
01.01.2021.
Regjeringen uttaler at anslått vekst i de frie inntektene vil gi kommunesektoren en svak
realvekst sammenlignet med det opprinnelige budsjettopplegget for 2021.
Kommunedirektøren budsjetterer de frie inntektene til 175,4 mill. kroner. Dette representerer
en nominell vekst på 1,2 %. Skatt og inntektsutjevning er anslått på bakgrunn av SSB sin
befolkningsprognose. Prognosen for 2022 er identisk med innbyggertallet pr. 01.04.2021.
Det foretas et trekk i kommunens rammetilskudd knyttet til elever i privat grunnskole.
Trekket i 2021 er fastsatt med utgangspunkt i antall elever i privat grunnskole pr. 01.10.2020
da Rennebu hadde 44 elever i privat grunnskole. Trekket utgjør brutto ca. kr 4,4 mill. i 2022.
1.2.4.1 Skatt og inntektsutjevning
Skatteinntektene består av skatt på formue og inntekt og naturressursskatt.
Naturressursskatten er fastsatt til et bestemt antall øre pr. produsert kraftmengde
(gjennomsnittlig produsert kraftmengde de siste 7 årene). Naturressursskatten vil ikke øke i
takt med pris- og lønnsøkning, men vil kunne variere noe fra år til år avhengig av
kraftproduksjonen.
Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.
Kommuner med skatteinntekter pr. innbygger over landsgjennomsnittet får trekk i
rammetilskuddet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får en
kompensasjon. Skatteinngangen pr. innbygger i Rennebu utgjorde 75,3 % av
landsgjennomsnittet i 2021. Skatteinntektene utjevnes fortløpende gjennom året.
Regjeringen har i forslag til statsbudsjett anslått summen av skatt og inntektsutjevning for
hver enkelt kommune. Anslaget er basert på innbyggertallet pr. 01.01.2021 og antatt
skattevekst pr. innbygger. Det er imidlertid innbyggertallet pr. 01.01.2022 som blir benyttet
ved fordeling av inntektsutjevningen i 2022.
Regjeringen anslår at Rennebu kommune får samlet inntekter fra skatt og inntektsutjevning på
kr 80,6 mill., beregnet etter folketallet pr. 01.01.2021 (2 454 innbyggere).
Folketallet i Rennebu er redusert med 1 i løpet av 1. halvår 2021.
SSB har i august 2021 publisert en ny befolkningsprognose for årene framover. Ifølge denne
prognosen er det sannsynlig at Rennebu kommune har 2.454 innbyggere pr. 01.01.2022. Dette
tallet er identisk med innbyggertallet pr. 01.04.2021.
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Kommunedirektøren foreslår at det budsjetteres med inntekter fra skatt og inntektsutjevning
på 80,6 mill. kroner i 2022.
Budsjettert skatteinngang + inntektsutjevning i årene framover forutsetter uendret folketall.
Dersom folketallet synker, må vi regne med en mer negativ utvikling enn det som er lagt til
grunn i økonomiplanen.
Feil i forutsetningene gir et uriktig bilde av kommunens handlefrihet i årene framover. Det er
derfor viktig at vi legger realistiske forutsetninger til grunn for økonomiplanen.
1.2.4.2 Rammetilskudd fra staten ekskl. inntektsutjevning
Det budsjetteres med et rammetilskudd eks. inntektsutjevning på kr 93,9 mill. i 2022. Dette er
i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett.
Rammetilskuddet for 2022 består av følgende hoveddeler:







Innbyggertilskudd – et likt tilskudd pr. innbygger. (kr 63,9 mill.)
Utgiftsutjevning (kr 24,7 mill.)
Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (kr -3,1 mill.)
Saker med særskilt fordeling og overgangsordninger (kr 0,4 mill.)
Inntektsgarantiordningen INGAR (kr 1,8 mill.)
Distriktstilskudd (kr 6,0 mill.)

Innbyggertilskuddet og det utgiftsutjevnende tilskuddet fastsettes med utgangspunkt i
folketall og aldersfordeling pr. 01.07 året før budsjettåret.
Redusert rammetilskudd skyldes færre innbyggere, endringer i aldersfordeling, økt trekk pga.
flere elever i privat grunnskole mv.
Rennebu kommune får et netto trekk i rammetilskuddet på kr 3,1 mill. pga. at kommunen
hadde 44 elever i privat grunnskole 1. oktober 2020.
Rennebu kommune mottar et distriktstilskudd på ca. 6,0 mill. kroner. Kommunens størrelse
og distrikts-utfordringer er grunnlag for tildelingen av dette tilskuddet.
Rammetilskuddet ekskl. inntektsutjevningen kan betraktes som endelige tall under
forutsetning av at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag.
I forslag til økonomiplan er det lagt til grunn konstant antall innbyggere.
Det er lagt til grunn at 44 grunnskoleelever blir elever i privat grunnskole.
I framskrivningen er någjeldende inntektssystem lagt til grunn. Det legges til grunn at
totalrammen som skal fordeles på kommunesektoren gis en reell økning i planperioden som
tilsvarer befolkningsveksten i landet og økte pensjonskostnader. Med null befolkningsvekst
blir det null reell vekst i de frie inntekter til finansiering av økt kommunal aktivitet.
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1.2.1 Eiendomsskatt fra verker og bruk og annen næringsvirksomhet
Eiendomsskatten fra kraftanlegg er redusert med ca. 57 % fra 2015 til 2020. Reduksjonen
skyldes en kraftig nedgang i kraftprisene, redusert kraftproduksjon og høyere driftskostnader.
Prisene har igjen økt de siste par årene – og produksjonen har vært litt bedre igjen, MEN vi
ser nå i 2021 at prisene dels har stupt. Noe som trolig vil påvirke inntektene til kommunen
ytterligere i negativ retning.
Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene fastsettes av skatteetaten. Gjennomsnittspriser,
gjennomsnittlig produksjon og gjennomsnittlige driftskostnader over flere år legges til grunn
for fastsetting av skattegrunnlaget.
Eiendomsskatten fra andre næringseiendommer er stabil.
1.2.3 Salg av kraft
Rennebu kommune har en samlet kraftmengde på 63,09 GWh hvorav 44,023 GWh er
konsesjonskraft og 18,986 GWh er såkalt tilleggskraft. Innkjøpsprisen for konsesjonskrafta
fastsettes av NVE og utgjør 11,27 øre/kwh i 2020. Tilleggskrafta kjøpes med et påslag på
50 % utover konsesjonskraftpris. I tillegg til innkjøpsprisen må kommunen betale diverse
avgifter.
Siden 2011 har inntektene vært slik (netto inntekt etter skatt):
2011:
15.600.000
2012:
14.500.000
2013:
11.500.000
2014:
11.600.000
2015:
8.400.000
2016:
7.600.000
2017:
5.900.000
2018:
9.000.000
2019:
8.800.000
Det er svært vanskelig å budsjettere inntektene fra salg av kraft. Prisene påvirkes av
utviklingen i verdensøkonomien, temperaturer og nedbørsmengder.
De senere årene har vi hatt avtaler om aktiv forvaltning av hele kraftmengden. Fra 2020 ble
det avtalt fastpris for tilleggskrafta – og vi har en avtale om aktiv forvaltning av konsesjonskraften.
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DEL 2: DRIFTSBUDSJETTET FOR 2022 - FELLES

2.1 Statsbudsjettet
2.1.1 Generelt
I forslag til statsbudsjett for 2022 legges det opp til nominell vekst på 2,0 % i kommunesektorens frie inntekter sammenlignet med anslag på regnskap i 2021. Anslag på regnskap er
korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansieringen av kommunale
oppgaver. De ekstraordinære tilskuddene knyttet til Korona-pandemien er også holdt utenfor.
Realveksten skal være tilstrekkelig til å dekke endringer i demografi.
2.1.2 Konsekvenser for ulike ansvarsområder
Grunnbemanning og flere pedagoger i barnehagene
Regjeringen peker på at økningen av de frie inntektene til kommunene neste år bl.a. skyldes at
reformen vedr. grunnbemanning og flere pedagoger i barnehagene har vært underfinansiert.
Vi finner ikke uttrykket «kompensasjon for tidligere underfinansiering» i tilleggsnummeret
fra regjeringen Støre, men de økte inntektene kommer uten at kommunene pålegges nye
oppgaver.
Ressurskrevende brukere
Regjeringen reverserer det foreslåtte kuttet i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende
pleie- og omsorgstjenester i kommunene.
Bredbånd
Regjeringen øker støtten til utbygging av bredbånd.

2.1.3 Pris- og lønnsforutsetninger
Pris og lønnsvekst
Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren på
2,5 % fra 2021 til 2022 (deflator). Herav lønnsvekst på 3,2 %. Deflatoren bygges opp fra to
hoveddeler; lønnskostnader og øvrige priser. Lønn har en vekt på litt under 60 prosent, mens
noe over 40 prosent tilordnes øvrige priser. I deflator-prognosene brukes årslønnsveksten for
kommunesektoren slik det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene måler
den. I følge blant andre Statsforvalteren i Rogaland er deflatoren satt sammen av en
årslønnsvekst på 3,2 prosent og en prisvekst 1,6 prosent, men KS har ikke funnet de
dekomponerte tallene i noe budsjett-dokument.
Kompensasjon for forventet lønnsvekst er innarbeidet i budsjettet. Virksomhetene er ikke gitt
en kompensasjon for prisstigning på varer og tjenester.
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Pensjonskostnader
Kommunens ansatte bortsett fra skolens pedagogiske personale er medlemmer av KLP sine
pensjonsordninger. Lærerne er medlemmer av Statens pensjonskasse.
Det budsjetteres med en pensjonspremie på 15,6 % for medlemmer i KLP (17,4 % i 2021) og
9,6 % for medlemmer i Statens Pensjonskasse (11,4 % i 2021).
Redusert pensjonspremie i KLP reduserer enhetenes utgifter betydelig. Virksomhetenes
budsjettrammer er redusert tilsvarende. For enheter med store lønnskostnader betyr dette en
ganske stor reduksjon av rammen.
Kommunens pensjonskostnader er ganske stabil fra 2021 til 2022 selv om pensjonspremien
reduseres. Forskjellen mellom betalt premie og regnskapsført kostnad inntektsføres i 2022 på
en sentral budsjettpost. Virksomhetene belastes betalt premie.
Pensjonspremien som kommunen betaler utgjør ca. kr 3,5 mill. mer enn den budsjetterte
kostnaden. Forskjellen mellom betalt premie og kostnadene (premieavvik) skal kostnadsføres
i årene framover. Vi skyver altså pensjonskostnader foran oss. Pr. utgangen av 2021 har
Rennebu kommune regnskapsført et akkumulert premieavvik på ca. kr 20,9 mill. – som skal
kostnadsføres i regnskapet i årene framover. Premieavvik som oppstår i 2015 og senere år
skal kostnadsføres med 1/7 hvert år i 7 år framover.

2.2 Økonomisk oversikt og bevilgningsoversikt drift
Økonomisk oversikt drift
Økonomiforskriften § 5-6

Budsjett
2022

Driftsinntekter
1 Rammetilskudd
2 Inntekts- og formuesskatt
3 Eiendomsskatt
4 Andre skatteinntekter
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten
6 Overføringer og tilskudd fra andre
7 Brukerbetalinger
8 Salgs- og leieinntekter
9 Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tjenester
13 Overføringer og tilskudd til andre
14 Avskrivninger
15 Sum driftsutgifter
16 Brutto driftsresultat
Finansinntekter- og kostnader
17 Renteinntekter
18 Utbytter
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opprinnelig
Budsjett
2021

Regnskap
2020

110 380 000
58 515 000
20 000 000
8 920 000
8 400 000
19 833 480
7 575 000
25 963 908
259 587 388

106 400 000
56 600 000
19 000 000
8 920 000
8 400 000
20 003 869
9 301 000
25 025 900
253 650 769

114 418 391
52 383 490
19 615 029
8 332 820
8 296 502
49 321 370
8 269 815
31 565 741
292 203 158

152 133 039
27 245 339
64 626 805
764 016
11 915 000
256 684 199
2 903 189

142 504 195
27 603 594
59 764 722
8 655 937
11 915 000
250 443 448
3 207 321

154 815 062
24 773 262
65 053 005
16 762 738
11 113 884
272 517 950
19 685 208

1 370 000
125 000

1 270 000
125 000

1 676 906
191 071
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19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
20 Renteutgifter
21 Avdrag på lån
22 Netto finansutgifter
23 Motpost avskrivninger
24 Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering
26 Netto avsetn. til eller bruk av bundne dr.fond
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjon
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk
29 Sum disponeringer eller dekning av netto drift

0
4 934 100
11 180 000
-14 619 100
11 915 000
199 089

0
4 347 100
10 091 000
-13 043 100
11 915 000
2 079 221

0
3 719 568
8 743 728
-10 595 319
11 113 884
20 203 773

-900 000
901 400
-200 489
0
-199 089

-100 000
-58 221
-1 921 000
0
-2 079 221

-2 500 000
-1 753 379
-27 592 420
11 642 026
-20 203 773

Bevilgningsoversikt drift (gml-1A)
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)
1 Rammetilskudd
2 Inntekts- og formueskatt
3 Eiendomsskatt
4 Andre generelle driftsinntekter
5 Sum generelle driftsinntekter

Budsjett
2022
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

opprinnelig
Budsjett
2021
106 400 000
56 600 000
19 000 000
17 320 000
199 320 000

Regnskap
2020
114 418 391
52 383 490
19 615 029
16 629 322
203 046 232

6 Sum bevilgninger drift, netto

191 396 811

183 892 679

172 247 140

11 915 000

11 915 000

11 113 884

203 311 811

195 807 679

183 361 024

2 903 189

3 512 321

19 685 208

1 370 000
125 000
0
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 270 000
125 000
0
4 347 100
10 091 000
-13 043 100

1 676 906
191 071
0
3 719 568
8 743 728
-10 595 319

11 915 000

11 915 000

11 113 884

199 089

2 384 221

20 203 773

-900 000
901 400
-200 489
0

-100 000
-58 221
-1 921 000
0

-2 500 000
-1 753 379
-15 950 394
0

Økonomiforskriften § 5-4, 1. ledd

7 Avskrivninger
8 Sum netto driftsutgifter
9 Brutto driftsresultat
10 Renteinntekter
11 Utbytter
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
13 Renteutgifter
14 Avdrag på lån
15 Netto finansutgifter
16 Motpost avskrivninger
17 Netto driftsresultat
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
21 Dekning av tidligere års merforbruk
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22 Sum disponeringer eller dekning av netto
drift

-199 089

-2 079 221

-20 203 773

Korrigeringer:
Andre skatter ført på enhetene
Generelle statstilskudd ført på enhetene
Renteinntekter ført på enhetene
Avdrag ført på enhetene
Renteutgifter ført på enhetene
Avsetning til ubundne fond ført på enhetene
Avsetning til bundne fond ført på enhetene
Bruk av tidligere års mindreforbruk ført på enhetene
Bruk av ubundne avsetninger ført på enhetene
Bruk av bundne avsetninger ført på enhetene
Overført til investeringer ført på enhetene

0
0
120 000
0
34 900
-21 000
-1 102 292
0
2 100 000
4 718 692
-100 000

0
0
120 000
0
34 900
-21 000
-1 102 292
0
100 000
3 759 071
-100 000

0
200
287 151
0
0
-21 000
-2 808 419
0
2 560 625
4 610 860
-1 650 000

Skjønnstilskudd ført på enhetene
Mottatte avdrag ført på ansvar 900
Utlån og kjøp av aksjer ansvar 800 og 900
Overføring fra private ført på hovedansvar 8 og 9
(salg av kraft m.v.)
Netto pensjonskostnader ansvar 8500
Driftsutgifter ført på hovedansvar 8 og 9
Driftsinntekter ført på hovedansvar 8 og 9
Avskrivninger ført på ansvar 800
Motpost avskrivninger
Mindreforbruk
Sum korrigeringer

0
0
0
-8 200 000

0
0
0
-6 300 000

0
-685 245
0
-12 171 428

-4 757 065
350 000
0

-4 806 568
360 000
0

-2 393 978
936 083
0

-415 000

-415 000

-401 069

-7 271 765

-8 370 889

-11 736 220

Budsjettskjema 1 B
Økonomiforskriften § 5-4, 2. ledd

Budsjett
2022

Fordeles slik på rammeområdene:
Folkevalgte organer og kontroll
Reserverte bevilgninger
Sentraladministrasjonen
Oppvekst
Helse og omsorg
Samfunnsutvikling og drift
Diverse
Sum fordelt på rammeområdene

3 484 046
5 988 876
16 693 872
59 252 567
79 548 346
24 574 969
9 125 900
198 668 576

Opprinnelig
Budsjett
2021
3 528 247
5 621 292
16 226 533
58 939 946
76 394 646
22 409 904
9 143 000
192 263 568

Regnskap
2020
3 241 853
1 242 867
16 892 763
56 652 325
73 552 728
23 472 953
8 927 871
183 983 360

Rammeområdene er ikke gitt noen generell kompensasjon for prisøkning på varer og
tjenester. Rammene er imidlertid justert for lønnsøkning.
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2.3 Kommunens fellesinntekter
Eiendomsskatt (jfr. kapittel 1.2.1 og 1.2.2)
Skatt og inntektsutjevning (jfr. kapittel 1.2.4.1)
Rammetilskudd utenom inntektsutjevning (jfr. kapittel 1.2.4.2)
Andre generelle statstilskudd
Staten kompenserer renter og avdrag på lån pålydende ca. 6,3 mill. kroner til omsorgsboliger,
sykehjem og skole. I tillegg kompenseres renter av lån til skole og andre tiltak pålydende ca.
kr 8,1 mill. Det budsjetteres med en samlet kompensasjon på kr 0,9 mill. i 2022.
Det er budsjettert med integreringstilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger på til
sammen 7,5 mill. kroner. Budsjettert beløp er usikkert.
Salg av kraft
Det vises til kapittel 1.2.3.
Det foreslås å budsjettere med inntekter på kr 8,2 mill. i 2022, mot kr 6,5 mill. i vedtatt
budsjett for 2021. Inntektene fra salg av kraft inngår i rad nr. 6 (overføringer og tilskudd fra
andre) i tabellen «økonomisk oversikt drift» kapittel 4. Det er budsjettert med en
skattekostnad på kr 0,35 mill.
Bruk av fond
Det budsjetteres med følgende bruk av fond:
Driftsbudsjettet
 Bruk av virksomhetenes disposisjonsfond
 Bruk av næringsfondet *
Sum

2 100 000
2 520 000
4 620 000

2.4 Kommunens fellesutgifter
Renter
Rennebu kommune har en lånegjeld på kr 296,2 mill. pr. utgangen av 2021 (ekskl. lån som
lånes ut videre). Det er budsjettert med låneopptak på kr 83,3 mill. i 2021. Lånet er tatt opp
pr. februar måned og er tatt med i anslått lånesaldo på kr 296,2 mill.
Storparten av lånene med flytende rente er tatt opp i Kommunalbanken. Kommunalbanken
har en flytende rente på 1,25 % pr. medio oktober 2021 (renta var på 1,0 % for ett år siden).
Med bakgrunn i Norges Banks rentemøte i september 2021, anslår Kommunalbanken en rente
på ca. 1,81 % i 2022 og 2,35 % i 2023 og 2,60 % i 2024 og 2,65 % i 2025.
Kommunedirektøren budsjetterer renteutgiftene iht. Kommunalbankens anslag i økonomiplanperioden. En forskjell på 0,5 %-poeng utgjør en forskjell på kr 0,88 mill. i 2022.
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Avdrag
Det budsjetteres med avdrag tilsvarende minimumsavdrag pluss avdrag på nye lån i 2022.
Lovbestemt minimumsavdrag er anslått til kr 9,7 mill. kroner eksklusive avdrag på nye lån.
Avsetninger til fond
Det budsjetteres med følgende avsetninger til fond:









Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfondet
Renter av næringsfondet avsettes til næringsfondet
Renter av bundne fond avsettes til fond
Avsetning til reservefondet
Avsetning til utviklingsfond
Avsetning virksomhetenes disposisjonsfond
Avsetning til disposisjonsfond flyktningmottak
Avsetning vann, avløp og renovasjon

2 420 000
100 000
200 000
0
100 000
21 000
2 000 000
1 102 000

Sum

5 943 000

Avskrivninger
Det beregnes kalkulatoriske avskrivninger av kommunens anlegg innenfor VAR-sektorene.
De kalkulatoriske avskrivningene kostnadsføres på budsjettkapitlene innenfor VAR og dekkes
inn gjennom avgifter.
Regnskapet belastes avskrivninger på kommunens eiendommer iht. de avskrivningsregler som
er fastsatt av departementet. Avskrivninger kommer i tillegg til den netto budsjettramma som
vedtas for hver enkelt enhet.
Avskrivningene påvirker ikke kommunens netto driftsresultat ettersom de både kostnadsføres
og inntektsføres med samme beløp (hhv. rad nr. 18 og 30 i tabellen «økonomisk oversikt
drift» kapittel 4).
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DEL 3: VIRKSOMHETENES BUDSJETT 2022
3.1 Folkevalgte styringsorganer
Ansvar

Sum netto utgifter

Regnskap
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

3 242 853

3 528 247

3 484 046

Ansvar 1010 - Folkevalgte styringsorganer
Folkevalgtes godtgjøringer
Kommunestyret har i møte den 05.03.2020 vedtatt en forskrift om rettigheter og plikter for
folkevalgte. Folkevalgtes godtgjøringer er regulert i reglementet.
Ordførers godtgjøring utgjør 8,5 x folketrygdens grunnbeløp.
Varaordførers godtgjøring utgjør 10 % av ordførers godtgjøring. Formannskapets øvrige
medlemmer og lederne i hovedutvalgene gis en godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførers
godtgjøring. I tillegg gis ei godtgjøring på 1 promille av ordførers godtgjøring pr. møte. Tapt
arbeidsfortjeneste utbetales i tillegg.
Tilskudd mv.
Iht tidligere vedtak/ etablert praksis foreslås at det gis tilskudd til følgende tiltak i 2021:
-

Incestsenter
Krisesenteret i Orkdal (K.sak 14/12)
Rasteplass Stamnan
Svennebrevutdeling i Meldal
Mottak for overgrepsofre
Røde Kors Hjelpekorps
NRK’s TV-aksjon

12.500
208.000
2.000
8.000
12.000
10.000
10.000

Det betales kontingent til følgende organisasjoner/institusjoner:
-

Kontingent samarbeidsorgan Orkdalsregionen
Jernbaneforum
Kontingent Regionrådet Trøndelag sør
Stiftelsen Norsk kulturråd

36.000
25.000
140.000
6.000

Bevilgningen til Regionrådet Trøndelag Sør ble økt med 40.000 kroner til 140.000 i 2020.
Økt tilskudd skulle benyttes til å utvide sekretærressursen knyttet til regionrådet. Stillingsutvidelsen skulle evalueres etter ett år. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det er foretatt
en slik evaluering. Men regionrådet opplyser at Rennebus kontingent vil utgjøre 140.000
kroner i 2022.
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Ansvar 1060 - Politiske partier
Partiene som er representert i kommunestyret mottar et årlig tilskudd. Det gis et basistilskudd
pr. kommunestyre-gruppe med kr 3 000 og et tilskudd pr. kommunestyre-representant med
kr 1 200.

3.2 Sentraladministrasjonen og fellesutgifter
Sentraladministrasjonen er inndelt i tre rammeområder:
-

Ledelse og fellesutgifter
Personalsjefens ansvarsområde
Økonomisjefens ansvarsområde

Adm. Ledelse og fellesutgifter
Ansvar

Regnskap
2020

Sum netto utgifter

2 270 211

Budsjett
2021

2 066 687

Budsjett
2022

925 211

Personalsjefens ansvarsområde
Ansvar

Regnskap
2020

Sum netto utgifter

10 057 971

Budsjett
2021

9 560 134

Budsjett
2022

10 670 000

Økonomisjefens ansvarsområde
Ansvar

Regnskap
2020

Sum netto utgifter

4 564 580

Budsjett
2021

4 599 712

Budsjett
2022

5 098 661

3.2.1 Administrativ ledelse og fellesutgifter
Kommunaldirektør budsjetteres på ansvar 1200. I 2020 ble både kommunedirektør og ass.
kommunedirektør regnskapsført på dette ansvaret.
Kjøp av tjenester fra plankontoret
Rennebu kommune kjøper tjenester fra plankontoret i forbindelse med arbeidet med
kommuneplan, reguleringsplaner og enkeltsaker. I budsjettet for 2021 ble bevilgningen til
kjøp av tjenester økt med kr 500 000 kroner til kr 1 240 000 sammenlignet med tidligere års
budsjett pga. forventede kostnader knyttet til revisjon av kommuneplanen. Mye arbeid
gjenstår fortsatt og Kommunedirektøren budsjetterer med kr 800 000 i 2022.
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3.2.2 Personalsjefens ansvarsområde
Ansvar 1150 - Fellesutgifter administrasjon
De største utgiftene er porto, telefonutgifter, kopiering, kontingenter til LVK (Landssammenslutninga for vasskraftkommuner), kontingent KS, juridisk bistand, kontorutgifter,
lisenser knyttet til plan/arkivsystem og ansvarsforsikring.
Ansvar 1160 – Servicetorg
3 årsverk på servicetorget. De største utgiftene er vedlikehold sak og arkiv (kr 215 000),
interkommunalt arkivsamarbeid (kr 180 000) og KLP pensjonspremie (kr 260 286).
Ansvar 1192 – Lærlinger
Det er budsjettert med 7 lærlinger i 2022 som er i samsvar med økonomiplan.
Ansvar 1194 - Personaltiltak
Prosjektstilling til 31.12.2023 er lagt inn i lønnsbudsjett adm. personal. De største utgiftspostene er bedriftshelsetjeneste (kr 290 000), kunngjøring av stillinger (kr 100 000), yrkesskadeforsikring (kr 270 000), kontingent til et tariff-festet organisasjons- og utviklingsfond
(kr 320 000) og felles opplæringstiltak/utviklingsmidler (kr 107 500).
Ansvar 1195 – IKT
2 årsverk innenfor IKT. De største utgiftspostene er programvare og lisenser for sentralt iktutstyr og sikkerhet (kr 500 000), serviceavtaler for sentralt utstyr i serverrom (kr 202 000),
kjøp av konsulenttjenester (kr 200 000), datakommunikasjon/internettaksess (kr 190 000) og
IT-utstyr, PC, utstyr i serverrom (kr 148.000).
3.2.3 Økonomisjefens ansvarsområde
Utgiftene som har vært budsjettert på ansvar 1360 (lønns- og økonomisystem) er overført til
ansvar 1310.

3.3 Reserverte bevilgninger
Ansvar

1990

Regnskap
2020

Reserverte bevilgninger

1 1242 867

Budsjett
2021

5 521 292

Budsjett
2022

5 988 876

Lønn tillitsvalgte
Det er inngått avtaler med kommunens fagorganisasjoner som innebærer at tillitsvalgte til
sammen mottar lønn i 90 % stilling. Fordelingen mellom foreningene foretas i forhold til
medlemstallet. I tillegg utbetales lønn til hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Denne
lønnskostnaden refunderes av forbundet.
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Beregnet lønnsøkning
Lønnsforhandlingene i 2021 gir en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,9 % fra 2021 til 2022.
Sommerarbeidsplasser for ungdom
De tre siste årene er det gitt en særskilt bevilgning til sommerarbeidsplasser for skoleungdom.
Det har vært sommerarbeidsplasser ved sykehjemmet, i barnehager, ved teknisk drift og på
kirkegårdene. Ordningen videreføres med samme beløp som i 2021 og det foreslås en
bevilgning på kr 220 000. I tillegg benytter sykehjemmet en del av sin budsjettramme til
innleie av skoleungdom om sommeren. Bevilgningen til sommerarbeidsplasser fordeles av
Kommunedirektøren.
Torget
Rennebu kommune bidrar med et årlig tilskudd på kr 50 000 til drift av Torget. I tillegg
dekker kommunen eiendomsavgifter og strøm med kr 16 000.
Personvernombud
Norge har fått nye personvernlov fra 01.06.2018. Kommunene får nye og strengere plikter
med de nye reglene.
Alle kommuner blir pålagt å ha et eget personvernombud. Det er etablert en slik stilling i
samarbeid med Oppdal, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner. Stillingen er plassert i Midtre
Gauldal kommune. Rennebu kommune betaler for 0,10 årsverk. Det budsjetteres med en
kostnad på kr 75 000.
Tilleggsbevilgninger
Det er budsjettert med følgende tilleggsbevilgninger.






Tilleggsbevilgninger
Trafikksikkerhetsutvalget
HOO sin reserve
HSD sin reserve
Kommunedirektørens reserve

200.000
50.000
100.000
25.000
20.000

Samme totale beløp som i 2021, men med en reduksjon av tilleggsbevilgninger og tilsvarende
økning til Trafikksikkerhetsuvalget med kr 50 000.
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3.4 Oppvekst
For hovedoversikter og detaljert budsjettforslag vises til vedlegg. Nye driftstiltak er omtalt i
eget dokument «Prioriterte tiltak».

Ansvar

Regnskap
2020

Sum netto driftsutgifter

56 652 325

Budsjett
2021

59 584 946

Budsjett
2022

59 252 567

Nye driftstiltak er omtalt i eget dokument «Prioriterte tiltak»
3.4.1 Administrativ ledelse
Ansvar 2000 – Administrasjon oppvekst
På dette ansvaret budsjetteres:
- Lønn kommunalsjef oppvekst
- Deltakelse i regionsamarbeidet for Gauldalsregionen oppvekst
- Samarbeid med Gauldalsregionen om oppgaver som barnehagemyndighet (pga.
endringer i barnehageloven)
Ansvar 2610 – Ekstern skole
På dette ansvaret budsjetteres:
- Betaling for skoleplasser inkl. spesialundervisning for elever i fosterhjem utenfor
Rennebu
- Betaling fra andre kommuner for skoleplasser for elever som har fosterhjem i
Rennebu
- Spesialundervisning for elever i private grunnskoler
- Skoleskyss for elever i privat grunnskole
Det er budsjettert med kr 1 490 000 kroner til spesialundervisning for elever i private
grunnskoler og med kr 420 000 til spesialundervisning for elever i andre kommuner.
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Det er budsjettert med kr 495 000 kroner til skoleskyss til elever i private grunnskoler.

3.4.2 PPT
Ansvar 2030 – PP-tjenesten
På dette ansvaret budsjetteres lønn og driftsutgifter for PPT. En økning på 50% stilling er lagt
inn.
3.4.3 Barnehager
Ansvar 2335 – Felles barnehager
Stilling som virksomhetsleder for barnehagene og førstesekretær lønnes her. I tillegg
budsjetteres fellestiltak for barnehagene på dette ansvaret (kompetansehevingstiltak). Det
budsjetteres med 210.000 kroner, som en reserve knyttet til spesialundervisning, samt utgifter
til deltakelse i MOT.
Ansvar 2336 – Ekstern barnehage
En del foreldre velger privat barnehage i nabokommune for sine barn. Foreldrene har rett til å
velge privat barnehage i annen kommune, og Rennebu kommune må betale for
barnehageplassen.
Departementet har fastsatt veiledende satser som kan benyttes i forbindelse med betaling av
barnehageplasser i privat barnehage. Satsen for en heldagsplass for barn under 3 år er i 2021
på kr 239 000. En heldagsplass for barn over 3 år koster ca. halvparten.
Det budsjetteres med kr 3 028 000 til kjøp av barnehageplasser i andre kommuner mot kr
2 200 000 i 2021.
Foreldrebetaling barnehager
Regjeringen foreslår at maksimal foreldrebetaling reduseres med kr 180 til kr 3 050 pr. måned
fra 01.08.2022. Dette representerer en gjennomsnittlig prisreduksjon på ca. 5,5 %.
Kommunene blir kompensert for denne reduksjonen gjennom økt rammetilskudd.
Det foreslås at alle betalingssatsene for barnehageplasser reduseres med ca. 5,5 % fra
01.08.2022.
Ansvar 2320 – Vonheim barnehage
Budsjettrammen er beregnet i forhold til antall barn i barnehagen, barnas oppholdstid, en
grunnressurs og erfaringstall som gjelder strøm og lignende.
Budsjettramma er basert på at barnehagen har 51 barn over 3 år og 21 barn under 3 år (barn
regnes som under 3 år til og med 1. august det året de fyller 3 år).
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Det er innført nasjonale bemanningsnormer for barnehagesektoren. Barnehagen skal ha minst
1 pedagog pr. 14 ekvivalenter og en ansatt på avdeling pr. 6 ekvivalenter (et barn over 3 år
regnes som en ekvivalent, et barn under 3 år regnes som 2 ekvivalenter).
Bemanningsnormen kan oppfylles prosentvis i forhold til barnas oppholdstid, men
pedagognormen må økes med ett årsverk når normen overstiges fra første barn.
Pedagognormen er en minstenorm som gjelder for hele barnehagen, mens
bemanningsnormen, som også er en minstenorm, må tilpasses behovet på den enkelte
avdeling.
Det er budsjettert med 8,6 årsverk pedagog. Dette inkludert pedagogisk ressurs til arbeid med
flerspråklige barn på avdeling (jfr. eget tiltak omtalt i dokumentet «Prioriterte tiltak») og 10,2
årsverk fagarbeider eller assistent. Det budsjetteres også med 0,7 årsverk fagarbeider til å
bidra å dekke opp bemanningsnormen når pedagogiske ledere har møte- og plantid. Denne
ressursen økes med ca. 0,2 årsverk fra 01.01.2022 (jf. konsekvensjustering). I tillegg
budsjetteres det med spesialpedagogisk ressurs tilsvarende 1.4 årsverk for vårhalvåret 2022,
samt en styrerstilling.
Ansvar 2340 – Voll barnehage
Budsjettrammen er beregnet i forhold til antall barn i barnehagen, barnas oppholdstid, en
grunnressurs og erfaringstall som gjelder strøm og lignende.
Budsjettramma er basert på at barnehagen har 20 barn over 3 år og 9 barn under 3 år (barn
regnes som under 3 år til 1. august det året de fyller 3 år).
Det er innført nasjonale bemanningsnormer for barnehagesektoren. Barnehagen skal ha minst
1 pedagog pr. 14 ekvivalenter og en ansatt på avdeling pr. 6 ekvivalenter (et barn over 3 år
regnes som en ekvivalent, et barn under 3 år regnes som 2 ekvivalenter).
Det er budsjettert med 3 årsverk pedagog på avdeling og 3 årsverk fagarbeider. Det
budsjetteres også med 0,3 årsverk fagarbeider for å bidra til å dekke opp bemanningsnormen
når pedagogiske ledere har møte- og plantid. Denne ressursen økes med 0,08 årsverk fra
01.01.2022 (jf. konsekvensjustering). I tillegg budsjetteres det med en spesialpedagogisk
ressurs tilsvarende 0,6 årsverk, samt en styrerstilling.

3.4.4 Rennebu barne- og ungdomsskole inkl. AIK
Ansvar 2200 – Rennebu barne- og ungdomsskole
Elevtallet ved Rennebu barne- og ungdomsskole pr. 01.11.2021:
1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse
4. Klasse
5. Klasse
6. Klasse

2021/2022
20
17
15
14
15
23
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7. Klasse
8. Klasse
9. Klasse
10. Klasse
SUM

19
123
26
26
37
89
212

Skolen hadde en 215 elever i november 2020, og har dermed en nedgang på tre elever.
Når det gjelder spesialundervisning viser statistikk og vedtak en større kompleksitet i
kompetanse og ressurser enn tidligere. Innsats må innrettes på andre måter enn før, og de er
mer ressurskrevende. Tiltak iverksettes også utenfor skolen som arena, og Rennebu som
bostedskommune, for å ivareta den enkeltes rettigheter.
Ansvar 2210 – SFO
Det ble innført en moderasjonsordning for SFO fra august 2020 som innebærer at ingen skal
betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass for elever på 1. og 2.
trinn. Fra høsten 2021 gjelder dette også for elever på 3. og 4.trinn.
Redusert egenbetaling gir en reduksjon i kommunens inntekter på ca. 100.000 kroner.
Virksomhetens ramme er kompensert for dette inntektsbortfallet.
Avdeling for integrering og kvalifisering:
Ansvar 2230 – Flyktningetjenesten og
Ansvar 2220 – Integrering og kvalifisering
Flyktningene har rett og plikt til å gjennomføre et introduksjonsprogram (opplæring i norsk
og samfunnsfag). De mottar introduksjonsstønad fra kommunen mens de deltar på dette
programmet. Fra 01.01.2021 gjelder ny lov «Lov om integrering gjennom opplæring,
utdanning og arbeid» (integreringsloven). Denne er kommunen som bosetter forpliktet til å
forholde se til. Enheten er derfor i gang med et omfattende arbeid for å se på det totale
tilbudet som gis, og hvilke konsekvenser lovendringer og retningslinjer har både for bosetting,
introduksjonsprogram og integreringsplaner.
Integreringstilskudd
Rennebu kommune har nylig mottatt forespørsel om mottak av 10 flyktninger i 2022.
Forespørselen er ikke behandlet av kommunestyret. Men kommunestyret har tidligere vist ei
positiv holdning til mottak av flere flyktninger. Kommunedirektøren har derfor lagt til grunn
mottak av 10 flyktninger i 2022.

3.4.5 Kulturskolen
Ansvar 2500 - Kulturskolen
På dette ansvaret budsjetteres:
- Lønn rektor og ansatte i kulturskolen, inkl. salgsstillinger til kor, korps og skoler.
- Kulturskoledrift
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-

UKM
Ungdomsrådet

Ansvar 2510 - Fritidsklubben
På dette ansvaret budsjetteres:
- Lønn ansatte i fritidsklubben og motorklubben
- Klubbdrift
- Husleie og strøm
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3.5 Helse og omsorg
For hovedoversikter og detaljert budsjettforslag vises til vedlegg. Nye driftstiltak er omtalt i
eget dokument «Prioriterte tiltak».

3.5.1 Status og strategier

Ansvar
Sum netto utgifter

Regnskap
2020
73 552 728

Budsjett
2021
76 394 646

Budsjett
2022
79 548 346

Helse- og omsorg er delt opp annerledes enn tidligere og det er derfor litt vanskelig å
sammenligne budsjettet for 2021 med tidligere år. Budsjett 2022 er tilpasset ny organisering
fra 01.02.2021.
3.5.1 Status og strategier
Organisasjonsutvikling
Det ble i 2020 igangsatt et arbeid med å utrede fremtidens helse- og omsorgstjenester i
Rennebu. Nytt bygg ferdigstilles i slutten av 2021 og det har gitt oss muligheter til å se på
alternative måter å dimensjonere tjenestetilbudet på ut fra fremtidens behov. Det overordnede
målet er at flere skal mestre eget liv så lenge som mulig. Som ledd i dette er det planlagt en
egen avdeling som er tilrettelagt for og har god kompetanse innen rehabilitering. Innflytting i
nytt bygg planlegges 31.01.22 og det er konkludert med følgende organisering av pleie- og
omsorgstjenestene:
22 institusjonsplasser:
Nytt bygg:
 1. etg: 6 skjerma plasser for personer med demens
 2. etg: 10 langtidsplasser
Sør (eksisterende bygg):
 6 plasser for rehabilitering/korttidsopphold
19 HDO-plasser:
 Nord: 7 plasser
 Boligavdelinga: 12 plasser
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Arbeidet med å planlegge rehabilitering av gammelt bygg er startet i slutten av 2021 og vil
videreføres i 2022. Det må blant annet prioriteres å få på plass ny base for hjemmetjenesten
for å komme nærmere avdelingene de skal betjene. I tillegg legges det i omorganiseringen
vekt på tettere samarbeid mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten.
Tidlig innsats barn og unge
Tidlig innsats ved forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder er en tydelig
målsetting for helse- og omsorgstjenesten. Dette målet gjelder for alle aldersgrupper og
strategiene er å snu ressursinnsats fra reparasjon til helsefremmende og forebyggende arbeid.
Helsetjenestene satser på målrettet arbeid mot barn og unge/barnefamilier med sammensatte
utfordringer. Det er viktig å forebygge og gi veiledning på lavest mulige nivå og tenke
helhetlig. Kontinuitet i fagmiljøet innen helsestasjonstjenesten utfordrer oss til å tenke nye
måter å organisere dette arbeidet på - enten ved interkommunalt samarbeid eller å etablere et
miljø der alle faginstansene som jobber med barn og unge/barnefamilier samles.
Etablering av tildelingskontor
Målet for kommunale tjenester er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig
omfang. Det er etablert et tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester som skal være selve
NAV’et i sektoren for å oppnå helhetlige og koordinerte tjenester. Tildelingskontoret skal ha
ansvar for alle søknader og vedtak og det vil i 2022 jobbes videre med å overta denne
oppgaven fra alle avdelingene. Tildelingskontoret vil også få ansvar for kommunens
koordinerende enhet som er et prioritert utviklingsområde i 2022.
Velferdsteknologi
Innføring av velferdsteknologi stiller krav om endring i arbeidsmetodikk. Strategiplan for
implementering av velferdsteknologi er utarbeidet i 2021 og det vil i 2022 satses på å teste ut
ulike teknologiske løsninger.
Helseplattformen
Helseplattformen er en ny, felles journalløsning for midtnorske sykehus og kommuner. Målet
er en tryggere og mer sammenhengende tjeneste. Samtlige kommuner i Midt-Norge har
skrevet under opsjonsavtale med tanke på anskaffelse. Rennebu kommune har i 2021 vedtatt å
løse ut sin opsjon på kjøp av Helseplatttformen innenfor en estimert investeringsramme på 9,1
MNOK. Trondheim kommune og St. Olavs Hospital er pilot og går på lufta 30.04.22.
Rennebu kommune har startet planleggingsarbeidet og innføringstidspunktet er november
2023. Implementering av Helseplattformen vil bli et av fokusområdene i 2022.
3.5.2 Helse og familie
Ansvar 3000 - Administrasjon
Kostnader knyttet til avdelingens leder budsjetteres på dette ansvaret. Ny merkantil ressurs
flyttet over på ansvaret fra forvaltning.
Ansvar 3010 – Helsestasjon og skolehelsetjeneste
Helsestasjonen er innvilget tilskudd på kr 371 150 til styrking og utvikling av helsestasjon-/
skolehelsetjenesten for 2021. Tilskuddet er 3-årig og videreføres i 2022 og 2022. Dette
forutsetter imidlertid at tilskuddsordningen får vedtatt tilsvarende ramme ved Stortingets
årlige behandling av statsbudsjettet.
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Det søkes om å opprette ett ekstra årsverk som helsesykepleier for å styrke arbeidet med barn
og unge, samtidig for å gjøre tjenesten mindre sårbar.
Ansvar 3020 - Legetjenesten
Rennebu kommune har til sammen 3,4 legeårsverk inkl. turnuslege fordelt på fastlønn og
privat legepraksis. Hjelpepersonell ved legekontoret utgjør 3 årsverk.
Ansvar 3025 – Kommuneoverlege
Rennebu kommune har 0,4 årsverk som kommuneoverlege. Kommuneoverlege holder nå på
med spesialisering i samfunnsmedisin.
Ansvar 3030 - Fysioterapitjenesten
Fysioterapitjenesten består av 1,5 årsverk fysioterapeuter, 1 årsverk ergoterapeut og 0,3
årsverk hjelpemiddelteknikker. I 2022 videreføres satsningen for innføring av
velferdsteknologi. Rennebu kommune er med i prosjektet «Trøndelagsløftet» der Trøndelag
har en felles strategi for implementering av velferdsteknologi.
Ansvar 3040 – Psykisk helsevern
Psykisk helse og rus består i dag av 2 årsverk, fordelt på psykiatrisk sykepleier og psykiatrisk
hjelpepleier. I 2022 blir det viktig å utvikle arbeidet med satsning på både eldre og rus samt
barn og unge. Det vil derfor søkes på midler fra fylkeskommunen for å videreføre satsningen
på erfaringskonsulent og ruskonsulent innen rusarbeidet. Dette er prosjektmidler som man i 4
år kan søke om å få tilskudd til. Rennebu har søkt på disse de 3 siste årene. Det forventes i
denne perioden at kommunen har som mål om å ha dette som satsningsområde permanent
også etter prosjektperioden. Det ønskes derfor å opprette 0,3 - 0,6 årsverk som
erfaringskonsulent fra 2022. Ett annet satsningsområde er fortsatt å ha søkelys på psykisk
helse til barn og unge, med mål om tidlig innsats og systemarbeid for å se på hvordan vi innen
psykisk helse kan ha mer fokus rettet mot denne målgruppen. Hvis kommunen innvilger økt
ressurs ved helsestasjon og skolehelsetjenesten, vil sykepleier med videreutdanning innen
psykisk helse til barn og unge, bli overført til dette ansvaret for å styrke dette arbeidet.
Ansvar 3050 – Folkehelsekoordinator
Folkehelsekoordinator er i dag 0,2 årsverk og stillingen innehas av en av kommunens
fysioterapeuter. Det er innvilget kr 450 000 i tilskudd i perioden 2020 – 2023 for
folkehelsearbeid. Tema for programmet er psykisk helse og rusforebyggende arbeid blant
barn og unge. Programmet skal bidra til kvalitetsløft i kommunene og til at kommunene
oppfyller kravene i folkehelseloven. Hovedstrategien i programmet er å legge til rette for at
kommuner utvikler og prøver nye tiltak, arbeidsmåter og metoder i samarbeid med frivillige
lag og organisasjoner og med støtte fra kunnskapsmiljøer og fylkeskommunen. Tiltaket som
vi har valgt å arbeide med i Rennebu er «Styrking av voksenrollen på fritidsarenaene i
Rennebu». Vi ønsker altså å styrke barn og unges muligheter for mestring og tilhørighet
gjennom å påvirke de voksne som de møter på fritidsarenaene.

3.5.3 Ansvar 3100 – Administrasjon helse og omsorg
Ansvar 3100 – Administrasjon helse og omsorg
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Her budsjetteres kommunalsjef for helse og omsorg. Etter ny organisering fra 01.01.22 vil
rådgiver innen Helse og omsorg også budsjetteres på ansvar 3100. I tillegg budsjetteres felles
opplæringstiltak og IKT under dette ansvarsområdet.
Rennebu kommune samarbeider med andre kommuner om drift av en sengepost øyeblikkelig
hjelp i tilknytning til sykehuset i Orkdal (SIO). Det er budsjettert med en kostn. på kr 800 000
kroner i 2022.
3.5.3 Forvaltnings- og administrasjonskontoret
Ansvar 3105 – Forvaltnings- og administrasjonskontoret
Nytt ansvarsområde fra og med budsjett 2021 for stab-/støtte funksjonene.
En merkantil stilling overføres til ansvar 3000 fra 2022.
3.5.4 Kjøkken
Ansvar 3115 – Kjøkken
Kjøkkenet er skilt ut fra sykehjemmet som eget ansvarsområde fra 2021 og har 4,3 årsverk.
Ansvar 3115 – Kantine kommunehuset
Budsjett for kantina ved kommunehuset er flyttet til nytt ansvar 3116. Kantina driftes av
kjøkkenet ved helsesenteret med 60 % stilling.
3.5.5 Dagsenter
Ansvar 3160 - Dagsenter helsesenteret
80 % stilling som koordinator for dagsentertilbudet budsjetteres under dette ansvarsområdet.
Brukere av tilbudet betaler egenandelen som inkluderer mat, skyss og aktiviteter.
Sammenlignet med andre kommuner har Rennebu en lav sats på kr 126 pr. dag. Denne
foreslås økt fra budsjett 2022 til kr 150 pr. dag.
3.5.5 Bo og mestring
Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til
enkeltmottakere, kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse
tjenestene. Innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende brukere økes i 2022 til kr 1 470 000.
Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere utfordrer oss på
kompetanse og økonomi og vi har fått 1 ny bruker i 2021.
Ansvar 3510 - Administrasjon tjenester for funksjonshemmede mv.
1 årsverk som leder for omsorgen for funksjonshemmede.
Ansvaret omfatter i tillegg bo-veiledning og avlastningstiltak utenfor kommunal boenhet.
Ansvar 3511 – Boliger for funksjonshemmede
Rennebu kommune har til sammen 11 leiligheter i bofellesskap for funksjonshemmede
(Løkkjbakkveien og Joveien). I tillegg har kommunen 5 leiligheter utenom bofellesskapet
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i Løkkjbakkveien. Leieinntekter og utgifter knyttet til drift av bygningsmassen budsjetteres på
ansvar 3511.
Ansvar 3512 – Løkkjbakkveien bofellesskap
Ansvar 3513 – Joveien bofellesskap
Drift av bofellesskapene (omsorgstjenester) med bemanning og andre driftsutgifter. Det er
budsjettert med tilskudd til ressurskrevende brukere på kr 780 000.
Ansvar 3514- Tiltak for enkeltbruker
Det er budsjettert med tilskudd til ressurskrevende tjenester på kr 1 950 000.
Ansvar 3515 – Arbeids- og dagsenter
Her budsjetteres utgifter til dag/-arbeidssenter for funksjonshemmede. Ved-sentralen har vært
budsjettert på et eget ansvar tidligere og er fra 2021 overført fra ansvar 3516 til ansvar 3515.
Ansvar 3517 – Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
BPA er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand både i og utenfor hjemmet og er i første
rekke en ordning til personer med omfattende funksjonsnedsettelser. BPA innebærer sterk grad
av brukerstyring ved at brukeren har egne, faste assistenter som vedkommende har
arbeidslederansvaret for. Det er i 2021 fattet to nye vedtak på BPA à 100 % stilling.
Ansvar 3518 – Aktivitetskontakter
Under dette ansvarsområdet budsjetteres lønn til aktivitetskontakter for brukere innen Bo og
mestring.
Ansvar 3519 – Ressurskrevende tjenester
Nytt ansvarsområde som ble etablert i 2021.
3.5.6 Sykehjemmet
Ansvar 3700 – sykehjemmet
16 nye sykehjemsplasser vil tas i bruk fra 1. februar 2022. Antallet institusjonsplasser er
redusert fra 34 til 22 og det er etablert 19 plasser for heldøgns pleie og omsorg (HDO). Denne
strategien er i tråd med konklusjoner i organisasjonsgjennomgangen utført i samarbeid med
PWC. Rennebu har sammenlignet med andre kommuner høye utgifter pr. plass i institusjon
som følge av fravær av heldøgns pleie- og omsorgsplasser. Nasjonale føringer om dreining av
tjenestetilbudet til hjemmebasert omsorg støtter også denne strategien. KOSTRA-tall viser at
dagens beboere på sykehjemmet har samlet vesentlig lavere bistandsbehov enn
landsgjennomsnittet. Samlet underbygger dette konklusjonene som arbeidsgruppa har gjort
for å utvikle fremtidens pleie- og omsorgstjenester i Rennebu.
Det er laget ny bemanningsplan for sykehjemmet og hjemmetjenesten som iverksettes fra
31.01.22. Boligavdelinga med 12 plasser er gjort om fra omsorgsboliger med delvis
bemanning til et heldøgns omsorgsboligtilbud. Det er satt inn en ekstra nattevakt som tiltak
for å drifte dette tilbudet. Bemanningen på natt har vært sårbar ved 3 ansatte på jobb på
sykehjemmet og i hjemmetjenesten. Det har i løpet av høsten vært nødvendig å innføre en
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turnus med 4 nattevakter for å sikre forsvarlig drift. Den økonomiske utviklingen ved å gjøre
om plasser fra sykehjem til HDO må følges tett i 2022.
Oppholdsbetaling
Personer med langtidsopphold i institusjon betaler vederlag etter inntekt. Vederlaget beregnes
og fastsettes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og i
forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Korttidsopphold kreves
inn iht. maksimalsatsene som er godkjent av departementet.
3.5.7 Hjemmetjenesten
Ansvar 3840 Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og praktisk bistand og gir tjenester til
pasienter/brukere som trenger hjelp i hjemmet. Ansvarsområdet består av hjemmesykepleie,
praktisk bistand, korttidsavdeling, HDO-boliger og omsorgsboligene. Hjemmebaserte omsorg
er et viktig satsningsområde for å oppnå målet om at innbyggerne i Rennebu kommune kan
bo hjemme så lenge som mulig.
Betaling for måltider
Hjemmeboende eldre gis anledning til å kjøpe middag fra helsesenterets kjøkken. Maten
bringes ut til de eldre av frivilligsentralen. Det betales i dag kr 96 pr. porsjon. I forslag til
budsjett er det ikke lagt til grunn en prisøkning, da den er forholdsvis høy sammenlignet med
andre kommuner. Prisen for abonnementsordning er kr 5 005 og foreslås uendret i budsjett
2022.
Trygghetsalarm
Inntil 2020 hadde brukere som har alarm hatt abonnement på fasttelefon. Disse er nå byttet ut
med alarmer med SIM-kort. Prisen er den kommunen må betale for å leie alarmen fra
sentralen (selvkost).
Avgiften foreslås økt i 2022 fra kr 250 til kr 260 pr. måned.
Praktisk bistand
Betalingssatsene for praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) prisjusteres med 3,2
%. Departementet fastsetter maksimal egenandel for husholdninger med inntekt under
2G. Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen benytter maksimal egenandel for
husholdninger med inntekt under 2 G. Den utgjør pr. 01.01.21 kr 224 kroner pr. måned..
Departementet fastsetter hvert år størrelsen på maksimalsatsen.
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3.6 Samfunnsutvikling og drift
For hovedoversikter og detaljert budsjettforslag vises til vedlegg. Nye driftstiltak er omtalt i
eget dokument «Prioriterte tiltak».

Sum netto utgifter

Regnskap
Budsjett
Budsjett
2020
2021
2022
23 472 953
22 369 904
24 574 969

Nye driftstiltak er omtalt i eget dokument «Prioriterte tiltak». Budsjett 2022 er tilpasset ny
organisering fra 01.01.20 og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år.
3.6.1 Administrasjon
Ansvar 4000 – Administrasjon
Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift er budsjettert på dette ansvaret.
Trafikksikkerhetsutvalget
Det budsjetteres med kr 50 000 til disposisjon for Trafikksikkerhetsutvalget.
Ansvar 4005 – Prosjektstilling E6
Prosjektstilling til 31.12.2023 er overført til lønnsbudsjett adm. personal
Ansvar 4010 – ansvar 4018 – Plan, byggesak og oppmåling
Plan, byggesak og oppmåling har tidligere vært budsjettert samlet under ansvar 4010.
Området deles nå i flere ansvar slik at det blir enklere å fastslå kostnadene knyttet til de ulike
selvkostområdene og de områdene som kommunen skal finansiere ved bruk av frie inntekter.
Her budsjetteres lønn mv. knyttet til planrådgiver (1 årsverk) og byggesaksrådgiver (1,8
årsverk) og oppmåling (2,0 årsverk). Vikar i ett år (1 årsverk) på byggesak finansieres av
selvkostfondet.
Samla gebyrinntekter er budsjettert med kr 2,09 mill. Det er usikkerhet knyttet til inntektsanslaget.
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Ansvar 4110: Lønn og ansvar for folkehelsekoordinator er overført til helse.
Ansvar 4120: Bibliotek
Biblioteksjef er ansatt i 100 % stilling fram til 01.07.2022. Fra denne datoen videreføres den
som fast stilling på 55 %. I tillegg har vi en fast medarbeider i 20 % stilling.
Ansvar 4040 - Private veier
Bevilgningen til Træthaugveien veilag (kr 90.000 i 2019) utgår.

3.6.2 Landbruk og miljø
Ansvar 4500 – Jord- og skogbruk
Det budsjetteres med følgende tilskudd til ulike tiltak innenfor virksomhetens ansvarsområde:
Budsjett
2022
45 000
28 000
55 000
150 000
30 000
30 000
338 000

Kontingent Utmarkskom. sammenslutning
Kjøp av tjenester Norsk Landbruksrådgivning
Tilskudd landbruksvikarvirksomhet
Tilskudd landbruksformål
Tilskudd Orkla fellesforvaltning
Avtale skadefelling rovdyr

Sum

Budsjett
2021
45 000
28 000
55 000
150 000
30 000
30 000
338 000

* Tiltakene er finansiert ved bruk av næringsfondet og er i tillegg listet opp i kapittel 3.6.3 «Bruk av næringsfondet»

Det brukes til sammen 338.000 kroner fra næringsfondet til ulike tiltak innenfor landbruk og
miljø.
Vannområdet Orkla
I vedtatt økonomiplan fra 2019 ble det budsjettert med kr 60 000 kroner hvert av årene 2020
og 2021 til finansiering av Rennebus andel av kostnadene knyttet til Vannområde Orkla.
Tiltaket ikke videreført til 2022, hvor satsen er satt til kr 70 000.
Lensa
LENSA er et samarbeidsnettverk innenfor skogbruk. Hovedarbeidsområdet er pådriverrolle
innenfor skog, skogavvirkning, skogbruksveier, skogfond, økonomi og opplæring av nye
skogeiere. Dette er et samarbeid mellom kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen,
Røros, Oppdal og Rennebu.
Rennebu kommune sin andel i LENSA budsjetteres med kr 47 300.
Viltforvaltning
Rennebu kommune overtar ansvaret for viltforvaltningen, som Utmarksrådet har driftet i
mange år. Kommunen har myndigheten og vil med 40% stilling, som slås sammen med
vakant 40% stilling, kunne rekruttere inn nødvendig kompetanse.
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Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker
Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsetter maksimumsgebyrene som kan kreves for behandling av konsesjons- og delingssaker. For behandling av
konsesjonssøknader kan det kreves et gebyr på inntil kr 5 000. For delingssøknader etter
jordlovens § 12 kan det kreves et gebyr på inntil kr 2 000.
Rennebu kommune har maks gebyr i delingssaker etter jordloven. Gebyrer i konsesjonssaker
er differensiert i 3 klasser – hvor det dyreste gebyret er identisk med maks gebyr.
3.6.3 Kultur/ næring/ utvikling
Ansvar 5000 – Administrasjon kultur og næring
Det er budsjettert med ett årsverk.
Ulike tilskudd/ tiltak innenfor kulturområdet
Nedenfor gjengis de forutsetninger som gjelder for vedtatt budsjett vedr. tilskudd til lag og
foreninger, og spesielle tiltak innenfor virksomheten kultur og fritid:
Budsjett
2021

Ansvar
5010
5010
5010
5010
5012
5012
5020
5020
5020

Budsjett
2020

Regnskap
2019

Tilskudd til kulturtiltak
Sang- og musikkaktiviteter
Stipend unge utøvere/ kulturpris
Forebyggende tiltak barn og unge
Til museumsformål
Utgifter pilegrimsleden
Idrettsarbeid
Skøyteis idrettsanlegg
Oppkjøring turløyper

130 000
50 000
10 000
10 000
40 000
20 000
55 000
38 000
60 000

130 000
50 000
10 000
10 000
40 000
20 000
55 000
38 000
60 000

47 000
50 000
10 000

Sum

413 000

413 000

278 000

40 000
16 000
55 000
60 000

Ansvar 5025 - Næringsengasjement
Næringsfondet
Næringsfondet (kraftfondet) hadde en banksaldo på 7.100.000 kroner pr. utgangen av 2019.
I tillegg hadde fondet utlån på ca. 6,0 mill. kroner, derav et egenkapitallån som ble gitt til
Birka eiendommer AS (som er overtatt av kommunen) på 2 mill. kroner.
Fondet har renteavkastning av både bankinnskudd og utlån.
Avkastningen av næringsfondet budsjetteres slik:
-

Renter av bankinnskudd
Konsesjonsavgifter
SUM

100.000
2.420.000
2.520.000
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Det er ikke anledning til å bruke av selve næringsfondet til tilskudd og drift. Årlig bruk er
begrenset til årets avkastning (renter + konsesjonsavgifter).
Bruk av næringsfondet:
Bruk av næringsfondet
Fra ansvar 5025 - Kommunalt næringsengasjement
Lønn mv. rådgiverstilling
Kjøp av tjenester fra Nasjonalparken næringshage
Markedsføring
Medlemskap Rennebu næringsforening
Medlemskap Tresenteret
Ungdomsstand Martnan
Trollheimen Sitje
Turistinformasjon v/Bygdasenteret
Utbygging bredbånd/mobil
Tilskudd pilegrimssatsing
Reisen til fjellet
Løypekjøring
Sponsoravtale Rennebumartnan
Næringsutvalgets ramme
Sum ansvar 5025

Budsjett
2022

Budsjett
2021

334 000
250 000
50 000
7 000
6 000
4 000
6 000
280 000
50 000
30 000
50 000
199 000
170 000
305 000
1 741 000

6 000
280 000
232 000
30 000
50 000
200 000
170 000
300 000
1 906 000

Husleiestøtte Rennebumartnan
Rennebu 2030
Turløyper (kulturbudsjettet)
Rennebu Nytt
Regionrådet for Trøndelag Sør

100 000
0
51 000

100 000
75 000
51 000

145 000

50 000

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag
Tilskudd landbruksformål
Landbruksvikar
Utmarkskommunenes sammenslutning
Orkla fellesforvaltning
Skadefelling rovdyr. Interkom. samarbeidsprosjekt

28 000
150 000
55 000
33 000
30 000
30 000

28 000
150 000
55 000
45 000
30 000
30 000

2 363 000

2 520 000

Sum bruk av næringsfondet

331 000
250 000
50 000
7 000

Lønn
0,4 årsverk benyttes i forbindelse med strategisk arbeid innenfor næringsutvikling.
Kjøp av tjenester fra Nasjonalparken næringshage
Rennebu kommune har kjøpt tjenester fra Nasjonalparken næringshage siden 2013. Rammen
til næringsarbeid videreføres. Ny avtale om næringsarbeid må utlyses.
Sponsoravtale Martnan
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Det er søkt om videreføring av samarbeidsavtale med Rennebumartnan hvor kommunen
bidrar med støtte på inntil 170.000 kroner. I tillegg har Rennebumartnan hatt gratis husleie
tilsvarende kr 100.000. Inntektsbortfallet finansieres av næringsfondet.
Martnan vurderes som et meget viktig tiltak for Rennebu med betydelige ringvirkninger i
forhold til næringsliv og lokalsamfunn. Martnan bidrar også til god omdømmebygging for
Rennebu.
Turistinformasjon
Bygdasenteret driver turistinformasjon. Det jobbes med å lande en helhetlig struktur for
turistinformasjonsarbeidet med samme budsjettramme som tidligere år. Søknad er mottatt..
Bredbånd/mobilutbygging
Kommunestyret har bevilget til sammen 2.380.000 kroner til utbygging av bredbånd og
mobilnett i årene 2014 til og med 2021. Det er budsjettert med 232.000 i 2022. Merk at det
dessuten foreligger forslag om 1,0 mill, kroner årlig i planperioden gjennom tiltak id. SD-6022 (se eget vedlegg).
Fylkeskommunens bidrag til utbyggingen betinger at kommunen bidrar med støtte.
Reisen til fjellet
De søker som tidligere om støtte på kr. 50.000 for å dekke sekretærfunksjon for 2022.
Pilegrimssatsing
Rennebu kommune bidrar med støtte på 30.000 kroner for 2022. Det er ikke mottatt søknad.
Turløyper/løypekjøring
Bevilgningen til oppkjøring av skiløyper videreføres med kr 200.000.
Skiløypenettet er etterspurt blant hytteeiere. Et godt løypenett er et viktig infrastrukturtiltak
for hyttemarkedet og lokalbefolkningen.
Prosjektet Rennebu 2030
Det budsjetteres med 0,- da prosjektet ligger i bero.
Regionrådet for Trøndelag Sør
Medlemskommunenes årskontingent er økt til 145.000
Regionrådet for Trøndelag SørVest
Medlemskontingent er ikke lagt inn her. Næringsutvalgets ramme justeres tilsvarende.
Tilskudd innenfor landbrukssektoren
Det foreslås at til sammen 338.000 kroner benyttes til finansiering av diverse tiltak innenfor
landbrukssektoren.
Næringsutvalgets ramme/ til disposisjon
Det foreslås at det bevilges 305.000 kroner til næringsutvalgets ramme.
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3.6.4 Teknisk drift
Ansvar 6000 – Administrasjon
Lønnskostnader knyttet til administrasjonen på 280% ligger her. Leder har tatt over ansvaret
for renholderne, som har ført til mye mer personalarbeid.
Ansvar 6260 – Kommunale publikumsbygg
Drift og vedlikehold av kommunens publikumsbygg er budsjettert her. Det foreligger pålegg
fra TBRT på grunn av manglende ressurs til oppfølging/ vedlikehold av byggene. Nytt tilbygg
til helsesenteret tas i bruk i 2022 med tilhørende driftsutgifter. Når ny brannstasjon tas i bruk,
vil leieinntektene i sokkeletasjen bli borte.
Rennebuhallen
Det er gratis husleie til treningsaktiviteter for barn og unge under 16 år.
Rennebumartnan har hatt fritak for husleie i Rennebuhallen de siste årene. Inntektsbortfallet
er anslått til 100.000 kroner og er finansiert av næringsfondet. Det foreslås at husleiefritaket
videreføres med finansiering ved bruk av næringsfondet.
Ansvar 6140 – driftsseksjonen
Lønnskostnadene til kommunens driftspersonale blir budsjettert her.
Det er opprettet en stilling som arbeidsleder på driftsseksjonen. Totale lønnsressurser er
600%.
Ansvar 6150 – Vaktmestertjenesten
Lønnskostnadene til kommunens vaktmestre blir budsjettert her. Det er opprettet en stilling
som ledende vaktmester. Totale ressurser er 450 %. I tillegg har vi tilsynsvakter som lønnes
pr. time.
Oppfølging av bilparken for bl.a. hjemmesykepleien er overtatt av vaktmestertjenesten. Det
skal opprettes i alt åtte leasingavtaler, iht. budsjettkommentar for 2021. Tre avtaler er
opprettet, fire nye er planlagt ila. året og en ny i 2023.
Ansvar 6155 – Renhold
Lønn til alle kommunens renholdere ligger her. Ledende renholder koordinerer 924 % stilling
samt 3-4 renholdere på timelønn. Det er stort press på tjenesteområdet pga. koronautfordringene.
Ansvar 6210 – Næringsbygg
Husleieinntekter og driftsutgifter knyttet til kommunens næringsbygg budsjetteres her.
Huro Invest leier tre næringsbygg. Ifølge inngått avtale skal husleia tilsvare kommunens
driftsutgifter knyttet til lokalene + renter og avdrag. Renter og avdrag betales over ansvar
9000 og 9100. Husleieinntektene inntektsføres under ansvar 6210.
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Nerskogen landhandel leier et næringsbygg. Husleien skal dekke renter + avdrag. Husleieinntektene inntektsføres under ansvar 6210.
Ny brannstasjon vil overtas i årsskiftet 2022/23 og denne skal leies ut til TBRT.
Ansvar 6270 - Kommunale boliger
Lønnskostnader er budsjettert på driftsseksjonen og administrasjon.
Driftskostnadene og husleieinntekter knyttet til følgende boliger budsjetteres her:
Det er 68 boligenheter som skal følges opp. Teknisk Drift følger opp driften av disse.
Boligkontoret har ansvar for oppfølging av utleien av disse.
Husleieinntekter er budsjettert med ca. kr 2 550 000.
Ansvar 6380 - Kommunale veier
Rennebu kommune har store brøytekostnader og de fleste veiene brøytes av private entreprenører. Det er et stort etterslep i vedlikehold. Kommunen eier ca. 57 km grusvei, ca. 3 km
asfaltveier samt mange broer. Det ryddes i eierskap på gatelys, samtidig som vi skifter ut til
LED-lys.
Ansvar 6390 – Brannvern
Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) overtok det daglige ansvaret for brannvesenet
fra 01.07.2012. Kostnadene til drift av TBRT fordeles i forhold til innbyggertallet.
Det er budsjettert med en årlig kostnad på ca. kr 2 530 000 til kjøp av tjenester fra TBRT.
Ny brannstasjon er lagt inn i investeringsbudsjettet.
Ansvar 6391 – Feiervesen
Vi kjøper feietjenester fra TBRT. Feiebudsjettet er en selvkosttjeneste.
Ansvar 6400 – Vannverk
Gebyrsatsene økes med 10% for å kompensere for økte investeringer på gamle anlegg og
installasjoner - så som rør, kummer og anlegg.
Ansvar 6500 – Avløp
Gebyrsatsene økes med 10% for å kompensere for økte investeringer på gamle anlegg og
installasjoner – så som rør, kummer og anlegg).
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3.7 Diverse utgifter og inntekter
For hovedoversikter og detaljert budsjettforslag vises til vedlegg. Nye driftstiltak er omtalt i
eget dokument «Prioriterte tiltak».
Ansvar
7100
7120
7250
7260
7270
7280

Kirkelig fellesråd
Frivilligsentral
Andre tros-og-livssynssamfunn
Barnevern
Adm. sosialtjenesten
Økonomisk sosialhjelp
Sum netto utgifter

Regnskap
2020
3 173 500
828 000
16 622
2 976 877
1 003 128
929 744
8 927 871

Budsjett
2021
3 280 000
398 000

Budsjett
2022
3 292 000
424 000

3 500 000
965 000
1 000 000
9 143 000

2 924 000
994 300
1 491 600
9 125 900

Ansvar 7100 – Kirkelig fellesråd
Kommunens enheter får kompensert lønnsvekst, men ingen prisøkning på varer og tjenester.
Rammen for kirkelig fellesråd er fastsatt etter samme prinsipp.
Etter frontfagmodellen endte årets lønnsoppgjør med en lønnsøkning på 2,9 % i kommunal
sektor. Kirkelig fellesråd har fått kompensert for denne lønnsveksten i budsjettrammene for
2020.
Kommunedirektøren viderefører i tillegg en årlig bevilgning på 50 000 kroner til vedlikehold
og rehabilitering av kirker i 2022. Dette er omtalt i dokumentet «Prioriterte tiltak» for 2021 og
i konsekvensjustert budsjett for 2022.
Ansvar 7120 - Frivilligsentralen
Frivilligsentralen fikk et tilskudd på kr 846 000 i 2021. Frivilligsentralen fikk tidligere
øremerket tilskudd fra staten. I de senere årene har kommunen fått dette gjennom
rammetilskuddet. Dette tilskuddet gis som øremerket tilskudd til kommunen i 2022. Det er
budsjettert med et statstilskudd på kr 440 000. Kommunedirektøren øker tilskuddet
tilsvarende pris- og lønnsveksten for 2022 og gir kr 868 000 i tilskudd.
Kommunedirektøren har beregnet at lønns- og prisvekst gir en økning i tilskuddet for 2022 på
kr 22 000 og samlet tilskudd blir derfor kr 868 000. Netto kostnad for kommunen blir derfor
kr 428 000.
Ansvar 7250 – Andre tros- og livssynssamfunn
Kommunene har tidligere år bevilget tilskudd til livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
iht. «Lov om trudomsssamfunn og ymist anna». Staten overtok kommunenes ansvar fra og
med 2021. Rammetilskuddet til kommunen er redusert pga. overføringen av ansvar til staten.
Ansvar 7260 – Barnevern
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Det budsjetteres med en kostnad på 3,5 mill. kroner. Det ble budsjettert med 3,3 mill. kroner i
2020. Informasjon fra barnevernet tilsier at dette bør være tilstrekkelig. På grunn av ny
barnevernslov er det kommet endringer i overføringer til kommunene. Beregninger viser at
Rennebu må kompensere sin del av «inntektsbortfallet» med kr 480 000 for å opprettholde
dagens bemanning i barnevernstjenesten Oppdal og Rennebu. Kommunedirektøren viser dog
til vedlagte oversikt over ikke-prioriterte tiltak, dvs. at slik kompensasjon ikke foreslås.
Ansvar 7270 og 7280 - Sosialtjenesten
Rennebu kommune har forholdsvis lave sosialhjelpsutgifter og få brukere av sosialhjelp.
Utgiftene til sosialhjelp har allikevel økt de senere årene. Det budsjetteres med kr 1 mill. til
bidrag. Bidrag til flyktninger som har vært bosatt i mindre enn 5 år budsjetteres under
flyktningetjenesten.
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DEL 4: INVESTERINGSBUDSJETTET
Bevilgningsoversikt investeringsbudsjett:
Bevilgningsoversikt - invest. (gml-2A)
Økonomiforksriften § 5-5, 1. ledd

1 Investeringer i varige driftsmidler
2 Tilskudd til andres investeringer
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
4 Utlån av egne midler
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter

Budsjett
2022

Budsjett
2021

Regnskap
2020

Budsjett
2023

Budsjett
2024

Budsjett
2025

0 140 973 000 22 240 709
0
0
0
800 000
0
787 626
0
0
0
0
0
0
800 000 140 973 000 23 028 335

0
0
800 000
0
0
800 000

0
0
800 000
0
0
800 000

0
0
800 000
0
0
800 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

7 Kompensasjon for merverdiavgift
8 Tilskudd fra andre
9 Salg av varige driftsmidler
10 Salg av finansielle anleggsmidler
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13 Bruk av lån
14 Sum investeringsinntekter

0
0
0
0
0
0
0
0

15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån

0
0
0
0
0

2 500 000
2 500 000
800 000
800 000
0

347 286
0
862 221
706 042
503 466

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

800 000
0
0
0
800 000
0

700 000
0
1 460 000
0
2 160 000
0

2 500 000
-370 162
-551 522
0
1 578 316
0

800 000
0
0
0
800 000
0

800 000
0
0
0
800 000
0

800 000
0
0
0
800 000
0

20 Overføring fra drift
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne inve
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv
23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket bel

25 653 000 3 611 361
27 400 000 2 744 663
0
964 811
0
0
0
0
0
821 978
85 760 000 13 810 671
138 813 000 21 953 484

Oversikt etter økonomiforskriftens § 5-5 første ledd:
De ulike investeringstiltakene er omtalt i Tiltaksoversikten – Prioriterte tiltak. Denne listen
består av investeringer som legges fram for formannskap og kommunestyre til drøfting og
vedtak om hvilke investeringer som skal få plass i 2022 samt i planperioden.
Investeringene som blir prioritert av kommunestyret vil tas inn i budsjettet og
administrasjonen vil omgående utarbeide komplett budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
med de tabeller som økonomiforskriften krever.
Inntil besluttende budsjettmøte er holdt i kommunestyre den 16. des. 2021, har vi ikke annen
oversikt enn ovenstående tabell.
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Samlet oversikt over finansiering av foreslåtte drifts- og investeringstiltak, som justeres når
kommunestyret har foretatt endelig prioritering:
kr x 1000

Finansiering
Bruk av nye lån
Bruk av enhetsvise disp.fond
Reservefondet
Kapitalfond
Utviklingsfond
Selvkostfond
Via drift
Samlet

2022

2023

2024

2025

Totalt

72 235
4 615
4 951
1 000
595
573
4 237
88 206

48 960
630
2 275
1 000
1 080
1 247
8 270
63 462

8 060
270
1 050
1 000
1 080
1 827
9 783
23 070

20 660
200
1 325
1 000
500
1 827
9 739
35 251

149 915
5 715
9 601
4 000
3 255
5 474
32 029
209 989

Investeringstiltak med forutsatt lånefinansiering i forslaget fra administrasjonen
Investeringstiltak som
som lånefinansieres:
Ny brannstasjon
Ombygging ambulansestasjon
Avløpsrenseanlegg
Berkåksmoen
Nytt arbeidssenter bo/mestring
Ombygg./rehab. Sykehjemmet
Reservevannkilde Berkåk
Vann- og avløpskummer
Asfaltering komm.veier
Parkeringsplass Buevatnet
Skiltplan
Omløpsfotografering
Oppmålingutstyr
Digitalisering renhold
Servicetorget
Servere
Rennebu kirke servicebygg
Samlet

kr x 1000 eksl. mva

2022
36 900
5 000

2023
23 600
0

2024
0
0

2025
0
0

Totalt
60 500
5 000

20 000
3 000
2 500
400
500
800
600
1 000
150
100
110
200
975
0
72 235

20 000
1 000
2 000
200
500
500
0
500
0
0
0
100
560
0
48 960

0
1 000
5 000
500
500
500
0
0
0
0
0
0
560
0
8 060

0
0
18 000
0
500
500
0
0
0
0
0
0
560
1 100
20 660

40 000
5 000
27 500
1 100
2 000
2 300
600
1 500
150
100
110
300
2 655
1 100
149 915
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DEL 5: ØKONOMIPLAN 2021 - 2024
5.1 Hovedoversikter
Bevilgningsoversikt investeringsbudsjettet og investeringer i planperioden:
Oversikt etter økonomiforskriftens § 5-5 annet ledd:
De ulike investeringstiltakene er omtalt i Tiltaksoversikten – Prioriterte tiltak. Denne listen
består av investeringer som legges fram for formannskap og kommunestyre til drøfting og
vedtak om hvilke investeringer som skal få plass i 2022 samt i planperioden.
Investeringene som blir prioritert av kommunestyret vil tas inn i budsjettet og
administrasjonen vil omgående utarbeide komplett budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
med de tabeller som økonomiforskriften krever.
Inntil besluttende budsjettmøte er holdt i kommunestyre den 16. des. 2021, har vi ikke annen
oversikt enn ovenstående tabell under Del 4.
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Økonomisk oversikt drift
Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)

1 Rammetilskudd
2 Inntekts- og formueskatt
3 Eiendomsskatt
4 Andre generelle driftsinntekter
5 Sum generelle driftsinntekter

Regnskap
2020
114 418 391
52 383 490
19 615 029
16 629 322
203 046 232

opprinnelig
Budsjett
2021
106 400 000
56 600 000
19 000 000
17 320 000
199 320 000

Budsjett
2022
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Budsjett
2023
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Budsjett
2024
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Budsjett
2025
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

6 Sum bevilgninger drift, netto

172 247 140

183 892 679

191 396 811

191 396 811

191 396 811

191 396 811

11 113 884

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

183 361 024

195 807 679

203 311 811

203 311 811

203 311 811

203 311 811

19 685 208

3 512 321

2 903 189

2 903 189

2 903 189

2 903 189

10 Renteinntekter
1 676 906
11 Utbytter
191 071
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0
13 Renteutgifter
3 719 568
14 Avdrag på lån
8 743 728
15 Netto finansutgifter
-10 595 319

1 270 000
125 000
0
4 347 100
10 091 000
-13 043 100

1 370 000
125 000
0
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 370 000
125 000
0
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 370 000
125 000
0
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 370 000
125 000
0
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

Økonomiforskriften § 5-4, 1. ledd

7 Avskrivninger
8 Sum netto driftsutgifter
9 Brutto driftsresultat

16 Motpost avskrivninger

11 113 884

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

17 Netto driftsresultat

20 203 773

2 384 221

199 089

199 089

199 089

199 089

18 Overføring til investering
-2 500 000
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
-1 753 379
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond
-15 950 394
21 Dekning av tidligere års merforbruk
0

-100 000
-58 221
-1 921 000
0

-900 000
901 400
-200 489
0

-900 000
901 400
-200 489
0

-900 000
901 400
-200 489
0

-900 000
901 400
-200 489
0

22 Sum disponeringer eller dekning av netto
-20drift
203 773

-2 079 221

-199 089

-199 089

-199 089

-199 089

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
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Bevilgningsoversikt drift (gml-1A)
Økonomiforskriften § 5-4, 2. ledd
Ordinært rammetilskudd
Skatt på inntekt og formue
Skatt på eiendom
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter

Opprinnelig
Budsjett
2021
106 400 000
56 600 000
18 800 000
17 320 000
199 120 000

Budsjett
2022
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Budsjett
2023
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Budsjett
2024
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Budsjett
2025
110 380 000
58 515 000
20 000 000
17 320 000
206 215 000

Sum bevilgninger drift, netto

183 892 679

191 396 811

191 396 811

191 396 811

191 396 811

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

195 807 679

203 311 811

203 311 811

203 311 811

203 311 811

3 312 321

2 903 189

2 903 189

2 903 189

2 903 189

1 395 000
4 347 100
10 091 000
-13 043 100

1 495 000
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 495 000
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 495 000
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

1 495 000
4 934 100
11 180 000
-14 619 100

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

11 915 000

2 184 221

199 089

199 089

199 089

199 089

-100 000
-63 221
-2 021 000

-900 000
901 400
-200 489

-900 000
901 400
-200 489

-900 000
901 400
-200 489

-900 000
901 400
-200 489

Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat -2 184 221

-199 089

-199 089

-199 089

-199 089

0

0

0

0

0

Andre skatter ført på enhetene
0
Generelle statstilskudd ført på enhetene
0
Renteinntekter ført på enhetene
120 000
Avdrag ført på enhetene
0
Renteutgifter ført på enhetene
34 900
Avsetning til ubundne fond ført på enhetene
-21 000
Avsetning til bundne fond ført på enhetene
-1 102 292
Bruk av tidligere års mindreforbruk ført på enhetene
0
Bruk av ubundne avsetninger ført på enhetene
100 000
Bruk av bundne avsetninger ført på enhetene
3 759 071
Overført til investeringer ført på enhetene
-100 000

0
0
120 000
0
34 900
-21 000
-1 102 292
0
2 100 000
4 718 692
-100 000

0
0
120 000
0
34 900
-21 000
-1 102 292
0
2 100 000
4 718 692
-100 000

0
0
120 000
0
34 900
-21 000
-1 102 292
0
2 100 000
4 718 692
-100 000

0
0
120 000
0
34 900
-21 000
-1 102 292
0
2 100 000
4 718 692
-100 000

Skjønnstilskudd ført på enhetene
0
Mottatte avdrag ført på ansvar 900
0
Utlån og kjøp av aksjer ansvar 800 og 900
0
Overføring fra private ført på hovedansvar 8 og 9 -6 300 000
(salg av kraft m.v.)
Netto pensjonskostnader ansvar 8500
-4 806 568
Driftsutgifter ført på hovedansvar 8 og 9
360 000
Driftsinntekter ført på hovedansvar 8 og 9
0
Avskrivninger ført på ansvar 800
Motpost avskrivninger
-415 000
Mindreforbruk
Sum korrigeringer
-8 370 889

0
0
0
-8 200 000

0
0
0
-9 000 000

0
0
0
-9 000 000

0
0
0
-9 000 000

-4 757 065
350 000
0

-4 757 065
350 000
0

-4 757 065
350 000
0

-4 757 065
350 000
0

-415 000

385 000

385 000

385 000

-7 271 765

-7 271 765

-7 271 765

-7 271 765

Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter og utbytte
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/ utgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresulat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Overføring til investeringer
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond

Merforbruk

Korrigeringer:

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Side 54

61

Fordeles slik på rammeområdene:
Budsjettskjema 1 B
Økonomiforskriften § 5-4, 2. ledd
Fordeles slik på rammeområdene:
Folkevalgte organer og kontroll
Reserverte bevilgninger
Sentraladministrasjonen
Oppvekst
Helse og omsorg
Samfunnsutvikling og drift
Diverse
Sum fordelt på rammeområdene

Opprinnelig
Budsjett
2021

Budsjett
2022

3 528 247
5 621 292
16 226 533
58 939 946
76 394 646
22 409 904
9 143 000
192 263 568

Budsjett
2023

3 484 046
5 988 876
16 693 872
59 252 567
79 548 346
24 574 969
9 125 900
198 668 576

Budsjett
2024

3 484 046
5 988 876
16 693 872
59 252 567
79 548 346
24 574 969
9 125 900
198 668 576

Regnskap
2025

3 484 046
5 988 876
16 693 872
59 252 567
79 548 346
24 574 969
9 125 900
198 668 576

3 484 046
5 988 876
16 693 872
59 252 567
79 548 346
24 574 969
9 125 900
198 668 576

Lånegjelda pr. utg. av kalenderåret, eksklusive pensjonsforpliktelser.
Alle tall i 1 000 kroner
2016

2017

2018

2019

2020

227 686

251 670

253 226

242 578

233 066

Ubrukte lånemidler

25 409

8 972

19 379

18 159

4 348

Utlån

20 119

20 118

19 098

15 927

14 205

182 158

222 580

214 748

208 492

251 619

Lånegjeld 31.12

Netto lånegjeld

Framskrivning av denne foretas når kommunestyret har vedtatt hvilke av de foreslåtte investeringstiltakene som
skal prioriteres.
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