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1 I n nl edn ing
2018 ble et bra år for Melhus Kommune og Melhus-samfunnet Vi leverer fortsatt gode tjenester til
innbyggerne våre, og vi har fortsatt kontroll på økonomien. Vi fikk et netto positivt driftsresultat 21,6
millioner. Anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultat målt i % av driftsinntektene er på 1,75 %, Melhus
sitt nivå er på 1,61 % for 2018 mot 1,42 % i 2017. I tillegg til at de fleste enheter drifter god og innenfor
budsjettrammen, fikk vi god drahjelp av ekstra skatteinntekter, fortsatt lavt rentenivå og høyt utbytte fra
TrønderEnergi.

Vi har over flere år sett at rammene strammes til og marginene blir mindre, både som en følge av økt
driftsnivå og store investeringer i kommunal infrastruktur. Selv om dette er ventet, er det like fullt
krevende å endre og tilpasse aktiviteten. Vi opplever nok som mange andre kommuner at det ikke helt er
samsvar mellom de økonomiske rammene våre og forventninger til at vi skal løse flere og nye oppgaver.
Signaler fra regjeringen er også tydelige på at kommunene må forvente en lavere vekst i inntektene
fremover, i tillegg kommer sannsynligvis fremtidige renteøkninger.

Imidlertid har vi i Melhus i mange år hatt en jevn og god vekst i folketallet, for 2018 var den på 0.8 %. De
siste tiårene har Norge hatt en kraftig vekst, men fremover forventes det noe lavere vekst. Veksten som
kommer forventes i hovedsak å komme i sentrale strøk, og her har Melhus Kommune lagt tilrette for at vi
kan ta en større andel gjennom en betydelig satsing på planarbeid. Områdeplan for Ler sentrum ble
sluttført og vedtatt i 2018, samtidig har vi arbeidet med områdeplanen for Melhus sentrum som nå er i
sluttfasen før den legges frem for behandling. Første del av E6 sør, Kvål - Melhus sentrum, er
detaljregulert med byggestart høsten 2019. Ny E6, avstand og reisetid til Trondheim bedres ytterligere og
vil bidra til at Melhus sin attraktivitet øker både som trygg og nær bokommune og etableringskommune
for næringslivet.

Den høye aktiviteten har gitt utfordringer, gledelig er det at byggesak- og plansaksbehandlingen har god
utvikling som følge av målrettet og systematisk arbeide, og fremstår som en bedre tjeneste i 2018 enn
tidligere. Vi arbeider nå med å styrke teknisk drift slik at vi kan møte de store behovene innen kommunal
infrastruktur, som ny E6 gjennom Melhus, oppfølging av områdeplanene og de mange reguleringsplanene
samt utbedring av kommunens eksisterende veg, vann og avløpsnett.

Vi er inne i en tid der endringer skjer raskere enn noen gang, og mye taler for at den utviklingen bare
fortsetter. Teknologien gir store muligheter blant annet for digitalisering og automatisering. I tillegg står vi
midt i det grønne skiftet, og de demografiske utfordringene gir oss stadig flere av de eldste eldre og stadig
færre i yrkesaktiv alder - og det blir viktigere enn noen gang at vi må gjøre alt vi kan for å medvirke for at
færrest mulig faller utenfor sosialt og arbeidsmessig.

Vi er allerede i gang med store omstillingsprosjekter for å forberede oss på ei endret framtid. Innen helse
og velferd pågår prosjektet «Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv» der målet er å innarbeide
helsefremmende og rehabliterende strategier i alle deler av tjenestene, slik at vi stimuleres til å ta økt
ansvar for egen helse og eget liv. Skal vi greie dette på sikt må vi innen alle tjenesteområder og i alt vi gjør
tenke folkehelse, forebygging og mestring. Fra 1. januar 2018 etablerte vi også et interkommunalt
barnevernsamarbeid med Skaun, og tilbakemeldingene etter ett års drift er at det fortsatt gjenstår endel
arbeid, men at samarbeidet bidrar til større fagmiljø, en mindre sårbar tjeneste og bedre muligheter for
arbeidsdeling.

Med økte krav til effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggerne, må IT-løsninger i sterkere grad støtte
opp under den digitale utviklingen i samfunnet. For å møte den teknologisk utviklingen på en god og
robust måte, ble det vedtatt et IT-samarbeid mellom Melhus kommune og Skaun kommune. Samarbeidet
startet formelt 1. juni 2018, og vi ser allerede positive effekter av felles anskaffelser og harmonisering av
lisensavtaler.

Mye godt digitaliseringsarbeid er allerede gjort, som elektronisk saksbehandling i den nye
barneverntjenesten og satsing på velferdsteknologi i forbindelse med prosjektet «100 år i eget hjem» for å
nevne noe. For å få en mer helhetlig satsing på digitalisering, startet vi høsten 2018 prosjektet «Smartere
Melhus». Gjennom analysearbeid og kompetanseheving ute i enhetene skal vi frem mot våren lage en
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digitaliseringsstrategi for Melhus kommune med mål om å fornye, forbedre og forenkle tjenestene til
innbyggere og næringsliv, i tillegg til at ansatte skal få en enklere arbeidsdag med mer effektive
arbeidsprosesser, færre manuelle oppgaver og effektiv bruk av teknologi.

Mye er bra -men vi kan alltid bli bedre. Med fortsattsatsing på økonomisk kontroll, effektivisering,
digitalisering og utvikling av tjenestene er jeg sikker på at vi skal håndtere en litt mer usikker fremtid på en
god og trygg måte. Jeg vil benytte anledningen til å takke innbyggere, politikere, tillitsvalgte og
medarbeidere for engasjementet og innsatsen som er lagt ned for å gjøre Melhus til en god kommune å
leve og virke i!

Melhus, 29.mars 2019

Katrine Lereggen

Rådmann
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2 Årsberetn i n g

2. 1 H ovedtrekk / sammendrag

Det er en del formalia som skal inngå i en årsberetning. I år har vi valgt at årsberetningen utgjøre et eget
kapittel i årsrapporten /-meldingen, både for å få ett samlet dokument og fordi en del forhold som
berøres i årsberetningen også blir utdypet i årsmeldingen.

Hovedpunkter for regnskapet i 2018 kan oppsummeres slik:

• Netto driftsresultat er på 21,6 mill kr (1,61 % av driftsinntektene), noe som er bedre enn
budsjettert og året før, men i den nedre halvdel av norske kommuners resultater

• I forhold til det reviderte budsjettet er det særlig økte skatteinntekter og svakere avkastning på
finansporteføljen som skaper budsjettavvik. Budsjettvviket på sektorene i kommunen er lavt.

• I forhold til året før finnes de vesentligste endringene på følgende områder:
o høy skatteinngang (gjelder alle kommuner)
o vesentlig økt utbytte fra Trønderenergi
o negativ avkastning på finansporteføljen, som var sterkt positiv i fjor
o en engangseffekt av at det er ført variabel lønn for desember 2018 i 2018-regnskapet, slik

at det ble 13 måneders kostnad
o diverse etterbetalinger / inntekter fra tidligere år
o en relativt sterk økning i innsats i Hjemmetjenesten og ift ressurskrevende brukere (der

også tilskuddene er økt)
o en økning i innsats ift fosterhjelpsplasserte barn, samt barn med behov for

spesialundervisning og / eller med adferdsproblemer

Utviklingen i netto driftsresultat fra 2017 til 2018 kan illustreres grafisk slik:

Med realvekst menes vekst utover kommunal deflator (3 %). Innbyggerveksten (0,8 %) er med og forklarer
deler av skatteøkningen, samt sannsynligvis hele veksten innen hjemmetjenesten.
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Et sammendrag av driftsregnskapet for 2018 (basert på skjema Økonomisk oversikt drift) ser slik ut:

Tekst
Regnskap
2018

Regulert
budsjett
2018

Budsjett-
avvik

Regnskap
2017

Endring
fra 2017

Endring
i %

Sum driftsinntekter -1 336 347 -1 267 119 -69 228 -1 269 232 -67 115 5,3 %

Sum driftsutgifter 1 247 097 1 196 196 50 901 1 186 713 60 384 5,1 %

Resultat finans 67 684 58 155 9 529 64 588 3 096 4,8 %

Netto driftsresultat -21 566 -12 768 -8 798 -17 930 -3 635 20,3 %

Netto avsetninger til / fra
fonds

12 872 12 768 104 -6 494 19 366 -298,2 %

Regnskapsmessig
mindreforbruk

-8 694 0 -8 694 -24 425 15 730 -64,4%

Netto driftsresultat i % av
dr.innt.

1,61 % 1,01 % 1,41 %

I forhold til budsjettavviket for driftsinntekter skyldes dette i stor grad at det ikke budsjetteres med
refusjoner for sykepenger, fødselspenger og mva-kompensasjon. Reelle budsjettavvik vil finnes innen
skatteinntekter og refusjon for ressurskrevende brukere.

Når det gjelder budsjettavviket for driftsutgifter skyldes dette i stor grad at det heller ikke budsjetteres
med sykevikarer og vikarer under fødselspermisjon, samt mva-utgifter.

Budsjettavviket innen finansområdet skyldes i hovedsak at det budsjettert med en positiv avkastning på
Grieg-porteføljen på 5,9 mill kr, mens den utviklet seg negativt siste kvartal og endte på minus 2,6 mill kr.

I forhold til året før, ser vi at det er en økning i både driftsinntekter og driftskostnader på litt over 5 %.
Kommunal deflator for 2018 er 3,0 % og innbyggerveksten i Melhus er på 0,8 %, så dermed kan man si at
veksten både i inntekter og utgifter har vært noe høyere enn teorien skulle tilsi.
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2.2 Vesentlige budsjettavvik drift

REGNSKAPSSKJEMA 1A

Dette skjemaet forteller om kommunens frie disponible inntekter, netto finansposter, hvor mye som er
fordelt ut til driften av kommunen, og om det er et regnskapsmessig mer-eller mindreforbruk.

Tekst
Regnskap
2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2019

Regnskap
2017

Skatt på inntekt og formue -405 508 -392 403 -392 403 -384 271

Ordinært rammetilskudd -470 095 -472 423 -469 235 -464 401

Skatt på eiendom -22 013 -22 904 -21 535 -21 293

Andre direkte eller idirekte skatter -511 -511 0 -497

Andre generelle statstilskudd -70 623 -62 341 -53 241 -56 738

Sum Frie disponible inntekter -968 749 -950 582 -936 414 -927 200

Renteinntekter og utbytte -33 100 -32 402 -11 953 -18 697

Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

0 -5 950 -5 950 -11 924

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter

35 430 34 921 44 743 37 682

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 2 527 0 0 0

Avdrag på lån 62 814 61 589 61 589 57 522

Netto finansinntekter/-utgifter 67 670 58 158 88 429 64 583

Til dekning av tidligere regnskapsmessige
merforbruk

0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 44 147 49 374 5 523 23 945

Til bundne avsetninger 571 611 100 444

Bruk av tidligere års regnskapsmessige
mindreforbruk

-24 425 -24 425 0 -21 787

Bruk av ubundne avsetninger -3 631 -9 153 -5 522 -2 217

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0

Netto avsetninger 16 663 16 408 101 385

Overført til investeringsregnskapet 5 316 5 424 5 424 5 177

Til fordeling drift -879 099 -870 592 -842 461 -857 054

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 870 405 870 592 842 461 832 630

Regnskapsmessig mindreforbruk -8 694 0 0 -24 425

Kommentarer til vesentlige budsjettavvik:

Beløpet for skatt ble budsjettert ihht tall fra Statsbudsjettet 2019. Først ved fremlegging av Statsbudsjettet
2019 ble skatteanslaget for 2018 oppjustert, og etter at tertialrapport 2 var fremlagt. Budsjettet ble derfor
ikke regulert, også utfra forventning om at det ville kunne bli oppveid av svakere finansavkasting, se
nedenfor.

Det var budsjettert med 3,5 % positiv finansavkasting på porteføljen til ekstern forvaltning, men resutatet
ble minus 1,5 %. Se forøvrig nærmere beskrivelse av dette i kapittel 10 Finansrapportering der
årsrapporten fra Grieg Investor er vedlagt i sin helhet.

Det er også en del av historien at det skjedde en relativt kraftig justering av budsjettene i forbindelse med
2.tertial-rapporten, særlig innen Helse og Velferd. Dette er forklaringen på at det regnskapsmessige
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mindreforbruket ble langt lavere i 2018 enn i 2017.

Mht budsjettavvik for "Til ubundne avsetninger" på 5,5 mill kr, så skyldes dette i hovedsak at det ikke er
gjort avsetninger til enhetsvise overskuddsfond i 2018, noe som har vært praksis tidligere, og som til dels
er budsjettert. Dette fordi det pr 2. tertial ikke var forventet å få et samlet mindreforbruk på 8,7 mill kr,
slik regnskapet nå viser. Det vil derfor i innstillingen til kommunestyret i regnskapssaken foreslås vedtak på
ytterligere avsetning til enhetsvise overskuddsfond på 7,1 mill kr.

REGNSKAPSSKJEMA 1B

Dette skjemaet forteller hvor mye som er forbrukt på de ulike sektorer i kommunen.

Tekst
Regnskap
2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap
2017

Sentraladministrasjon 45 038 45 536 44 284 64 981

Oppvekst og kultur 346 002 346 221 338 318 325 972

Helse og velferd 378 251 377 466 358 943 339 789

Plan og utvikling 67 503 69 436 69 163 73 251

Selvkost 957 0 0 0

Virksomheter utenom kommunen 27 517 26 798 26 798 26 624

Overordnede inntekter-og utgifter 5 136 5 087 4 955 985

Driftsprosjekter 0 49 0 1 029

SUM 870 405 870 592 842 461 832 630

Kommentarer til vesentlige budsjettavvik:

Som det fremgår er det ubetydelige budsjettavvik på sektornivået, så det kommenteres ikke her. Det er
imidlertid enkelte budsjettavvik på lavere nivå (enheter som inngår i sektoren), som kommenteres i
kapittel 4 til 8.
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2.3 Vesentlige budsjettavvik investeringer

I Investeringsregnskapet for 2018 er det medgått 98 millioner, og de største prosjektene for 2018 er nevnt
i note 16 i regnskapet. Dette dreier seg i hovedsak om: Kjøp av kommunale boliger, diverse investeringer
Bygg og eiendom (tiltaksplan), og gatelys-energimåling. Investeringsregnskapet er finansiert i hht til
budsjett og er spesifisert i regnskapsskjema 2A.

REGNSKAPSSKJEMA 2A

Dette skjemaet forteller hva som er finansiert av investeringer, og hvordan.

Tekst Regnskap
2018

Regulert
budsjett 2018

Opprinnelig
budsjett 2018

Regnskap
2017

Investeringer i anleggsmidler 98 536 135 850 254 196 122 361

Utlån og forskutteringer 28 521 3 314 3 422 27 253

Avdrag på lån 16 952 9 352 5 416 17 902

Avsetninger 7 172 1 057 0 8 348

Årets finansieringsbehov 151 182 149 573 263 034 175 865

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -79 567 -94 958 -203 365 -124 729

Inntekter fra salg av anleggsmidler -4 291 -4 106 0 -840

Tilskudd til investeringer -19 214 -6 759 -12 466 -12 174

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -29 698 -24 042 -29 964 -20 735

Andre inntekter 0 0 0 -5

Sum ekstern finansiering -132 770 -129 865 -245 795 -158 483

Overført fra driftsregnskapet -5 316 -5 316 -5 424 -5 177

Bruk av avsetninger -13 095 -14 392 -11 815 -12 204

Sum finansiering -151 182 -149 573 -263 034 -175 865

Udekket/udisponert 0 0 0 0

Kommentarer til vesentlige budsjettavvik:

Tabellen forteller at det ble investert langt mindre enn i revidert budsjett, og at også låneopptaket ble
lavere enn planlagt. Dette skyldes både avlyste og utsatte investeringer, se nedenfor.

Det er budsjettavvik på linjen "utlån og investeringer", et avvik som også vil finnes igjen i "Vedlegg 5" til
regnskapet. Dette skyldes at man ikke har hatt tradisjon for å budsjettere med utbetaling av startlån som
videreformidles fra Husbanken. Dette vil bli forsøkt rettet opp i budsjettene fremover.
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REGNSKAPSSKJEMA 2B

I regnskapsskjema 2B (del av Årsregnskapet) er alle enkelt-prosjekt spesifisert.

Det ble avvik mellom budsjett (tiltenkt bruk for inneværende år) og regnskap for det enkelte
investeringsprosjekter. De største avvikene mellom regnskap og budsjett er forklart under:

Prosjekt
nr

Prosjektnavn Regnskap 2018
Regulert budsjett

2018
Avvik

6015 Driftssentral teknisk drift - vann 2 800 8 000 000 7 997 200

6228 Driftssentral teknisk drift 2 800 6 860 000 6 857 200

6210 Spillvannsløsning mot Høvringen
renseanlegg

-442 761 5 000 000 5 442 761

6831 Driftssentral - 5 000 000 5 000 000

1619 Utvidelse Flå kirkegård 549 218 4 541 625 3 992 407

5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim) 3 350 2 190 000 2 186 650

2390 Ny barnehage Ler 5 946 937 7 618 211 1 671 274

2410 Lekeapparater skoler og barnehager 274 409 1 875 000 1 600 591

2388 Ny barnehage på Korsvegen 1 817 700 2 997 441 1 179 741

2412 Lekeapparater Høyeggen skole 467 821 1 550 000 1 082 179

6258 Spillvannsledning Jaktøya nordre 1 600 724 600 000 -1 000 724

6825 Gatelys, energimåling 7 008 951 6 000 000 -1 008 951

2337 Etablering av brakkeløsning
Høyeggen skole

3 522 172 1 886 390 -1 635 782

6044 Rønningstrøa boligfelt - vann 11 469 297 400 000 -11 069 297

Prosjekt 6015 –Driftssentral teknisk drift-vann

Det er ikke gjort investering i eiendom for å etablere driftssentral på grunn av manglende bevilgning til å
gjennomføre selve byggeprosjektet.

Prosjekt 6228 –Driftssentral teknisk drift-avløp

Det er ikke gjort investering i eiendom for å etablere driftssentral på grunn av manglende bevilgning til å
gjennomføre selve byggeprosjektet.

Prosjekt 6210 –Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg

Mangler og restarbeider i Hølbekken APS er ikke avsluttet.Overføring til HØRA er igangsatt. Fra 1.3.2018
faktureres det for overførte mengder til HØRA. Fremdrift til reklamasjonsarbeidene og fakturering fra
Trondheim kommune avgjør når utgifter føres på prosjektet.

Prosjekt 6831 –Driftssentral

Det er ikke gjort investering i eiendom for å etablere driftssentral på grunn av manglende bevilgning til å
gjennomføre selve byggeprosjektet.

Prosjekt 1619 –Utvidelse Flå kirkegård

Etter tilbudsinnhenting fra entreprenør viste det seg at det var for lite midler budsjettert til formålet.
Fellesrådet søkte derfor kommunen om en ekstrabevilgning. Søknaden ble innvilget. Det var da kommet så
langt på året at prosjektet ble utsatt til våren 2019.

Prosjekt5442 –Reservevann (samarb. Med Trondheim)

Anlegget er ferdigstilt, men grunneierutbetalinger/skjønn er ikke gjennomført. Forventet endelig
sluttoppgjør i 2019. Det er en usikkerhet om hvor mye som til enhver tid faktureres fra Trondheim, og
dette forklarer avviket mellom budsjett og regnskap for året.
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Prosjekt 2390 –Ny barnehage Ler

Prosjektet er utsatt på ubestemt tid. Planlagt byggestart var sommeren 2018. Det forventes utgifter på
ca. 1. mill. i 2019 i forbindelse med siste betaling av tomt og sluttfaktura vegarbeider.

Prosjekt 2410 –Lekeapparater skoler og barnehager

Prosjektet er igangsatt og oppsetting av lekeapparater er utført ved Gimsøya barnehage samt grunnarbeid
utført ved Rosmælen skole og barnehage. Resterende arbeider med montasje av lekeapparater er utsatt
til våren på grunn av vinter og frost. Arbeidene skal være fullført innen 14.05.2019.

Prosjekt 2388 –Ny barnehage Korsvegen

Byggestart er utsatt i et år, til sommeren 2019. Derfor har kostnadene i 2018 blitt mindre enn forventet.

Prosjekt 2412 –Lekeapparater Høyeggen skole

Prosjektet er igangsatt og grunnarbeid er utført. Resterende arbeider med montasje av lekeapparatene er
utsatt til våren på grunn av vinter og frost. Arbeidene skal være fullført innen 14.05.2019.

Prosjekt 6258 –Spillvannsledning Jaktøyen nordre

Statens vegvesen har lagt spillvannsledninger for Melhus kommune under E6. Kommunen har forskuttert
mva.-kostnadene fram til spesifisert faktura med mva.-beskrivelse foreligger.

Prosjekt 6825 –Gatelys, energimåling

I 2018 ble det gjennomført utskifting av ca. 300 armaturer med påfølgende rehablitering av tilstøtende
gatelys, ledningsanlegg og strømforsyninger.

Merforbruk på ca. 1 million av budsjett skyldes større kapasitet hos entreprenører. Prosjektet er
fremdeles innenfor sine økonomiske rammer.

Prosjekt 2337 –Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole

I dette prosjektet har fremdriften vært større en det så ut for tidlig på høsten. Dette har medført at det
også er kommet inn flere fakturaer en antatt. Prosjektet gjennomføres innenfor bevilgning.

Prosjekt 6044 –Rønningstrøa boligfelt

I dette prosjektet er det i tillegg til Melhus kommune sin utbyggingsandel også bokført utbyggingsavtalen
Melhus kommune har med Sarai Eiendom AS. Melhus kommune har overtatt vann og avløpsanlegget av
Rønningstrøa, gnr/bnr 98/7 til en verdi av kr 11.043.000,- mot at Sarai Eiendom får refundert 80 % av
merverdiavgiften over 10 år.

2.4 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon

NØKKELTALL

Nedenfor presenteres tre sentrale nøkkeltall for kommuneregnskapene, som alle måles i prosent av
driftsinntektene; driftsresultatet, gjelda og disposisjonsfondet. Tallene vises for de fire siste årene, og
sammenlignes med andre relevante kommuner i Trøndelag, samt kostragruppe 7 som Melhus er en del av
og landet utenom Oslo. Alle disse tre nøkkeltallene inngår i Kostra-statistikken, og gir derfor god
sammenligning over tid og ift andre kommuner.

I fobindelse med ny kommunelov fra 2020 skal det lages noen handlingsregler / finansielle målsettinger.
Da er disse tre nøkkeltallene - eller varianter av disse - aktuelle kandidater å benytte.

Netto driftsresultat ift driftsinntektene

Her er anbefalingen at kommunene skal ligge på 1,75 %.
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2015 2016 2017 2018

5028 Melhus 1,8 2,7 1,6 1,7

5024 Orkdal 3,9 4,8 8,3 4,0

5029 Skaun 8,6 6,8 3,9 0,4

5031 Malvik -1,0 5,9 4,1 2,3

5035 Stjørdal 0,7 1,9 4,3 3,1

EAKUO Landet uten Oslo 2,9 4,1 3,7 2,1

EKG07 KOSTRA-gruppe 7 3,7 4,2 2,7 1,4

Vi ser altså av disse tallene at "kommune-Norge" har hatt et relativt svakere år i 2018 enn i 2017, mens
Melhus kommune har en svak forbedring, takket være de forhold som er omtalt i kap 2.1. Melhus
kommune ligger dog fortsatt et stykke under landsgjennomsnittet, men har styrket seg i forhold til Kostra-
gruppe 7. Resultatet for Melhus kommune kan også sies å være på nivå med det man har hatt de siste
årene.

Foreløpige tall viser at kommunene i Trøndelag oppnådde et netto driftsresultat på 2,3 prosent av
driftsinntektene Netto driftsresultat er lavere enn i 2017, men samtidig er spredningen i tallene mellom
kommuner svært høy. Inntekter fra Havbruksfond har i stor grad påvirket resultatet for enkeltkommuner i
Trøndelag.

En annen forklaringsfaktor til relativt godt resultat både for landet og for kommunene i fylket samlet, er at
mange har fått høyere skatteinntekter enn forventet.

Netto lånegjeld ift driftsinntektene

I definisjon av gjeld er pensjonsforpliktelsene trukket ut, mens lån til videreformidling (Startlån) inngår.
Høy gjeld vil medføre høye renter og avdrag som belaster drifta, og vil også innebære at
kommuneøkonomien er sårbar for renteendringer (som delvis kan avhjelpes ved å inngå fastrente- /
rentebytteavtaler).
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2015 2016 2017 2018

5028 Melhus 129,1 127,4 126,6 119,0

5024 Orkdal 84,7 84,6 89,5 116,1

5029 Skaun 111,6 116,9 110,6 131,1

5031 Malvik 147,4 134,9 136,2 146,4

5035 Stjørdal 126,2 130,6 125,0 126,2

EAKUO Landet uten Oslo 101,1 101,3 101,9 104,1

EKG07 KOSTRA-gruppe 7 103,6 105,6 109,9 114,5

Her ser vi en svak økning i gjeldsgraden i landet, mens Melhus har gått ned, dog er en del av forklaringen
her redusert låneopptak som følge av sen fremdrift i enkelte prosjekter. Dog ligger Melhus kommune
fortsatt 14% over Landet utenom Oslo.

Verd å nevne er også en relativ sterk gjeldsvekst i enkelte av nabo-kommunene i Trøndelag.

Disposisjonfond ift driftsinntektene

Dette forholdstallet forteller om størrelsen på de frie midlene.
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2015 2016 2017 2018

5028 Melhus 10,4 10,5 11,2 12,2

5024 Orkdal 11,8 13,9 15,2 17,8

5029 Skaun 20,1 27,3 24,8 23,9

5031 Malvik 0,7 0,1 4,0 6,5

5035 Stjørdal 3,9 5,0 5,9 6,3

EAKUO Landet uten Oslo 7,2 8,5 10,1 10,9

EKG07 KOSTRA-gruppe 7 9,4 11,0 12,7 12,9

På dette nøkkeltallet scorer Melhus bra, mye takket være at avkastningen på finanskapital til ekstern
forvaltning har blitt satt på fond i stedet for å bli tatt inn i drifta. Melhus kommune har 46,3 mill kroner av
disposisjonsfondet knyttet til inflasjonsjustering / bufferfond tilknyttet finansporteføljen.

ANALYSE RESSURSKREVENDE TJENESTER

Melhus kommune bruker en stor andel av sine ressurser på ressurskrevende tjenester. I 2018 er det
innrapportert til Helsedirektoratet 319.000 timer ressursinnsats tilknyttet de 36 brukerne vi har innen
ressurskrevende tjenester. Dette tilsvarer 164 årsverk, som er 15 % av de årsverk som utføres av fast
ansatte i kommunen. Målt i kroner tilsvarer ressursinnsatsen 140,2 mill kr.

Det ytes tilskudd fra Helsedirektoratet for disse brukerne. Ordningen er slik at kommunen for refundert
80 % av lønnsutgiftene utover kr 1.270.000 pr bruker (i 2018). For regnskapsåret 2018 er det inntektsført
forventede tilskudd for 61,4 mill kr, slik at kommunen sitter igjen med en «egenandel» på 78,8 mill kr. Det
er også en del av bildet at 27 av de ressurskrevende brukerne over 16 år er definert som psykisk
utviklingshemmede, noe som gir et ekstra rammetilskudd til kommunen på 17,7 mill kroner.

I figuren nedenfor er det vist utviklingen i brutto ressursinnsats, tilskudd fra Helsedirektoratet og derav
egenandel de siste 5 år. Tallene er inflasjonsjustert fram til 2018-nivået og i mill kr. (Kilde: Melhus
kommune).

Det denne figuren da viser er at brutto ressursinnsats har økt med 58 % de siste 5 år, og kommunens
egenandel har økt med 87 % (36 mill kr). Det er vel da riktig å si at dette har vært en viktig bidragsyter til
en svekket kommuneøkonomi i Melhus de siste 5 årene.

Tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere er også under press, senest i statsbudsjettet for 2018 ble
det gjort et forsøk på innstramming, noe som ble stoppet i budsjettforliket. Men siste ord i saken er
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sannsynligvis ikke satt, da det har vært en svært stor økning i disse tilskuddene for Staten de siste årene.
Melhus kommune er derfor svært sårbar for en innskjerping på dette området.

En viktig forklaring på den økte brutto ressursinnsatsen ligger i økt antall brukere:

Antallet brukere er altså økt fra 26 til 36 i løpet av de siste 5 år. Økningen skyldes flere brukere i heldøgns
tiltak og økte tjenester på enkeltbrukere.

Et interessant spørsmål er da om også ressursinnsatsen pr bruker har endret seg i 5-årsperioden. Det
fremkommer som gjennomsnitt i denne figuren:

Tallene er altså i realverdier, og forteller at innsatsen pr bruker i gjennomsnitt har økt med 14 % de siste 5
år. Det er kun 22 av de 36 brukerne som har vært der hele perioden.

Ifølge Fylkesmannen er Melhus på femteplass blant Fylkets 49 kommuner mht nøkkeltallet «egenandel
ressurskrevende tjenester pr innbygger». I forhold til nærliggende / sammenlignbare kommuner får vi
fram denne grafen basert på input fra Fylkesmannen (Kilde: Helsedirektoratet):
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Melhus ligger altså langt over disse kommunene mht egenandel pr innbygger. Dette har både med det
relative antall brukere i kommunen og ressursinnsatsen.

Det er også interessant å se om ressursinnsatsen pr bruker avviker mellom Melhus og andre kommuner.
Basert på 2017-tall fra Fylkesmannen får vi denne sammenhengen: (Kilde: Helsedirektoratet)

Melhus kommune bruker altså 500' kr mer i året pr bruker enn gjennomsnittet av norske kommuner.
Dersom man forutsetter at brukerne representerer et gjennomsnitt av landets brukere av
ressurskrevende tjenester, representerer det en ekstra innsats på 18 mill kr, og 3,6 mill kr netto for
kommunen etter tilskudd på 14,4 mill kr.

Melhus har relativt små bofellesskap, noe som sikkert er bra for beboerne, men som er kostbart for
kommunen, jfr Agenda Kaupang-rapporten. I Økonomi- og handlingsplanen for 2019-2022 ble det bevilget
penger til et forprosjekt for å se på strukturen på bofellesskapene i kommunen. I tillegg ses det på de
vedtak som historisk er gjort for brukerne, samt at det vurderes organiseringen.

Disse tiltak kan bidra til en redusert ressursinnsats for kommunen innenfor dette området, ressurser som
f.eks kan dreies mot brukere av hjemmebaserte tjenester, som er i sterk vekst.

GJELDSSITUASJONEN

Melhus kommune har relativ høy gjeld sammenlignet med andre kommuner. Nedenfor vises en graf over
gjeldsutviklingen de siste ti årene målt i løpende kroner. I defininsjonen av gjelda her, har vi trukket ut
videreformidlede lån (Startlån).
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Det nedbetales ca 60 mill kr på gjelda hvert år, så låneopptak utover dette vil altså øke gjelda.

Melhus kommune har i Økonomi-og handlingsplanen vedtatt nye låneopptak på til sammen 622 mill kr
for perioden 2019-2022, der ny Gimse skole med tilhørende idrettshall og parkeringsløsning står for
ca halvparten.

Hvis vi måler lånegjelda i forhold til innbyggertallet, og vi hensyntar inflasjonen som har vært i perioden,
ser vi imidlertid at dette forholdstallet har vært rimelig stabilt siden 2011. Det gikk litt ned siste år, da
låneopptaket som ble gjort i 2018 var lavere enn opprinnelig planlagt.

Som det er omtalt tidligere ligger Melhus kommune en del høyere mht andre kommuner mht gjelda, og
det er altså vedtatt investeringsplaner for de neste 4 år som vil øke denne forskjellen.
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2.5 Øvrige forhold

2.5.1 Likestilling og diskriminering / sykefravær / ansatte

Likestilling

Politisk virksomhet:

I henhold til kommunelovens § 14-7, bokstavene e og f, skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når
det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som
planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med likestillings-
og diskrimineringsloven.

Rapportering på tilstand og tiltak i forhold til likestilling og diskriminering rapporteres på maler utarbeidet
av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling).

Likestillingsombudet har meddelt Melhus kommune at kommunens redegjørelse om likestilling og
diskriminering tilfredsstiller ombudets krav til rapportering.

Under følger en tabell som viser hvilke utvalg som omfattes av likestillings- og diskrimineringsloven, samt
antall kvinner og menn, og om loven er ivaretatt.

UTVALG Kvinner Menn Totalt Ivaretatt

FORMANNSKAPET 5 6 11 Ja

KOMITE FOR OPPVEKST OG KULTUR 6 5 11 Ja

KOMITE FOR HELSE OG OMSORG 5 6 11 Ja

KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ 5 6 11 Ja

ORGANISASJONSUTVALGET 6 3 9 Ja

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE

4 3 7 Ja

MELHUS ELDRERÅD 2 5 7 Ja

VALGNEMNDA 5 6 11 Ja

VALGSTYRET 5 6 11 Ja

KLAGENEMNDA 2 3 5 Ja

KONTROLLUTVALGET 3 2 5 Ja

Kravet i likestillings- og diskrimineringsloven er følgende:

§ 28. Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv.

Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, delegasjoner mv., skal begge
kjønn være representert på følgende måte:

Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer.

Som en ser av oversikten er likestillingsloven ivaretatt.

Likestillings-og diskrimineringsloven

§ 1. Formål

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon
ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og
tilrettelegging.

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned
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samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

§ 29. Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.

Forbudene i kapittel 2 gjelder alle sider av et arbeidsforhold. Dette omfatter blant annet

Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessen. I bevisstgjøringen rundt likestilling er
det viktig med oppgradering av status for kvinnedominerte yrker, og at menn går inn i kvinnedominerte
yrker.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeidsgiverstrategien i Melhus kommune «Mangfold, inkludering og likestilling»:

«Melhus kommune er en mangfoldig kommune og dette ønsker vi å speile i vår organisasjon.

Gjennom aktivt og planmessig arbeid skal vi fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi skal ha en
livsfasepolitikk basert på individuell tilrettelegging, som hindrer utstøting fra arbeidslivet. Våre
gjennomgripende verdier, dialog og deltagelse, legger til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og
tenkemåter skal samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forhold til sitt potensiale.

Vi tror på den skaperkraften og de positive effektene som oppstår i et mangfoldig arbeidsmiljø.
Mangfoldet skal sikres gjennom føringer i tilsettingsreglementet, gjennom et bevisst og godt
rekrutteringsarbeid, samt ved oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.»

Likestillings-og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller
også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Lovens formål: Nedsatt funksjonsevne –fremme likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne. Bidra til
nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes.

1. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming
2. Vi har IA avtalen og arbeidsmiljøloven der vi tilrettelegger for våre ansatte alt etter hvilken grad av

funksjonshemming den ansatte har.

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell
orientering og alder.

Kommunens kjønnsstatistikk -ansatte fordelt på kjønn (antall)

Kommunen totalt MENN KVINNER

Rådmann/strategisk ledergruppe og
enhetsledere

15 14

Avdelingsledere 23 48

Høgskole (mer enn 4 år) 37 96

Høgskole (1-4 år) 71 380

Faglærte 69 400

Ufaglærte 23 147

SUM 238 1 095
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Sektorer fordelt på kjønn (antall)

MENN KVINNER

Sentraladministrasjonen 10 27

Oppvekst og kultur 99 423

Helse og velferd 59 575

Plan og utvikling 70 70

SUM 238 1 095

Kommunens kjønnsstatistikk -ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

Kommunen totalt MENN KVINNER

Rådmann/strategisk ledergruppe og
enhetsledere

804 733 838 307

Avdelingsledere 626 697 604 914

Høgskole (mer enn 4 år) 558 278 566 627

Høgskole (1-4 år) 524 161 488 102

Faglærte 426 708 411 629

Ufaglærte 355 219 367 989

Sektorer fordelt på lønn (kr.)

MENN KVINNER

Sentraladministrasjon 661 824 538 552

Oppvekst og Kultur 529 737 472 069

Helse og velferd 423 253 423 380

Helse og velferd 475 975 514 273

Plan og Utvikling 524 234 463 545

Kommunens kjønnsstatistikk -hel-og deltid

MENN KVINNER

100 % (heltid) 177 415

99-80,1 % 9 115

80-60,1 % 13 248

60-35% 21 174

35 % > 18 143

SUM 238 1095
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Kommunens kjønnsstatistikk -fravær

Antall personer med ulike typer fravær (en person kan ha flere typer fravær):

MENN KVINNER

Permisjon med lønn 44 234

Foreldrepermisjon 9 7

Fravær syke barn 67 313

Omsorgspermisjon uten lønn 0 1

Eget sykefravær, egenmelding 162 826

Eget sykefravær, sykemelding 81 533

SUM 363 1 914

Eget sykefravær totalt

Antall personer med sykefravær:

MENN KVINNER Menn % Kvinner%

Sentraladministrasjon 16 43 2,1 7,4

Oppvekst og kultur 81 420 2,9 7,3

Helse og velferd 33 436 7,0 9,8

Helse og velferd 17 107 5,2 7,9

Plan og utvikling 51 46 4,7 7,0

SUM 198 1 052 4,2 8,2

Totalt sykefravær pr kjønn -korttid og langtid

MENN KVINNER

Korttidsfravær 1,7 2,3

Langtidsfravær 2,5 5,9

Totalt sykefravær 4,2 8,2

Kompetanseheving

MENN KVINNER

Antall personer med lønn 6 54

Antall personer uten lønn Ingen stat. Ingen stat.

Kommunens kjønnsstatistikk -ekstra aktivitet på jobb

MENN KVINNER

Overtidstimer 3 188 7 775

Bruk av seniortiltak –uttak av seniortillegg

MENN KVINNER

Sentraladministrasjon 1 3

Oppvekst og kultur 5 28

Helse og velferd 1 31

Plan og utvikling 7 8
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Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering

Melhus kommune har hatt gjennomgang av likestillingsarbeidet i kommunen sammen med
representanter fra Likestillingsombudet. Kommunen deltok deretter i prosjektet «Likestilte kommuner» i
regi av Likestillingsombudet der det ble gjennomført to prosjekter i perioden 2012-2014. Prosjektet ble
avsluttet høsten 2014 med en nasjonal likestillingskonferanse. Som resultat av prosjektet ble det
utarbeidet forslag til likestillings –og ikke-diskrimineringstiltak som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i
2015.

Forankring av likestillingsarbeidet:

Status: Implementeres fortløpende

Bakgrunn: Reglement for Organisasjonsutvalget i Melhus kommune.

Mål: Utarbeide tiltak for likestilling og mot diskriminering innen hovedområdene lønn, arbeidstid og
rekruttering

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Organisasjonsutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Politikere og ledere

Rekruttering og forfremmelser:

Status: Implementeres gjennom den daglige driften

Bakgrunn: Kvalitetssikre at all rekruttering foretas uten noen form for diskriminering

Mål: Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form
for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonsevne, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter

skal tilstrebe og ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn
deltar i kommunens beslutningsprosesser og setter preg på kommunens utvikling

Målgruppe: Ansatte og ledere

Forankring: Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere på alle nivå

Opplæring og kompetanseutvikling:

Status: Igangsatt

Bakgrunn: Ikke økonomisk mål nr. 1.2.09 i Økonomi- og handlingsplanen

«Utvikle kommunens strategiske kompetanseutvikling med fokus på leder- og medarbeiderskap, samt
fagutvikling. Det å utvikle en lærende organisasjon vil være sentralt i dette arbeidet.»

Mål: Alle ansatte, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet får muligheter til opplæring og kompetanseheving

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Arbeidsgiverstrategi, Økonomi- og handlingsplan 2017-2020

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne:

Status: Gjennomføres etter individuelle behov
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Bakgrunn: Vanskelig og finne annet egnet arbeid. Beholde ansatte lengre.

Mål: Beholde flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, forhindre slitasje og nedsatt
funksjonsevne. Instruere i ergonomi/ta i bruk aktuelle hjelpemidler ved aktuelle enheter

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, bedriftshelsetjeneste

Språklig tilrettelegging:

Status: Gjennomført i 2014-2017

Bakgrunn: Basiskompetanse i arbeidslivet

Mål: Øke språkforståelse, tallforståelse og IKT kompetanse

Målgruppe: Ansatte med behov uavhengig av etnisitet

Forankring: Ledere i aktuelle enheter

Ansvarlig for gjennomføring: Administrasjon i samarbeid med Vekst Melhus og VOX

Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver:

Status: Gjennomføres som rutine og etter registrerte behov

Bakgrunn: Høyt sykefravær blant gravide

Mål: Redusere og forebygge fravær blant gravide

Målgruppe: Gravide, alle ansatte

Tiltak: Det er innført obligatoriske samtaler med alle gravide gjennom trekantsamtaler mellom leder, den
gravide og bedriftshelsetjenesten. Hensikten er å skape trygghet og avklare spesielle behov rundt den
gravides arbeidsutførelse. Samtalene skal som hovedregel gjennomføres innen første tredel av
svangerskapet. Ammepermisjon er innarbeidet i permisjonsreglementet. Alle ansatte har anledning til
fravær pga barns sykdom eller andre omsorgsoppgaver

Forankring: Vedtatt tiltak under IA mål. Lov og avtaleverk

Ansvarlig for gjennomføring: Nærmeste leder

Tiltak mot trakassering og diskriminering:

Status: Iverksatt.

Bakgrunn: Følge opp Arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjengjeldelse som følge av varsling. Vedtatt
egne retningslinjer og etablert eget varslingssekretariat

Mål: Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslerordning

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i Organisasjonsutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, personalsjef

Seniorpolitikk:

Status: Iverksatt
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Bakgrunn: Nasjonalt IA-mål om å øke avgangsalder for arbeidstakere over 50 år

Mål: Utsette avgangsalder. Bidra til bedre helse hos seniorer. Forlenge yrkesaktiviteten for personer over
50 år. Forbedre fysisk helse gjennom å stimulere til trening og økt fysisk aktivitet. Begrense
belastningsskader ved å utforme arbeidsplasser som minsker ensformig arbeid

Målgruppe: Seniorer

Tiltak: Trim og treningstilbud i kommunal regi. Samarbeid med treningssenter om rabatterte tilbud til
ansatte. Økonomisk godtgjørelse eller uttak av ekstra feriedager for ansatte etter fylte 62 år.
Medarbeidersamtalen har eget tema om livsfase der behov for tiltak i seniorfase skal avdekkes.

Forankring: Organisasjonsutvalg

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere

Likelønn:

Status: Iverksatt

Bakgrunn: Kvalitetssikre at lønnsutviklingen skjer uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn

Mål: Medarbeidere i Melhus kommune skal oppleve konkurransedyktig og kjønnsnøytral avlønning.
Avlønning basert på kvalifikasjoner, innsats og oppnådde resultat. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta
likestilling mellomkjønnene, hindre diskriminering, og bidra til at lønnsutviklingen bygger på objektive
kriterier

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i kommunens lokale lønnspolitikk.

Ansvarlig for gjennomføring: Virksomhetsledere

Arbeidstid:

Status: Igangsatt

Bakgrunn: Kommunen har et relativt stort antall deltidsansatte og det er utredet tiltak for å redusere
ufrivillig deltid.

Mål: Reduksjon av antall ansatte i uønsket deltid. Kommunen har fortsatt ansatte som arbeider uønsket
deltid. Det arbeides med forslag til alternative arbeidstidsordninger med formål reduksjon av uønsket
deltid.

Målgruppe: Ansatte med uønsket deltid

Tiltak: Arbeidsgruppe er dannet for å utrede temaet og foreslå tiltak

Forankring: Kommuneplanens samfunnsdel, ledelsen

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, arbeidstakerorganisasjoner

2.5.2 Etisk standard

Kommunen er pålagt å gi en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å
sikre en høy etisk standard i kommunen.

Melhus kommunestyre vedtok i møte 21.09.2010 Etiske retningslinjer for Melhus kommune.

Retningslinjene er godt innarbeidet ute på den enkelte virksomhet etter en omfattende gjennomgang i
rådmannens ledermøte. Alle nye ansatte får utlevert retningslinjene når de starter i kommunen.

De etiske retningslinjene revideres våren 2019 etter en bred intern prosess.
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2.5.3 Betryggende kontroll

Kravet om internkontroll i kommunene er forankret i kommunelovens § 23.2, der det heter som følger:

”Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet,
og at vedtak blir iverksatt.

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”

I kommuneloven § 48 nr. 5 er det innført krav om rapportering om internkontrollen i årsberetningen til
kommunen.

Melhus kommune bruker i dag EQS som elektronisk kvalitetssystem –Extend Quality System.
Kvalitetsstyringssystemet ligger tilgjengelig på Melhus kommunes intranettside og er tilgjengelig for alle
ansatte.

Inngangssidene er tilpasset de enkelte virksomhetsområder –se eksempel under:

Systemet kan beskrives slik:

Omfang:

• Inneholder kvalitets- og styringsdokumenter på overordnet nivå og virksomhetsnivå
• Avvikssystem for alle virksomheter er bygd opp i EQS
• Målstyring (BMS) - rapportering på ikke-økonomiske mål/tiltak, investeringsprosjekt og

regnskapsstatus gjøres i EQS
EQS har funksjonalitet som sikrer at:

• Brukeren benytter gyldig versjon av et dokument.
• Alle relevante dokumenter er tilgjengelige.
• Alle dokumenter som benyttes er godkjent av riktig autoritet.
• Dokumenter blir oppdatert eller vurdert oppdatert til riktig tid.
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• Prosessen med utarbeiding, høring og godkjenning av dokumenter skjer effektivt og med minst
mulig manuelt arbeid for brukerne.

• Alle historiske revisjoner av dokumenter, fra det tidspunkt EQS ble tatt i bruk, er tilgjengelige.
• Ansvar for oppdatering og godkjenning er klart definert.
• Dokumenter i systemet kan knyttes til andre dokumenter og ressurser på internett.
• Avvik/uønskede hendelser sikres en behandling.
• Alle avvik/uønskede hendelser dokumenteres.
• Avviksstatstikk kan gi god dokumentasjon og være et nyttig verktøy i arbeidet med å forebygge

avvik.
• Det kan nevnes at kommunen i 2018 har tatt i bruk Stratsys –et elektronisk mål- og

styringssystem.
• I Stratsys rapporteres det på mål- og tiltak i økonomi- og handlingsplanen, investeringsprosjekt,

vedtaksoppfølging og regnskapsstatus.

Viktige punkter i Internkontrollsystemet i Melhus kommune

Ved oppbygging og vurdering av ulike internkontrollsystem i Melhus kommune tar vi utgangspunkt i KS
sin veileder «Orden i eget hus».

Skissen ovenfor er hentet fra denne veilederen, og sier noe om hva som ligger i begrepene:

• Risikovurdering
• Formalisering
• Kontrollaktiviteter

I tillegg er informasjon/kommunikasjon og kompetanse/opplæring viktige elementer for å ha betryggende
kontroll.

Vi har de siste årene hatt fokus på å bygge opp gode internkontrollsystem i EQS. Et eksempel er
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Et annet eksempel er helse og velferd, som har gjort en jobb i
forhold til å systematisere dokumenter i EQS slik at de er lett tilgjengelige for ansatte.

Det er nå igangsatt et arbeid for å lage et kvalitetssystem/internkontrollsystem innenfor helse og velferd
knyttet til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.
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2.5.4 Statlige styringssignaler

De statlige styringssignalene for kommunesektoren presenteres gjerne i forbindelse med fremleggelsen av
statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett, og ble omtalt i Melhus kommune sin Økonomi- og
handlingsplan kapittel 2.2.

Viktige emner i så henseende er ny lærernorm, der det følger med statlig finansiering, opptrapping av
habilitering og rehabilitering, opptrappingsplan for rusfeltet, videreføring av ordning for
investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser, lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner,
utvidelse av ordning med gratis kjernetid for to-åringer fra familier med lav inntekt, bemanningsnorm i
barnehagene og tilskuddsordning for dagaktivitetstilbud til personer med demens.

Det foreligger en rapport mht endringer i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester som har
foreslått mulige endringer for at ordningen skal bli mer bærekraftig. Denne rapporten er til vurdering, og
eventuelle innsparingstiltak kan få effekt for Melhus kommune, som er en relativt stor bruker av
ordningen.

Det er også en endring i regelverket for utskrivning av kommunal eiendomsskatt, ved at maksimal
skattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.

2.5.5 Annet

ENDRET ØKONOMISK SITUASJON / RETTSSAKER MV

Kommunen er ikke involvert i rettsaker med vesentlig økonomisk betydning for kommunen.

I Melhus kommune sin Økonomi- og handlingsplan er det redegjort for forhold som vil medføre en noe
endret økonomisk situasjon framover. Dette gjelder særlig investering i ny skole / idrettshall med
tilhørende parkeringsløsning fram mot 2022 med ca 300 mill kr.

I tillegg vil en aldrende befolkning / økt tilflytting av eldre kunne gi økt press på pleie- og omsorgssektoren
uten at inntektene fra Staten kompenserer dette fullt ut.
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3 Overordn ede in ntekter og utgifter
Regnskapet for de overordnede inntekter og utgifter (tidligere ramme 9) kan spesifiseres som følger:

Tjeneste (T) Regnskap
2018

Justert
budsjett

Budsjett-
avvik

Regnskap
2017

Endring
siste år

Endring
i %

Næringstjeneste 125 0 125 0 125

Skatt på inntekt og formue -405 508 -392 403 -13 105 -384 271 -21 237 6 %

Rammetilskudd -472 635 -472 423 -212 -464 401 -8 234 2 %

Eiendomsskatt -21 065 -21 932 868 -20 505 -560 3 %

Konsesjonskraft 4 281 4 348 -67 3 899 382 10 %

Genrelle statstilskudd -67 563 -62 102 -5 461 -56 511 -11 052 20 %

Boligtilskudd fra Husbanken 0 16 -16 0 0

Renter og avdrag 97 286 87 445 9 841 80 225 17 061 21 %

Aksjeutbytte og ansv. Lån -27 308 -27 309 1 -13 694 -13 614 99 %

Kalkulatoriske utgifter og
inntekter

-24 800 -24 559 -241 -23 402 -1 398 6 %

Avsetning lønnsoppgjør 21 999 22 044 -45 16 735 5 265 31 %

Disposisjonsfond 40 271 40 271 -1 22 591 17 680 78 %

Bundne driftsfond 60 100 -40 444 -384 -86 %

Regnskapsresultat -15 730 -24 425 8 694 2 638 -18 368 -696 %

Overføring fra drift til kapital 5 316 5 424 -108 5 105 212 4%

SUM -865 269 -865 505 235 -831 148 -34 122 4%

Nedenfor kommenteres de mest vesentlige postene:

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Her vises det til årsrapporten fra Kemneren som ble lagt fram for kommunestyret i mars. Det har altså
vært nok et godt skatteår for norske kommuner, noe som bidrar til gode resultater i kommunene. Det kom
signaler om dette i Statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober, men vi rakk ikke å innarbeide dette i
revideringen av budsjettet i forbindelse med tertialrapport 2.

Det er viktig å ha klart for seg at Melhus kommune i tillegg til disse skatteinntektene også mottar ca 70
mill kr i såkalt skatteutjevning, som inngår i linjen "rammetilskudd".

RAMMETILSKUDD

Her ligger både statstilskudd, skatteutjevning og skjønnsmidler fra Fylkesmannen, som alle ble som
forventet.

EIENDOMSKATT

Av beløpet på 21,1 mill kr, kommer 11,2 mill kr fra eiendommer og 10,9 mill kr fra "verker og bruk".
Budsjettavviket skyldes i hovedsak avsetning for klage på skatten fra vår største eiendomsskatteyter.

KONSESJONSKRAFT

Melhus kommune har solgt 14,86 GWH i spot-markedet i 2018, og oppnådd gode priser. Til sammen er
det oppnådd netto inntekter på 6,3 mill kr, som er 2,1 mill kr mer enn året før. Hele denne merinntekten
og vel så det er overført til Bygg og eiendom / Teknisk avdeling som kompensasjon for høyere strømpriser
i 2018 i kommunale bygg (8,6 mill kr mot 6,0 mill kr i 2017). Dermed fremstår dette som en netto kostnad
på denne linjen.

GENERELLE STATSTILSKUDD
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Her er den vesentligste posten tilskudd for ressurskrevende tjenester. med 65,0 mill kr. Av disse er 3,7
mill kr egentlig hjemmehørende i 2017-regnskapet, derfor den store økningen fra 2017. I det reviderte
budsjettet ble det lagt et forsiktig anslag til grunn for disse inntektene for 2018. Som det fremkommer
under Helse-området er det et visst overforbruk ift revidert budsjett, som til dels kan knyttes til
ressurskrevende tjenester. Derfor må dette sees i sammeheng på utgifts- og inntektssiden.

RENTER OG AVDRAG

Denne posten kan spesifiseres ytterligere som følger:

Konto (T)
Regnskap
2018

Justert
Budsjett

Avvik
Budjett

Regnskap
2017

Endring
siste år

Endring
i %

Renter løpende lån 33 278 32 693 -585 35 750 -2 472 -7 %

Avdrag løpende lån 62 814 61 589 -1 225 57 522 5 292 9 %

Tap /gev. finansielle
instrumenter

2 527 -5 950 -8 477 -11 924 14 451 -121 %

Renter bankinnskudd -3 617 -3 021 596 -3 040 -578 19 %

Andre konti 2 285 2 134 -151 1 917 368 19 %

SUM 97 286 87 445 -9 841 80 225 17 061 21 %

Renter på løpende lån er altså 2,5 mill kr lavere enn året før. Dette skyldes i hovedsak gunstig rente på
sertifikatlånporteføljen, der vi har fått finansiering som ligger 0,4 % - 0,5 % under bankrenta, noe som har
bidratt med ca 5 mill kr til kommunekassen.

I forbindelse med refinansiering av lån i Kommunalbanken ble det betalt et ekstraordinært avdrag som
forklarer budsjettavviket på 1,2 mill kr for avdrag.

Det største avviket ift budsjett og 2017 finnes innenfor posten "Tap / gevinst på finansielle instrumenter"
(Grieg-porteføljen), der det var en negativ avkastning på 1,6 % i 2018 ift en positiv avkastning på 7,3 % i
2017. En nærmere redegjørelse for dette finnes i kapittel 10.5.

AKSJEUTBYTTE OG ANSVARLIG LÅN

Aksjeutbyttet fra Trønderenergi er på 19,4 mill kr, og renter på ansvarlig lån i samme selskap utgjør 7,9
mill kr.

KALKULATORISKE UTGIFTER OG INNTEKTER

Her føres beregnede renter, avskrivninger og andel administrasjonskostnader tilknyttet selvkost-
områdene, da det ikke er egne lån for dette. I 2018 utgjorde renter 7,5 mill kr, avskrivninger 12,9 mill kr og
andel fellesutgifter 4,4 mill kr.

AVSETNING LØNNSOPPGJØR

Her føres både en overordnet regning knyttet til pensjon, samt i 2018 også variabel lønn for desember
2018. Dermed ble det en utgift på 13 mnd med variabel lønn i 2018, som en engangshendelse, etter
pålegg fra revisor. Denne ekstra engangskostnaden ble på 7,8 mill kr.
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4 Sen tral adm i n i strasjon en

4.1 Oppsummering av året / statistikk

Sentraladministrasjonen består foruten av rådmannen av IT og digitalisering, personal, økonomi og lønn
(inkl kemnerfunksjon) samt politisk virksomhet. 2018 kan kort oppsummeres slik:

Rådmannen

Samlet sett fikk vi i all hovedsak gjennomført og startet opp planlagte oppgaver. I strategisk ledergruppe
kom to nye medlemmer på plass, kommunalsjef oppvekst og kultur og økonomisjef fra 1. august 2018. Vi
hadde ellers litt fravær, men strategisk ledergruppe samt noen enhetsledere stilte velvillig opp for å ta
unna oppgaver i denne perioden. Høstens budsjettarbeid ble både krevende og spennende da vi la om
prosess og medvirkning i stor grad, og vi gjorde gode erfaringer som vi tar med i det videre
økonomiarbeidet fremover.

Vi startet også arbeidet med å finne arbeidsform for nyopprettet strategisk ledergruppe, også dette må vi
fremover ha stort fokus på for å få etablert denne gruppens oppgaver og roller internt og eksternt.

Arbeidet inn mot politikkområdet ble også gjennomført i tråd med møteplanene, med noen ekstra møter i
komiteene, oversikt over oppfølging av vedtak fremgår av "vedtaksoppfølging" i kap. 8 her samt løpende i
tertialrapportene.

IT og digital samhandling

Kommunikasjon

Avdelingen er involvert i store og små prosjekter i hele organisasjonen, og jobber typisk med oppgaver
knyttet til kommunikasjons- og samhandlingsløsninger, digitalisering, drift og publisering på ulike
plattformer, samt øvrige utviklingsoppgaver.

2018 har vært et år med ytterligere fokus på å utvikle gode prosesser og strukturer i
kommunikasjonsavdelingen. Vi har i løpet av året gjennomført et kontinuerlig endringsarbeid, hvor vi
tilpasser både tjenester og arbeidsform til en ny hverdag og nye krav fra indre og ytre omgivelser. Det har
vært viktig for kommunikasjonsavdelingen og Servicesenteret å bidra i arbeidet med forenkling, forbedring
og digitalisering av våre tjenester. Ikke minst har det vært fokus på å videreutvikle og fremme bruk av
eksterne kommunikasjons- og samhandlingsløsninger, inkludert nettsider og Facebook, som er våre
primære kanaler per nå. Målet er fremdeles at antall fysiske oppmøter og antallet telefoner skal ned.Det
har vært få investeringer i nye systemer og løsninger, men fokus på hvordan vi kan jobbe annerledes og
bedre ut fra de ressursene vi har. Det har generelt vært mye fokus på samarbeid og dialog med resten av
organisasjonen, og det har i løpet av året blitt jobbet tett med blant annet Familiesenteret og Barnevern,
særlig med tanke på nettsider.

Nettsidene fikk også mye oppmerksomhet da Melhus kommune ble plukket ut for tilsyn av Difi, knyttet til
«Universell utforming av nettsider». Tilsynet ga mye lærdom, og ble løst på en god og effektiv måte i tett
og godt samarbeid med våre leverandører.

En mangeårig medarbeider i Servicesenteret gikk av med pensjon i løpet av året, og det ble i etterkant
ansatt en kommunikasjonsmedarbeider for å styrke gruppen ytterligere på kommunikasjonsfaget.

I 2019 blir det viktig for kommunikasjonsavdelingen å ytterligere styrke samhandlingen med både ansatte
og innbyggere, med effektiv og utadrettet dialog enten kommunikasjonskanalen er analog eller digital. Det
innebærer blant annet at endringsarbeidet som har blitt gjennomført de siste årene vil bli fulgt opp med
økt spesialisering av sentralbord/skranke, i den forstand at det vil bli viktig å koble sammen mange
ferdigheter som i sum skal løfte serviceopplevelsen hos både ansatte og innbyggere.

Det er samtidig naturlig at vi i 2019 fortsetter vårt fokus på gode digitale løsninger og nye former for
elektronisk samhandling som bidrar til god innbyggerdialog og (egen)service. Vi vil fortsette arbeidet med
å utvikle kommunens nettsider, med mål om å skape en brukervennlig, innbyggerorientert portal som skal
forenkle og tilgjengeliggjørebruken av tjenestene, og på sikt redusere behovet for skranketjenester. Blant
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de nye løsningene vi håper å realisere i løpet av året er digitalt nyhetsbrev, samt implementering av
chatbot. Vi ser også på nye løsninger knyttet til bruk og produksjon av informasjonsmateriell i alle kanaler,
som skal bidra til at den enkelte ansatte kan gjøre dette selv; enklere, raskere og i tråd med Melhus
kommune sin grafiske profil. Flere av disse løsningene er imidlertid avhengig av økonomiske
midler.Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil i perioder kreve mye ressurser fra
kommunikasjonsavdelingen.

IT-tjenesten

Med bakgrunn i stadig økende krav til effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggerne, må IT-løsninger i
sterkere grad støtte oppunder den digitale utviklingen i samfunnet. For å møte den teknologiske
utviklingen på en god og robust måte, ble det vedtatt et formalisert IT-samarbeid mellom Melhus
kommune og Skaun kommune, etter kommunelovens §27.

Det er en krevende øvelse, og som er godt i gang. Mye av året har gått med til organisering, kartlegging og
planlegging for en ny felles teknisk plattform. Hovedplattformen forventes etablert i 2019, hvor ytterligere
synergier forventes tatt ut.

Det er samkjørt en rekke felles anskaffelser, og harmonisering av lisensavtaler bl.a. for kontorstøtte og
digitale samhandlingsløsninger for begge kommuner. Planlagt utrulling av løsningene starter for skolene i
februar 2019, deretter helse og administrasjon høsten 2019.

Smartere Melhus

Mye godt digitaliseringsarbeid er allerede gjort i kommunen. Elektronisk saksbehandling i barnevernet og
satsing på velferdsteknologi i forbindelse med prosjektet «100 år i eget hjem» er bare noen eksempler.

Gjennom prosjektet Smartere Melhus ble det i høst gjennomført kick-off for kommunens helhetlige
satsing på digitalisering, kalt «Smartere Melhus». Selve startskuddet gikk med delprosjektet «strategi og
forståelse», som skal analysere dagens situasjon og drive kompetanseheving på enhetene, før arbeidet
etter hvert munner ut i en digitaliseringsstrategi. Målet er å fornye, forbedre og forenkle tjenestene til
innbyggere og næringsliv, men også at ansatte skal få en enklere arbeidsdag med mer effektive
arbeidsprosesser, færre manuelle arbeidsprosesser og effektiv bruk av teknologi.

For å skape en strategi som faktisk fungerer for akkurat vår kommune, er det helt avgjørende å forstå
behovene i organisasjonen og hvilke utfordringer teknologien skal hjelpe oss å løse. Digitalisering handler
nemlig ikke først og fremst om teknologien, men om hvordan vi velger å utnytte den best mulig i det
daglige.

Involvering og forankring er en verdifull del av utarbeidelse og implementering av strategien. For å oppnå
eierskap og forpliktelse, er det derfor lagt opp til god forankring av ledere, og involvering av ansatte
gjennom spørreundersøkelse, intervju og arbeidsmøter.

Når prosjektet avsluttes, skal det foreligge en digitaliseringsstrategi og et klart mål for det videre arbeidet
med digitalisering og en plan for hvordan målene skal nås. Prosjektet er finansiert gjennom KS OU-midler.

Digitaliseringsstrategi legges frem til politisk behandling i juni 2019.

Arkiv og dokumenthåndtering

Kommunens arkiver består i dag av både papirbaserte- og elektroniske arkiv.

Arkiv har i 2018 jobbet mot en avslutning og lukking av alle pålegg gitt i tilsyn av Arkivverket ved
Riksarkivet og Statsarkivene i 2016. Det har vært et omfattende arbeid og det gjenstår nå kun tekniske
utfordringer med uttrekk av enkelte arkivdeler. Disse forventes å bli ferdigstilt første del av 2019.
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Kommunens arkivplan, som også var et av påleggende, ble i 2018 tilfredsstillende oppdatert. Det jobbes
nå med en komplettering av bevarings- og kassasjonsplaner for alle fagenheter.

Opplæring i bruk av saks- og arkivsystemet (ESA), har vært en prioritert oppgave. I tillegg til grunnkurs har
tjenesten utarbeidet ulike kurs tilpasset ulike utfordringsområder.

Organisasjonsmodell gjeldende fra 01.01.2018 er implementert i ESA, og gjenspeiler denne.

Daglig drift er ivaretatt med journalføring, kvalitetssikring og avslutning av saker og arkivdeler, postliste,
brukerstøtte og opplæring.

Dette jobber vi videre med

• Legge til rette for effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggere, gjennom strukturert innføring
av digitale løsninger.

• Nasjonalt velferdsteknologiprogram for 2019; Spredning av velferdsteknologi innen trygghet og
mestring.

• Anskaffelse av pasientsykesignalanlegg.
• Innføring av digitale trygghetsalarmer.
• Følge opp regionale og nasjonale digitaliseringsprosjekter; Helseplattformen, barnevern,

NAV/Sosial, ERP, sak- og arkivløsning, eByggesak som ekspempler.
• Arbeid med mobil og bredbåndsdekning. Søke mobil- og bredbåndstilskudd (nasjonale og

regionale midler).
• Rulle ut trådløst nettverk i kommunale lokasjoner. Tilgjengelig for innbyggere, lag og foreninger,

arrangementer og ansatte.
• Rulle ut samhandlingsverktøy og innføre digitale møter der det er hensiktsmessig.
• Ferdigstille og implementere digitaliseringsstrategi og påfølgende tiltaksdel.
• Implementere digital satsning i skolene 1:1

Personal

Personal og organisasjon har i 2018 overordnet hatt hovedfokus på implementering av
arbeidsgiverstrategien, med spesiell vekt på de prioriterte innsatsområdene Etikk og samfunnsansvar,
Rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere, Partssamarbeid, Arbeidsmiljø og nærvær,
Lederskap og medarbeiderskap, samt Digitalisering. Etisk refleksjon har vært tema i ulike sammenhenger
og var hovedtema på to-dagers enhetsledersamling i juni 2018, hvor det ble lagt et grunnlag for arbeidet
med revisjon av kommunens etiske retningslinjer i 2019. I forhold til rekruttering, så har vi arbeidet med å
anskaffe et mer brukervennlig rekrutteringssytem, som vil bli tatt i bruk i løpet av våren 2019. Videre har
vi arbeidet med å sikre høy kvalitet på rekrutteringsprosessene, både med hensyn til annonseringskanaler
og selve gjennomføringen av rekrutteringer, bl.a. gjennom samling for alle ledere og tillitsvalgte. Vi har
også hatt særlig fokus på områder hvor det er utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell innenfor
deler av helse- og velferdstjenestene og teknisk sektor. Når det gjelder kompetanseutvikling og
digitalisering, så startet vi implementeringen av KS-Læring. Melhus kommune har også deltatt aktivt i den
såkalte «NED-satsingen», hvor enkeltkommuner er tatt ut til å være med i et prosjekt med KS og NAV for å
redusere fravær/øke nærvær.

I 2018 har vi også gjennomført 2. runde av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor og i den forbindelse både
hatt fokus på gjennomføring og oppfølging av undersøkelsen, samt spesiell fokus på faktoren
«Mestringsorientert ledelse». Samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene vurderes
av begge partene som veldig godt, og i 2018 har det også vært arbeidet med prosjektet
«Medarbeiderdrevet innovasjon» - initiert av Fagfobundet - i samarbeid med Fagforbundet og SINTEF.

I 2019 vil arbeidet i 2018 videreføres, samt at arbeidet med Kvalitet/Heltid/Deltid, implementering av KS-
Læring, oppfølging av 10-faktor medarbeiderundersøkelse, lederutvikling og digitalisering vil være i særlig
fokus. Tiltak for Leder- og medarbeiderutvikling i økonomi- og handlingsplanen vil bli gjennomført 18.
september 2019 med samling for ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud (lokale HMS-utvalg).

Økonomi og lønn
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Lønningsområdet ble overført fra Personal til Økonomi fra 1.1.18, og det er brukt tid på samhandling for å
få dette til å fungere godt som en ny enhet. Det er i 2018 arbeidet mye med nye prosesser og dokumenter
for Økonomi- og handlingsplan samt for tertialrapporter. Likedan jobbes det med muligheter for mer
digitalisering av enkelte prosesser ved fornyelse av ERP-løsningene. Enheten dekker også ca 60 % av
kostnadene ved ny felles innkjøpsfunksjon med Skaun kommune. Kemnerkontoret har laget en egen
årsrapport som ble referert for kommunestyret i mars.

Utfordringene framover vil handle om å bidra til å effektivisere rutinene for resten av organisjonen ved
fornyelse av ERP-systemet (Økonomi, lønn, personal, innkjøp, timeregistrering, fravær, reiser, utlegg,
fakturabehandling etc), samt å dreie kapasiteten mer over mot analyser som bedre grunnlag for
beslutninger.

4.2 Måloppnåelse

4.2.1 Samfunn

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Opprette nye
møteplasser der
befolkningen kan
delta

Foreløpige formaliserte
plattformer/møteplasser
er kommunens
nettside, facebook,
meldeboka, Zokrates
og oppmøte
skranke/sentralbord.
Kartlegging av
informasjonsflyt er i
gang, og analyser av
dette vil gi grunnlag for
vurdering aktuelle
møteplasser.

Innbyggerne og
næringslivet
opplever gjennom
dialog og deltagelse
at det er god
kommunikasjon
med kommunen.
Gjennom dette
forstår de
kommunen sin rolle
som
samfunnsutvikler og
tjenesteyter.

Kommunikasjonstrategi
er utarbeidet, og det
pågår fortløpende
implementering av
denne i
organisasjonen. Det
bestrebes en god og
helhetlig
kommunikasjon
gjennom å benytte
samme grunnlag (den
røde tråden).

Redusere
energiforbruket

Benytter
sparefunksjoner for
energi og slår av lys så
langt det er mulig.

Reduksjon i
energiforbruket

Benytter
sparefunksjoner for
energi og slår av lys
så langt det er
mulig. Ivaretakelse
av energivennlige
tekniske løsninger
gjennom
innkjøpsavtaler.

Redusere
klimagassutslipp fra
egen transport

Benytter i størst mulig
grad offentlig transport,
samtbruk av elbil.

Reduksjon i
klimagassutslipp fra
transport ved bruk
av egne el-biler,
målt i kg. CO2

1 292 Bruker mest mulig
kommunens el-bil
ved nødvendige
transportoppdrag,
samt kollektiv eller
samkjøring. Målet
og resultatet gjelder
hele Melhus
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

kommune.

Redusere restavfall Vi har veldig lite
restavfall.

Reduksjon i
restavfall

4% Lite restavfall i
enhetene, og det
kildesorteres papir,
plast og restavfall.
Mål og resultat
omhandler hele
Melhus kommune

Redusere
papiravfall

Prøver i størst mulig
grad ikke å skrive ut
dokumenter, men lese
de elektronisk.

Bruker også i møter i
stor grad å presentere
saker på skjerm.

Reduksjon i
papiravfall

11 % Lite bruk av utskrift,
og stort fokus på
digitale løsninger.
Målet og resultatet
omhandler hele
Melhus kommune.

4.2.2 Organisasjon

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resultat
2018

Kommentar

Redusere sykefraværet Langtidsfravær 4%

Totalt fravær 6,4%

Informasjons-og
kommunikasjonsflyt fra
Melhus kommune skal
være korrekt og
verdibasert

Implementering av
kommunikasjonsstrategien
i organisasjonen et tiltak
på veien til å stadig
forbedre informasjon og
kommunikasjon på en
helhetlig og best mulig
måte. Det kartlegges også
hvilken informasjon som
etterspørres, slik at denne
kan nå mottakeren på en
mer presis måte.

Brukervennlige
rekrutteringsprosesser Vi er i samarbeid med

Skaun kommune i
implementeringsfasen for
nytt rekrutteringssytem
-HR-Manager. Siktemålet
var at dette skulle tas i
bruk 2. halvår 2018. Dette
er noe forsinket pga
utfordringer hovedsaklig
knyttet til integrasjon i
forhold til arkivløsning.

Brukerundersøkelse
blant søkere

Vi er forsinket i
implementeringsfasen,
men vil ta i bruk nytt
system ila. første
halvår 2019.

Kvalitet på
rekrutteringsprosessene Det var samling for ledere

om rekruttering fra A til Å
9. november 2018.
Siktemålet var å øke
kompetansen om alle ledd
i rekrutteringsprosessene.
Vi arbeider sammen med
kommunikasjonsrådgiver
for å se på gode
rekrutteringskanaler og
har også god dialog med
Adresseavisa om
forskjellige kanaler. Vi har
særlig fokus på våre
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

utfordringer knyttet til å
rekruttere sykepleiere.
Videre ser vi på interne
rutiner og flyt i
rekrutteringsprosessene.

Melhus kommune sine
verdier preger
organisasjonen, og de
ansatte jobber etter
felles mål.

Dette er noe vi arbeider
med kontinuerlig, bl.a. ved
stadig å holde fram
arbeidsgiverstrategien.

4.2.3 Tjenester

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Vi skal være
tilgjengelige der
brukeren søker våre
tjenester, og vi skal
øke vår
tilgjengelighet for
brukerne gjennom
fokus på digital
samhandling

Bidra til sterkere fokus
på helhetlig
kommunikasjon i
Melhus kommune

Kommunetest
(Forbrukerrådet)

41,3

Måloppnåelse ikke
nådd. Resultater ble
presentert av
Forbrukerrådet i
2019, og analyse,
evaluering og tiltak
er under
utarbeidelse.

Omdømmemåling
"Kvalitet på nett"
(Difi)

Undersøkelse/måling
foreligger ikke.

Brukerundersøkelse
Bedrekommune

Undersøkelse ikke
gjennomført i 2018

IT-leveransen i
Melhus kommune
skal være oppdatert,
funksjonell og
digitalt godt utnyttet.

Som et ledd i å styrke
leveransen er det
inngått IT-samarbeid
med Skaun kommune.
Etableringsprosjekt er
under i oppstart.

Det etableres et
kompetanseløft i
ledelse og blant
ansatte gjennom
Digital
kompetanseheving
september 2018 -juni
2019.
Prosjektgjennomføring
har vært ut på
anbudsforespørsel og
leverandør valgt.
Prosjektetoppstart
forskyves noe i forhold
til oppstart. KS har
innvilget Ou-midler til
formålet.

Flere sentrale og
viktige
digitaliseringsprosjekter
er iverksatt og under
planlegging.

Tjenestene skal
effektiviseres og
kvalitetsutvikles

Det etableres et
kompetanseløft i
ledelse og blant
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

gjennom digital
samhandling.

ansatte gjennom
Digital
kompetanseheving
september 2018 -juni
2019.
Prosjektgjennomføring
lyses ut på anbud og
gjennomføres av
eksterne ressurser. KS
har innvilget Ou-midler
til formålet.

Flere sentrale og
viktige
digitaliseringsprosjekter
er iverksatt og under
planlegging.

Kommunestyret ber
rådmannen utrede
en ny tilbudsstruktur
for SFO for hel-og
halvplass. Bør ses i
sammenheng med
en ny
serviceerklæring for
skole og SFO, hvor
det blir sett på hva
SFO skal være,
hvilket tilbud som
blir gitt, og at dette
tilbudet skal være
likt i hele
kommunen. Det bør
også ses på
bemanningsnormen
i SFO. Det er viktig
atde aktuelle
instanser blir hørt,
som
foreldreutvalget,
tillitsvalgte og SFO-
ledernettverket.
Saken legges fram
for komite for
oppvekst og kultur.

Denne utredningen må
ses i sammenheng
med saken om ulike
modeller for
søskenmoderasjon for
SFO. Det er mange
elementer i bestillingen
som vil kreve et
betydelig utrednings-
og involveringsarbeid,
slik at vi ser for oss
oppstart av dette
arbeidet først i 2019.

4.2.4 Økonomi

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Holde tildelt netto
budsjett

Det ble ubetydelige
avvik ift det reviderte
budsjettet for sektoren
sentraladministrasjonen
samlet

Prosentvis
avvik fra budsjett
totalt

2%

Resultatgrad skal
være bedre enn
1,75%

Netto
driftsresultat i
prosent av brutto
driftsinntekter

1,68 %

Renteeksponering
skal være lavere
enn 90 %

Lånegjeld
kommunekasse
minus likviditet i
prosent av brutto
driftsinntekter

73,9 %
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Kommunestyret ber
rådmannen gå
gjennom de ulike
gebyrsatsene i
Melhus kommune,
inkludert
interkommunale
samarbeid, med
tanke på å se på
den totale
avgiftsbelastningen,
graden av
kostnadsdekning på
de ulike områder,
samt å fremme
forslag til
forbedringer til
politisk behandling.

Under arbeid.

4.3 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Beskrivelse Regnskap 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 Regnskap 2017

Sentraladministrasjonen

Sum netto lønnsutgifter 37 807 522 38 082 595 -275 073 38 427 378

Sum andre driftsutgifter 15 492 041 14 284 402 1 207 639 16 313 725

Sum driftsinntekter -8 261 286 -6 831 470 -1 429 816 -7 521 239

Avvik 45 038 277 45 535 527 -497 250 47 219 864

Tall for 2017 er ikke helt sammenlignbare pga omorganiseringer.

REGNSKAP / BUDSJETTAVVIK PR ENHET

Regnskap 2018
Desember

Budsjett 2018
Desember Avvik Desember Avvik i %

Rådmannen 3 278 3 209 69 2,20 %

IT og digital
samhandling

17 195 17 592 -397 -2,30 %

Økonomi og lønn 9 066 9 189 -124 -1,30 %

Personal og
organisasjon

8 403 8 562 -159 -1,90 %

Politikk 7 096 6 983 113 1,60 %

SUM sentraladm 45 038 45 535 -498 -1,10 %

Det er ubetydelige avvik fra det reviderte budsjettet. Det største avviket finnes innen IT og digital
samhandling og skyldes refusjon av sykepenger, feilperiodisering av avtaler og tiltak som er satt på vent i
samarbeidet mellom Melhus og Skaun. Samlet sett kom sentraladministrasjonen ut med et mindreforbruk
på 1,1 % i forhold til det reviderte budsjettet.
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5 Oppvekst og kul tu r

5.1 Oppsummering av året / statistikk

Kultur:

Enheten går inn i et år hvor det bl.a. skal rekrutteres 2 nye ledere. Her er mange muligheter som åpner
seg og langsiktige strategiske valg som må gjøres.

Dataene som kommer frem i rapporteringen til årsmeldingen er ikke veldig gode. Tallene er riktige, men
de sier veldig lite om kvalitet og innhold i de forskjellige tjenestene vi leverer innbyggerne i Melhus
kommune. I arbeidet med utviklingsplanen må vi finne noen parameter eller metoder på å få fram andre
deler av enheten Kultur og fritid.

Eksempelet som jeg ofte bruker er antall ungdom som besøker ungdomsklubbene. En kveld med lite
besøk hvor våre ansatte får god tid til noen få ungdommer kan være veldig mye bedre, sett i et
forebyggende perspektiv, enn en kveld med veldig mange besøkende. Når det er mange ungdommer til
stede fungerer våre ansatte mer som vakter enn som trygge voksne, som ser den enkelte ungdommen.

Når det gjelder vår «kulturproduksjon» (teater/konsert/kino), så var 2018 et bra år. Innbyggerne våre
etterspør en større variasjon og et bredere tilbud noe som vi ikke klarer med den bygningsmassen vi har i
dag. Det er marked for en mye større produksjon, men da trengs det infrastruktur til det.

Biblioteket er godt besøkt, har et jevnt utlån, og har en stor produksjon av diverse arrangement (dette
viser jo også tallene).

Frivilligsentralen har gjennomført et år med ansvaret for fritidsassistentordningen (tidligere
støttekontaktordningen). Det er gjort en formidabel jobb med strukturering og nyrekruttering av
fritidsassistenter.

Kulturskolen har også i 2018 hatt et aktivt år med mye utadrettet virksomhet, i tillegg til at de har jobbet
mye med lokale lærerplaner. Et utviklingsarbeid som rektor Harald Lund har holdt i med stø hånd!
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Barnehage:

Øke barn og unges miljøbevissthet:

Tema i barnehagenes årsplaner synliggjør fokus på natur og miljø.Flere barnehager er sertifisert med
Grønt flagg. Disse har egne planer for å øke miljøbevisstheten.« Fra jord til bord». Barna deltar sammen
med de voksne. De sår og høster og tilbereder måltider av egenproduserte grønnsaker og bær.Tiltak det
siste året er at noen av barnehagene har tatt i bruk tøynett . Noen av disse tøynettene er sydd av
flyktninger bosatt i Melhus, av stoff fra vår vennskapskommune Taveta.

Tilby attraktive tilrettelagte tilbud:

10 barnehager deltar i Barnehagebiblioteket. Da får de bokkasser med nye bøker, og tilbud om
lesestunder.

Organisasjon:

Sykefraværet i barnehagene har gått ned, og har vært stabilt på 9,1 de to siste årene. Personalavdelingen
og NAV Melhus har samarbeidet tett med styrerne i barnehagene. De har hatt faste møter med IA-arbeid
som tema. Fokus på ledelse og nærvær har vært viktig her. Arbeid med 10-faktor og Ned-duker har skapt
bevissthet i hele personalet rundt viktigheten av godt arbeidsmiljø og gode tilbakemeldingskulturer.

Ansatte:

Den nye pedagognormen legger opp til at det skal være minst 43 % pedagoger i barnehagen. Utover
høsten 2018 ble det vanskelig å skaffe pedagoger med godkjent barnehagelærerutdanning. Dette førte til
at barnehagemyndigheten har godkjent dispensasjon fra pedagognormen.Likevel stiger antallet faglærte i
barnehagene. I 2018 hadde vi 73,9 prosent faglærte- ansatte som har barnehagelærerutdanning, barne-
og undomsarbeiderfag og annen høyskoleutdanning. Andelen barne- og ungdomsarbeidere er på 26,3 %.
Disse oppfordres til å ta fagbrev. Andel menn har gått opp med 2.4 %. Vi ligger fortsatt lavt i forhold til mål
vi har satt oss.

Tjenester:

Alle barn med rett på plass fikk plass ved hovedopptaket i 2018. Vi ser en svak nedgang i prognosene for
behov for barnehageplasser.

Kvalitetsutvikling:

Barnehagene deltar i utviklings- og forskningsprosjektet « Trygg før 3», sammen med May Britt Drugli og
Anne Synnøve Brenne fra NTNU. Prosjektet har fokus på de yngste barna i barnehagen og de voksnes
relasjonskompetanse. PPT deltar i prosjektet med veiledning og fagkompetanse.

Implementeringen av ny rammeplan foregår i den enkelte barnehage, og med jevnlige oppdateringer i
styrernettverket. Den nye rammeplanen beskriver barnehagen som en lærende organisasjon som skaper
kompetente voksne. Voksne med fokus på språk, leik, danning, spennende utfordringer og gode
opplevelser.

Barnehagene i Melhus er en del av Rekom (regional kompetanseutvikling) i Gauldalsregionen. Dette
nettverket, som består avseks kommuner, får en viktig rolle i arbeidet med kompetanseplanen. "En god
barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den
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viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil
kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor
å investere i barna." Sitat fra den statlige Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.Denne
statlige strategien skal legge grunnlaget for en systematisk satsing på kompetanse og rekruttering i
barnehagesektoren i tidsrommet 2014-2020. Strategien legges til grunn for Gauldalsregionens utarbeiding
av konkrete opplegg for kompetanseutviklingstiltakene 2015-2020.

Brukertilfredshet:

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Siste foreldreundersøkelse ble gjennomført i 2017,
med en høy score på barns tilfredshet og utvikling.Ny foreldreundersøkelse vil bli gjennomført i 2019

Tilsyn:

Det har ikke vært gjennomført tilsyn i 2018. Departementet og fylkesmannen har beskrevet ønske om
endring i måten å føre tilsyn på. I stedet for stedlige tilsyn med fokus på kontroll foreslås nå dialog,
risikovurderinger og veiledning som mer hensiktsmessig. Ny plan for tilsyn vil komme i 2019.

Utfordringer:

Ved barnehageopptaket 2018 fikk alle barn med lovfestet rett plass i våre barnehager. Da hadde Melhus
over flere år opplevd et økende behov for barnehageplass. Høsten 2018 viste nye prognoser at dette har
snudd og at barnetallet i barnehagene vil synke i årene som kommer.

Pedagognormkravet i den nye pedagognormen er både kvalitetsøkende og en utfordring. Barnehagene
skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år, og en pedagogisk leder per 14 barn over tre
år. Barnehagene har startet et arbeid for gjennomføring av dette. Høsten 2018 hadde barnehagene få
søkere med godkjent utdanning til de nye pedagogstillingene. Utfordringen ved flere pedagoger er
plantid, som alle pedagoger i barnehagen har. Når flere pedagoger går for å ta plantid, blir det færre
voksne igjen sammen med barna på avdeling. Noe som igjen vil gi dårligere kvalitet. For å oppfylle
pedagognormen vil det bli overtallighet av assistenter / barne- og ungdomsarbeidere. Barnehagene
samarbeider med personal for å finne gode løsninger.

Vi ser at barnehagene har nest høyest sykefravær i kommunen. I denne oversikten vises kun kommunale
barnehager, vi har ikke tall på sykefraværet i de private barnehagene. Sykefraværet i barnehagene har
vært stabilt på 9,1% i 2017 og 2018. I 2015 var sykefraværet på over 12 %. Dette er en jevn og positiv
utvikling, selv om det fortsatt ligger høyt. Melhus kommune har som mål at sykefraværet skal ligge under
7 %.

Det er ingen tvil om at ansatte i barnehagen er mye utsatt for smitte. Det er heller ingen tvil om at her har
vi en stor utfordring. Det er mange grunner til at ansatte er borte fra jobb, men det er sikkert at fraværet
koster mye og gjør noe med kvaliteten i barnehagen og med bemanningstettheten. Arbeidet i barnehagen
har blitt mer krevende og komplekst med nye krav fra barnehageloven, og andre krav, blant annet fra
mattilsynet. Andre ting som også har endret seg er at de fleste barn nå har 100 % plass i barnehagen, og at
flere har lengre dager enn tidligere. Alt dette stiller andre krav til personaltettheten i barnehagen. Man
har eksempler på at barnehager som har en styrket bemanning også har et lavere sykefravær. At
barnehagene har lave vikarbudsjett; slik at det ikke alltid settes inn vikar i barnehagene ved korttidsfravær;
kan også være en faktor som øker sykefraværet.

En revidering av kompetanseplan for barnehagene må ha i seg et behov for tilretteleggingsmidler for
personale som ønsker å ta videreutdanning. Mulighetene er for få i dag. Man bør vurdere en kommunal
andel i forbindelse med tilretteleggingsmidler.Vi har også et behov for lederutvikling for pedlederne og for
styrerne.

Andelen gutter som får spesialpedagogisk tilbud i barnehagene er høy. Her må barnehage og skole tenke
sammen. Vi må finne mestringsarenaer til guttene, og se til forskning.Her er det viktig å videreføre
samarbeidet med PPT, med faste dager i barnehagene med barnet i fokus, og veiledning og faglig påfyll
som verktøy.Vi ser et behov for et spespednettverk, i barnehagene. Figuren under viser antall sakkyndige
vurderinger de siste årene.
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Vi trenger flere menn i barnehagen. Og disse må sikres et nettverk, som gir inspirasjon og motivasjon, slik
at de blir i barnehagen. Profilering mot ungdomsskolene bør systematiseres, med tanke på å rekruttere til
barnehagelærerutdanningen. Vi bør starte opp "Barnehagekompis", hvor gutter i ungdomsskolen kan få
sommerjobb i barnehagen.Begge disse tiltakene vil kunne gjennomføres med tilføring av ressurser.

Høsten 2018 ble det startet et arbeid med å inkludere barnehagene i vårt Erasmus-arbeid. Ny søknad ble
sendt vår 2019. Prosjektet har fokus på ledelse, og det er søkt om midler til at styrer og en pedagogisk
leder fra hver barnehage deltar. Vi ønsker å styrke vår kompetanse på relasjonsledelse.

Det er stor variasjon i både innhold og organisering av måltider i barnehagen. For barnehagene er den
største utfordringen at personalet som jobber med barna på avdeling, må gå ifra barn for å tilberede
måltidene. Dette går utover kvaliteten i det pedagogiske tilbudet.

Det er også en utfordring at det er stor variasjon i hva foresatte må betale i kostpenger. I Melhus varierer
kostpengene fra 230 kroner pr måned til 695 kroner pr måned. Barnehagens samfunnsmandat om å
utjevne sosiale forskjeller blir ikke oppfylt.

Barnehagene i Melhus har lang åpningstid, fra 6.30/6.45 til kl 17.00. Med tre ansatte pr avdeling, fordelt
på tidlig- , mellom- og senvakt blir det kun noen få timer midt på dagen at alle tre vaktene er tilstede på
avdeling. Reduksjon i åpningstid ville legge til rette for økning av kvaliteten i barnehagen.

Skole:

I 2018 hadde Melhusskolen 2141 elever, og 530 av dem benyttet seg av SFO-tilbud. 37 % av våre elever
var avhengige av skoleskyss.

År Elever Melhusskolen Antall barn i SFO

2018-19 2141 530

2017-18 2124 534

2016-17 2105 525

2015-16 2143 491

Læringsmiljø:

Alle skolene har rutiner for oppfølging av skolemiljøet. Nytt kapittel 9a i opplæringloven er tatt i bruk på
alle skoler. PP-tjenesten er tildelt ressurser for å spre erfaringene fra læringsmiljøprosjektene ved
Lundamoskolene til de øvrige skolene. Denne prosessen går sin gang til alle skolene har deltatt.Vi har
nulltoleranse mot mobbing, og skolene har ei arbeidsløype å følge når elever melder om mobbing. De har
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godt grep om prosesser, verktøy tilgjengelig og driver forebyggende arbeid på området.

Tabellen er henta fra elevundersøkelsen, og finnes i Skoleporten. I 2018 følte noen elever seg krenket av
medelever. Går vi inn i tallene, og ser på barnetrinnet spesielt, finner vi at det er svært få elever som
melder om mobbing. Disse jobbes det systematisk med.Tett samarbeid mellom skole og heim, og bruk av
ressurser rundt skolen, er vesentlig for å få løst utfordringene. Vi ser også at vi har et arbeid å gjøre mht
nettvett og digital oppførsel framover.

I tillegg gjennomfører skolene trivsels- og elevundersøkelser,ikke-anonyme undersøkelser og bruk av
sosiogram.Noen skoler har såkalte "trivselselever" - med særskilt ansvar på området.

Skolene har en positiv utvikling på området mestring, noe som er gledelig, og arbeidet med mestrende
barn prioriteres også framover.

Læringsresultat 2018:

Resultatmessig varierer tallene for Melhuselevene gjennom opplæringsløpet. Vi ser at ved nasjonale
prøver i 5. klasse så får vi gode resultater. Dette kullet presterer godt, sammenlignet med nasjonalt snitt,
både i lesing, engelsk og regning.
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Elevene deltar i nasjonale prøver på 5.,8. og 9. trinn. Når det gjelder mellomtrinnet i kommunen, 5.-
7.trinn, så har vi mindre innsikt i resultater. Resultatene på ungdomstrinnet har de siste årene vært noe
under nasjonalt snitt.

Trenden med at jentene gjør det bedre på nasjonale prøver enn guttene er forsterket i 2018, noe tabellen
under viser. Den viser forøvrig også at jentenes resultater ikke står noe tilbake for fylket forøvrig eller
nasjonalt resultat.
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Skjevheten mellom kjønnene finner vi i hele landet, jfr Stoltenberg-rapporten. Arbeidet med utforskende
praksis og åpne oppgaver vil bli videreført, samtidig som den digitale satsinga framover også kan føre til
endret praksis mht å treffe guttene bedre i klasserommet.

Vi vet også fra Folkehelseprofilen for Melhus kommune i 2018 at våre elever i stor grad fullfører
videregående opplæring, noe som kan være et tegn på at det arbeidet som gjøres i grunnskolen er godt.

Den største satsinga som har vært, og vil fortsette framover, på alle trinn, er å få færrest mulig elever på
mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale prøver. Dersom de grunnleggende ferdighetene er på plass, vil sjansen
for mestring videre i opplæringsløpet være større.

Denne satsingen innebærer blant annet bruk av kartleggingsverktøy, digitale verktøy, satsing på
begynneropplæring i lesing og skriving, intensive lesekurs, regning i alle fag og deltakelse i
lærerspesialistordningen.Begynneropplæring er også tema for Erasmus + samarbeidet, som alle skolene vil
delta i i 2019.

Utforskende pedagogisk praksis/ Lesson Study er tatt i bruk ved mange av skolene. Det rapporteres om
gode erfaringer, men at metoden er krevende tidsmessig.

Spesialundervisning:

Som vi ser av figuren under brukes det mye ressurser på spesialpedagogiske tiltak i Melhus kommune.
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Antall vedtak er stigende for alle trinn i 2017-2018. Man hadde en gjennomgang av prosesser, og tett
samarbeid mellom skolene og PPT, rundt enkeltvedtak i 2013, noe som ser ut til å ha hatt effekt årene
etter. Nå ser det ut som om et liknende arbeid må gjøres. Når antallet enkeltvedtak stiger er det et stykke
krevende analysearbeid som må gjøres, i tillegg til at samarbeidet mellom skolene og PPT må styrkes. Det
vil være interessant å se på om hvor skoen trykker, hvilke utfordringer disse elevene har, og hvordan vi
organiserer det spesialpedagogiske arbeidet rundt dem. Altså en drøfting rundt antall, kriterier og kvalitet,
i tråd med Nordahl-utvalget ("Tidlig innsats og inkluderende fellesskap") sine funn og henstillinger. Høsten
2019 kommer en utredning (NOU) basert på ekspertutvalgets funn. Det vil være mest hensiktsmessig å
avvente denne utredningen mht videre tiltak og arbeid.

Kompetanse og utvikling:

I strategien "Kompetanse for kvalitet" for lærere og skoleledere fram mot 2025, legges rammene for den
nasjonale satsingen, som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene,
lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. GSI- rapporteringen viser at situasjonen i Melhus er som
følgende:

Antall lærere i Melhus med behov for videreutdanning:

Fag Bsk Usk

Norsk 14 4

Matematikk 15 3

Engelsk 41 3

Sum 70 10

Med forbehold om at rapporteringen er riktig, så er dette overkommelig for ungdomstrinnet, men for
barnetrinnet er imidlertid behovet for videreutdanning svært høyt. Tallene er omtrentlige, og vil kunne bli
påvirket av naturlig avgang og rekruttering.

Fagfornyelsen, med forberedelse i 2018 og 2019 og nye læreplaner i 2020, krever kompetanse for å
fremme framtidas kompetanser hos elevene. Lærerne har i 2018 jobbet med overordnet del av
læreplanen og delvis med de tre tverrfaglige temaene –dybdelæring, demokratiforståelse og livsmestring.
Fagfornyelsen vil være hovedsatsingen innen DEKOM (desentralisert kompetanseheving)- samarbeidet i
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Gauldalsregionen. Her tenkes det lærende nettverk på tvers av kommunegrensene.

Den helhetlige skolevurderingen viser at når det gjelder §9A i Opplæringsloven og elevenes skolemiljø vil
tida framover bli brukt til vedlikehold og støtte, og mindre til terping av regelverket. Skolene har
opparbeidet seg en god praksis og egnede verktøy på området.

Den digitale satsingen vil være langt mer omfattende i de neste tre årene.Med elektronisk utstyr en til en
kommer digitaliseringen i skolen til å kreve utstyr, kompetanseheving av både elever og lærere,metodiske
endringer knyttet til differensiering og forhåpentligvis en styrking av spesped-området i sammenheng med
øvrig aktivitet.

Vi kommer til å videreføre og justere de satsingene vi allerede har, la metodikk få tid til å virke, og skape
resultater. Dette gjelder spesielt innen grunnleggende ferdigheter, med regning i alle fag, intensive
lesekurs, engelsknettverk og satsing på lærerspesialister. Dette i samarbeid med universitet og høyskoler,
og i kombinasjon med Erasmus + midler.

Kompetanseheving skjer altså skolevis, i nettverk, i regionsamarbeid og gjennom den nasjonale modellen.

Utfordringer:

Vi har utfordringer mht et stigende antall barn og unge med atferdsproblemer. Vi opplever at antallet
barn med behov for spesialpedagogiske tiltak er høyt, både i barnehage og skole. Dette gjelder i større
grad utfordringer knyttet til psykisk helse og atferd, i mindre grad knyttet til lærevansker. I 2019 må vi gå
inn i tallene og vurderingene som gjøres, og se på prosesser, innhold og organisering. I forbindelse med
ekspertutvalgets rapport, og forventet ny utredning, trengs ei kompetanseheving innen skole og PPT
- dette for å heve kvaliteten i alle ledd. Deltakelse i forskningsarbeid knyttet til temaet bør vurderes.

Det forebyggende arbeidet knyttet til læringsmiljøet fortsetter, gjennom spredning av
Læringsmiljøprosjektet og forebyggende tiltak på skolefravær.Det registreres et stigende antall
avviksmeldinger knyttet til vold og trusler mot ansatte i skolen, som i skolesektoren forøvrig, noe som
fordrer arbeid med ROS-analyser og tiltaksplaner.

Det er et behov for å se særskilt på hvordan skole og barnehage møter guttenes behov i Melhus
kommune. Gutter (og noen jenter), som mister motivasjon underveis, mestrer dårlig hvis de ikke opplever
undervisningen som relevant, eller for stillesittende. Mulighetene som ligger i fagfornyelsen, den digitale
satsinga, lærende nettverk og utforskende pedagogisk praksis må utnyttes i denne sammenhengen. Her er
det mulig å se for seg en satsing med etablering av prosjekt, i samarbeid med UH-sektoren eller andre
kommuner, knyttet til temaet. Dette er nødvendig, og kostnadskrevende.

Videreutdanning av lærere knyttet til nye kompetansekrav følges opp.Her gjelder det å ha riktig
kompetanse til riktig tid (2025), og skolene har foreløpig en vei å gå mht å være forberedt på det som
kommer.Vi ser spesielt et kompetansebehov når det gjelder engelsk på barnetrinnet.

Utredning av varmt skolemåltid pågår for tiden, og utredningen presenteres i komite for oppvekst og
kultur i april 2019.

Høsten 2018 ble det satt i gang et arbeid med å lage en ny ressurstildelingsmodell til skolene.
Arbeidsgruppa består av skoleledere, økonomer, rådgiver, tillitsvalgt og kommunalsjef. Fordelingsnøkler
blir drøftet i nettverk for rektorer med jevne mellomrom. Den nye modellen, som er basert på allerede
eksisterende pedagogisk plattform, blir både forutsigbar og etterprøvbar. Man tenker at modellen skal
være klar til sommeren 2019, og man ser for seg at innføringen vil skje over en toårsperiode. Gruppas
mandat er ikke å ta stilling til skolestruktur, og dermed er man nødt til å hensynta de små enhetene inn i
arbeidet. Utfordringen, i dette tilfellet, er at modellen baserer seg på elevtall og lærernorm, og kan
medføre flytting av pedagogiske ressurser mellom skolene.
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5.2 Måloppnåelse

5.2.1 Samfunn

Delmål
Kommentar Måleindi

kator Resultat 2018
Kommentar

Et aktivt
ungdomsråd Antall

møter

20 Et aktiv år for
Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har bl.a.
initiert møte med rektorene,
venneforeningen til Taveta
og jobbet med endring av
seksualundervisningen på
skolen. Ungdomsrådet
legger frem egen årsmelding
for kommunestyret.

Redusere
energiforbruket

Vi slår avlyset når vi forlater et
rom, eller automatisk lysstyring
er innstallert.

Vi slår av elektroniske
apparater etter bruk.

Ventilasjonsanlegget slås av
etter vanlig arbeidstid.

Enhetene følger
miljøprogrammet.

Reduksj
on i
energifor
bruket

De to siste årene har
energiforbruket samlet gått
ned med 13,9 prosent etter
en liten oppgang i 2017.

Tall for 2018 foreligger ikke
foreløpig.

Redusere
klimagassutslipp
fra egen transport

Reduksj
on i
klimagas
sutslipp
fra
transport
ved bruk
av egne
el-biler,
målt i kg.
CO2

1 292 Her måles kun bruk av el-bil
ved rådhuset.

Redusere restavfall Enhetene følger sine
miljøprogram. Reduksj

on i
restavfall

-3%

Vi fortsetter med å arbeide
inn gode rutiner i sektoren.

Vi resirkulerer plast og papir,
der det er mulig, og driver
kildesortering.

Enhetene er mer bevisst mht
bruk av engangsprodukter.

Vi har skjerpet inn rutinene
vedrørende gjenbruk og
avfallshåndtering.

Noen setter i gang
kompostering og noen
komposterer allerede.

Redusere
papiravfall

Vi har en utstrakt bruk av
digitale hjelpemidler.

Vi bruker nettbrett og PC mer til
øvinger i stedet for løsark.Vi
kommuniserer med foresatte
digitalt, via School-link både i

Reduksj
on i
papiravf
all

2% Her kan forklaringen på mer
nedslående resultat være at
all melkeemballesje skylles
og kastes i papiravfall. Flere
skoler og barnehager har
ryddet og kastet mye
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Delmål Kommentar Måleindi
kator Resultat 2018 Kommentar

skole/SFO og barnehage. Vi
legger planer etc. på Zokrates.
Meldeboka fører til mindre
ranselpost.Vi bruker tosidig
kopiering.

Vi fortsetter med kildesortering.

Vi jobber hele tiden med å
redusere papiravfall, og følger
miljøplanene.

utdatert materiell og
lærebøker. En skole anslår
mengden av ryddeavfall til
ca6-800 kg. Normalt sett
skulle sektoren ha ligget på
grønt her.

Øke barn og unges
miljøbevissthet

Skoler og barnehager har
miljøplaner og miljøaktiviteter
for alle trinn.

Bærekraftig utvikling, gjenbruk/
resirkulering, forurensning/
forsøpling etc. er tema i
tverrfaglig arbeid på skolene.
Man har stort fokus på
holdningsskapende arbeid.
Eksempler på aktiviteter er Den
naturlige skolesekken og
fuglekasseprosjekt, gå-til-skole-
aksjon, batteriinnsamling,
vannkvalitetsprosjekt og
Ruskenaksjonen.

Barnehagene har et eget
årshjul som er knyttet opp mot
det å gi barna en forståelse for
at vi må ta vare på miljøet.
Flere barnehager er også
sertifisert med Grønt flagg.
Tiltak det siste året er blant
annet av vi har startet med
gjenbruksnett for å få ned
bruken av plasposer i
barnehagen. Nettet tar
foreldrene med hjem med
skitne klær, og rene klær blir
tatt med til barnehagen.

Tilby attraktive
kulturtilbud Antall

arrange
ment på
bibliotek
et

5 Forfatterbesøk, språkkafé,
kurs mm.

Antall
åpne
arrange
ment i
kultursal
en

250

Antall
billeterte
arrange
ment i
kultursal
en

13
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Delmål Kommentar Måleindi
kator Resultat 2018 Kommentar

Antall
besøken
de på
Melhus
kino

4060 Besøket er fordelt på 166
forestillinger og 60
forskjellige titler.

Iverksette tiltak i
kulturminneplanen Antall

tiltak

2 Skilting og ny trase knyttet til
Sagastien. Arbeidet er
igangsatt og avtaler med
grunneiere er under
utarbeidelse.

Utarbeide
kulturplan

Tilby attraktive
tilbud til barn og
unge

Besøk
på
ungdom
sklubben
e og
Ungdom
stroget

1 437 Tallet er totalt antall
ungdommer som har
benyttet tilbudet. Totalt har
klubbene og Ungdomstorget
vært åpent 277
dager/kvelder i perioden.

Antall
barneha
ger med
tilbud
om
barneha
gebibliot
ek

10

Antall
elevplas
ser i
kultursko
len

750

Antall på
ventelist
e i
kultursko
len

120

Tilby attraktive
tilrettelagte tilbud Besøk

på
Torsdag
sklubben

732 Tallet er totalt
besøkende.Torsdagsklubben
har hatt åpent 17 kvelder.

Antall
tilrettela
gte
tilbud

3 Lørdagstreff og dansegalla.
Dansegallaen arrangeres i
samarbeid med Trondheim
kommune.
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5.2.2 Organisasjon

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Redusere
sykefraværet

Enhetene følger opp
tiltak som IA-bedrifter i
form av nærværsplaner
eller tilsvarende.

Dette i tråd med NED-
arbeidet (et
forskningsprosjekt i
regi av Sintef og
Fagforbundet. Målet er
å styrke et utvidet
trepartssamarbeid,
hvor et av momentene
er at det vil være
positivt for blant annet
sykefravær).

Langtidsfravær 4,4% Enkelte enheter
rapporterer noe
nedgang. Noen
utfordringer med
langtidsfravær.
Resultat følges opp i
tråd med rutiner.

Totalt fravær 6,6% Noe av
korttidsfraværet på
skole er knyttet opp
mot inneklimaet.

Totalt sykefravær
ble litt høyere enn
forventet i
barnehagene. Før
jul var det flere
smittsomme
sykdommer i
barnehagene som
også rammet
ansatte. Det er stort
fokus på å få ned
sykefraværet.

Øke andelen
faglærte i
barnehagene

Barnehagene
prioriterer faglærte når
vi ansetter
medarbeidere.

Andel barne-og
ungdomsarbeidere

26,3% Andel barne-og
ungdomsarbeidere
generelt sett ligger
tett opp mot mål for
2018. Men; her er
det store variasjoner
mellom
barnehagene.

Mål for 2019 må
justeres pga den
nye
Pedagognormen,
gjeldende
01.08.2019

Andel
barnehagelærere

42,6% Barnehagene følger
nasjonal ped.norm.

Tre av barnehagene
har ikke oppfylt
pedagognormen.
Det skal skje august
2019.

Andel faglærte
totalt

73,9% Andel faglærte
ligger over
målsettingen.

Vi oppmuntrer
assistenter til å ta
fagbrev og har også
lærlinger i
barnehagene.

Øke andelen menn
i barnehagene

Det er få mannlige
søkere til ledige
stillinger. Menn blir
vurdert på lik linje med
kvinnelige søkere, men

Andel menn 7,9% Andelen menn er for
lav, og det er for få
aktuelle stillinger og
mannlige søkere.

Økning fra 2017.
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

man er bevisst
utfordringen i forhold til
rekrutteringsprosessen.

Nye tiltak bør
vurderes.

5.2.3 Tjenester

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resulta
t 2018

Kommentar

Barnehageplass til
alle med lovfestet
rett til plass

Andel barn med rett
som fikk plass ved
hovedopptaket

100 %

Kultur og fritid:
Gjennomføre
brukerundersøkelse
r etter oppsatt plan

Brukerundersøkelsen er
planlagt gjennomført i
2019.

Kultur og fritid: Aktiv
informasjonsdeling
på alle tilgjengelige
kanaler

Alle arrangement og
kunngjøringer blir
publisert i avisene og på
Facebook. Noen av
arrangementene blir i
tillegg plakatert.
Kommunikasjon er et
utfordrende tema og
kapasiteten, internt i
enheten, er for liten til
denne type oppfølging.

Sikre alle elever et
godt og trygt
skolemiljø som
fremmer læring,
mestring og trivsel

Alle skolene har rutiner
for oppfølging av
skolemiljøet. Nytt kapittel
9a i opplæringloven er tatt
i bruk på alle skoler. PP-
tjenesten er tildelt
ressurser for å spre
erfaringene fra
læringsmiljøprosjektene
ved Lundamoskolene til
de øvrige skolene. Denne
prosessen går sin gang til
alle skolene har deltatt.

I tillegg gjennomfører
skolene trivsels-og
elevundersøkelser
+ ikkeanonyme
undersøkelser og bruk av
sosiogram.Noen skoler
har såkalte
"trivselselever" -med
særskilt ansvar på
området.

Gjennomsnitt
opplevelse av mestring
(elevundersøkelsen) skal
være over nasjonalt snitt

4 Kommunen ligger
omlag på nasjonalt
snitt, og arbeidet
prioriteres også
framover.

Gjennomsnitt
motivasjon
(elevundersøkelsen) skal
være over nasjonalt snitt

3,8 Kommunen ligger
omlag på nasjonalt
snitt. Skolene
beskriver stort sett
motiverte elever.

Gjennomsnitt
opplevelse av variert
opplæring
(elevundersøkelsen) skal
være over nasjonalt snitt

3,8

Andel elever som
opplever mobbing 2 -3
ganger i måneden eller
mer (elevundersøkelsen)
skal være under nasjonalt
snitt

5,1 Vi har nulltoleranse
mot mobbing, og
skolene har ei
arbeidsløype å følge
når elever melder om
mobbing. I 2018 følte
noen elever seg
krenket av medelever.
Disse jobbes det
systematisk med.Tett
samarbeid mellom
skole og heim, og bruk
av ressurser rundt
skolen, er vesentlig for
å få løst utfordringene.

Kommunen har færre
elever som opplever
mobbing enn snittet
nasjonalt.
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

Bedre elevenes
grunnleggende
ferdigheter og
faglige utvikling

Ulike tiltak er satt igang.
Blant annet bruk av
kartleggingsverktøy,
digitale verktøy, satsning
på begynneropplæring i
lesing og skriving og
deltakelse i
lærerspesialistordningen.

Utforskende pedagogisk
praksis/ Lesson Study er
tatt i bruk ved mange av
skolene. Det rapporteres
om gode erfaringer, men
at metoden er krevende
tidsmessig.

Skolene jobber
systematisk med å styrke
elevenes grunnleggende
ferdigheter.

Grunnskolepoeng
skal være over nasjonalt
snitt

41 Her er det noe strekk i
laget, samtidig som
resultatet samlet sett
er bedre enn 2017.

Andel på
mestringsnivåene 1 og 2
nasjonale prøver regning
9. trinn skal være under
nasjonalt snitt

Andelen på de laveste
mestringsnivåene her
er noe høy. Det er
også ganske stor
spredning mellom
skolene.

Andel på
mestringsnivåene 1 og 2
nasjonale prøver lesing 9.
trinn skal være under
nasjonalt snitt

23,5 Her er muligens
målsettingen noe høy.

Andel på
mestringsnivåene 1 og 2
nasjonale prøver regning
8. trinn skal være under
nasjonalt snitt

Her ligger nasjonalt
snitt på 30 %, og våre
skoler varierer i sine
resultater, selv om de
er noe nærmere
målsettingen i 2018.

Andel på
mestringsnivåene 1 og 2
nasjonale prøver lesing 8.
trinn skal være under
nasjonalt snitt

20,8 Her har vi oppløftende
resultater de to siste
årene. Disse elevene
har nettopp startet i
ungdomsskolen, og
har med seg en god
ballast fra
barneskolene.

Andel på
mestringsnivåene 1 og 2
nasjonale prøver engelsk
8. trinn skal være under
nasjonalt snitt

29,7 En forbedring fra
forrige år.

Andel på det laveste
mestringsnivået
nasjonale prøver regning
5. trinn skal være under
nasjonalt snitt

21,9 Her er det strekk i
feltet. De fleste
skolene har nådd
målsettingen mht
andel av elever på
laveste mestringsnivå.

Andel på det laveste
mestringsnivået
nasjonale prøver lesing 5.
trinn skal være under
nasjonalt snitt

19,2 Generelt svært godt
resultat på et trinn
hvor det har vært tatt
tak tidlig.

Andel på det laveste
mestringsnivået
nasjonale prøver engelsk
5. trinn skal være under
nasjonalt snitt

23,4 Gledelig resultat på
engelsk for de fleste
skolene. Engelsk har
vært ei utfordring
tidligere.

Innføre ny læreplan Innføring av ny læreplan
(fagfornyelsen) vil bli et
omfattende arbeid. Den
nye generelle delen er
drøftet. Arbeidet med
forberedelsene til de nye
fagplanene, og fokus på
livsmestring, dybdelæring
og tverrfaglighet, vil skje i
tida framover.
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

Vi har lærere med i det
nasjonale arbeidet.

Deler av
kompetansehevingen vil
foregå i samarbeid med
de andre kommunene i
Gauldalsregionen.

Nye læreplaner kommer
ut på høring våren 2019.

Redusere
elevfraværet

Skolene har hatt
oppdatering av planer/
rutiner for fravær. I tillegg
er 4 av skolene med i
prosjektet "Et lag rundt
eleven". Dette innebærer
en liten økning i
helsesøsterressursen.

Det har skjedd en
bevisstgjøring av elever
og foresatte, med
tydeligere krav til blandt
annet permisjoner, samt
at det har vært større
fokus på registrering av
fravær.

Videreutvikle den
skolebaserte
vurderingen og
skolen som lærende
organisasjon

Ulike tiltak er satt igang.
Utforskende pedagogisk
praksis / Lesson study
som metode er tatt i bruk
ved mange av skolene.
To av barneskolene er
med i prosjektet
"Forskningstimen" med
NTNU- som også
innebærer utforskende
pedagogisk praksis.

Den helhetlige
skolevurderingen, som
foregår i samarbeid med
skoleeier, setter fokus på
utfordringer - tiltak -
læring.

Flere av skolene har
vurderingspraksis som
sentrale tema.

Tilbakemeldingene fra
skolene er gode, både på
samarbeidsprosjekt med
universitets- og
høyskolesektoren, og når
det gjelder deling i egne
nettverk.

Øke den
pedagogiske
kompetansen

To tiltak er iverksatt.
Lærere får
videreutdanning gjennom
ordningen kompetanse
for kvalitet. I tillegg deltar
kommunen i
lærerspesialistorndningen
. Imidlertid er det fortsatt

Andel lærere uten
godkjent
undervisningskompetans
e

4,1 Ifølge grunnskolens
rapporteringssystem
gjelder dette ca 80
lærere i Melhus
kommune. Det er
grunn til å stille
spørsmål om
rapporteringen er



Årsberetning og årsmelding 2018 54(169)

Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

en større andel lærere
(særlig på barnetrinnet)
som har behov for
videreutdanning i tråd
med kravet i loven.

riktig. Lærere uten
godkjent utdanning vil
få tilbud om
videreutdanning fram
til 2025.

Gi intensiv
opplæring (tidlig
innsats)

Ressurser er tildelt
skolene i tråd med
føringene fra staten. 1.-4.
trinn er styrket med
hensyn til lærertetthet.
Skoleeier har fulgt opp
alle skolene for å sikre at
de følger lovverket.

Tidlig innsats i Melhus
praktiseres gjennom god
kartlegging, tett
oppfølging, intensive kurs
og god bemanning.

Effektivisere og
bedre tilbudet til
elever med
spesielle behov

Ulike tiltak er igangsatt.
Flere av skolene har
intensive kurs for
elevene. Eksperutvalgets
rapport samt
tilbakemeldingen fra
skolene tilser at området
må følges opp særskilt
fremover både når det
gjelder ressursbruk,
validitet og
samarbeidende
kompetanse rundt
elevene.

Barnehagetilbud av
høy kvalitet

Tiltak er deltakelse i
forskningsporsjektet
"Trygg før 3", arbeid med
å styrke pedagogiske
ledere som ledere,
implementering av ny
rammeplan og felles
kompetanseheving. Dette
er et kontinuerlig arbeid
som først og fremst
handler om ansatte med
god kompetanse som har
en bevissthet om å gi
barn en god
barnehagehverdag full av
leik, glede, utfordringer og
gode opplevelser.

Resultat barns trivsel
på foreldreundersøkelsen

4,8 Foreldreundersøkelse
n gjennomføres i
november 2019, hvert
andre år.

Resultat barns
utvikling
foreldreundersøkelsen

4,9 Foreldreundersøkelse
n gjennomføres i
november 2019, hvert
andre år.

Antall avvik på tilsyn 0,8 Det er ikke
gjennomført tilsyn med
barnehager i 2018,
men det jobbes med
lukking av tidligere
tilsyn ved en
barnehage (i
samarbeid med Bygg
og eiendom).

Ny plan for tilsyn i
2019 beskriver et
tilsyn som bygger på
risikovurderinger og
veiledning.

Hevet kvalitet på det
spesialpedagogiske
tilbudet og tilbudet
til barn med
spesielle behov

Vi jobber med veiledning
og tett oppfølging ved
bruk av assistenter og
faglig oppdatering/
videreutdanning av
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

personalet. Egen
spesialpedagog på
barnehagen oppleves
som en styrke for de som
har det. Samarbeid med
PPT er godt og tett. Det
jobbes med en forståelse
av hva spesialpedagogisk
hjelp er. Det jobbes med
kvalitet på tjenestene og
gode strukturer. PPT,
styrere og ansatte er
viktige aktører i dette
arbeidet. Et eget faglig
nettverk for barnehage
planlegges, dette vil
styrke felles delingskultur
på barnehagefeltet.

Gi et attraktivt tilbud
i kulturskolen

Tilbakmelding på
brukerundersøkelsen
(helhetsvurdering)

Undersøkelsen ble
gjennomført i 2017.
Neste undersøkelse er
planlagt gjennomført i
2019. Da har vi tall
som kan
sammenlignes.

Et bibliotek som gir
gode tjenester til
innbyggere og
virksomheter

Tilbakemelding på
brukerundersøkelsen
(helhetsvurdering)

Undersøkelsen ble
gjennomført i 2017.
Neste undersøkelse er
planlagt gjennomført i
2019. Da har vi tall
som kan
sammenlignes.

Tilbakemelding på
brukerundersøkelsen
(informasjon)

Undersøkelsen ble
gjennomført i 2017.
Neste undersøkelse er
planlagt gjennomført i
2019. Da har vi tall
som kan
sammenlignes.

5.2.4 Folkehelse

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Tilrettelegging av
stier/turmål knyttet til
kulturminner

Antall nye
stier/turmål

0 Arbeidet tar tid og
det er satt i gang
arbeid med skilting
og endring av
Sagastien.

Gjennomføre
Ungdata hvert 2. år

Ny gjennomføring av
ungdata er i 2019.

5.2.5 Økonomi

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Holde tildelt netto
budsjett

Prosentvis avvik
fra budsjett totalt

0,3% Hovedårsak
budsjettavvik:

Samlet på sektoren
er det ikke noe stort
avvik å kommentere

Hovedårsak
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

rammevekst 2017-
2018:

Vi har hatt en stor
økning i omfang
fosterhjemsplasserte
barn ut av
kommunen.

Ny kommunalsjef er
tilsatt fra august
2018.

Vi harhatt en økning
i omfang av elever
og barnehagebarn
med behov for
spesialpedagogiske
tiltak og elever og
barnehagebarn med
atferdsproblemer.

Behovet for tilskudd
til språklige
minoriteter har økt.

Sfo er ikke
selvfinansierende.

Noen skoler har fått
mindre refusjon på
IMDI-midler enn
forutsatt. Skolene
melder også om
uforutsigbarhet mht
når og om midlene
kommer, og hvilket
regnskapsår de skal
føres på.
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5.3 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Beskrivelse Regnskap 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 Regnskap 2017

Oppvekst og
kultur

Sum netto
lønnsutgifter

341 377 639 341 725 754 -348 115 322 222 134

Sum andre
driftsutgifter

85 177 166 78 056 131 7 121 035 81 420 242

Sum driftsinntekter -80 580 891 -73 561 004 -7 019 887 -77 672 522

Avvik 345 973 914 346 220 881 -246 967 325 969 854

Tall for 2017 er ikke helt sammenlignbare pga omorganiseringer.

REGNSKAP / BUDSJETTAVVIK PR ENHET

Regnskap 2018
Desember

Budsjett 2018
Desember Avvik Desember Avvik i %

Oppvekst og kultur
kommunalsjef

47 746 46 078 1 667 3,60 %

Brekkåsen skole 17 114 17 369 -254 -1,50%

Gimse skole 22 690 22 690 0 0,00 %

Høyeggen skole 26 554 26 672 -118 -0,40%

Rosmælen skole og
barnehage

21 417 21 733 -317 -1,50%

Flå skole og
barnehage

21 399 20 763 636 3,10 %

Lundamo skole og
barnehage

23 084 23 421 -336 -1,40%

Hovin skole og
barnehage

23 123 23 539 -416 -1,80%

Gåsbakken skole og
barnehage

10 661 10 738 -76 -0,70%

Eid skole og
barnehage

22 203 22 575 -373 -1,70%

Gimse
ungdomsskole

27 141 27 852 -711 -2,60%

Lundamo
ungdomsskole

15 510 15 510 0 0,00 %

Nedre Melhus
barnehager

45 627 45 627 0 0,00 %

Kultur-og fritid 21 706 21 654 52 0,20 %

SUM Oppvekst og
kultur

345 975 346 221 -246 -0,10%
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6 H el se og vel ferd

6.1 Oppsummering av året / statistikk

Helse og velferd har ansvar for forebyggende og oppfølgende tjenester til barn og unge, tjenester til
voksne og eldre med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og alvorlig sykdom, samt sosiale tjenester.
Endrede rammebetingelser, nye oppgaver og demografiske og samfunnsmessige endringer gjør at helse-
og omsorgssektoren stadig settes under press. Tjenestene må omstille og utvikle seg for å møte
morgendagens utfordringer.

Helse og velferdssektoren er er organisert i seks enheter: Aktivitet og bevegelse, Bo og avlastning, Familie
og forebygging, Hjemmebaserte tjenester, Institusjonsbaserte tjenester og Læring og tilrettelagt arbeid. I
tillegg kommer Helse- og velferdskontoret, som er kommunens dør inn for helse- og omsorgstjenester og
kommuneoverlegen.

Pleie og omsorgstjenestene har over flere år hatt utfordringer med å holde tildelte budsjettrammer, noe
som blant annet skriver seg fra manglende budsjettering av variable lønnskostnader. I tillegg har
kommunen en høy og økende ressursbruk innen pleie og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år. Tall
knyttet til brukere med ressurskrevende tjenester viser at Melhus bruker betydelig mer ressurser
sammelignet med andre kommuner.

Agenda Kaupang sine rapporter fra 2015 og 2017 har påvist at tjenestene har grunnleggende utfordringer
både organisatorisk og tjenestemessig. Gode og effektive helse- og omsorgstjenester forutsetter at
organisasjonen og tiltakskjeden er dimensjonert i tråd med behovene som kommunen er forpliktet til å
dekke etter loven. Omsorgstrappen har over tid ikke vært godt nok tilrettelagt for å kunne ivaret flere
tjenestemottakere med økende krav til medisinsk behandling, rehabilitering og pleie og omsorg. Vi har
manglet både korttidsplasser, bemannede omsorgsboliger og gode lavterskeltilbud. I tillegg har ikke
hjemmetjenestene og rehabiliteringstilbudet vært styrket tilstrekkelig for å håndtere den veksten som er
kommet.

Vi har i likhet med mange andre kommuner betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med
fagpersonell. Dette gjelder spesielt sykepleiere og leger. Sykefraværet i sektoren er høyt og i 2018 var
sykefraværet for helse- og velferdssektoren samlet på 9,5 prosent. Fraværet varierer mellom enheter og
er høyest innen de turnusbaserte tjenestene i pleie og omsorg.

Viktige resultater og innsatser:

• Økning på 15 % i antall hjemmetjenestebrukere, samtidig som antall timer i gjennomsnitt pr
bruker har økt

• Korttidsavdelingen flyttet i nye lokaler og økte kapasitet fra 9 til 18 korttidsplasser
• Betaling for antall utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten ytterligere redusert fra

2017 til 2018
• Legemiddelhåndtering satt på på dagsorden i hele pleie og omsorg, med innføring av multidose og
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interkommunal kommunefarmasøyt i prosjektstilling
• Forberedelser til innføring av velferdsteknologiske løsninger med interkommunal prosjektleder i

velferdsteknologi
• Interkommunal barneverntjeneste med Skaun fra 1.1.18, som har gitt mulighet for ny

organisatorisk modell med to fagteam
• Kvalitetsarbeid med fokus på internkontroll, rutiner og avvikshåndtering
• Arbeid med organisatorisk utvikling og tilpasning for bedre ressursutnyttelse i hele sektoren, med

ny organisering som vil tre i kraft i 2019

Kommuneoverlege og miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver oglokal helsemyndighet etter lovverk og internt
delegasjonsreglement. De viktigste områdene er smittevern, miljørettet helsevern og psykisk helsevern.
Sentrale arbeidsoppgaver har vært arbeid med plan for helsemessig og sosial beredskap, som ble
ferdigstilti 2018. Kommuneoverlegen arbeider løpende med oppfølging av bekymringsmeldinger om
personer med psykisk sykdom, rådgivning innenfor smittevern og øvrige henvendelser fra publikum og
ansatte. Kommuneoverlegen har det administrative oppfølgingsansvaret for faslegeordningen i Melhus
kommune. Arbeid med miljørettet helsevern er en del av kommuneoverlegens rolle som lokal
helsemyndighet, og i 2018 ble vedtaksmyndighet for mijørettet helsevern overført til Trondheim
kommune.

Kommunehelse

Nøkkeltall kommunehelse 2016 2017 2018

Antall fødte i løpet av året 195 190 167

Jordmødre pr 10 000 fødte (årsverk) 102 116 132

Avtalte årsverk i helsestasjons-og skolehelsetjeneste pr
10 000 innbyggere 0-20 år 43,9 48,7 55,6

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst i % 104,1 98,9 98,2

Undersøkt grunnskole 1. trinn 79,3 105 83,8

Antall fastlegeavtaler 13 13 12

Gjennomsnittlig listelengde fastleger 1191 1211 1259

Kapasitet hos fastlegene (iht liste) 16850 16500 15300

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere 10,5 10,4 10,7

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere 6,7 6,6 6,9

Årsverk av ergoterapeuter pr 10 000 innbyggere 4,8 5 5,7

Antall fødte i Melhus har gått ned de siste årene, samtidig som antall nyfødte med hjemmebesøk innen to
uker har gått noe ned. Sammenlignet med kostragruppen, fylket og landet ligger vi likevel høyt.
Helsestasjon og skolehelsetjenesten har styrket helsestasjon 0 -5 år de senere årene og fremover vil
arbeidet i skolehelstjenesten prioriteres. Dette handler om å kvalitetssikre rutiner og sikre at den enkelte
skole får et tilstrekkelig tilbud. Med bakgrunn i det høye antallet skoler i Melhus er det utfordrende å sikre
tilstrekkelig kvalitet innenfor de rammene som i dag er avsatt til skolehelsetjenesten, og det er nødvendig
å se ressursene i tjenesten mer under ett.
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Plan for habilitering og rehabilitering ble vedtatt i komite for helse og omsorg våren 2018 og skisserer
satsningsområder for å styrke rehabiliteringsarbeidet i Melhus. Dette innebærer en gradvis styrking av
fysioterapi- og ergoterapiressursene for å bygge opp et tilstrekkelig kommunalt rehabiltieringstilbud. Det
er spesielt til eldre tilbudet er for svakt i dag. Når det gjelder fysioterpeutårsverk pr 10 000 innbyggere
ligger Melhus lavere enn både kostragruppen, fylket og landet. Fremover må dette økes for å sikre et
rehabiliteringstilbud med tilstrekkelig kapasiet.

Når det gjelder legetjenester ligger Melhus realtivt godt an totalt sett, med 10, 7 årsverk pr 10 000
innbyggere. Melhus har tre legesentre som tilsammen har 13 fastelegehjemler. I tillegg har Lundamo og
Melhus legesenter en LIS1-stilling (lege i spesialisering) hver, som hovedsaklig finansieres av Melhus
kommune. Som resten av landet, opplever kommunen utfordringer knyttet til rekruttering av leger. I 2018
var en fastelegehjemmel til utlysning i flere runder, før det var kvalifiserte søkere. Hjemmelen blir først
besatt permanent i 2019. Dette er en hjemmel som ligger på Gaula legesenter, som er det minste
legesenteret i Melhus. Senteret har hatt utfordringer knyttet til stabil legedekning og dette må følges opp
særskilt fremover.

Utfordringer kommunehelse:

• Sikre tilstrekkelig kapasitet på skolehelsetjenesten på alle skoler
• Øke årsverk innen ergoterapeuter og fysioterapeuter, for å sikre nødvendig og tilstrekkelig

rehabiliteringstilbud
• Sikre en stabil fastlegeordning

Pleie og omsorg
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Nøkkeltall pleie og omsorg 2016 2017 2018

Totalt antall mottakere av hjemmetjenester 501 576 646

Gjnnomsnittlig antall timer pr bruker i hjemmetjenesten 9,1 9,2 11,5

Mottakere av trygghetsalarmer 227 284 364

Mottakere av støttekontakt - - 144

Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 9 6 10

Beboere i bolig med heldøgns bemanning under 67 år 45 45 48

Beboere i bolig med heldøgns bemanning over 67 år 21 21 18

Antall plasser i sykehjem 105 105 105

Antall korttidsplasser av totalt antall plasser 9 9 18

Gjennomsnittlig antall oppholdsdøgn pr tidsbegrenset
opphold 16,9 21,7 21,8

Antall personer på tidsbegrenset opphold gjennom året 200 266 226

Institusjonsbeboere på langtidsopphold 144 148 126

Det blir flere eldre i Melhus og behovet for helse- og omsorgstjenester har økt betydelig de siste årene.
Det er spesielt hjemmetjenesten som merker økt trykk på tjenestene, og med en stadig økende andel
eldre i Melhus er dette en utfordring som vil fortsette å øke de kommende årene. Økningen gjelder alle
hjemmetjenestesoner, men er størst i Nedre Melhus. I tillegg til den økende andelen eldre, opplever
tjenesten også en økning i yngre brukere med omfattende behov for tjenester. Dette medfører store
utfordringer både kapasitets-og kompetansemessig. I 2018 ble tjenesten styrket ressursmessig i både 1.
og 2. tertial, med bakgrunn i økt antall brukere. Hjemebaserte tjenester gikk likevel med et merforbruk i
2018 og fremover vil det bli viktig å utvikle en modell for fremskriving av hjemmetjenestebrukere basert
på både demografi og utbyggingsaktivitet.
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Fremover vil det bli enda viktigere med god styring og ressursutnyttelse og en klarere avgrensning av hva
som skal være kommunale oppgaver. Arbeidet med å redusere behovet for tjenester må styrkes, blant
annet gjennom å prioritere tildelingspraksis og arbeidsmetoder som vektlegger mestring og det å være
selvhjulpen. I tillegg må det rehabiltierende arbeidet styrkes for hjemmeobende og pasienter på
korttidsopphold. Helse- og velferdskontoret er igang med et arbeid hvor praksis for vurdering og tildeling
av tjenester justeres i tråd med oppgavøkningen i sektoren.

Antall utskrivningsklare pasienter som meldes fra spesialisthelsetjenesten øker, samtidig som betaling for
antall liggedøgn har gått ned. I 2018 ble det betalt for 173 liggedøgn, mot 230 i 2017 og 620 i 2016. Totalt
vil vi betale kr 821 000,- for utskrivningsklare pasienter for 2018. Vi kan ikke forvente at denne nedgangen
fortsetter, da presset på både hjemmetjenestene og korttidsopphold blir stort som følge av dette.
Samtidig er det ikke ønskelig av hensyn til den enkelte pasient at de skal bli liggende på sykehus og vente
på kommunalt tilbud. Vi har tidligere hatt lav kapasitet på korttidsopphold, men med flytting til nye lokaler
på slutten av 2018 er antallet plasser økt fra 9 til 18. Dette innebærer at vi ligger på et antall
korttidsplasser som er anbefalt, med 20 % av de totale plassene.

Vi har lav turnover på langtidsplassene i sykehjem, noe som kan innebære at pasientene i Melhus bor
lengre enn landsgjennomsnittet på 2 år. Årsaken til dette kan være at vi mangler tilstrekkelige
bofellesskap for eldre, som ligger på et nivå under sykehjem. Som en følge av dette blir eldre som kunne
fungert i et slikt bofellsskap tildelt langtidsplass i sykehjem. Dette medfører at vi i 2018 har hatt venteliste
på sykehjemsplass. I tillegg har vi ikke bygd opp et tilstrekkelig botilbud til yngre personer med
funksjonshemming, for å ivareta deres behov for tilpassede boliger.

Utfordringer pleie og omsorg:
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• Utvikle ressursmodell som fremskriver veksten innen hjemmebaserte tjenester
• Utvikle ambulerende tilbud innen psykisk helse og rus
• Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger i tjenestene
• Utvikle bofellesskap for både yngre funksjonshemmede og for eldre
• Utvikle tilstrekkelig rehabiliteringstilbud på korttidsavdelingen og til hjemmeboende

Velferd, arbeid og inkludering

Nøkkeltall velferd, arbeid og inkludering 2016 2017 2018

Antall mottatte bekymringsmeldinger i barnevernet 162 123 111

Antall gjennomførte undersøkelser i barnevernet 115 88 93

Antall barn med hjelpetiltak i barnevernet 100 84 83

Antall barn under omsorg barnevernet 46 46 44

Antall sosialhjelpsmottakere 371 396 375

Sosialhjelpsmottakere i alderen 18 -24 år 71 96 103

Antall med sosialhjelp som hovedinntektskilde - - 141

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller mer - - 121

Antall bosatte flyktninger 56 51 22

Antall familiegjenforente 5 14 4

Antall enslige mindreårige 0 4 0

Andel flyktninger som kommer i arbeid eller utdanning
etter endt introduksjonsprogram i % 50 50 46

Antall på voksenopplæring 95 119 92

Barnevernet i Melhus ble en interkommunal tjeneste med Skaun fra 1.1.18. Dette innebærer at tjenesten
fikk 50 % økning i årsverk og mulighet til å organisere tjenesten i to fagteam som jobber med mottak og
oppfølging. Antall meldinger til barnevernet har gått ned de siste årene. Melhus deltar i interkommunal
barnevernvakt med Trondheim som vertskommune, og i dette samarbeidet inngår 28 kommuner.
Kostnadene for barnevernvakten økte betydelig i 2018 som følge av nye lokaler og vil øke i 2019.

NAV Melhus hadde en positiv utvikling i 2018, med en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere. Samtidig er
det flere ungdommer mellom 18–24 år som mottar sosialhjelp. Flyktningtjenesten koordinerer de
lovpålagte tilbudene til innvandrere med flyktningstatus og er nesten selvfinansierende via de statlige
midlene som følger den enkelte flyktning i fem år fra bosetting i kommunen. Etter anmodning fra
Integrerings-og mangfoldighetsdirektoratet vedtok kommunestyret å ta i mot 25 flyktninger i 2018. Totalt
antall bosettinger endte på 22. Vi hadde 4 familiegjenforeningssaker, noe som er en betydelig reduksjon
fra 2017.

For å oppnå målet om flest mulig flyktninger ut i jobb eller utdanning etter intorduksjonsprogrammet, må
det jobbes bevisst fra både kommune og næringsliv. Samtidig er det viktig å være bevisst at dette også
avhenger av den nkelte flyktnings bakgrunn i form av skole- og yrkesbakgrunn, traumehendelser som følge
av krigshendelser, vold i flyktningeleir, vold på flukten til Norge, systematiske voldtekter som krigsvåpen
og lignende. Både flyktningetjenesten og NAV jobber med mål om å få flest mulig over i jobb eller
utdanning.

Ufordringer velferd, arbeid og inkludering:

• Øke andelen barn under barnevernet som får hjelpetiltak i hjemmet og redusere antall
omsorgsovertakelser

• Redusere antallet som har sosialhjelp som hovedinntektskilde og utvikle lavterskeltiltak for unge i
alderen 18-30 år

• Øke andelen flyktninger som kommer over i arbeid eller utdanning etter endt
introduksjonsprogram
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6.2 Måloppnåelse

6.2.1 Samfunn

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Redusere
energiforbruket

Enhetene arbeider med
å øke medarbeidernes
bevissthet knyttet til bruk
av energi, som feks å slå
av teknisk utstyr og lys i
rom som ikke er i bruk,
samt holde vinduer og
dører lukket. Flere av
enhetene har en jevnlig
statusoppdatering knyttet
til tiltakene i
miljøprogrammet.

Reduksjon i
energiforbruket

Vedtatte tiltak
følges på enheter
og avdelinger.

Redusere
klimagassutslipp fra
egen transport

Enhetene har en
bevissthet knyttet til bruk
av både elbil og
kollektivtransport. I
hjemmetjenesten
arbeides det med
planlegging av kjøreruter
og oppdrag, slik at den
reelle kjøringen
reduseres til det som er
det aktuelle behovet.

Reduksjon i
klimagassutslipp fra
transport ved bruk
av egne el-biler,
målt i kg. CO2

1 292 Resultatet er lavere
en målet og kan
komme av en svært
arbeidsintensiv
høst hvor
arbeidslistene ikke
nødvendigvis til
enhver tid har tatt
høyde for å
redusere
kjørelenge og
mengde. Videre er
ikke el-bil anbefalt
fullt ut i distriktene,
noe som har
innvirkning på
antallet el-biler.

Redusere restavfall Det er bevissthet knyttet
til sortering av avfall som
kan gjennvinnes.
Risikoavfall håndteres og
leveres etter gitte regler.

Reduksjon i
restavfall

7% Alle avdelinger
følger vedtatte
tiltak. Økning i
papiravfall kan
skyldes mer
nøyaktige målinger
enn tidligere. I
tillegg har Envina
endret praksis på
hva som er
restavfall, ved at
blant annet
makulert papir skal
kastes i restavfall. I
tillegg kastes det
trolig mer sagflis og
rask fra
vedproduksjon som
medfører en
økning.

Redusere
papiravfall

Det jobbes med å
redusere unødvendig
bruk av emballasje og
utskrift/kopiering av
dokumenter. Dette vil
reduseres ytterligere ved
overgang til digitale arkiv
og økt bruk av digitale
verktøy.
Forvaltningskontor og

Reduksjon i
papiravfall

21 % Ikke alle
avdelingene har
kommet like godt i
gang med
MobilOmsorg, noe
som øker forbruket
av papir. I tillegg
anvendes det en
del lister/skjema på
papir på ulike
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

barnevernstjenesten er i
gang med elektronisk
arkivering.

avdelinger og
enheter.

Utarbeide mål og
strategier for
helsemessig og
sosial beredskap

Plan for helsemessig og
sosial beredskap ble
vedtatt av komite for
helse og omsorg
05.09.18 og skisserer
mål og strategier for
helseberedskapsarbeidet
fremover.

6.2.2 Organisasjon

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Redusere
sykefraværet

Flere enheter og
avdelinger i pleie og
omsorg har i 2018
deltatt i NED-
satsningen, som er
et et samarbeid
mellom KS, NAV og
Melhus kommune. I
tillegg har
langtidsavdelingen
ved Buen deltatt i et
forskningsprosjekt i
samarbeid med
Sintef og
Fagforbundet, med
fokus på
arbeidsmiljø.

Langtidsfravær 7 % Hovedvekten av det
totale fraværet innen
helse og velferd er
langtidsfravær.
Fraværet er i
hovedsak knyttet til
de store
turnustjenestene
som yter pleie-og
omsorgstjenester.

Totalt fravær 9,5 % Sykefraværet på
9,5 % skriver seg fra
at de 4 største
enhetene i Helse og
velferd: Bo og
avlastning, Familie
og forebygging,
Hjemmebaserte og
Institusjonsbaserte
tjenester har et totalt
fravær på 9 - 10 %.
Årsakene til
sykefraværet er
flere, men
helseplager og
sykefravær øker
med økende alder. I
tillegg er
deltidsstillinger og
omfanget av kvelds-
og nattarbeid med
på å øke
sykefravær, samtidig
som at det er store
variasjoner mellom
avdelinger innen
samme enhet.
Stabilitet i ledelse
ser ut til å ha en
positiv effekt på
sykefraværet.

Bo og avlastning:
Øke andel
heltidsstillinger

Det er igangsatt en
arbeidsgruppe som
skal jobbe med tiltak
knyttet til å redusere
andelen uønsket
deltid i Melhus
kommune. Dette

Bo og
avlastning: økt
gjennomsnittlig
stillingsstørrelse

43 % I Bo og avlastning er
gj.snittlig
stillingsstørrelse
43 %, og dette ligger
et godt stykke unna
målet om 60 %. Ila
2019 vil vi jobbe i fht
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

arbeidet vil fortsette i
2019.

mål og tiltak for å
skape en
heltidskultur i
Melhus kommune.

Bo og avlastning:
Øke andel ansatte
med
høgskoleutdanning

Ved ledighet i
stillinger,
gjennomføres det en
kritisk vurdering av
hvilken kompetanse
det er behov for på
avdelinger og
enheter.

økt andel
høgskoleutdannede
i %

40 % Andel
høgskoleutdannede
ansatt i Bo og
avlastning 2018 er
41, og dermed er
målet om 40% nådd.
Det vil videre sees
på hvilken grunn-og
etterutdanning det er
behov for i sektoren
som helhet og i de
enkelte enheter.

Rekruttere og
beholde nødvendig
kompetanse

Rekruttering av
nødvendig
kompetanse kan
knyttes både til det
igangsatte arbeidet
med å redusere
uønsket deltid og et
pågående arbeid
med å se på lokale
ordninger for
rekruttering av kritisk
kompetanse. Det er
særskilt sykepleiere
og leger som det er
utfordringer knyttet
til
rekrutteringsmessig
innen helse og
velferd. Når det
gjelder sykepleiere
er rekruttering en
økende utfordring
både generelt og
spesielt i distrikt som
Hølonda og på natt.

Medarbeidere som
gjør best mulig ut fra
sine forutsetninger

Flere enheter og
avdelinger arbeider
med eller er i gang
med å innføre
systematisk etisk
refleksjon.
Avdelingsmøter
benyttes til deling av
kompetanse.

Mestringsorientert
ledelse (10 faktor)
Buen sykehjem og
Horg Sykehjem

3,9 Innen
Institusjonsbaserte
tjenester har
ledergruppa fokus
på etisk refleksjon
og å utøve
refleksjonsledelse.
Målet er at det skal
avsettes litt tid hver
dag for refleksjon i
avdelingen med de
som er på jobb. I
tillegg vurderes det
at leders
tilstedeværelse i
avdelingen viktig for
å se den enkelte
medarbeider.

Et arbeidsmiljø som
preges av
mestringsklima og
livsglede og
medarbeidere som

Det er satt fokus på
betydningen av et
godt arbeidsmiljø
gjennom ulike
satsninger, som
NED og et eget
prosjekt i regi av

Mestringsklima
(10 faktor) Buen
sykehjem og Horg
sykehjem

4,1 Det ser ut til å være
et godt
mestringsklima for
ansatte innen
sykehjem.
Brukergruppen
innen sykehjem har
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

gjør hverandre
gode.

Sintef. endret seg og blitt
mer kompleks og
med større
utfordringer. Dette
arbeides det bevisst
med.

6.2.3 Tjenester

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resultat
2018

Kommentar

Økt brukermedvirkning på
individ-og systemnivå

Enhetene jobber med
økt brukermedvirkning
på systemnivå
gjennom blant annet:

Mitt Liv ogbruk av
familieråd i
barneverntjenesten

Barnets stemme og
Bruker spør bruker
innen psykisk helse

Trygg utskrivning med
pasienten som
likeverdig parti
korttidsavdelingen

Brukerrådved Melhus
arbeidssenter

Gjennomføre min. årlige
ansvarsgruppemøter med
bruker/pårørende i
bofellesskap/avlastningsbolig

Bofellesskapene som
yter tjenester til
personer med
utviklingshemming har
igangsatt dette
arbeidet som et fast
tiltak.

Andel brukere
som har hatt
ansvarsgruppemøte
siste år

100%

Gjennomføre bruker-og
pårørendeundersøkelse årlig

Brukerundersøkelser
gjennomgøres i
henhold til kommunens
årshjul.

Vi skal ha oppdatert
kontaktinformasjon i møte
med våre brukere /
pårørende og våre
samarbeidspartnere.

Hjemmesiden til
Melhus kommune må
oppdateres jevnlig, i
tillegg til at det bør
gjennomføres noen
større justeringer slik
at siden blir enda mer
brukervennlig.

Bedre koordinering i og
mellom enhetene

Det er etablert et
prosjekt for å utvikle
rollen som
koordinerende enhet
i Melhus, etter at
Helse-og
velferedskontoret
overtok denne
funksjonen høsten
2017. Dette innebærer
utvikling av gode
systemrutiner,
kompetanseheving av
koordinatorer og
innføring av elektronisk
individuell plan.



Årsberetning og årsmelding 2018 68(169)

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

Bedre koordinering i og
mellom tjenestene

Melhus familiesenter er
en
samhandlingsmodell
for å sikre koordinerte
tverrfaglige
kommunale tjenester til
gravide, barn og
ungdom. Målsettingen
er at familiene skal
møte en helhetlig,
samordnet og
familiestøttende
tjeneste.

Utvidet bruk og
omlegging av
forebyggende team
på 3 skoler
(pilotskoler
nov.2017-2018)

Øke forståelsen for barnets
sansning, tilrettelegging av
fysisk miljø og hvordan vi
som voksne møter barnet.

Aktivitet og
bevegelse

Det er i 2018
gjennomført
samarbeidsprosjekter
med 2 barnehager
(Tambartun og
Gimsøya) i tillegg til
ordinær drift ved
Sansesenteret som går
på temaet sansning og
fysisk miljø.

Økt samarbeid mellom
kjøkkentjenesten og
hjemmebaserte tjenester for
utvikling av kjøkkentjenester
til hjemmeboende

Institusjonsbaserte
tjenester

Kjøkkentjenesten (3
kjøkken) samarbeider
om felles rutiner ifht
næringsmiddelhygiene.
Vil framover sette mer
felles fokus på
ernæring og
viderutvikling av
kjøkkentjenesten ifht
satsning på 100 år i
eget hjem.

Ha et arbeids-og
aktivitetstilbud som brukerne
ønsker å benytte seg av.

Læring og tilrettelagt
arbeid

Ved Melhus
arbeidssenter
gjennomføres det
jevnlige samtaler med
brukerne, og det
legges ukeplaner som
imøtekommer
brukernes behov,
ønsker og interesser.

Ha et tilpasset
norskkurstilbud

Ved
voksenopplæringen er
det pt 7 grupper
tilpasset de ulike
nivåene som elevene
på norskopplæring er
på. Det gjennomføres
grundig kartlegging
med tolk, for deretter å
settes i riktig gruppe ut
i fra skolebakgrunn og
erfaringsbakgrunn.

Elever på
Melhus
voksenopplæring
som er på nivå A2
eller høyere (totalt
på ett år)

65% Læring og
tilrettelagt arbeid

Resultatene på
hvilket norsknivå
deltakerne er på,
avhenger mye av
at det de siste
årene har kommet
flere flyktninger
med liten eller
ingen
skolebakgrunn, og
flere har
yrkesbakgrunn
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

som ikke lar seg
tilpasse så godt i
Norge.

Elever på Melhus
voksenopplæring skal
komme raskt i gang med
norsk-opplæring.

Flertallet som er på
norskopplæring
begynner med
kartlegging så raskt de
er helseklarert, og satt
inn i passende gruppe
så fort det lar seg gjøre
og senest innen 3-4
uker.

Antall uker fra
bosettingsdato til
oppstart på
norskkurs

3 Det er god
måloppnåelse på
rask igangsettelse
av
norskundervisning.

Økt mestring og
selvstendighet uavhengig av
funksjonsnivå

Enhetene jobber med
mestring og
selvstendighet innenfor
de ulike tjenestene
som tilbys.
Indikatorene
gjenspeiler noe av
omfanget knyttet til
dette.

Flere brukere skal få
opplæring i alternative
kommunikasjonsformer

Opplæring i alternative
kommunikasjonsformer
er igangsatt ved flere
av avdelingene innen
Bo og avlastning.

6.2.4 Folkehelse

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resultat
2018

Kommentar

Kommunestyret ber
rådmannen styrke
rehabiliteringsfeltet i
kommunen, og
komme tilbake til
saken i forbindelse
med kommende års
tertialrapport samt
fremtidige budsjett
når det gjelder
økonomisk
oppfølging.

Plan for habilitering og rehabilitering
ble vedtatt av komite for helse og
omsorg 05.09.18 og økonomiske
konsekvenser vil synliggjøres i arbeidet
med økonomi-og handlingsplan.

Økt opplysning og
opplæring i godt
kosthold og
ernæring

Flere av enhetene arbeider med å øke
bevisstheten til brukere og ansatte
innen godt kosthold og ernæring. Ved
alle konsultasjoner ved helsestasjonen
fokusereres det på kosthold og dette er
også tema på foeldremøter i skolen.
Det vurderes å være behov for en
ernæringsfysiolog som kan se
kjøkkentjenesten i Melhus i en helhet
og gi veiledning til ansatte og brukere.

Økt kunnskap om
ernæring og aktivitet

Flere medarbeidere fra
bofellesskapene for tjenester til
mennesker med utviklingshemming har
gjennomført kurs innen ernæring i
2018.

Måling %:
opplæring av
ansatte

Stimulere
innbyggerne til økt
ansvar for egen
helse og god

Dette er et arbeid som er igangsatt ved
gjennomføring av Forebyggende
hjemmebesøk som et prosjekt i 2017
og 2018 til innbyggere som fyller 78 år.

Antall grupper
/ deltagere i Sterk

60% Aktivitet og
bevegelse

6 grupper pr i
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

livskvalitet i de eldre
år.

Forebyggende hjemmebesøk er et
tilbud om råd og veiledning til eldre
som ikke har tjenester, eller som har
begrensede tjenester fra kommunen.
Det er en del av det helhetlige
forebyggende arbeidet rettet mot eldre
i kommune. I tillegg gjennomføres det
forebyggende treningsgrupper, kalt
"Sterk og stødig". De fallforebyggende
treningsgruppene for seniorer skal
bidra til å opprettholde helse,
selvhjulpenhet i hverdagen og
livskvalitet.

og stødig
-grupper.

dag med ca60
deltagere.
Ledes av
frivillige
instruktører
med
kurs/veiledning
fra
fysioterapeut.

Økt bruk av
kafé/kantine til ulike
brukergrupper

Det er etablert et tett samarbeid
mellom brukere fra ulike bofellesskap
og sykehjemspasienter og dette vil
videreutvikles.

Økt satsning på
forebyggende tiltak

Øke grunnleggende
ferdigheter ansatte
jfr kompetanseplan
2017-2018

.

Bo-og avlastning

Bo og avlastning følger egen
kompetanseplan for 2017/2018.
Abonnement på NHI (Norsk
helseinformatikk) har styrket
kompetansen for ansatte, og 120
ansatte i Bo og avlastning har totalt
gjennomført 294 kurs så langt i 2018.

Flere ansatte er i ferd med formell
kompetanseheving, 2 går bachelor i
vernepleie, 2 tar
helsefagarbeiderutdanning i regi av
Vekst Melhus.

Kartlegge behovet
for å utvide
barselprogrammet
for å trygge barnets
utvikling.

Aktivitet og bevegelse

Barselprogrammet er utvidet med en
gruppe i fht tema søvn i regi av
helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Enhet for aktivitet og bevegelse
samarbeider med helsesatsjonen om
brukermedvirkning/brukertilgjengelighet
i fht barselgruppene.

Antall
deltagere i
barselprogrammet.

37% Aktivitet og
bevegelse

To av fire
barselgrupper
legges til
Melhus
Sansesenter
fra høsten
2018. Antall
brukere som
har deltatt på
barselgruppe
med ansatte
fra
sansesenteret i
perioden
01.01.18
-20.09.18: 37
pluss 37
foreldre.

øke
utviklingshemmedes
deltagelse i frivillig
arbeid

Det jobbes med å etablere nye tiltak for
å øke utviklingshemmedes deltakelse i
frivillig arbeid.



Årsberetning og årsmelding 2018 71 (169)

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
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Kommentar

Livsgledehjem på
alle
sykehjemsenheter

Langtidsavdelingene ved Horg/Flå og
Buen helse- og omsorgssenter er
sertifiserte og resertifiserte som
livsgledesykehjem.
Sykehjemsavdelingen ved Hølonda
starter i 2019.

6.2.5 Økonomi

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resultat
2018

Kommentar

Holde tildelt netto
budsjett

Helse og velferd
hadde i 2018 et
merforbruk på kr786
000,-. Det største
merforbruket skriver
seg fra enhet for
Hjemmebaserte
tjenester, som har et
avvik på kr 2,2 mill. I
tillegg har enhet for
Bo og avlastning har
et merforbruk på kr
1,6 mill. Dette må
sees opp mot den
økte refusjonen
knyttet til
ressurskrevende
tjenester, som
gjelder brukere
innen begge disse
enhetene.

De tre turnusbaserte
helse- og
omsorgstjenestene
med døgndrift (Bo
og avlastning,
Hjemmebaserte og
Institusjonsbaserte
tjenester) har et
sykefravær på
omlag 10 %. Det har
ikke vært budsjettert
variable
lønnskostnader på
disse enhetene, slik
at tildelt ramme ved
årets begynnelse
ikke har vært
realistisk.

Prosentvis avvik fra
budsjett totalt

-2,5 % Hjemmebaserte
tjenester har avvik
knyttet til merforbruk
på fastlønn og bruk av
overtid. Dette skyldes
hovedsaklig en økning
i aktivitet som følge av
økt antall brukere som
kan tilskrives en
kombinasjon av en
demografisk utvikling
som følge av aldring,
samt etableringen av
flere nye boligbygg i
Melhus sentrum.

Innen Familie og
forebygging ble det
økte utgifter knyttet til
plasseringskostnader i
barneverntjenesten og
økning i økonomisk
sosialhjelp.
Barneverntjenesten
har kostbare
omsorgstiltak, og
kommunens
egenandel ved
institusjonsplasseringer
og fosterhjem, er ikke
blitt kompensert de
siste årene.
Innstramming i AAP-
ordningen fra 4 til 3 år,
influerer på
utbetallingen til
økonomisk sosialhjelp.

Ivareta en god
økonomisk styring
- styrke
enhetslederansvaret
på budsjett- og
regnskapsarbeid

Avdelingsledere
innen helse og
velferd har fått
opplæring i budsjett
og
regnskapsoppfølging
og vil ila 2019 også
få et
rapporteringsansvar.

Gjøre bruk av
eksterne
tilskuddsordninger
for å prøve ut

Hjemmebaserte
tjenester

Det er søkt refusjon
for pakkegebyr

Andel
hjemmetjenestemottakere
med multidose

90 % I 2018 ble hovedvekten
av pasienter i
hjemmetjenesten som
mottar hjelp til
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

innovasjonstiltak for
å effektivisere og
kvalitetssikre
tjenestene

knyttet til multidose
fra HELFO. Dette
utgjørkr 500,-pr år
pr pasient og
tilsvarer en inntekt
på kr 65 000 for de
130 første
multidosebrukerne.

legemiddelhåndtering
overført til multidose
(maskinelt pakkede
legemidler). Det
froventes at antall
avvik knyttet til
legemiddelhåndtering
vil reduseres
betraktelig som følge
av dette. Med unntak
av noen
samarbeidsutfordringer
med apotektejensten,
fungerer multidose
svært godt.

Etablere korttids-og
rehabiliteringsenhet
på avdelingene
Sagatun og
Rimolstun

Korttidsavdelingen
har flyttet lokaler ved
Buen helse-og
omsorgssenter og er
i drift med 8 plasser.
De neste 8 plassene
vil åpne i løpet av
høsten.

Redusere liggetiden
på alle enhetene i
institusjonsbaserte
tjenester

Dette vil kreve at det
etableres flere
bofellesskap for
ulike brukergrupper.

Langtidsopphold
sykehjem
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6.3 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Beskrivelse Regnskap 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 Regnskap 2017

Helse og velferd

Sum netto
lønnsutgifter

373 816 619 373 732 341 84 278 348 731 494

Sum andre
driftsutgifter

102 996 904 99 459 314 3 537 590 96 105 212

Sum driftsinntekter -98 562 788 -95 725 685 -2 837 103 -88 026 822

Avvik 378 250 735 377 465 970 784 765 356 809 884

Tall for 2017 er ikke helt sammenlignbare pga omorgansieringer.

REGNSKAP / BUDSJETTAVVIK PR ENHET

Regnskap 2018
Desember

Budsjett 2018
Desember Avvik Desember Avvik i %

Helse og velferd
kommunalsjef

29 569 30 231 -661 -2,20 %

Bo- og avlastning 89 708 88 032 1 676 1,90 %

Aktivitet og
bevegelse

8 862 8 971 -110 -1,20 %

Familie og
forebygging

72 781 73 984 -1 203 -1,60 %

6 Hjemmebaserte
tjenester

81 992 79 771 2 222 2,80 %

Læring og tilrettelagt
arbeid

11 794 13 059 -1 265 -9,70 %

7 Institusjonsbaserte
tjenester

83 544 83 417 127 0,20 %

SUM Helse og
Velferd

378 250 377 465 786 0,20 %
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7 Plan og utvikling

7.1 Oppsummering av året / statistikk

Budsjettområde Plan og utvikling omfatter kommunalsjef og enhetene, Bygg-og eiendom,
Arealforvaltning, Teknisk drift og Plan.

Bygg-og eiendom

For regnskapsåret 2018 gikk Bygg-ogeiendom med ett netto mindreforbruk i forhold til budsjettet på kr
944.000,-. Renholdstjenesten gikk med ett mindreforbruk på kr 799 000,-, drift og vedlikehold med ett
mindreforbruk på kr 376.000,-og boligforvaltningen med ett underskudd på kr 229.000,-. Totalt sett
oppleves Bygg-og eiendom å ha god økonomistyring. Bygg og eiendom vil fremover ytterligere jobbe for å
strukturere informasjonsflyten internt i enheten og opp mot andre enheter de leverer tjenester til. Alt
dette for å kunne utføre tjenestene til riktig tid og volum. Til hjelp i dette arbeidet vil det i økende grad bli
tatt i bruk digitale verktøy. Det er gjennomført ett betydelig arbeid i den sentrale staben til Bygg og
eiendom med henblikk på å kunne ta i bruk styringsdata som har til hensikt å sammeligne Melhus
kommune med andre kommuner knyttet til eiendomsforvaltning. Dette arbeidet vil bli ytterligere
intensivert i 2019.

Under følger utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA 2018 som belyser noe av ressursbruken pr. kvadratmeter bygg
innen eiendomsforvaltningen i Melhus kommune sammenlignet med kommunene Skaun, Malvik, Stjørdal,
landet ekskl. Oslo og KOSTRA gruppe 7 som Melhus kommune er en del av.

Arealforvaltning

Arealforvaltning omfatter selvkostområdene byggesak, kart og oppmåling og plansaksbehandling.
Byggesaksbehandlingen går for første gang på mange år med overskudd og fremstår som en bedre
tjeneste i 2018 enn tidligere. Dette dokumenteres også gjennom brukerundersøkelsen som viser en
bedring i forhold til tidligere år. Kart og oppmålingstjenesten gikk med ett underskudd på kr 391 000,-i
2018. Dette kan i sin helhet forklares gjennom sviktende gebyrinntekter. Underskuddet er delvis dekket
inn gjennom bruk av selvkostfond. Plansaksbehandlingen er vedtatt subsidiert med i overkant av 1,6 mill.
kroner og gikk med ett overskudd på kr 338 000,-i 2018 i forhold til dette. Overskuddet skyldes i sin
helhet høyere gebyrinntekter enn budsjettert. De øvrige tjenestene innen Arealforvaltning som
landbrukstjeneste, landbruksvikartjeneste og friluftsliv gikk med ett overskudd på kr 150 000,-.

Arealforvaltning har ett høyt fokus på digitalisering av arbeidsprossesser der det er relevant. Enheten vil
med stor sannsynlighet oppleve økt arbeidsomfang i de kommende årene som følge av at den nye
områdeplanen for Melhus sentrum blir satt ut i live.

Teknisk drift

Teknisk drift er en enhet som jobber under sterkt press for tiden. De skal hele tiden, helst ligge ett
"hestehode" foran med den kommunale infrastrukturen. Det er her nok å nevne, Nye Veier's arbeid med
ny E6 gjennom Melhus, arbeid med sentrumsplan samt utbedring av kommunens eksisterende veg, vann
og avløpsnett.

Etter initiativ fra administrasjonen i Melhus kommune har kommunene Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun og
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Trondheim meldt interesse for å se nærmere på mulighetene for å etablere et interkommunalt samarbeid
innen infrastrukturområdet. Slikt samarbeid for å løse konkrete fellesoppgaver har lang tradisjon og er
relativt utbredt i Norge. Flere kommuner har allerede på ulike måter etablert samarbeid om enkelte
oppgaver og erfaringene er generelt gode.

Initiativet resulterte i at det er blitt utarbeidet en mulighetsstudie som er politisk forankret i alle fem
kommunene.

Styringsgruppa for prosjektet "Mulighetsstudie - Interkommunalt samarbeid på infrastrukturområdet"
avholdt møte onsdag 6. mars. Prosjektet har fått tilbakemeldinger på at involveringen av de tillitsvalgte i
de aktuelle kommunene ikke har vært god nok. Styringsgruppa tar disse tilbakemeldingene på alvor og
besluttet å utsette ferdigstillelse av mulighetsstudiet og det etterfølgende saksframlegget slik at det blir
tid til medvirkning fra de tillitsvalgte i de fem kommunene.

Utkast til rapport sendes til de hovedtillitsvalgte i kommunene i løpet av våren. Etter at de tillitsvalgte har
fått tilstrekkelig tid til å sette seg inn i innholdet inviteres det til ett eller flere møter for å diskutere
rapporten og gi tilbakemeldinger på denne. Målsetningen er at mulighetsstudiet kan legges fram for
politisk behandling før jul 2019.

Det er totalt 237 000 personer eller 93 % av innbyggerne som er tilknyttet den kommunale
vannforsyningen i de fem kommunene som utgjør regionen i mulighetsstudien. Tre av
deltakerkommunene i regionen samarbeider om vannforsyning i dag. Trondheim vannverk med
vannbehandlingsanleggene Benna og VIVA forsyner Trondheim, Melhus og Malvik kommune. Melhus og
Trondheim har etablert en tosidig forsyning, slik at begge kommunene er sikret alternativ forsyning.
Malvik kommune, som får vann fra VIVA, har ikke inngått avtale med Trondheim kommune om
reservevannforsyning. Skaun og Stjørdal kommune har egne vannverk som dekker hovedforsyningen, men
har pr. i dag ingen reservevannforsyning.

Kommunenes hovedplaner som har vurdert kapasitet og kvalitet på vannforsyningene for kommunene
konkluderer at de fem deltakerkommunene har nok vann i hovedforsyningen til å møte
befolkningsveksten fram til 2030. Trondheim kommune har vurdert at det er tilstrekkelig vann i dagens to
vannforsyninger til å møte utviklingen fram til 2100. Samlet distribusjonsnett for vann er 1421 km, som i
snitt utgjør 167 personer pr. km ledning. Stjørdal og Skaun har den mest kostbare infrastrukturen med
hhv. 82 og 49 personer pr. km ledning.

Tabellen under viser nøkkeltall for infrastrukturen for vannforsyningen samt vurdering av
tjenestekvaliteten og indikatorer for hvor bærekraftig produksjonen er. Beregnet vanntap i
distribusjonsnettet er lavest i Trondheim med 27 %. I de øvrige kommunene er vanntapet beregnet til

40-50 % som er lite bærekraftig. Ledningsfornyelsen er god i forhold til behovet i Trondheim. Melhus har
også fornyet mye de siste tre årene pga. MeTroVann-prosjektet. Melhus og de øvrige kommunene må øke
den systematiske ledningsfornyelsen for å hindre forfall. Melhus kommune har i realiteten større
fornyelsesbehov enn det som fremkommer i tabellen.



Årsberetning og årsmelding 2018 76 (169)

Tabellen under viser infrastruktur og kvalitet på de kommunale avløpstjenestene. Det er 228 000 personer
tilknyttet kommunal infrastruktur for avløp, dette utgjør 89 % av innbyggerne. Spillvannsnettet består av
1148 km ledning som i snitt representerer 198 personer pr. km ledning. I Trondheim består
spillvannsnettet av 46 % felles ledningsnett, de øvrige kommunene har kun separate spillvanns-ledninger.
Det er totalt 108 pumpestasjoner som i snitt utgjør 0,09 pr. km ledning. Melhus har særlig høyt antall
stasjoner pr. km ledning, dette er en viktig kostnadsdriver.

Trondheim, Stjørdal og Melhus har hovedsakelig avløpsrenseanlegg med rensing av fosfor-og organisk
stoff. De to øvrige kommunene har i hovedsak mekaniske renseanlegg som er vesentlig billigere.
Trondheim og Skaun kommune har best tjenestestandard i den forstand at de oppfyller gitte rensekrav og
har lite driftsforstyrrelser på avløpsnettet. Stjørdal, Melhus og Malvik overholdt ikke rensekravene for alle
anleggene i 2017.

Når det gjelder bærekraftig produksjon har alle kommunene kommet opp på et godt nivå for
ledningsfornyelsen i forhold til behovet. På ledningsnettet er det utfordringer med fremmedvann, der
Trondheims andel er estimert til ca. 70% mens de andre kommunene har mellom 30 og 40 %
fremmedvannstilførsel til renseanleggene. Alle kommunene utnytter ressursene i slammet til å produsere
biogass selv eller ved å levere slammet til regionale biogassanlegg.
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Plan

Enheten ble opprett 1. januar 2018 som følge av ny organisering. Enheten har arbeidsoppgaver som i
grove trekk fanges opp av kulepunktene under.

• Overordnet planlegging (planstrategi, samfunnsdel, arealdel, områdeplan, temaplaner, regionale
planer, oversiktsdokument folkehelse)

• Planarbeid innen miljø og klima, folkehelse, næring og regionalt samarbeid
• Miljø, klima og folkehelse
• Undersøkelser, analyse, styring og kvalitet, internkontroll
• Lean som metode
• Miljøtilsyn, naturoppsyn
• Risiko og sårbarhet, beredskap og informasjonssikkerhet, GDPR
• Næring
• Internasjonalt samarbeid
• Juridisk bistand innenfor områdene teknisk, bygg og eiendom og arealforvaltning

For planenheten har 2018 vært et meget interessant år i ett mangfold av arbeidsoppgaver. Arbeidet med
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den nye områdeplanen for Melhus sentrum har vært både utfordrende og interressant. Planen
sluttbehandles med stor sannsynlighet før sommern 2019.

7.2 Måloppnåelse

7.2.1 Samfunn

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resulta
t 2018

Kommentar

Redusere energiforbruket Det ble i 2013 inngått
kontrakt med AF Gruppen
om gjennomføring av en
rekke energisparetiltak i
kommunens formålsbygg,
målsettingen var en
reduksjon i energiforbruket
på i underkant av 20 %.
Tiltakene har bestått i alt fra
å kun installere system for
energiovervåking (EOS) til
mer omfattende tiltak i
bygningene. Dette er tiltak
som utskifting av vinduer og
etterisolering, tiltak på
tekniske anlegg som
utskifting av tradisjonelle
varmeanlegg til
varmepumpeteknologi og
utskifting til mer effektive
varmevekslere i
ventilasjonsanleggene osv.
Alle tiltakene ble
gjennomført og ferdigstilt i
2015. Vi er nå inne i en fase
hvor anleggene overvåkes
og kvalitetssikres for å
dokumentere at tiltakene har
oppnådd ønsket effekt.
Målsettingen er bl.a. at våre
egne driftsledere blir gode
på å avdekke avvik gjennom
kontinuerlig overvåking av
forbruket på egne bygg.
Årsrapporten for 2016
dokumenterer en reduksjon i
energiforbruket på 23 %
totalt. Fra 2017 til 2018 gikk
energiforbruket ned med om
lag 0,3 Gwh eller 2,4% på
våre formålsbygg.

Reduksjon i
energiforbruket

Melhus kommune
hadde et mål om å
redusere
energiforbruket
med 4,0 pst. fra
2017 til 2018. Den
faktiske
reduksjonen i den
kommunale
bygningsmassen
ble på 2,4 pst.

Løpende dialog
mellom
driftspersonellet i
kommunen og AF-
gruppen om avvik
og andre
utfordringer på
anleggen. Viktig å
benytte SD-
anleggene og
EOS-systemene
kontinuerlig for
optimal styring og
overvåking av det
enkelte anlegg på
byggene slik at
eventuelle avvik
avdekkes tidlig.

Løpende dialog
mellom
driftspersonellet i
kommunen og AF-
gruppen om avvik
og andre
utfordringer på
anleggen. Viktig å
benytte SD-
anleggene og
EOS-systemene
kontinuerlig for
optimal styring og
overvåking av det
enkelte anlegg på
byggene slik at
eventuelle avvik
avdekkes tidlig.

I 2018 er forbruket
3,7 Gwh lavere
enn før arbeidet
med EPC-
kontrakten startet
og 0,3 Gwh lavere
enn i 2017 både i
faktisk forbruk og
graddagskorrigert,
det fordi både
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

2017 og 18 ble
varmere enn
normalåret og med
lik
temperaturfordelin
g over årene.

Redusere klimagassutslipp
fra egen transport

EL-bil benyttes når den er
ledig.

Reduksjon i
klimagassutslipp
fra transport ved
bruk av egne el-
biler, målt i kg.
CO2

1 292 EL-bil benyttes når
den er tilgjengelig.

Antall
ladepunkter ved
kommunale bygg

Dagens utvendige
stømuttak stilles til
rådighet for lading
av el-bil.
Hensyntas ved
bygging av nye
anlegg.

Redusere restavfall Tilrettelegger for
hensiktsmessig sortering på
byggene. På rådhuset
forsøker vi i løpet av høsten
en ordning for sortering av
plast.

Reduksjon i
restavfall

4% Tilrettelegger for
hensiktsmessig
sortering med
tilrettelegging med
containere og
dunker på
eiendommene. Det
er innført sortering
i 3 fraksjoner på
rådhuset, pappir,
plast og restavfall.
Samme praksis er
det tilrettelagt for i
nye NAV-kontorer i
Energiparken.

Redusere papiravfall Vi benytter i størst mulig
grad digital kommunikasjon,
bevissthet rundt å
minimalisere utskrift og
kopiering.

Reduksjon i
papiravfall

11 % Har tatt i bruk
webhotell i
gjennomføring av
byggeprosjekter,
dette medfører
betydelig redusert
pappirforbruk.

Sette miljøkrav til
leverandørene ved innkjøp

Deltar i nettverk for
klimavennlige bygg og
innovative anskaffelser.

Vi benytter og av
fylkesavtalen for innkjøp

Andel
leverandører med
miljøfokus
innenfor drift

75% Fylkesavtalen
benyttes. Målet var
80 pst.

Andel
leverandører med
miljøfokus
innenfor
investering

55% Vi setter konkrete
krav gjennom
kvalifikkasjonskrav
og
tildelingskriterier
ved nyanskaffelser
av bygg. Resultatet
ble 55 pst. mot ett
mål på 80 pst.

Gjennom internasjonalt
samarbeid bidra til gjensidig
kompetansebygging, i tråd
med FNs bærekraftsmål

Fredskorpsutveksling
mellom Taveta og Melhus
innenfor helsesektoren er
innvilget av Fredskorpset for
en 3-årsperiode fra 2017
-2020. Det innebærer 3
utvekslinger i løpet av 3 år,
der til sammen 6 personer
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

fra hver av kommunene
deltar. Hver utveksling varer
i 13 måneder. Vi har nå
startet 2.runde med
utveksling. Målet er
utveksling av kompetanse.

Rehabilitere 80
avløpsanlegg i året

Ant anlegg
rehabilitert
(ferdigattest)

50 Endte opp med 50
anlegg. ligger noe
under forventet (80
anlegg). Dette kan
i hovedsak
forklares gjennom
at to store
fellesanlegg som
var forventet
ferdigstilt i 2018
ikke har søkt
ferdigattest enda.

100% rapportering fra
virksomheter med
oljeutskillere

%
virksomheter med
årsrapport

10% Fristen for å
rapportere for 2018
er 1. april. Så langt
har 5 av ca60
oljeutsjkillere
rapportert.

Ant tilsyn i % 0% Arealforvaltning
har hatt vakanse i
to stillinger i 2018
slik at tilsyn
foreløpig ikke er
gjennomført.

Gjennomføre de vedtatte
tiltak i Klima-og energiplan

Teknisk drift har igangsatt
arbeid med å sikre bedre
kapasitet på nye
overvanssanlegg gjennom
revisjon av VA-norm.

Operativ Teknisk Vakt med
god kunnskap om
håndtering av ulike
hendelser

Antall
dokumenterte
beredskapsøvelse
r

0

Innbyggerne skal varsles i
god tid før planlagt
avstengning av drikkevann,
og så snart som mulig ved
akutte vannlekkasjer

UMS varsling benyttes
jevnlig ved behov.

Antall
utsendte UMS-
varsler

Ha gode rutiner for
tilsyn/miljøovervåking

Rutiner er på plass. Tilsyn
og miljøovervåking
gjennomøres i tråd med
disse.

Kommunestyret ber
rådmannen ta utgangspunkt
i FNs bærekraftsmål og
bruke dem som rammeverk
ved neste rullering av
kommuneplanens
samfunnsdel.

Arbeidet med
samfunnsdelen er satt til
2020.

Kommunen skal gjennom
forebyggendearbeid bidra
til å redusere faren for kriser
og ulykker.

De risikoområder områder i
oppfølgingsplanen som er
vurdert som mest kritiske er
under oppfølging.
Oppfølgingsmøte på
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

hendelser Brann i sykehjem
og skole er gjennomført
Beredskapsplaner og rutiner
foreligger og skal revideres.
Plan for større evakuering er
under utarbeidelse. Plan for
helsemessig og sosial
beredskap er
ferdig.Tiltakskort knyttet til
beredskapsarbeidet er
under utarbeidelse.

Kommunen skal ha en
beredskap som gjør den i
stand til å ivareta sitt ansvar
for kriser og ulykker

Det gjennomføres årlige
heldags beredskapsøvelser
(Sodd) som involverer hele
kriseledelsen. Det er
opprettet et kommunalt
beredskapsråd med årlige
møter. Det kjøres øvelser i
CIM annenhver måned. Det
ble gjennomført PLIVO-
øvelse 23.5.2017 hvor
legesentrene, ambulanse,
politi og brann delttok.
Øvelsen SODD 2018 er
gjennomført. Møte i
beredsskapsrådet
gjennomført mai 2018.
Samarbeisavtale med Røde
kors og Sanitetsforeningen
er inngått. Øvelsen Trident
Juncture følgesopp tett
inneværende høst.

Kommunen skal gjennom et
helhetlig og systematisk
arbeid bidra til at
samfunnssikkerhet og
beredskap integreres i all
kommunal virksomhet og
planlegging

Det er gjennomført
opplæring i Risiko og
sårbarhets analyser innenfor
helse-og omsorgssektoren.
CIM er tatt i bruk som et
gjennomåede verktøy i disse
analysene.Beredskapsplane
r for hver virksomhet er
utarbeidet.

Gjennomføre tilsyn for
byggesaker i henhold til
tilsynsstrategi

Antall
gjennomførte
tilsyn byggesak.

9 Gjennomført 9
tilsyn.
Måloppnåelse på
90 pst.

Riktige og oppdaterte
vannbaser i kartgrunnlaget

% vis
gjennomføring

80% Vannbasene er for
en stor del
oppdatert. Gjenstår
noe kvalitetssikring
av metode.

Gjennomføre gjeldende
planstrategi

Følges opp gjennom
pågående planarbeid. I 2018
områdeplan for Melhus
sentrum. Arbeidet med
områdeplanen for
Brekkåsen starter opp
høsten 2018.

Kommunen skal bidra til at
det nasjonale jordvernmålet
nås, ved en sterk
begrensning i
omdisponering av fulldyrka

Ant dekar
omdisponert areal;
jordlov (KOSTRA)

5

Ant dekar
omdisponert plan-
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Delmål Kommentar Måleindikator Resulta
t 2018

Kommentar

jord.(Landbruksplanen
3.1.1)

og bygningslov
(KOSTRA)

Sikre god samhandling
mellom Melhus kommune
og eksterne aktører innen
næringsarbeidet

Næringsrådet har arbeidet
med innspill til kommunens
nærings plan i tråd med
Stratgisk næringsplan for
Trondheimsregionen.
Planen blir lagt frem til
behandling høsten 2018.

Synliggjøre Melhus
kommune som en aktiv
næringslivskommune

Melhus kommune
synliggjøres som
næringskommune gjennom
utdeling av årlig
næringspris, utbetaling av
næringsstøtte, årlige
næringsbesøk for
kommunestyret, og gjennom
informasjon på kommunens
nettside. Her blir også tilbud
om førstelinjetjeneste til
nyetablerere fra kommunens
samarbeidspartner Proneo
AS markedsført. Det legges
ut månedlige nyheter om
næring på kommunens
facebookside med link til
næringsinformasjonen på
nettsiden. Det er
gjennomført vellykket kurs
for nyetablere høsten 2018.

Bidra til at beiteressursene
som ligger i innmark og
utmark tas i bruk til melk-og
kjøttproduksjon på både
storfe og sau. På denne
måten skal andelen
egenprodusert fôr økes, og
kulturlandskapet åpnes opp
slik at kulturverdiene og
naturmangfoldet
ivaretas. (landbruksplan
3.3)

Rydding av gammel
kulturmark er prioritert ved
bruken av kommunens
SMIL-midler. I 2018 ble det
bl.a gitt tilskudd til
ryddeprosjekter i Vollmarka
og ved Hovinterassene.

For brukere av utmarksbeite
er midler til å opprette
sperregjerder svært viktig,
og Melhus har de siste
årene fått midler til et
prosjekt ved Hovin.

Aktiv bruk av de juridiske
virkemidlene i jord-og
konsesjonslovgivningen ved
at vi stiller krav om bruk av
arealer til matproduksjon
ved kjøp av
landbrukseiendommer, og
ved godkjenning av
jordleieavtaler og
håndheving av driveplikt..

Kulturlandskap og
«fellesskapsverdiene» i
landbruket(Landbruksplane
n delmål 3)

Rapporteres ved årets slutt
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7.2.2 Organisasjon

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resultat
2018

Kommentar

Redusere sykefraværet Kontinuerlig arbeid jfr.
nærværsplan med
tiltak, allmøter og
individuell oppfølging
bl.a. i
medarbeidersamtalene.

Langtidsfravær
4% Kontinuerlig arbeid jfr.

nærværsplan, allmøter
og individuell
oppfølging bl.a. i
medarbeidersamtalene.
Målsetteing om et
langtidsfravær under
4,5 pst. er oppnådd.

Totalt fravær 5,9%

All aktivitet i virksomheten
skal gjennomføres uten det
påføres skade på
mennesker, materiell eller
miljø

Gjennomføres
regelmessige
vernerunder og
obligatorisk kurs i
arbeidsvarsling,
særskilt fokus innen
teknisk drift.

Antall
vernerunder

36 Til nå i 2018 er det
gjennomført 52
vernerunder. Det ble
registrert 28 avvik og
29 observasjoner.

Antall
skademeldinger

2 To personer skadd
med fravær i samme
ulykke i en
avløpspumpestasjon.
Varmt vann med høyt
trykk.

HMS-opplæring av
personale skal være høyt
prioritert

Samtlige ansatte hos
teknisk drift skal
gjennomfølre HMS-
kurs,
arbeidsvarslingskurs og
førstehjelpskurs.

Dokumenterte
kursdager (antall
kurs x
dager/kurs x
personer)

22

Personell skal få tilbud om
faglig utvikling og
oppdatering innenfor sine
fagområder

Samtlig har fortløpende
tilbud om å delta på
faglige kurs.

Dokumenterte
kursdager (antall
kurs x
dager/kurs x
personer)

47,5

Ansette lærlinger drift Antall
lærlinger

0 Utlyst hos Bygg og
eiendom, men ingen
kvalifiserte søkere.

Kontinuerlig arbeid med
organisasjonen med
grunnlag i
medarbeiderundersøkelsen,
10 –faktor –Teknisk drift
skal som minimum ligge på
landsnitt for enheter
registrert som Teknisk
virksomhet

Det arbeides med en
ny organisering av
Teknisk drift, samt
oppfølging av årets
arbeidsmiljøkartlegging.
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7.2.3 Tjenester

Delmål
Kommentar

Måleindikator
Resultat
2018

Kommentar

Hjemmesidene våre
skal være
brukervennlige og
selvforklarende

Kontinuerlig arbeid
med å øke
brukervennligheten,
samarbeid med IT og
digital samhandling.

Målt fornøydhet
tilgjengelighet gjennom
brukerundersøkelse
byggesak

5,3 Resultatet er det
samme som i 2017
og noe under
målsettingen. Det
scores høyt på
muligheten for
timeavtale, men
fornøydheten i
forhold til muligheten
til å snakke med
saksbehandler på
telefon og åpningstid
for oppmøte på
servicesenteret
trekker ned. Hvor
tilgjengelige
saksbehandler skal
være til enhver tid må
vurderes opp mot
muligheten til å
skjerme seg for å få
jobbet konsentrert
med saker, noe som
er viktig for å få ned
saksbehandlingstida.

Kort responstid ved
bestilling av
forhåndskonferanser

Fortløpende arbeid
med å få ned
responstiden.

Ant dager
gjennomsnittlig responstid

11 Gjennomsnittlig
responstid for avtale
om
forhåndskonferanse
er satt til 10 dager.
resultatet for 2018
viser at denne i
gjennomsnitt lå på
11. dager.

Alle skal ha fått sitt
første svar på alle
byggesøknader
innen tre uker

Ant dager responstid
første svar byggesa

12 Gjennomsnittlig
responstid i 2018 var
på 12 dager. Dette er
ni dager under det
som er satt som
maksimalt antall
dager.

Kompetanse
fagmiljø og
rekruttering
(Landbruksplan pkt
3.3)

Landbruksforvaltningen
har i samarbeid med
Hølonda og Melhus
Bondelag søkt
Fylkesmannen om
midler til gjennomføring
av møteserier i 2018
-2020 med tema
grovfordyrking,
klimautfordringer i
landbruket, drenering
og nydyrking.
Planlegger bruk av
eksterne
foredragsholdere.

Oppdatert
hjemmeside med
aktivitet og utvikling
av virksomhetens
prosjekter

Prioritert arbeid,
videreutvikles
fremover.

Antall klikk på siden
som fås av IKT

5 291 Over målsetningen
som var på 5000
klikk.
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

I forbindelse med
eventuelt
regnskapsoverskudd
bes rådmannen om
å prioritere
digitalisering av
byggesak slik at e-
byggesak kan
innføres i Melhus
kommune. Arbeidet
med innføring av e-
byggesak startes
opp i løpet av 2018.
Det vil være naturlig
og kontakte
Trondheim
kommune da de har
erfaring med
innføring av e-
byggesak

Arbeidet er startet opp

Riktig bemanning i
forhold til antall
saker. Effektiv og
korrekt
saksbehandling .

Brukerundersøkelser
sendes ut fortløpende
hele året.

Resultat for brukere
brukerundersøkelse
byggesak

4,1 Resultatet ligger over
landsgjennomsnittet
og rådmannen er
fornøy med
utviklingen. Det
jobbes kontinuerlig
med forbedring.

Antall søknader med
overskredet lovpålagt frist
12 uker (KOSTRA C2 c)

1 I 2018 var det kun en
sak hvor lovpålagt
frist på 12 uker ble
overskredet.
Tilsvarende for 2017
var 17 saker.

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
byggesak (oppdragsliste)

21,4 Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
er redusert fra 32,9
dager i 2017 til 21,4
dager i 2018. Siden
2016 er
saksbehandlingstiden
halvert.

Antall
dispensasjonssaker med
overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid
(oppdragsliste)

0 Sett i forhold til at
kommunen har hatt
vakanse i en stilling i
deler av 2018 er
rådmannen svært
godt fornøyd med
resultatet.

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid private
forslag til
detaljregulering (KOSTRA)

216 Kostrarapportert tid
for kommunens
administrative
tidsbruk.

Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid
opprettelse av
grunneiendom:

45 Lovkravet er 112
dager. Kommunen
har ett mål på å innfri
innen 55 dager.
Målet for 2018 ble
oppfylt.

Vintervedlikeholdet
av gang-og
sykkelveger skal
være i henhold til

Serviceerklæring
mangler beskrivelsefor
helseinstitusjoner,
følges opp.

Antall avvik og
registrerte klager

7
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat
2018

Kommentar

vedtatt
serviceerklæring

Tydeliggjøre
innholdet og
forståelsen av
tjenestebeskrivelsen,
videreutvikle denne

Økt bevistgjøring hos
driftsledergruppen, tas
blant annet opp i
medarbeidersamtalene.

Måling av tjenester,
renhold

Personlig sørvis og
virksomhetsbesøk
gjennomføres for å få
bedre måloppnåelse.
Økt personlig sørvis
oppnås med kursing av
hver enkelt
medarbeider innenfor
renholdstjenesten.

Måle
renholdskvalitet

Renholdsavdelingen i
Melhus kommune
jobber ihht.
Innemiljøstandarden.
Denne standarden
bygger på samspill
med virksomhetene for
å ivareta krav til
innemiljø for brukerne i
våre bygg. Her er det
definerte standarder for
objektive målinger som
utføres årlig.

Høyeggen skole er
den skolen i Melhus
kommune med flest
elever. De ble ikke
tilgodesett med nye
lekeapparater i
potten Melhus
kommune satte av i
budsjettet 2017-
2020. Da det står
igjen midler i denne
potten ber
kommunestyre
rådmannen gå i
dialog med
Høyeggen skole
vedrørende behov
for nye
lekeapparater og
lyssetting på skolen.
Komite for oppvekst
og kultur holdes
løpende orientert om
fremdriften.

Se vedtakskontroll.
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7.2.4 Folkehelse

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Ha løpende oversikt
over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer
etter folkehelseloven

Melhus kommune har
løpende oversikt over
de viktigste
indikatorene for
helsetilstand og
påvirkningsfaktorer
ved hjelp av årlig
Folkehelseprofil fra
Folkehelseinstituttet.
System for å ha
løpende oversikt over
øvrige faktorer og
indikatorer skal etter
planen utarbeides i
løpet av høst og vår
2018/2019.

Sørge for
kunnskapsbasert
folkehelsearbeid i
organisasjonen

Det vil arrangeres
kurs etter behov i
løpet av 2019 for alle
kommunens enheter
om folkehelselovens
krav og hva
kunnskapsbasert
folkehelsearbeid
innebærer. Kursene
vil bli arrangert i
samarbeid med
regionale
myndigheter og
kompetansemiljø.

Sikre samordnet
folkehelsearbeid

I tråd med dokument
om "Organisering av
Melhus kommunes
folkehelsearbeid" vil
det bli opprettet en
tverrfaglig
arbeidsgruppe for
folkehelse i løpet av
høsten 2018 for å
koordinere
folkehelsearbeidet på
tvers av sektorer og
enheter.

Oppdatert friluftsplan
som følges opp

Det gjenstår noe
arbeid på
friluftsplanen

Rent vann og sikker
vannforsyning til
kommunens
abonnenter

Bedre Vann
indikator –
kvalitetsindeks for
vannforsyningsanlegg

Resultatene fra
Bedre Vann
foreligger ikke per
dato.

Reduksjon av utslipp
fra kommunale
avløpsanlegg til
bekker og vassdrag

Bedre Vann
indikator –
kvalitetsindeks for
avløpsanlegg

Resultatene fra
Bedre Vann
foreligger ikke per
dato.

Folkehelseaspektet
skal reflekteres i alt
utviklingsarbeid og
tjenesteproduksjon

Standardheving av
bygningsmassen som
et virkemiddel i
folkehelsearbeidet.

Standardheving
av bygningsmassen.
mill.kr./år.
Vedlikeholdsplan

8 Bedre enn
forventet

Kommunestyret ber
rådmannen utrede

Vedtak i KST i sak
47/18:
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

innfasing av
spyletoalett i
kommunens egnede
boliger. Rådmannen
vurderer antall og hvor
dette er mest
hensiktsmessig.

Innfasing av
spyletoalett vurderes
ved nye omsorgsbygg
og større
renoveringsprosjekter.
Utover dette vil
omsorgstrappa
brukes som en
vurderingskilde for
bruk av spyletoalett
og annen
velferdsteknologi.

Kommunestyret
oppfordrer rådmannen
å legge til rette for at
det etableres isflater
ved alle skolene på
egnet areal i
vintersesongen.

Tilrettelegging for
bruk av utvendige
spylepunkt for at
f.eks. FAU ved
skolene kan ta ansvar
for å legge is.

God bortleding av
overvann fra
kommunale veger
reduserer kostnadene
med vegvedlikehold

Antall km
kommunal veg hvor
veggrøfter utbedres

Avløpspumpestasjoner
skal være effektive og
energiøkonomisk, og
en sikker arbeidsplass

Igangsettes så snart
det er ledig kapasitet
ved teknisk drift.
Prosjektering kan
starte høsten 2018.
Antall stasjoner
rehabilitert i 2017 er 1

Antall rehabiliterte
avløpspumpestasjoner

0

Tilrettelegging for
arbeidstrening-og
praksisplasser

Antall plasser for
arbeidsutprøving og
praksis på forespørsel
fra NAV,
flyktningetjenesten og
andre

8 Gjennomført i
samarbeid med
NAV, Escala,
Euroskolen og
LOTA. Så langt i år
har/er 6 vært hos
Bygg og eiendom
på
arbeidsutprøving.

Legge til rette for
befolkningens
deltagelse i
folkehelsearbeidet
gjennom
ressursgruppe for
folkehelsearbeid

I tråd med
dokumentet
"Organisering av
Melhus kommunes
folkehelsearbeid" vil
det bli opprettet en
Ressursgruppe for
folkehelse (tidligere
Folkehelseforum) i
løpet av høsten 2018.

Åpne bygg Utleie, mill. kr. / år.
Kto.
16290, 16300, 16500
og 16502. Husleie og
bilettinntekter.
Budsjettet er målet,
regnskapet resultatet.

8,1 Bedre ressultat enn
budsjettert for
2018, men liten
nedgang fra 2017.
Kan være med
bakgrunn i
driftsutfordringer i 2
av våre bassenger.
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7.2.5 Økonomi

Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

Holde tildelt netto
budsjett

Regnskapsoverskudd
på 1,9 mill. kroner
innenfor område
Plan-og utvikling
ekskl.
selvkostområdene.

Prosentvis avvik
fra budsjett totalt

5,1 % Arealforvaltning gikk
med ett overskudd påkr
248 470,-ekskl.
selvkostområdene i
2018.

Teknisk drift gikk med
ett underskudd påkr
300 953 i 2018. Dette
ble i sin helhet dekket
inn gjennom bruk av
overskuddsfond på
enheten.

Bygg og eiendom gikk
med ett overskudd påkr
944 910,-i 2018.

Plan gikk med ett
overskudd påkr 714
180,-i 2018.

Økonomien utenfor
selvkost i balanse

Avvik fra
budsjett kart og
oppmåling utenfor
selvkost

1 % Tjenesten gikk i balanse
i 2018

Avvik fra
budsjett
landbruksforvaltning,
landbruksvikar og
friluftsliv

4,8% Landbruksvikartjenesten
hadde noe høyere
inntekt enn budsjetter i
2018. Derfor gikk
tjenesten med et
overskudd påkr 171
000,-.

Økonomien innenfor
selvkost i balanse

Avvik fra
budsjett byggesak

4,4% For første gang på
mange år gikk tjenesten
med overskudd. Det er
satt avkr 235 000,-til
selvkostfond på
byggesak.

Tapt gebyr
byggesak

10866 Resultatet er en klar
forbedring fra 2017,
hvor kommunen taptekr
126 504,-.

Avvik fra
budsjett
planbehandling

11,7% Det er avsattkr 337
000,-på fond selvkost
plansak. Overskuddet
skyldes i hovedsak
vakanse i planstilling
deler av året samt
gebyrinntekter noe over
budsjett.

Tapt gebyr
planbehandling

74978 Det er tapt gebyr i tre
planskaer grunnet
oversitting av
saksbehandlingsfrist.
Kommunen har hatt
vakanse i en stilling
deler avåret og dette
har gått ut over
kapasiteten.

Tapt gebyr
dispensasjoner

2038 Vakanse i stilling har
gjort at kapasiteten
innenfor området har
vært redusert, resultatet
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

er likevel betydelig
bedre enn i 2017 da
kommunen taptekr 62
000 i gebyr.

Avvik budsjett
kart og oppmåling
selvkost

-18,4% Tjenesten gikk med
betydelig underskudd i
2018. Hele avsetningen
fra tidligere år påkr 370
094,-måtte brukes til å
dekke opp underskudd.
Dette i seg selv var ikke
nok og et underskudd
underskudd påkr 21000
blir fremført til dekning i
senere år.

FDV-kostnader pr.
kvadratmeter bygg

Fokus på riktig nivå
på ressursbruk for
forvaltning, drift og
vedlikehold av
bygningsmassen

Ramme B&E
5601 / samlet areal
bygningsmasse

382 % Bør økes for å unngå
fremtidige investeringer
som følge av for dårlig
vedlikehold. Økes
gradvis gjennom
standardheving av
eksisterende
bygningsmasse og nye
bygg. I det ligger
reduserte
energikostnader samt
mer driftsvennlige bygg
og reduserte
vedlikeholdskostnader
pga robust materialbruk.

Renholdskostnader
pr. kvadratmeter

KOSTRA Rådmannen har satt
fokus på å benytte
KOSTRA nå i år og har
fått litt hjelp fra
spesialist fra
Kommunalteknisk
forening. For 2018
bruklte kommunen i snitt
160kr pr m2. Dette er
litt lavere enn
landssnittet.

Vurdere
interkommunalt
samarbeid innenfor
tilsyn etter
forurensingsloven

Ikke startet opp

Digital
saksbehandling
innenfor plan og
byggesak

Rådmannen har
startet et samarbeid
med Midtre Gauldal
og Skaun for å
vurdere felles
prosess for
anskaffelse av
nødvendig
programvare.
Anskaffelsener
planlagt i løpet av
2019.

Driftsutgifter pr.
kvadtratmeter bygg

KOSTRA, tabell
07142
eiendomsforvaltning
for utvalgte
kommunale
formålsbygg-

Benytter tabell 12047
fra SSB. For 2018 er det
bruktkr 583 per m2.
Nivået må hele tiden
sees i sammenheng
med behovet for å
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Delmål Kommentar Måleindikator Resultat 2018 Kommentar

nøkkeltall (K).
Utgifter til drift i
kommunal
eiendomsforvaltning
pr. kvadratmeter-
Enhet kroner. Mål:
2018 EKG07
kostragruppe 07

ivareta byggets verdi.

Rasjonell
renholdsdrift

Årsverk pr.
kvadratmeter
renholdsareal

System for dette
utarbeides.

7.3 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Beskrivelse Regnskap 2018 Reg budsjett 2018 Avvik 2018 Regnskap 2017

Plan og utvikling

Sum netto
lønnsutgifter 62 514 778 63 441 197 -926 419 63 548 362

Sum andre
driftsutgifter

53 564 227 53 718 796 -154 569 51 178 282

Sum driftsinntekter -50 211 209 -49 359 585 -851 624 -43 875 232

Avvik 65 867 796 67 800 408 -1 932 612 70 851 412

Tall for 2017 er ikke helt sammenlignbare pga omorganiseringer.

REGNSKAP / BUDSJETTAVVIK PR ENHET

Regnskap 2018
Desember

Budsjett 2018
Desember Avvik Desember Avvik i %

Plan og utvikling
kommunalsjef

1 226 1 260 -34 -2,70%

Bygg og eiendom 40 975 41 912 -936 -2,20%

Arealforvaltning 8 485 8 734 -248 -2,80%

Teknisk drift 10 569 10 569 0 0,00 %

Selvkost 957 0 957

Plan 6 248 6 961 -713 -10,20%

SUM Plan og
Utvikling

68 460 69 436 -974 -1,40%
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8 Virksomheter utenfor kommunen

Tjeneste (T) Regnskap
2018

Justert
budsjett

Budsjett-
avvik

Regnskap
2017

Endring
siste år

Endring
i %

Revisjon Midt-Norge IKS 1 193 1 193 0 1 147 46 4%

Sekretæriat for kontrollutvalget 376 371 5 360 16 4%

Arbeidsgiverkontrollen 773 838 -65 759 14 2%

Melhus kirkelig fellesråd 8 947 8 684 263 8 696 251 3%

Andre religiøse formål 377 295 82 347 30 9%

Driftstilskudd Prestgårdslånna 125 125 0 100 25 25%

Driftstilskudd "Gamle Hovin" 40 40 0 65 -25 -38%

Tilskudd til Gaula Natursenter 250 250 0 250 0 0%

Vertskommunesamarbeid,
Rovdyr

31 30 1 30 1 4%

Gauldal Brann og redning IKS 14 194 13 811 383 13 830 365 3%

Trondheimsregionen 475 438 37 361 114 32%

Tilskudd til 17. mai arrangement
i Nedre Melhus

51 20 31 20 31 157%

Tilskudd til næringsforeningen i
Tr.reg.avd.Melhus

150 150 0 150 0 0%

Sagauka 495 442 53 449 47 10%

Vannområdesekretariatet for
Gaula

40 60 -20 60 -20 -33%

Regionrådet Trondheim Sør 0 50 -50 0 0

SUM 27 517 26 798 720 26 624 894 3 %

KOMMENTARER TIL BUDSJETTAVVIK

Melhus kirkelig fellesråd: Her er det overført reguleringspremie pensjon samt effekt av lønnsoppgjøret
ihht tidligere praksis, dog uten at det er vedtatt tilleggsbevilgning i kommunestyret.

Gauldal Brann og Redning: Her er det overført i hht budsjett vedtatt i representantskapet oktober 2017,
dog uten at det samme beløpet var innarbeidet i kommunebudsjettet, noe som kom for dagen ultimo
2018.

Ift Regionråd Trondheim Sør, kan vi ikke se å ha mottatt regning, ei heller er det gjort avsetning for 2018.
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9 I nvestering

9.1 Avslutning av investeringsprosjekt

På nedfor nevnte prosjekter er arbeidene avsluttet og det viser et totalt mindreforbruki henhold til vedtak
på kr 127.516,-. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på Rehabilitering av Flå skole og merforbruk på
brannstasjoner Hølonda og egenfinansiering av sakden i Miljøgata.

Under tabellen er hvert enkelt prosjekt beskrevet litt nærmere.

Vedtak Prosjektnr. Prosjektnavn Vedtak
Totalt

medgått Mer/mindreforbruk

K 16/14,
39/14, 80/14

2311 Rehabilitering Flå skole 46 200 000 45 308 235 891 765

K 62/13 2321 Erverv grunn Hølonda
Kirke

100 000 101 450 -1 450

K 60/14 2333 Miljøgata
-forsikringsoppgjør

5 000 000 5 320 149 -320 149

41/14,
100/17,
59/18

2354 Brannstasjoner Hølonda 6 118 000 6 579 635 -461 635

K 109/15 og
118/16

2382 Diverse investeringer
Bygg og Eiendom

23 254 000 23 092 674 161 326

K 78/17 2395 Rosmælen skole og bhg,
vannskade.forsikringssak

650 000 753 604 -103 604

K 100/17 2408 Lenavegen 3:
Brannvernkrav og
taklekkasje

1 000 000 1 037 893 -37 893

K 42/18 2414 Gimse skole,
varmepumpe

1 350 000 1 382 981 -32 981

K 42/18 2415 Nye grunnvannsbrønner
ved Buen

625 000 592 864 32 136

SUM 84 297 000 84 169 484 127 516

Prosjektene er finansiert med:

Lån 64 189 158

Merverdiavgfitskompensasjon 14 123 443

Fondsmidler 524 948

Tilskudd 5 331 935

Sum finansiering 84 169 484

Forslag til benhadling av mindreforbruk:

Bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere avsluttede
prosjekter

-149 158

Mindre påløpt merverdiavgfitskompensasjon 359 557

Mottatt mer i tilskudd enn budsjettert -107 935

Mindre bruk av fond enn forutsatt i vedtaket 25 052

Sum 127 516

Prosjekt 2311 –Ervev grunn ved Hølonda kirke
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Arealet er overskjøtet og makeskifteavtalen er ferdig. Melhus kommune ble stevnet av motpart i
makkeskifteavtalen. Dette med utgangspunkt i at han hevder han har lidt økonomisk tap på grunn av lang
saksbehandlingstid. Saken har gått i tingretten og Melhus kommune fikk medhold i at det ikke forelå noe
erstatningsgrunnlag i saken. Saken er i ettertid anket til lagmannsretten. Forventet dom i lagmannsretten i
løpet av april 2019. Økonomisk bevilgningen oppbrukt og prosjektet avsluttes.

Prosjekt 2333 –Miljøgata - forsikringsoppgjør

Det ble inngått forlik mellom partene uken før planlagte hovedforhandlinger i Tingretten.

Totalkostnaden for Skaden i Miljøgata ble på kr 5.320.149,-. Dette ble i henhold til vedtak forskuttert med
lån inntil avklaring om skadeoppgjøret ble avgjort. Skadeoppgjøret ble på kr. 5.000.000,-, resterende er
finansiert med ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2354 –Brannstasjoner Hølonda

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Ny Korsvegen brannstasjon stod ferdig i 2017 og Gåsbakken ble
overlevert nov. 2018. Merforbruket er finansiert med ubrukte lånemidler og husleien til Gauldal Brann og
redning økes tilsvarende.

Prosjekt 2382 –Diverse investeringer Bygg og Eiendom

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Garderobedelen i Melhushallen er rehabilitert. Nye gymsalgulv på
Høyeggen, Rosmælen, Hovin, Brekkåsen og Eid skoler. Nye guloverflater på Hovin skole. Ved Flå
Eldresenter ble det installert sprinkleranlegg. Til dette ble det søkt Husbanken om tilskudd, det ble
oppnådd kr 754.000,- i tilskudd. Prosjektet avsluttes med et merforbruk i henhold til vedtak, men på grunn
av tilskuddet og mer påløpt merverdiavgiftskompensasjon avsluttes prosjektet med et merforbruk på kr
29.267 som er finansiert med ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2395 –Forsikringssak Rosmælen skole

Forsikringssaken er avsluttet og oppgjøret fra forsikringsselskapet er utbetalt.

De totale utgiftene for prosjektet på kr 753.604,- er finansiert gjennom forsikringsoppgjør på kr. 577.935,-,
påløpt merverdigavgiftskompensasjon på kr 150.721,- og bruk av fond «egenandel for forsikringssaker»
på kr 24.948,-.

Prosjekt2408 –Lenavegen 3: Brannvernkrav og taklekkasje

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Arbeidene ble avsluttet i 2018 med rehabilitering av bad, skifte av
vinduer og legging av nytt tak. Merforbruket er finansiert med ubrukte lånemidler, og påløpt
merverdigavgiftskompensasjon.

Prosjekt 2414 –Gimse skole - varmepumpe

Varmepumpe igangsatt og er i driftsfase, prosjektet kan avsluttes. Merforbruket er finansiert med ubrukte
lånemidler, og påløpt merverdigavgiftskompensasjon.

Prosjekt 2415 –Grunnvannsbrønner ved Buen

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Ny produksjonsbrønn er etablert og varmepumpen på Buen er i drift
igjen.
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9.2 Status pågående investeringer

Prosjekt Budsjett Bokført
Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

2280 -Ny
Hovin
barnehage

34108009 33754428 34108009 0% 2019-12-31 Bygget er ferdigstilt og tatt i
bruk., Det gjenstår å
opparbeide fortau inn til
barnehagen, dette må ses i
sammenheng med eventuel
utbygging av omsorgsboliger.
Prosjektet ses i sammenheng
med utvidelse til 6 avdelings
barnehage

2308
-Utrede
barnehagel
øsning ved
Rosmælen

400000 0 400000 0% 2019-04-20 Prosjektet erikke startet opp på
grunn av kvikleireproblemene
på Kvål

1225
-Kjøp av
konkurrans
egjennomf
øringsverkt
øy

300000 154000 154000 48,7

%

2018-12-31 Det gjenstår integrering mot
arkiv, dette vil komme på plass
i løpet av februar.

1594 -Ny
Lundamo
skole og
barnehage
og
idrettsanle
gg

13047485
8

129515648 13047485
8

0% 2019-12-31 Skole og barnehage ferdig.,
Fortau langs Lundadalsveien er
under opparbeidelse. Det er i
samarbeid med heimdal sag en
avtale om samordning om
bygging av gangvei langs den
enesiden av Lundadalsveien.
Det er inngått utbyggingsavtale
med utbygger om dette

2304
-Utrede
skolekapas
itet i Nedre
Melhus

1 600000 1 324011 1 600000 0% 2022-02-01 Plan for skoleområdet på
Gimse er ferdig. Egen sak ble
lagt frem før jul for KST.

Assisterende prosjektleder er
engasjert. Arbeidet med
kravspesifikasjon for ny skole
og idrettshall er igangsatt.
Konkurranse vil bli gjennomført
våren 2019.

2311
-Rehabilite
ring Flå
skole

36960000 36324202 36324202 1,7% 2018-11-30 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes. Eksisterende skole er
rehabilitert og det er bygd ny
idrettshall med garderober
samt nye klasserom.

2313
-Hølonda
helsehus,
utredning
av ny
demensav
deling

31 222010 30896458 31 222010 0% 2019-07-31 Prosjektet er i hovedsak ferdig,
men det gjenstår eventuelt
replanting og noe
oppretingsarbeid i
uteområdene., Sansehagen og
uteområdet forventes ferdigstilt
sommeren 2019

2319
-PAL-
prosjekt

11 875000 9502508 11 875000 0% 2019-12-31 Elevene ved Melhus vgs. og
Skjettlein vgs. har kommet gått
i gang med hus nr. 3. og er
planlagt ferdig skoleåret
2018/2019. Eventuelle
gjenstående arbeider vil bli
utført høsten 2019
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

2321
-Erverv
grunn ved
Hølonda
kirke

100000 101 450 101 450 -1,5% 2019-10-31 Arealet er overskjøtet og
makeskifteavtalen er ferdig.
Melhus kommue ble stevnet av
motpart i makkeskifteavtalen.
Dette med utgangspunkt i at
han hevder han har lidt
økonomisk tap på grunn av
lang saksbehandlingstid. Saken
har gått i tingretten og Melhus
kommune fikk medhold i at det
ikke fårelå noe
erstatningsgrunnlag i saken.
Saken er i ettertid anket til
lagmannsretten. Forventet dom
i lagmannsretten i løpet av april
2019. Økonomisk sett er
prosjektet ferdig og kan
avsluttes.

2328
-Rehabilite
ring Kroa
Eldresente
r

24560000 22396573 24560000 0% 2019-12-31 Gjenstår arbeider utomhus og
bytte av ventilasjonsanlegg.

2333
-Miljøgata
-forsikring
soppgjør

6000000 5320150 5320150 11,3

%

2018-12-31 Det ble inngått forlik mellom
partene uken før planlagte
hovedforhandlinger i
Tingretten.

Totalkostnaden for Skaden i
Miljøgata ble på kr 5.320.149,-.
Dette ble i henhold til vedtak
forskuttert med lån inntil
avklaring om skadeoppgjøret
ble avgjort. Skadeoppgjøret ble
på kr. 5.000.000,-, resterende
er finansiert med ubrukte
lånemidler.

2337
-Etablerin
g av
Brakkeløsn
ing ved
Høyeggen
skole

13300000 10659572 13300000 0% 2019-12-31 Paviljongen montert og tatt i
bruk.D. Arbeider med
garderobeløsning på skolen vil
bli igangsatt våren 2018.
Forventet ferdig sommeren
2019

2338
-Utvidelse
av
storbarnsa
vdeling ved
Lundamo
Barnehage

400000 356795 400000 0% 2019-08-31 Det mangler å sette opp ute
bod som erstatning for arealet
som ble benyttet til garderobe.,
Arbeidet utføres våren 2019
Ses i sammenheng med
prosjekt 2380

2354
-Brannsta
sjoner
Hølonda

6100000 6561 629 6561 629 -7,6% 2018-10-31 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes. Ny Korsvegen
brannstasjon stod ferdig i 2017
og Gåsbakken ble overlevert
nov. 2018.

2375
-Kunstgre
ss Kvål
inkl.
tomteerver
v

9996000 9383740 9996000 0% 2019-08-31 11 og 5 er banene er ferdig.
Det gjennstår noe
opparbeidelse rundt banene.
Dette arbeidet vil bli utført til
våren 2019.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

2377
-Garasje
(utvendig
lager for
granulat)

1 440000 1 127599 1 440000 0% 2019-06-30 Arbeidet er kommet godt i gang
og forventes ferdig i løpet av
våren 2019

2380
-Forsikring
ssak
Lundamo
barneskole
(2015)

121 038 70265 121 038 0% 2019-08-31 Forsikringsaken er ferdig.
Restbeløp er inventar som ses
sammen med utvidelse av
storbarnsavdeling ved
Lundamo barnehage for
etablering av utebod

2382
-Diverse
investering
er Bygg og
Eiendom

18000000 18000000 18000000 0% 2018-02-28 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes. Garderobedelen i
Melhushallen er rehabilitert.
Nye gymsalgulv på Høyeggen,
Rosmælen, Hovin, Brekkåsen
og Eid skoler. Nye guloverflater
på Hovin skole.

2384
-Kjøp av
kommunal
e boliger
2015

43495711 43495711 43495711 0% 2018-08-30 Prosjektet er avsluttet i 2.tertial
2018.

2385
-Utvidelse
til 6
avdelings
barnehage
ved Hovin
barnehage

4200000 2959404 4200000 0% 2019-09-30 Bygningsmessige arbeider er
ferdig og avdelingen er tatt i
bruk. Det gjenstår en del
arbeider utvendig. Disse
arbeidene vil bli utført til
sommeren 2019.

2386
-Treningsa
pparat i
krysset
Lenavegen
/Rådhusve
gen

328651 328651 328651 0% 2018-06-30 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes

2388 -Ny
barnehage
Korsvegen

39800000 1 823803 3980000 90% 2020-06-30 Ny anbudskomkurranse mars
2019. Forventet byggestart juni
med ferdigstillelse juni 2020.

2390 -Ny
barnehage
Ler

17200000 5383250 6300000 63,4

%

2019-11-01 Tomt er ervervet og
infrastruktur er etablert.
Bygging av barnehage er utsatt
pga at behovet for ny
barnehage ikke er tilstede i
øyeblikket.

2393
-Velferdst
eknologi
Horg
sykehjem

1 070000 55550 1 070000 0% 2019-12-31 Oppstartsmøte
pasientvarslingsanlegg Horg
29. mars 2019

2395
-Forsikring
ssak,
Rosmælen
skole og
barnehage,
vannskade

520000 602883 602883 -
15,9

%

2018-12-31 Forsikringssaken er avsluttet
og oppgjøret fra
forsikringsselskapet er utbetalt.
Prosjektet kan avsluttes.

2397
-Velferdst
eknologi

800000 156548 800000 0% 2019-12-31 Arbeider med mindre utstyr
påbegynt. Hovedprosjekt utsatt
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

ved Buen
omsorgsse
nter

til 2020

2398
-Lokaler til
kommunal
e vigsler

79168 79169 79169 0% 2018-06-30 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes

2399
-Forsikring
ssak,
Høyeggen
skole,
vannskade

256281 256281 256281 0% 2018-05-31 Prosjektet er avsluttet i 2.tertial
2018.

2400
-Diverse
investering
er Bygg
Eiendom
(2018)

16000000 8633471 16000000 0% 2019-12-31 Dette er et prosjekt som pågår
over flere år. For 2019 vil det bli
prioritert arbeider i Lenavegen
33-59, Eid skole, Gåsbakken
skole, Hovin skole, Lundamo
Legesenter samt mindre tiltak.

2401
-Kjøp av
kommunal
e boliger
2018

32550000 8080000 32550000 0% 2020-12-30 Benyttet deler av netto
kostnadsramme til boligprosjekt
Strandvegen. (8 leiligheter og 2
hybler) Resterende av
kostnadsrammen vil bli benyttet
til prosjektet Midttun,
ferdigstilling innen 2020. (18
leiligheter)

2402 -Nytt
dørlåssyst
em Melhus
Rådhus

960000 0 960000 0% 2019-04-30 Under prosjektering

2403 -Nye
Basseng
lys, Buen
bad

240000 6508 240000 0% 2019-08-31 Problem med å finne
lysutrustning som kan brukes.
Prøveløsning på en lyskilde
iverksatt. Utsatt til i sommer når
bassengdrift er stoppet.

2404
-Presttrøa
barnehage,
overf. av
jord etter
rassikring

110000 110000 110000 0% 2018-09-30 Prosjektet er utført og kan
avsluttes

2405
-Utskiftnin
g av El kjel
ved Buen
Omsorgss
enter

2440000 1 258269 2440000 0% 2018-12-31 Etablering av ny varmesentral
bli bli utført våren 2019
Grunnarbeider og fremlegging
av rørsystem og brønner er
utført. Antatt ferdigstillelse juni
2019.

2406
-Meråpent
bibliotek

200000 0 200000 0% 2018-12-31 Henger sammen med
eksisterende dørlåssystem som
er utdatert, kan ikke
oppgraderes og må utbyttes.
Under prosjektering.

2407
-Plakatmo
nter på
utsiden av
Melhus
Rådhus

160000 0 160000 0% 2018-12-31 Prosjekt i samarbeid med
"Bygg og eiendom" og "Kultur
og fritid". Under prosjektering.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

2408
-Lenavege
n 3:
Brannvern
krav og
taklekkasje

800000 830314 830314 -3,8% 2018-10-31 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes. Arbeidene ble
avsluttet i 2018 med
rehabilitering av bad, skifte av
vinduer og legging av nytttak.

2409
-Prosjekte
ring
utfasing av
eksisteren
de
oljekjeler

280000 0 280000 0% 2018-05-31 Prosjekteres av eksterne
rådgivere. Sweco er engasjert
og skal levere en rapport i løpet
av mai.

2410
-Lekeappa
rater skole
og
barnehage
r

1 500000 315180 1 500000 0% 2018-12-31 Under arbeid, forventet fullført
våren 2019

5304
-Digitaliser
ing av plan
arkiv

5930169 5846542 5930169 0% 2018-10-31 Prosjektet er på det nærmeste
fullført. Resterende midler
brukes til etterscanning av
aktuelle dokumenter.

6705
-Overflate
vann Kvål
sentrum

2000000 1 805137 200000 90% 2018-12-31 Prosjektet er ferdig.Grunnlag
for fremdtigi utbedring
produsert

6707
-Gang og
sykkelveg,
Nævsvege
n

680000 242036 100% Reguleringsplanen sendt til 2.
gangsbehandling.

6708
-Bekkeluk
king
Presttrøa-
E6

1 700000 126278 1 700000 0% 2025-01-01 Prosjektet er utsatt, og planlagt
oppstart er i 2021. Kan bli
igangsatt tidligere som en del
av arbeidene med ny E6 i
samme område.

6812
-Investerin
gsbehov
maskinpar
k -teknisk
drift

9873400 9693824 9873400 0% Det er innkjøpt Feiemaskin,
hjulgraver og traktor

6813
-Kregnesb
akken

2200000 648111 2200000 0% 2022-12-31 Skisseprosjekt ferdig.
Multiconsult anbefaler alternativ
V0 ut ifra et
kostnadsperspektiv, og
alternativ V3 ut ifra et
trafikksikkerhetsperspektiv.
Rådmannen vurderer det
hensiktsmessig å gå videre
med alternativ V0 til neste fase.
Dette skal opp til behandling i
komité for teknikk og miljø
10.01.19.

6818
-Gang og
sykkelveg
Losenkryss
et-

7880000 1 137805 100% Det gjennomføres forhandlinger
med Trøndelag fylkeskommune
om hvordan gang-og
sykkelvegen skal realiseres.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

Hermansta
d

6820
-Kartleggi
ng og
ajourføring
av
befolkede
områder i
Melhus

501 079 501 079 501 079 0% 2018-08-31 Prosjektet eravsluttet i 2.tertial.

6822
-Lykkjvege
n

2960000 3017333 3270000 -
10,5

%

2019-08-01 Det gjenstår oppretting og
ferdigbefaring etter
entreprenørs ferdigstillelse.
Ferdigstillles vår/sommer 2019.

6825
-Gatelys,
lovpålagt
energimåli
ng

9840000 6348568 9840000 0% 2021-12-31 I 2018 ble det gjennomført
utskifting av ca. 300 armaturer
med påfølgende rehablitering
av tilstøtende gatelys,
ledningsanlegg og
strømforsyninger.

Merforbruk på ca. 1 million av
budsjett skyldes større
kapasitet hos entreprenører.
Prosjektet er fremdeles
innenfor sine økonomiske
rammer.

6826
-Plasthall
Søregga

800000 94439 800000 0% Envinas gamle plasthall i
Varmbu er kjøpt på "rot" og blir
nå benyttet som maskin-og
utstyrslager.

6827
-Sanering
av bruk nr
016-Fremo
bru

500000 500000 0% Prosjektet er lagt på is i
påvente av områdeplan for
Fremo næringspark

6828
-Snuplass,
Lebergsve
gen/Losav
egen

400000 212645 400000 0% Reg.plan er ute på 1. gangs
høring.

6830
-Mindre
trafikksikke
rhetstiltak

1 500000 779259 1 980000 -32% 2019-12-31 Gjennstår noen delprosjekter.
Økte utgifter på grunn av
geotekniske undersøkelser ved
Vollmarka.

6831
-Driftssent
ral

5000000 5000000 0% Det er ikke gjort investering i
eiendom for å etablere
driftssentral på grunn av
manglende bevilgning til å
gjennomføre selve
byggeprosjektet.

6833
-Erosjonss
ikring, Stor
Trondsveg/
Kroken

1 600000 855 1 600000 0% 2021-12-31 Oppstart av planlegging er
forventet i første halvdel av
2019.

6834
-Klimatilpa
ssing

400000 0 400000 0% 2022-12-30 Prosjektet er påbegynt i mindre
grad, ved at det sees på
retningslinjer for
dimensjonering av overvann
ved pågående revisjon av VA-
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

normen.

6835
-Bekkeinnt
ak
Kåsavegen

240000 29030 29030 87,9

%

Avsluttet. Enklere etablering
enn først antatt.

6836
-Øvre
Møllefoss
bru

550000 39800 550000 0% Prosjektering ikke påbegynt.

5442
-Reservev
ann
(sammarbe
id med
Trondheim
)

54400000 52207000 54400000 0% 2019-12-31 Anlegget er ferdigstilt, men
grunneierutbetalinger/skjønn er
ikke gjennomført. Forventet
endelig sluttoppgjør i 2019.

6001
-Bagøyve
gen -vann

3000000 179175 100% Prosjektet har ikke vært
prioritert i 2018.

6003
-Varmbo
boligfelt
-vann

3500000 903198 100% Det var nødvendig med
juridiske avklaringerrundt
områdets største grunneier.

6009
-Lundamo
høydebass
eng

22730000 18613799 19000000 16,4

%

2018-12-31 Prosjektet er i sluttfasen.

6010 -Ler-
Lundamo
utskiftning
av
eternitledni
ng -vann

2200000 19940 2200000 0% 2025-12-31 jfr. også prosjekt 6253 (avløp).
Prosjektet er ikke igangsatt.
Kun mindre forberedelser er
utført. Videre oppstart og
prinsippløsninger sør for Ler
avklares gjennom revisjon av
hovedplanene for vann og
avløp.

6015
-Driftssent
ral teknisk
drift -vann

8200000 244913 8200000 0% 2020-12-31 Det er ikke gjort investering i
eiendom for å etablere
driftssentral på grunn av
manglende bevilgning til å
gjennomføre selve
byggeprosjektet.

6016
-Gimsveg
en v/Rema
-vannledni
ng

100000 0 100000 0% 2023-12-31 Forventer oppstart 2019.

6017
-Hovedfor
syning
Melhus
sentrum
-vann

3200000 252813 100% Det har foregått forhandlinger
med grunneiere om foreslått
trase.

6018
-Hovedtra
se VA,
Hølbekken
-Hovin
-vann

500000 732709 500000 0% 2018-12-31 Gjenstår endelig sluttnotat.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

6019 -Kvål
vest -vann

4200000 3433716 343376 91,8

%

2018-12-31

6021
-Sonevan
nmåling

900000 584321 584321 35,1

%

2018-12-31 Prioritert område: Løvset

-Ny målekum til loddgårdstrøa,
kartlegging og arbeid i sone

-vurderes ny målesone i
vestlige felt på løvset.
inneberer minst en ny
målekum.

-jobbes med og innhente priser
og få satt opp
vannfyllingsstasjoner, den
første blir mest sannsynlig satt
ned i sammenheng med ny
reduksjonskum Rye i 2019

6023
-Eternittle
dning Øye-
Skanska
-vann

200000 0 200000 0% 2023-12-31 Prosjektet er utsatt

6024
-Vannledni
ng
Skjeringsta
d-Røskaft
E6

500000 0 500000 0% 2025-12-31 Prosjektet er satt på vent, og
startes opp i 2020 i flg. Nye
veier. Avventer til videre
fremdrift med E6 planene.

6025
-Vannledni
ng
Røskaft-
Hovin, E6

100000 0 100000 0% 2025-12-31 Prosjektet er satt på vent, og
startes opp i 2020 i flg. Nye
veier. Avventer til videre
fremdrift med E6 planene.

6027
-Eternittle
dning
Gammelba
kken
-vann

200000 0 200000 0% 2023-12-31 Prosjektet er utsatt til 2021.
Kan ikke påbegynnes før etter
at øst/vest forbindelsen opp
Merradalen er etablert, samt
krysset ved Gimse bru/Rema.

6028
-Vannledni
ng Ler-
Losen

200000 0 200000 0% 2025-12-31 Prosjektet er satt på vent, og
startes opp i 2020 i flg. Nye
veier. Avventer til videre
fremdrift med E6 planene.

6029
-Eternittle
dning
Søberg-
Teigen
-vann

200000 0 200000 0% 2020-12-31 Prosjektet er utsatt til 2019 eller
senere. Det må vurderes
sammen med øvrige prosjekter
i forbindelse med E6 Kvål-
Melhus.

6031
-Krisevann
dunker

200000 0 200000 0% 2021-12-31 Samarbeid med Trondheim
kommune. Det er valgt å kjøpe
inn mobile vannvogner i stedet
for krisevanndunker. Det
planlagte innkjøpet er satt noe
på vent pga. manglende
garasjering. Avventer
ferdigstillelse av ny
driftsstasjon.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

6032
-Vannkum
Rye

800000 71 289 800000 0% 2019-12-31 Prosjektet er overtatt av
driftsavdelingen,

6033
-Sanering
av
vannlednin
g,
Klemmetsv
eg-Kilen

897118 897118 897118 0% 2018-07-31 Prosjektet ferdigstilt

6034
-Bortsveg
en VPS

1 500000 1 097000 1 420000 5,3% 2018-12-31 Pumpestasjon er ferdig,
mangler søknad om
ferdigattest, og betaling av
sluttfaktura.

6035
-Hovinåse
n VPS

500000 100% Ikke igangsatt, vurderer
oppstart vår/sommer 2019

6036
-Rønnings
trøa
høydebass
eng

1 000000 410431 1 000000 0% Konsulent er leid inn for å
utføre en alternativvurdering i
forhold til å sikre
vannforsyningen til Løvset.

6037
-Vannledni
ng
Lykkjvegen

2900000 2325687 2900000 0% 2019-08-01 Det gjenstår oppretting og
ferdigbefaring etter
entreprenørs ferdigstillelse.
Ferdigstillles vår/sommer 2019.

6038
-Vannfors
yning
Losenkryss
et-
Hermansta
d

600000 434302 100% Prosjektet avventer videre
fremdrift på realisering av
gang-og sykkelveg.

6039
-Vannfors
yning Øvre
Lyngen

1 100000 100%

6040
-Vannfors
yning
Jaktøya-
Lerli-
Kvammen

2500000 336065 2500000 0% Avventer geotekniske
undersøkelser.

6042
-Overordn
et
vannforsyn
ingsplan,
Melhus
sentrum

220149 220149 220149 0% 2018-08-31 Prosjektet er avsluttet i 2.tertial.

6043
-Vannledni
ng Jaktøya
Nordre

1 700000 1 526103 2450000 -
44,1

%

Store deler av ledningene er
ferdigstilt. Gjennomføringen
styres av Statens vegvesen sitt
E6-prosjekt Melhus-Tiller.

6044
-Rønnings
trøa

400000 250000 400000 0% 2018-12-31 Kommunens andel av
infrastruktur i forbindelse med
utbygging av boligfeltet, jfr.
utbyggingsavtale. Anlegget er
overtatt og utbetaling av
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

boligfelt
-vann

anleggsbidrag er gjennomført.

6045
-Løvsettop
pen
boligflet
-vann

300000 200000 300000 0% 2018-12-31 Kommunens andel av
infrastruktur i forbindelse med
utbygging av boligfeltet, jfr.
utbyggingsavtale.
Utbyggingsavtale er signert.

6046
-Brekkåse
n
vannforsyn
ingsområd
et

200000 0 200000 0% 2020-12-31 Vannverkets sin andel med
utredninger i forbindelse med
oppstart av områdeplan for
Brekkåsen.

6047
-Vannledni
nger E6,
Melhus
sentrum-
Kvål

500000 50664 500000 0% 2022-12-31 Midler til nødvendig forstudie
og prosjektering av berørte
offentlige anlegg langs planlagt
ny E6 trase, Melhus-Kvål.
Anleggskostnader vurderes å
være kjent ultimo 2019, inntil
disse er kjent er det mye
usikkerhet omkring
kommunens kostnader med
dette prosjektet.

6201
-Bagøyve
gen -avløp

3000000 179290 100% Prosjektet har ikke vært
prioritert i 2018

6204
-Varmbo
boligfelt
-avløp

8800000 2197185 100% Det var nødvendig med
juridiske avklaringer rundt
områdets største grunneier.

6210
-Spillvann
sløsning
mot
Høvringen
renseanleg
g

108411 49
1

95157613 1 084114
941

-
900%

2019-12-31 Sluttfakturaen knyttet til
Hølbekken APS mangler
avklaring. Når den er avklart
skkulle prosjektet være klar til
avslutning.

6219
-Bagøyve
gen
avløpspum
pestasjon

3000000 673 100% Prosjektet har ikke vært
prioritert i 2018.

6223
-Hovedtra
se avløp
Gimse-
Hølbekken
APS

900000 100%

6224
-Hovedanl
egg VA,
Hølbekken
APS-Hovin
RA

700000 160165 700000 0% 2018-12-31 Gjenstår endelig sluttnotat.

6225
-Avløpssa
nering Ler
sentrum

560000 84585 560000 0% 2021-12-31 Oppstart av prosjektet er utsatt.

6228
-Driftssent

7240000 375228 7240000 0% Det er ikke gjort investering i
eiendom for å etablere
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

ral teknisk
drift -avløp

driftssentral på grunn av
manglende bevilgning til å
gjennomføre selve
byggeprosjektet.

6230
-Avløpsanl
egg
Fremo-
Kneppet

4500000 451 200 450000 90% 2023-12-31 Det er vurdert
infiltrasjonsanlegg, samarbeid
med Klæbu kommune og
minirenseanlegg. Avklaring er
ikke tatt da det vurderes om en
må se samlet på hele
avløpssonen til Fremo.
Infiltrasjon er skrinlagt.
Samkjøring med Klæbu
vurderes som svært kostbart.
Det vurderes om prosjektet skal
avsluttes, og at det heller
startes opp med et nytt som ser
på hele Fremo avløpssone,
vises også til vedtatt
hovedplan.

6232
-Gimsveg
en v/Rema
-avløp

100000 5524 100000 0% 2021-12-31 Forventer oppstart 2019.

6234 -Kvål
vest
-avløp

7700000 6046430 6047000 21,5

%

2019-05-31 Entreprisen er gjennomført og
sluttoppgjør er ferdig.Det
gjenstår noe arbeid og
kostnader i sammenheng med
tinglysning av en avtale

6236
-Sanering
APS

9696070 9696070 6996070 27,8

%

2018-02-01 Prosjektet er avsluttet i 1.tertial.

6239
-Hovedpla
n avløp
med
miljørisikoa
nalyser

700000 100% Satt på vent pga. kapasitet.

6240
-Avløpsmo
dell

800000 757915 800000 0% Tiltak i saneringsplan for
Sentrumsplanen vil iverksettes i
løpet av året 2019.

6241
-Avløpsled
ning
Øysand-
Klett

2000000 7385 2000000 0% 2019-12-31 Prosjektet er ikke prioritert per
dags dato. Ferdigstilling
avhengig av prioriteringer.

6242
-Avløpsled
ning
Røskaft-
Hovin

200000 0 200000 0% 2025-12-31 Prosjektet er satt på vent, og
startes opp i 2020 i flg. Nye
veier. Avventer til videre
fremdrift med E6 planene.

6243
-Spillvann
sledning
Varmbube
kken-
Hølbekken

2000000 650 100% Det var nødvendig med
juridiske avklaringer rundt
områdets største grunneier.

6244
-Avløpssa
nering

4000000 1 106267 4000000 0% 2018-11-23 Rørkartlegging, spyling og
kamerakjøring er gjennomført.
Prosjekt utvidet til å inkludere
overvannsledningerog et
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

Korsvegen
etappe 2

strekk fra Hølondvegen mot
Eidsåsen. Detaljprosjektering
er levert fra konsulent. Må
finpusses før utlysning av
anbud.

6245
-Hovin
RA,
rehabiliteri
ng

300000 5170 300000 0% 2023-12-31 Prosjektet er ikke påbegynt,
kun mindre avklaringer utført.

6246
-Sanering
splan
Løvset

300000 0 300000 0% 2025-12-31 Prosjektet er ikke påbegynt.

6247
-Sanering
splan Kvål

200000 0 200000 0% 2024-12-31 Prosjektet er ikke påbegynt.

6248
-Sanering
splan
Øysand

300000 22894 300000 0% 2019-12-31 Prosjektet er ikke prioritert per
dags dato. Ferdigstilling
avhengig av prioriteringer

6249
-Avløpsled
ning
Skjeringsta
d-Røskaft
E6

500000 0 500000 0% 2023-12-31 Prosjektet er satt på vent, og
startes opp i 2020 i flg. Nye
veier. Avventer til videre
fremdrift med E6 planene.

6250
-Brekkåse
n
avløpsson
e

200000 0 200000 0% 2022-12-31 Avløp sin andel med
utredninger i forbindelse med
oppstart av områdeplan for
Brekkåsen.

6251
-Spillvann
sledning
Ler-Losen

200000 0 200000 0% 2025-12-31 Prosjektet er satt på vent, og
startes opp i 2020 i flg. Nye
veier. Avventer til videre
fremdrift med E6 planene.

6252
-Jaktøya
APS

4500000 4127656 4500000 0% 2019-06-01 Pumpestasjon er ferdigstilt, det
gjenstår noe arbeid med
tinglysning av avtaler.

6253
-Spillvann
sledning
Ler-
Lundamo

500000 16986 500000 0% 2025-12-31 jfr. også prosjekt 6010 (vann).
Prosjektet er ikke påbegynt.
Kun mindre forberedelser er
utført. Videre oppstart og
prinsippløsninger sør for Ler
avklares gjennom revisjon av
hovedplanene for vann og
avløp.

6255
-Sanering
splan
Hovin

100000 66663 100000 0% 2022-12-31 Prosjektet er ikke påbegynt.

6256
-Avløpssa
nering
Klemmetsv
eg-Kilen

1 491 176 1 491 176 1 491 176 0% 2018-07-31 Prosjektet er avsluttet

6257
-Spillvann

9450000 859979 31 000000 -
228%

En del av traseen er
detaljprosjektert og planlegges
anlagt samtidig med at Bane
Nor anlegger krysningsspor på
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

sledning
Ler-Kvål

Ler. Forventet utgift til denne
delen av Traseen er i
underkant av 2 000 000 kr.
Total forventet utgiftpå hele
traseen er 31 000 000 kr og
baseres på utregninger fra
konsulent ifm. forprosjektering.

6258
-Spillvann
sledning
Jaktøya
nordre

2400000 1 975407 2750000 -
14,6

%

Store deler av ledningene er
ferdigstilt. Gjennomføringen
styres av Statens vegvesen sitt
E6-prosjekt Melhus-Tiller.

6260
-Avløpssa
nering
Tranmælsv
egen

5500000 99626 100% Det har foregått forhandlinger
med grunneiere om foreslått
trase.

6261
-Avløpssa
nering
Lykkjvegen

3600000 3405703 4050000 -
12,5

%

2019-08-01 Det gjenstår oppretting og
ferdigbefaring etter
entreprenørs ferdigstillelse.
Ferdigstillles vår/sommer 2019.

6262
-Avløpsanl
egg
Losenkryss
et-
Hermansta
d

500000 429505 100% Prosjektet avventer videre
fremdrift på realisering av
gang-og sykkelveg.

6263
-Sanering
Moavegen,
Kvål

200000 29810 200000 0% Prosjektoppgave utført.
Avventer kapasitet til å lage
anbudsdokumenter

6264
-Avløpsanl
egg Øvre
Lyngen

1 900000 100%

6265 -Kvål
vest APS

2000000 1 168413 1 168413 41,6

%

2018-08-31 Prosjektet er ferdig

6266
-Avløpsanl
egg
Jaktøya-
Lerli-
Kvammen

3000000 289577 3000000 0% Avventer geotekniske
undersøkelser

6267
-Overordn
et
avløpsplan
Melhus
sentrum

241 175 241 175 241 175 0% 2018-08-31 Avsluttet i 2.tertial.

6268
-Varmbub
ekken APS

2500000 0 100% Det var nødvendig med
juridiske avklaringer rundt
områdets største grunneier.

6269
-Rosmæle
n
avløpsson
e

200000 5980 200000 0% 2021-12-31 Arbeid pågår med kartlegging
av kummer.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

6270
-Gåsbakk
en RA

1 000000 82390 100000 90% 2021-12-31 Prosjektet er satt på vent.

6271
-Avløp E6
Melhus
sentrum-
Kvål

500000 65065 500000 0% 2018-12-31 Midler til nødvendig forstudie
og prosjektering av berørte
offentlige anlegg langs planlagt
ny E6 trase, Melhus-Kvål.
Anleggskostnadervurderes å
være kjent ultimo 2019, inntil
disse er kjent er det mye
usikkerhet omkring
kommunens kostnader med
dette prosjektet.

1226
-Interkomu
nalt IT-
samarbeid
-felles
investering

3772554 611 706 3772554 0% Prosjekt i gang, noe
forskyvinger i forhold til oppsatt
plan pga. forsinkelser

2412
-Lekeappa
rater
Høyeggen
skole

1 240000 374257 1 240000 0% 2018-12-31 Under arbeid, forventet fullført
våren 2019

2413
-Lekeappa
rater Eid
skole

600000 34601 600000 0% 2018-12-31 Under arbeid, forventet fullført
våren 2019

1227
-Digital
samhandli
ngsplattfor
m

1 450000 101 955 1 450000 0% 2019-12-31 Prosjekt i gang, og fremdrift i
rute.

1228
-GDPR og
informasjo
nssikkerhet

645000 0 645000 0% Prosjekt og aktiveter i gang,
men noe forsinkelse i påvente
av etablering av ny felles
plattform Melhus-Skaun

1229
-Velferdst
eknologi

1 210000 0 1 210000 0% Prosjekt startet, men satt litt på
vent og ses opp i mot øvrig
velferdsteknologisamarbeid i
omliggende kommuner. Ikke
påløpt kostnader.

2411
-Forsikring
ssak
Litjsten1

750000 765042 750000 0% 2018-12-31 Vannskade som oppstod i
forbindelse med lekkasje på
tilkobling oppvaskmaskin
Arbeidet er ferdigstilt
Egenandel på slike skader er
50.000,-Det forklarer
merforbruket på dette
prosjektet.

2414
-Gimse
skole
- varmepu
mpe

1 080000 1 115943 1 115943 -3,3% 2018-12-31 Varmepumpe igangsatt og er i
driftsfase. Prosjektet kan
avsluttes.

2415
-Grunnvan
nsbrønner
ved Buen

500000 474291 474291 5,1% 2018-12-31 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes. Ny produksjonsbrønn
er etablert og varmepumpen på
Buen er i drift igjen.
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Prosjekt Budsjett Bokført Forventet
utgift

Avvik
i %

Forventa
sluttdato Kommentar

6272
-Utskiftnin
g av
felleskumm
er,
Hovinåsen

1 000000 0 1 000000 0% 2021-12-31 Saneringstiltak i løpet av 2019.

6273
-Avløpspla
n
Gresjmove
gen,
Korsvegen

400000 251 771 130000 67,5

%

2019-06-19 Prosjekt er ikke prioritert på
grunn av at mer tidskritiske
prosjekt og VVA-planer
prioriteres.

Det er gjort et skisseprosjekt
internt, samt hyrt inn eksterne
til spyling og kamerakjøring av
eksisterende nett fra og med
Oddhaugen til Bøvra.

Det mangler en gjennomgang
med konsulent for å skissere
en løsning for offentlige
infiltrasjonsrenseanlegg, samt
generell kvalitetssikring før
prosjektet er ferdig.

2416 -Ny
Gimse
skole og
idrettshalle
r

800000 513606 800000 0% Utredningen er gjennomført, og
det vil bli gjennomført
anbudskonkurranse våren 2019
ihht vedtak.

2417
-Inventar
og utstyr i
nye lokaler
for NAV

700000 1 070319 1 070319 -
52,9

%

Inventar nye NAV. Kostnader
viderefaktureres NAV

6706
-Overvann
Søreggen

160000 0 160000 0%
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10 Fi n an srapporteri n g

10.1 I nnledning

Ihht kommunens finansreglement punkt 1.5., sist vedtatt 11.12.2018, skal kommunestyret minst tre
ganger årlig få en rapport for kommunens finansforvaltning, herunder en nærmere beskrivelse av hvordan
gjeld og plasserte midler er sammensatt.

Rapporten sier noe om rentemarkedet, samt likviditetssituasjonen, midlene til langsiktig forvaltning og
gjeldsporteføljen –opp mot de rammer som er fastsatt i finansreglementet.

10.2Rentemarkedet

Korte renter (NIBOR)

Nibor er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom, for 1, 3 eller 6 måneder. Nibor er
ofte brukt som referanserente i ulike låneprodukter. Lån tilknyttet Nibor har normalt et marginpåslag fra
banken. For Melhus kommune er de fleste innlån knyttet mot NIBOR3M med et påslag for tiden på
0,40 %.

På rapportdagen var NIBOR3M-1,27%, NIBOR6M-1,41%-og 10-års swaprente-2,09%. Grafer og tabeller
nedenfor viser en nærmere oversikt.

Grafen og tabellen forteller altså at NIBOR3M (3-måneders NIBOR-rente) var 0,17 %-poeng (17 punkter)
lavere for 3 måneder siden enn den var pr 31.desember.

INDEKS SISTE -1m -3m

NIBOR1M 1,07% 1,14% 0,98%

NIBOR3M 1,27% 1,22% 1,10%

NIBOR6M 1,41% 1,33% 1,22%

Lange renter (Swap)

Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale. Bankene bruker denne renten som utgangspunkt
for å prise sine fastrenteutlån. Et fastrentelån har normalt i tillegg et marginpåslag fra banken.Grafene
sammenligner hvordan de ulike rentene har endret seg fra analysedato (seneste) og hhv. 1 og 3 måneder
tilbake i tid.
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LØPETID SISTE -1m -3m

Swap 2Y 1,52% 1,53% 1,55%

Swap 3Y 1,62% 1,66% 1,73%

Swap 4Y 1,72% 1,78% 1,88%

Swap 5Y 1,79% 1,88% 1,99%

Swap 6Y 1,87% 1,96% 2,08%

Swap 7Y 1,93% 2,03% 2,15%

Swap 8Y 1,99% 2,09% 2,21%

Swap 9Y 2,05% 2,14% 2,26%

Swap 10Y 2,09% 2,19% 2,31%

Swap 11Y 2,13% 2,23% 2,34%

Swap 12Y 2,16% 2,25% 2,37%

Swap 15Y 2,21% 2,31% 2,43%

Swap 20Y 2,26% 2,36% 2,48%

Swap 25Y 2,27% 2,36% 2,48%

Siste Forventet om 1 år Forventet om 2 år Forventet om 3 år

NIBOR1M 1,07 1,33 1,56 1,76

NIBOR3M 1,27 1,45 1,67 1,86

NIBOR6M 1,41 1,51 1,75 1,93

Som det fremgår av tabellen forventes det altså en moderat vekst I NIBOR3M, som er den viktigste
referansen for kommunens låneportefølje. Om tre år forventes denne å være 0,59 %-poeng høyere i dag.
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10.3Forvaltning av ledig likviditet

Kommunens likviditet er plassert på gunstige betingelser i Danske Bank, der man mottar 0,40 %-poeng (40
punkter) mer enn 3-måneders NIBOR-rente, dvs 1,67 % pr 31. desember. Som det fremgår av grafen
nedenfor, er kommunens likviditet meget god, med over 200 mill kr på konto store deler av fjoråret.

Så må man ha med i betraktningen at man i en vurdering av likviditeten også må hensynta ubrukte
lånemidler (144,8 mill kr) samt diverse frie og bundne fond der det må forventes at skal utbetales en gang
i fremtiden.

De toppene som vises i figuren skyldes innbetalinger av rammetilskudd og utbetalinger av lønn.

Forvaltning ift rammer og begrensninger i finansreglementet kap 2

Nedenfor er det satt opp i tabellarisk form de formuleringer som står i finansreglementet som oppfattes
som rammer for hvordan forvaltningen skal finne sted, og en tilbake-rapportering om dette faktisk skjer.

Rammer og begrensninger OK? Kommentar

Løpetid skal være kortere enn et år OK Ingen tidsbinding på bankinnskudd

Plassering i andre banker enn
hovedbank

OK Benyttes ikke pt

Plassering i pengemarkedsfond OK Benyttes ikke pt

Minimal kreditt- og likviditetsrisiko OK

Begrenset renterisiko OK

Ingen valutarisiko OK Kun norske kroner

10.4Forvaltning av gjeldsporteføljen

I tabellen nedenfor er det utarbeidet mange sentrale nøkkeltall for låneporteføljen. Tallene i denne
tabellen inkluderer lån til selvkost-områdene, selv om kostnadene for disse betales av innbyggerne
gjennom gebyrer, og ikke av kommunekassen. I note 7 til årsregnskapet vises det til hvor stor andel av
gjelden det er knyttet f.eks leieinntekter til og hvor stor andel som er selvfinansierende.
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Lån Motpart

Gjeld
pr
31.12.
18

Gjelde
nde
rente

Rentet
ype /
Type

Avdragst
ype

Avdr
ag
2018

Reell
sluttdat
o

Simuler
t
sluttdat
o **

Ree
lt år
til
utlø
p

Sim.
år til
utlø
p**

KBN-
2018050
3

KommunalBa
nken

148
011

1,68% Flytend
e

Serie 7 459 27.06.2
040

21,
50

KBN-
2018050
4

KommunalBa
nken

155
699

1,68% Flytend
e

Serie 8 921 27.12.2
039

21,
00

KBN-
2011083
3

KommunalBa
nken

55
179

1,68% Flytend
e

Serie 0 05.12.2
050

31,
92

1460397
2

Husbanken 645 0,49% Flytend
e

Serie 92 01.08.2
025

6,6
0

1460504
9

Husbanken 735 0,49% Flytend
e

Serie 179 01.07.2
022

3,5
0

1493277
0

Husbanken 320 0,49% Flytend
e

Serie 107 01.09.2
021

2,6
7

1494361
7

Husbanken 216 0,49% Flytend
e

Serie 61 01.04.2
022

3,3
3

1494365
4

Husbanken 962 0,49% Flytend
e

Serie 275 01.04.2
022

3,3
3

1495310
2

Husbanken 778 0,49% Flytend
e

Serie 173 02.05.2
023

4,4
5

Ordinær
e lån

362
545

1,67% 17
267

22,
70

22,7
0

Sertifikat
1

KommunalBa
nken

147
371

1,25% Flytend
e*

Ingen
avdrag **

4 754 30.01.2
019

02.08.2
049

0,0
9

30,5
9

Sertifikat
2

KommunalBa
nken

228
495

1,29% Flytend
e*

Ingen
avdrag **

8 385 15.02.2
019

16.04.2
046

0,1
3

27,2
9

Sertifikat
3

Sparebank1 134
701

1,40% Flytend
e*

Ingen
avdrag **

4 566 01.03.2
019

29.05.2
048

0,1
7

29,4
1

Sertifikat
4

DnB 226
031

1,25% Flytend
e*

Ingen
avdrag **

13
888

22.01.2
019

22.01.2
048

0,0
5

29,0
6

Sertifikat
5

Nordea 184
146

1,41% Flytend
e*

Ingen
avdrag **

14
000

18.03.2
019

16.03.2
032

0,2
2

13,2
1

Sertifikat
6

DnB 200
000

1,29% Flytend
e*

Ingen
avdrag **

0 22.04.2
019

22.01.2
048

0,2
7

29,0
6

Sertifika
tlån

1 120
744

1,31% 45
593

0,1
5

26,3
4

Total låneportefølje
(ekskl Startlån)

1 483
289

1,40% 62
860

5,6
6

25,4
5

Rentebindingsavtaler Innløsningskostnad

1036951 Nordea 228
495

3,65% Fast 2 749 15.05.2
019

0,4
8

9 241 91 Nordea 147
371

3,94% Fast 5 731 30.04.2
020

1,3
3
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Lån Motpart

Gjeld
pr
31.12.
18

Gjelde
nde
rente

Rentet
ype /
Type

Avdragst
ype

Avdr
ag
2018

Reell
sluttdat
o

Simuler
t
sluttdat
o **

Ree
lt år
til
utlø
p

Sim.
år til
utlø
p**

1239097 Nordea 134
701

3,00% Fast 7 760 30.08.2
023

4,6
7

1403604 Nordea 184
147

2,46% Fast 5 636 17.06.2
024

5,4
7

Sum
rentebindingsavtaler

694
714

3,27 % 21 876 2,8
0

NIBOR 3 mnd 1,27 %

Tilleggfor rentebindingsavtaler*** 2,00 %

Omregnet rentesats inkl
rentebinding

1 483
289

2,33 %

Restrisiko flytende rente 788
575

Andel med flytende rente 53,2
%

Andel med
fastrenteavtale

46,8
%

Andel med
fastrenteavtale utover 12
mnd

31,4
%

* for sertifikatlån har man fast rente fram til utløpsdato

** Melhus kommune har laget en selvpålagt avdragsplan for sertifikatlån

*** Det betales differanse mellom avtalt rentesats og NIBOR 3 mnd

Forklaring til tabellen

Tabellen forteller blant annet at den samlede låneporteføljen er på 1.483 mill kr, og at lånekostnaden kun
er på 1,40 %. Imidlertid er det inngått rentebindingsavtaler for 695 mill kr til en tilleggskostnad på 2,00 %
utover 3 mnd NIBOR, slik at hensyntatt dette økes lånekostnaden til 2,33 %. Det fremgår også at en stor
andel av lånene er såkalte sertifikatlån (som har mindre enn 12 måneders løpetid). Hele 1.121 mill kr (76
%) av låneporteføljen er sertifikatlån, noe som bringer Melhus kommune til toppen blant norske
kommuner på dette nøkkeltallet. Tabellen sier også noe om løpetiden på låneporteføljen og
rentebindingsavtalene, målt i antall år. Siden alle sertifikatlånene forfaller innenfor de neste tre måneder,
blir den vektede løpetiden på lånene helt nede i 5,66 år.

For å adressere denne risikoen ble det tatt inn et nytt punkt i Finansreglementet ved siste revidering.

Forvaltning ift rammer og begrensninger i finansreglementet
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Nedenfor er det satt opp i tabellarisk form de formuleringer som står i finansreglementet som oppfattes
som rammer for hvordan forvaltningen skal finne sted, og en tilbake-rapportering om dette faktisk skjer.

Rammer og begrensninger OK? Kommentar

Det skal søkes å unngå at
langsiktige eiendeler finansieres
kortsiktig

OK minus Som det fremgår av tabellen ovenfor, er den reelle
løpetiden på låneporteføljen (med sertifikatlån) 5,66 år,
mens løpetiden på eiendelene er beregnet til ca25 år

Kun lån i NOK OK

Andel lån med flytende rente (20-80
%)

OK

Andel lån (evt rentebindingsavtaler)
basert på fast rente (20-80 %)

OK

Sertifikatlån kan benyttes OK

Avdragsprofil OK Det betales avdrag utover minimumsavdraget. For 2017
var avviket 15,5 mill kr.

Rentesikringsinstrumenter knyttet
mot underliggende lån

OK Disse er knyttet opp mot fire sertifikatlån, som dog
avdras/reduseres noe over tid mens
rentebindingsbeløpene ligger fast

Kommunen skal minimere
refinansieringsrisikoen ved å unngå
renteregulering av låneporteføljen et
enkelt år

OK Det er over 5 år mellom utløp av første og siste
rentesikringsavtale

Andel lån til investeringsformål med
løpetid under 12 måneder skal
reduseres ihht plan, der 80% er
max pr 31.12.18

OK Sertifikatlånene, som utgjør 76% av låneporteføljen, har
alle forfall innenfor de neste tre måneder
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10.5Langsiktige finansielle aktiva
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11 An dre forhol d

11.1 Samfunnsutvikling

11.1.1 Befolkningsutvikling

I 2018 økte folkemengden i Trondheimsregionen med 3086 personer (1,1 prosent). I antall personer er
dette den laveste veksten siden 2004 og i prosent siden 2002. Ved årsskiftet var det registrert 293 416
innbyggere i regionen.

Fødselsoverskuddet (antall fødte minus antall døde) har gått noe tilbake de siste årene. Det ble født 3022
barn i Trondheimsregionen i 2018. Dette er det laveste som er registrert siden 1987. De små
mellomkrigskullene bidrar fortsatt til at døde-tallene er relativt lave (1890). Samlet gir dette et
fødselsoverskudd på 1132, som er det laveste siden 2003.

Netto inn-/utvandring til Trondheimsregionen var i 2018 på 1577. Den innenlandske nettoflyttingen har
gått noe tilbake siste år til 371.

Befolkningsveksten i Trondheim var på 2658 personer i 2018 (1,4 prosent). I omlandskommunene var
veksten 428 (0,4 prosent). Veksten i øvrige deler av Trøndelag var på 204 personer (0,1 prosent).

Samlet vekst i de 9 kommunene i Trondheimsregionen var på 1,1 prosent siste fire kvartal. Trondheim har
hatt størst prosentvis vekst (1,4). Deretter fulgte Orkdal (1,3), Skaun (1,1), Melhus (0,8), Malvik (0,6),
Midtre Gauldal (0,3) og Stjørdal (0,3). Klæbu (-0,3) og Indre Fosen (-1,0) hadde befolkningsnedgang i 2018.
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11.1.2 Miljøregnskap

Her er et sammendrag av resultater pr. 31.12.18. Når det gjelder rapportering på resultater vises til
enhetenes rapportering.

Avfallshåndtering

Mål: Redusere restavfall og papiravfall med 2 % hvert år i 2017 og 2018

Resultat 2018:

Grunnlaget er avfallstall fra Envina for 2018. Det må nevnes at avfallet kun veies ved henting av
containere. Dunker måles i liter og omregnes til kg. Omregningen er et gjennomsnitt, slik at det tas høyde
for at dunkene ikke bestandig er fulle. Dette er statistisk beregnet, i følge Envina.

Vi har en økning i papiravfall på 11 % i 2018. Fra 2015 til 2018 har vi redusert papiravfallet med 7 %.

Vi har en økning i restavfall på 2 % i 2018. Fra 2015 til 2018 har vi redusert restavfallet med 25 %.

Energiforbruk

Mål: Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2017 og 2018

Resultat 2018 er ikke klart enda. Vil bli presentert i tertialrapport 1, 2019.

Innkjøp

Mål: Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen
må ha et miljøfokus innen utgangen av 2018. (Det er Bygg og eiendom/Teknisk drift som har hatt et
spesielt fokus på dette i 2017/2018, men utviklingen totalt i Melhus følges opp.)

Resultat 2018: Melhus kommune er forpliktet til å bruke den fylkeskommunale innkjøpsavtalen ved alle
innkjøp der avtalen har leverandører innenfor det aktuelle vareområdet. Dette gjelder drift, ikke
investeringer. Vi ser at Fylkesavtalen brukes i ganske stor grad; 94 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har
aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over 200.000).

Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har 83 % av
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leverandørene et miljøfokus innenfor drift i 2018. Det kan nevnes at leverandørene innenfor Fylkesavtalen
har 100 % miljøfokus. (Miljøfokus i form av sertifiseringer, returordning, miljøpolicy m.m. er sjekket via
leverandørenes hjemmesider, Fylkesavtalen og Miljøindex.no.)

Innenfor investering har 56 % av leverandørene miljøfokus i 2018.

Når det gjelder miljøfokus hos våre leverandører utenfor Fylkesavalen, så ligger den på 75 % i 2018. Se
diagram under. Det er en økning på 1 % fra året før.

Innenfor investering er det en reduksjon fra 63 % leverandører med miljøfokus i 2017 til 55 % i 2018.

Transport

Mål: Redusere egne klimagassutslipp fra transport med minimum 2 tonn CO2 hvert år i 2017 og 2018 ved
å benytte el-bil maksimalt i tjenesten (gjelder for enheter på rådhuset og Buen).

Resultat 2017:

Tallene er hentet fra Nissan’s klimaregnskap.

De fleste enhetene på rådhuset, samt Buen hjemmetjeneste, bruker el-bilene i tjenesten.

Vi har følgende CO2-reduksjon ved bruk av el-bilene i 2018:

• El-bil Rådhuset: 736 kg. CO2-reduksjon i 2018. En nedgang på 20 % sammenlignet med 2017.
• El-bil Buen: 556 kg. CO2-reduksjon i 2018. En nedgang på 6 % sammenlignet med 2017.
• Totalt har vi CO2-reduksjon på 1292 kg. i 2018. En nedgang på 15 % sammenlignet med 2016. Vi

har ikke nådd målsettingen på 2 tonn CO2-reduksjon ved bruk av el-bilene i 2018.
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11.1.3 Internasjonalt samarbeid

SAMARBEID MED TAVETA KOMMUNE I KENYA

Fredskorpsutveksling:

Fredskorpsutveksling mellom Taveta og Melhus innenfor helsesektoren er innvilget av Fredskorpset for en
3-årsperiode. Det innebærer 3 utvekslinger i løpet av 3 år, der til sammen 6 personer fra hver av
kommunene deltar. Hver utveksling varer i 13 måneder.

Første utveksling startet april 2017, og ved utgangen av 2018 var vi inne i runde2 av utvekslingene.

Fokusområdet for utveksling i Taveta er primærhelsetjenesten. I Melhus jobber deltakerne på sykehjem,
på dagsenter, i hjemmetjeneste, på boliger/arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede og innenfor
helsestasjon/skolehelsetjeneste.

I november 2018 hadde vi en midtveis-evaluering av prosjektet. Evalueringen resulterte i noen endringer i
delmålene i prosjektet for runde 3. Runde 3 starter opp i april 2019, og avsluttes i mai 2020.

Barnehagenettverket / kulturprosjekt:

Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus.

Nettverket ble opprettet i 2006. Vi i Melhus-barnehagene ser at dette er et verdifullt og
holdningsskapende arbeid, og vi vet at det også har betydd mye for vennskapsbarnehagene våre i Taveta.

Vi har ikke har noe felles prosjekt pr. dags dato, og det daglige arbeidet i barnehagene har stort sett ligget
nede den siste tiden. Likevel er det et ønske om å fortsette arbeidet, og vi må ta en vurdering på hvilken
måte vi skal samarbeide i tida fremover.

Ungdomsrådets engasjement i Taveta:

Ungdomsrådet har siden 2011 samarbeidet med Naimas barnehjem. Vi har en samarbeidsavtale som skal
fornyes i 2020. Ungdomsrådet har jevnlig kontakt med Naima og i år valgte vi også å invitere Naima til
Melhus. Ungdomsrådet dekket flybillett og oppholdsutgifter for henne. I løpet av oppholdet hadde vi flere
møter og vi kalte også inn alle elevrådene slik at Naima selv fikk fortelle fra barnehjemmet. Hensikten med
dette var å motivere elevrådene til å bidra i innsamlingen av penger til barnehjemmet. Under oppholdet
besøkte hun også Melhus videregående og Venneforeningen for barnehjemmet. Vi hadde også ett
matkurs der Naima lærte oss i Ungdomsrådet å lage afrikansk mat. Besøket styrket samarbeidet oss i
mellom og vi fikk utvekslet mye informasjon om hverandres kultur og religion. I ettertid av besøket
arrangerte Gimse undomsskole, skolejogg og fikk samlet inn ca 13 000 som ble overført til barnehjemmet
sammen med de pengene vi selv samlet inn i desember. Ungdomsrådet valgte i år å selge kakebokser for å
tjene penger til barnehjemmet og vi fikk solgt for over 15 000 som vi overførte i desember. Vi kjøpte også
endel undertøy som ble sendt nedover etter ønske fra Naima. I år har det skjedd mye på barnehjemmet
og ungdomsrådet er veldig fornøyd med å se at pengene er blitt brukt til skolegang, medisiner, mat og
oppussing av barnehjemmet. Vi har fått tilsendt både brev og tegninger fra barna og setter stor pris på
dette samarbeidet.
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Internasjonaliseringsarbeid ved Melhus videregående skole

Det nye fylket ser så langt ikke ut til å ville prioritere internasjonalisering utenfor EU, så skolen har ikke
kunnet videreføre utvekslingsarbeidet med Timbila High School. Våre kontakter mot Taveta er derfor den
kontakten vi har via Melhus kommune. Høsten 2018 planla vi sammen med Helse- og oppvekstavdelingen
(HO) på skolen, å ta imot de to nye deltakerne i kommunens utvekslingsprogram. De skulle hospitere på
vår skole i ca 2 uker i januar 2019, primært i programfag på HO, men også litt i andre yrkesfagklasser, og i
fag på studiespesialisering. Skolens elever hadde også i 2018 vedtatt å delta på Operasjon Dagsverk,
inkludert Internasjonal Dag, og det ble gjennomført om høsten.

Samarbeid rettet mot Europa: Deltakelse i EYP (European Youth Parliament) og flere lærere har deltatt på
Rasmus+ kurs i regi av EU i løpet av året. På våren 2018 var flere av skolens klasser med på det såkalte
«Klimaspillet» i regi av studenter fra Trondheim.

DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET

Kulturelt samarbeid mellom Melhus og vennskapskommunene Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Fra
landene deltar nærmere 80 barn og unge i alderen 12-18 år. Egenaktivitet og samarbeid står sentralt i
dette arrangementet. Det har blitt en tradisjon at deltakerne deltar i verksteder (eks i drama, sang,
musikk) og sammen lager en felles forestilling.

Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte

Kurikka i mai 2017 og i 2019 er Ockelbo vertskap. Temaet under årets arrangement var knyttet til Finlands
feiring av 100-årsdagen som selvstendig land.

HØYEGGEN SKOLES SOLIDARITETSPROSJEKT JAGRITI VIHARA I INDIA

Elevrådet ved skolen arrangerer årlig en solidaritetsjogg med en frivillig startkontingent. Jaya har vært til
stede ved mange av solidaritetsjoggene. I høst fikk vi dessverre en trist melding om at vår «bestefar» i
India har gått bort. Høstens joggedag ble litt annerledes, men vi vil fortsette vårt samarbeid med Jagriti
Vihara også i årene som kommer.

Torgeir Gunleiksrud er vår Jagritikontakt. Han deltar ved joggen hvert år.

Trond Berg –medlem i Jagritis Venner og til daglig fotograf i NRK, besøker skolen ca annen hvert år i
forbindelse med joggen. Han viser bilder og forteller om Jaya og hans prosjekt i en alltime i forbindelse
med solidaritetsjoggen. Ikke minst forteller han om hvordan det er å være barn i India, og hva pengene vi
samler inn blir brukt til. Andre gjester ved joggen er ordfører, varaordfører og lokalavisene.

Hvorfor er dette en suksessfaktor ved Høyeggen skole:

• Nærheten til prosjektet: Jaya med sine 86 år og sitt ubeskrivelige vesen. Skolegården koker ved
hans besøk. Det at han snakker/forstår en del norsk, gjør at han kan kommunisere godt med
elevene. De tøffeste guttene vil mer enn gjerne gi en klem, sitte i armkroken og høre han fortelle
fra sitt spennende liv.

• Torgeir og Trond som oppdaterer oss med bilder og informasjon. At samtlige kroner som er
samlet inn blir satt direkte inn på Jagriti Viharas konto. Pengene går i hovedsak til lønn til lærere,
som arbeider i lange perioder uten betaling. Ikke en krone går bort i administrasjon! Alt kommer
frem!
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11.2Politisk virksomhet

11.2.1 Møtevirksomhet

I perioden har det vært avholdt følgende møter i de politiske utvalgene:

2017 2018

Organ Møter Saker Møter Saker

Kommunestyret 9 101 8 72

Formannskapet 17 165 22 137

Administrasjonsutvalget 4 3 3 7

Komite teknikk og miljø 6 61 7 72

Komite for oppvekst og kultur 7 49 6 34

Komite for helse og omsorg 6 37 6 38

Melhus eldreråd 6 19 6 24

Råd for mennesker med
nedsattfunksjonsevne

6 21 5 26

Klagenemnda 3 9 4 11

Kontrollutvalget 6 48 6 49

11.2.2 Klagesaker

Lovverk saken
er behandlet
etter

Område saken
gjelder

2017 2018 Tatt
til
følge
2017

Tatt
til
følge
2018

Over
sendt
overo
rdnet
mynd
ighet
2017

Over
sendt
overo
rdnet
mynd
ighet
2018

Tatt
til
følge
av
overo
rdnet
mynd
ighet
2017

Tatt
til
følge
av
overo
rdnet
mynd
ighet
2018

Barnehageloven Opptak 3 2 3 2

Opplæringsloven Eksamenskarakter 5

Standpunktkarakter 2

Skolemiljø 4 4 4 4 1 1

Spesialundervisning 2 1 1

Skoleskyss 1 1

Sosialtjenestelov
en

Stønad til livsopphold 16 8 10 5 3

Plan og
bygningsloven

Byggesak 6 n/a 2 n/a 4 n/a n/a

Plan 11 n/a 3 n/a 6 n/a 2 n/a

Matrikkelloven Adressefastsetting 1 n/a n/a n/a n/a

Vass-og
avløpsanlegglove
n

Avløp 1 n/a n/a n/a n/a
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Lovverk saken
er behandlet
etter

Område saken
gjelder

2017 2018 Tatt
til
følge
2017

Tatt
til
følge
2018

Over
sendt
overo
rdnet
mynd
ighet
2017

Over
sendt
overo
rdnet
mynd
ighet
2018

Tatt
til
følge
av
overo
rdnet
mynd
ighet
2017

Tatt
til
følge
av
overo
rdnet
mynd
ighet
2018

Tilskudd deling og
jordlov og konsesjon

8 n/a 3 n/a n/a n/a

Gebyr 2 n/a n/a n/a n/a

Helse og
omsorgstjenestel
oven

BPA 3 1 2 1

Hjemmesykepleie 1 1 1

tt-ordningen 1 1

Hjemmehjelp 1 1

Omsorgsstønad 3 2

Langtidsopphold 2 1

Helsetjenester -
innhold

1 1

Fritidskontakt 1 1

Vegtrafikkloven -
Forskrift om
parkeringstillatel
se

Parkeringstillatelse for
forflytningshemmede

8 3 1 6 4 1

Voksenopplæring 1 1

Introduksjonslov
en

Forlengelse av
introprogram

1 1

Stans i introprogram 1 1

Klager totalt 77 28 28 13 25 11 4 1
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12 Vedtaksoppfølging

12.1Kommunestyret

Møte-
dato Sak

Arkivsaks
nr. Vedtak Kommentar Status

20.10.20
09

KST 60/09 -
BEVILGNING;
NY LUNDAMO
SKOLE OG
BARNEHAGE
OG
IDRETTSANLE
GG
ASSISTEREND
E
PROSJEKTLED
ELSE

. 1.Melhus kommunestyre bevilger
149,8 mill. kroner til bygging av ny
Lundamo skole og barnehage
med tilhørende idrettsanlegg.
2.I bevilgningen inngår følgende:
3.Bevilgning finansieres med lån
på 129,8 mill kr. som avdras over
40 år, og påløpt
momskompensasjon 20 mill kr.
4.Det søkes Husbanken om
rentekompensasjon knyttet til
rehabilitering av skoleanlegg
tilsvarende 39,757 mill. kroner.
5.Prosjektet gjennomføres som
totalentreprise med samspill.
6.Det søkes om tippemidler til
finansieringen av
idrettsanleggene. Dersom en
oppnår tippemidler skal dette
brukes til ekstraordinær
nedbetaling avlån opptatt i
prosjektet.
7.Driftskonsekvensene av
investeringen legges inn i
økonomi og handlingsplanen for
perioden 2010-2013.
8.Det delegeres til rådmannen å
fremforhandle en driftsavtale med
aktuelle idrettslag knyttet til
bruken av anleggene.
9.Utvelgelse av anbud skal tilbake
til Formannskapet.
10.Idrettsrådet bes om en
uttalelse i forhold til
idrettsanleggene.
11.Det forutsettes at Lundamo
idrettslag bidrar økonomisk og i
form av dugnadsinnsats på det
som er oppgradering av
idrettsanleggene.
12.Påløpt momskompensasjon i
prosjektet overføres fra
kommunens driftsregnskap til
kommunens
investeringsregnskap.
13.Det skal velges
klima/energivennlig oppvarming
av den nye Lundamo skole. Det
skal også vurderes om
nærliggende bebyggelse kan
forsynes fra en slik ny ”moderne”
varmesentral.

Vedr. fortau langs
Lundadalsveien er
det inngått
utbyggingsavtale
med Heimdal Sag
Prosjekter AS der
det er avtalt at de
bygger fortau i
henhold til
reguleringsplanen.
Melhus kommune
betaler en andel
påkr. 1 mill. eks.
mva.

Pågåen
de

14.05.20
13

KST 31/13
-Salg av
grunneiendomm
er

13/4283 1.Kommunestyret vedtar at
følgende eiendommer legges ut
for offentlig salg:
-Tomt i enden av Hammondsveg i
Varmbo g.nr. 10, b.nr. 42
-Boligareal på Lete g.nr. 43, b.nr.
10

Eiendommen
238/124 på Hovin er
solgt.

Avslutte
t 3.
tertial
2018
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

-Utmarkseiendom (Nordbakken)
ved Lofossen kraftstasjon g.nr.
69, b.nr. 7
-Utmarkseiendom i Lundadalen
g.nr. 208, b.nr. 7
-Boligareal ved Åsaringen på
Hovin g.nr. 238, b.nr. 124
2.Det delegeres til rådmannen å
gjennomføre salget av
eiendommene og at
salgsinntekten avsettes på
ubundet kapitalfond.

12.11.20
13

KST 66/13
-ODDVAR
BRÅS PREMIER
-FRAMTIDIG
PLASSERING

11/4177 Kommunestyret bevilgerkr.
100.000 til forprosjekt, Oddvar Brå
premiesamling.
Beløpet dekkes over
disposisjonsfondet.
Det må avklares om samlingen
også skal omfatte andre
idrettsutøvere.
Arbeidsutvalget utvides med ett
medlem, og det bør være en
kvinne.
Melhus kommunestyre oppnevner
Berit Wold Fjelle som nytt medlem
av arbeidsgruppen.

Arbeid ikke
igangsatt Pågåen

de

17.06.20
14

KST 41/14
-BRANNSTASJ
ONER
HØLONDA

14/3518 1.Melhus kommune vedtar å
bevilgekr 6.250.000,-til bygging
av ny brannstasjon på Korsvegen
og utvidelse av branngarasje på
Gåsbakken.
2.Bevilgningen finansieres med
annuitetslån påkr 5.000.000,-
som avdras over 30 år og
merverdigavgiftskompensasjon
på kr 1.250.000,-.
3.Kommunens økte kapitalutgifter
og FDV utgifter finansieres
gjennom husleieinntekten til
Gauldal brann-og redning IKS.

Pågåen
de

17.06.20
14

KST 43/14
-Støtte til
regulering av
området for
lysløype og
skileik

14/2889 Melhus kommunestyre dekker
inntil 50% av kostnadene ved
regulering av Skjetnemarka.
Beløpet dekkes innenfor
disposisjonsfondet.

Søker er informert
om vedtaket og
Rådmannen
avventer
tilbakemelding på
ferdigstilling av
reguleringsplanen.

Pågåen
de

24.02.20
15

KST 13/15
-Utredning
-barnehagetilbu
d på Korsvegen

15/170 1.Melhus kommune kjøper
Regnbuen Friluftsbarnehage AS
forkr 500.000,-. Kjøpet
gjennomføres innen 01.08.2015.
Kjøpet finansieres ved salg av
lokalene til Eid barnehage.
Dersom dette ikke er tilstrekkelig
brukes disposisjonsfondet.
2.Regnbuen frilufts barnehage AS
slås sammen med Eid barnehage
etter oppkjøpet og blir en egen
barnehage under virksomheten
Eid skole og barnehage.
3.Ang nybygg eller kjøp. Det
innhentes en nøytral
tilstandsrapport og takst som
fremlegges kommunestyret før ev
avtale om kjøp inngås. Saken må

Det gjennomføres
pris og
designkonkurranse
for bygging av ny 5-
avdelings
barnehage ved Eid
skole. Konkurransen
ble avlyst bl. a. på
grunn av for høy
pris. Ny
konkurranse utlyses
i mars 2019.

Eiendommen der
tidligere lokaler for
Eid barnehage
forventes lagt ut for
salg i juni 2019, det

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

legges fram for kommunestyret
senest 5.5.2015.
Det forutsettes at dagens eier av
bygningsmassen har den
nødvendige godkjenningen for at
arealene er i tråd med
planformålet
4.Lokalene til Eid barnehage
selges.

foreligger en
reguleringsplan som
pr. nå ikke er
sluttbehandlet.
Denne planen
legger opp til at
eiendommen kan
selges til
boligformål.

15.12.20
15

KST 102/15
-KJØP AV
KOMMUNALE
BOLIGER
-GJENNOMGA
NGSBOLIGER

15/5361 1.Melhus kommunestyre bevilger
43,5 mill. kroner til kjøp og nybygg
av kommunale
gjennomgangsboliger.
Bevilgningen finansieres med:

Låneopptak, 40 år
-annuitetslån30.500.000,-
Tilskudd Husbanken10.000.000,-
Fondsmidler (fra leie til
eie)3.000.000,-
Bevilling totalt43.500.000,-

2.Det delegeres til rådmannen å
justere netto rammen på
rammeområdene 5 og 9 for
driftsvirkningen av bevilgningen

Det er gjennomført
anbudskonkurranse
om bygging av
boliger på tomt
kommunen eier på
Søberg (Midttun).
Gauldal Bygg AS er
innstilt som vinner
av konkurransen
med et prosjekt med
18 boenheter. Det
er søkt om disp. fra
rekkefølgebestemm
elser vedtatt i
reguleringsplanen
for området.
Detaljregulering
pågår, kulvert under
jernbanen påkrevd
før utbygging.
Igangsetting så
snart regulering er
ferdig.

Prosjektet
Strandvegen 31 er
ferdigstilt, 8 nye
leiligheter og 2
hybler.

Pågåen
de

27.09.20
16

KST 82/16
-Nybygg -Eid
barnehage på
Korsvegen

16/1136 1.Melhus kommunestyre bevilger
39,75 mill. kroner til bygging av ny
5. avdelings barnehage på
Korsvegen. Investeringen skal
sikre Eid barnehage nye lokaler
fra august 2019. Barnehagen
bygges for 82 barn.
2.Barnehagen finansieres med
låneopptak på 32 mill. kroner og
mva. kompensasjon på 7,75 mill.
kroner. Lånet nedbetales over 40
år.
3.Barnehagen lokaliseres i nær
tilknytning Eid skole.
4.Det delegeres til rådmannen å
justere netto rammen på
rammeområde 5 og 9 for
virkningen av investeringen.

Det er gjennomført
en pris-og
designkonkurranse
som ble avlyst bl.a.
på grunn av for høy
pris. Det
gjennomføres en ny
åpen
anbudskonkurranse
med mål om ferdig
bygg til våren 2020.

Pågåen
de

14.03.20
17

KST 16/17
-Revidert Bymilj
øavtale 2018-
2029

17/1251 Melhus kommune er positiv til å
delta i arbeidet med utforming av
revidert bymiljøavtale 2018-2029.
Kommunen vil ta endelig stilling til
å være med i avtalen på et senere
tidspunkt.

Saken skal til videre
behandling i 2018 Pågåen

de

23.05.20
17

KST 37/17
-VEGLYS OG
GATELYS I

17/2171 •Veg-og gatebelysning langs
offentlig veg, iht. Veglovens § 1,
driftes og vedlikeholdes av det

Det jobbes godt
med prosjektet.
Flere anlegg er

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

MELHUS
KOMMUNE

offentlige.
•Melhus kommune tilbyr å overta
veg-og gatebelysning langs
private veger, i den hensikt at
veg-og gatebelysning langs
private veger som er åpen for
allmenn ferdsel, driftes og
vedlikeholdes av kommunen.
Overtakelse forutsettes inngåelse
av en privatrettslig avtale.
•Utebelysning på skole-og
barnehageområder eller ved
andre offentlige bygg, adskilles fra
veg-og gatebelysningen sitt
strømnett og tilkobles egen
strømmåler, slik at kostnader med
utebelysning belastes den
enkeltes virksomhet.

oppgradert og under
prosjektering.

23.05.20
17

KST 41/17
-Oppfølging av
sak om
opprettelse av
Forvaltningskont
or

17/340 1.Melhus kommune tar til
orientering at plasseringen av nytt
forvaltningskontor blir i lokalene
som kemnerkontoret disponerer i
3. etg. i Melhus rådhus. Kontoret
har inngang direkte fra trapperom
med heistilgang i etasjen.
2.Rådmannen legger frem en
egen sak om fremtidig utvikling av
Melhus rådhus. Det med
bakgrunn i ulike problemstillinger
knyttet til nye behov for
arbeidsplasser som følge av
generell vekst, fremtidig
interkommunalt samarbeid og en
eventuell fremtidig sammenslåing
av kommuner. Dette må ses i
sammenheng med andre
kommunale bygg.

Det er inngått
leieavtale om nye
lokaler for NAV
Melhus i
Energiparken, de
nye lokalene
overtas 12.
november 2018.
Rådmannen
arbeider nå med
hvordan de ledige
lokalene i rådhuset
best kan
nyttegjøres.

Pågåen
de

23.05.20
17

KST 42/17 -NY
BARNEHAGE
PÅ LER

17/2391 1.Kommunestyret vedtar bygging
av ny kommunal barnehage på
Ler som skal stå ferdig til 1. juni
2019.
2.Rådmannen legger frem
funksjonsanalyse med tilhørende
totalentreprisegrunnlag og
budsjett for den nye barnehagen
som egen sak i økonomi og
handlingsplanen for 2018-21
3.Det bevilges kr 1.000.000,- til
gjennomføring av
funksjonsanalyse, utarbeidelse av
totalentreprisegrunnlag med
budsjett. Det engasjeres
assisterende prosjektleder for å
bistå i dette arbeidet både for ny
barnehage på Ler og på
Korsvegen. Bevilgningen
finansieres med lån som avdras
over 40 år.
4.Kommunestyret vil at det
fremdeles skal arbeides med å få
realisert en ny barnehage på Kvål
på egnet tomt.

Det er gjennomført
en pris-og
designkonkurranse
som ble avlyst bl.a.
på grunn av for høy
pris. På grunn av
endret behov, er
prosjektet tatt ut av
ØHP, saken
avsluttes.

Pågåen
de

20.06.20
17

KST 49/17
-Forvaltningsrev
isjonsrapport

17/3157 1.Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
skolehelsetjenesten i Melhus

Kontrollutvalget fikk
saken i møte
den26.02.18 og

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

-skolehelsetjene
sten

kommune til orientering.
2.Kommunestyret ber rådmannen
følge opp anbefalingene i
rapportens pkt. 7.1.
3.Kommunestyret ber rådmannen
gi kontrollutvalget skriftlig
tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen
utgangen av 2017.
4.Kommunestyret ber om at
forvaltningsrapporten blir lagt frem
som sak i komite for helse og
omsorg og komite for oppvekst og
kultur.

Kommunestyret ber rådmannen
se på muligheten for å styrke
helsesøsterressurs på Melhus
videregående skole ved
behandling av økonomi-og
handlingsplan.

fattet følgende
vedtak:
kontrollutvalget tar
rådmannens
tilbakemelding til
orientering, og ber
om at rådmannen
gir ny orientering til
kontrollutvalget på
utvalgets første
møte i 2019

26.09.20
17

KST 64/17
-Friplass
Kulturskolen

17/3923 1.Melhus kommunestyre innfører
en ordning med friplass for elever
i Kulturskolen. Friplass i
Kulturskolen gis, etter søknad, for
et skoleår om gangen.
Inntektsgrensen for friplass i
Kulturskolen settes til 4G for
husholdningens samlede inntekt.
Ordningen innarbeides i
betalingsreglementet for
Kulturskolen fra 1.1.2018.

2.Friplassordningen i Kulturskolen
evalueres i forbindelse med
økonomi-og handlingsplanen
2019.

Under oppfølging.
Det er innvilget 1
friplass i
kulturskolen.

Pågåen
de

26.09.20
17

KST 70/17
-Gang og
sykkelveg
Losenkrysset
-Hermanstad
-Bruk av
utbyggingsavtale
r for finansiering

16/6199 Melhus kommune forutsetter at
gang/ sykkelveg Losenkrysset-
Hermannstad skal finansieres av
de eiendommene som får frigitt
nye tomter for at tiltaket
gjennomføres, jfr
rekkefølgebestemmelser i
kommuneplanens arealdel, men
at kommunen kan forskuttere
kostnadene under visse
forutsetninger.
1.Det forutsettes at alle aktuelle
grunneiere/utbyggere forplikter
seg til å inngå utbyggingsavtaler
med Melhus kommune før arbeid
med gang-og sykkelvegen
igangsettes i marka. Avtalene skal
sikre at kommunen får dekt alle
sine utgifter knyttet til
prosjektering og opparbeiding av
gang-og sykkelvegen
2.Grunneierne forplikter seg til å
bidra med et anleggsbidrag pr daa
avsatt til boligformål.
Anleggsbidraget settes til en øvre
grense på kr 80.000 pr dekar
avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel vedtatt
16.12.2014 planident 2013002.

Alle aktuelle
grunneiere så nær
som to har
underskrevet
utbyggingsavtale.
Når de resterende
er i havn vil de bli
lagt fram for
godkjenning politisk

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

Endelig sum avklares når
kostnader er endelig klarlagt.
3.Når reguleringsplaner fremmes
så skal den helhetlige infrastruktur
ivaretas.
4.Kommunestyret ber rådmannen
ta kontakt med aktuelle
grunneiere for å forhandle frem
utbyggingsavtaler/
intensjonsavtaler basert på disse
forutsetningene.
5.Når disse forutsetningene
kommer på plass vil kommunen
forskuttere utgiftene til gang-og
sykkelveg slik at utbygging kan
komme i gang.
6.Dersom dette ikke er mulig, ber
Kommunestyret rådmannen
fremme en sak om mulig refusjon
i hht plan og bygningsloven kap
18, knyttet til de som ikke vil
samarbeide om infrastruktur.
Saken fremmes for
kommunestyret innen desember
2017, dettefor å sikre fremdrift i
utbygging av gang-og sykkelveg
Losenkrysset -Hermannstad.

12.12.20
17

KST 99/17 -Ny
Gimse skole
-grunnlag for
videre arbeid

17/4815 Kommunestyret vedtar følgende:
1.Parsell av gnr 35, bnr. 1
(Monstuflata) søkes omregulert til
offentlig tjenesteyting i forbindelse
med arbeidet med områdeplanen
for Melhus sentrum
2.Det etableres et samarbeid med
Sør Trøndelag fylkeskommune
om utviklingen av skoleområdet
3.Gimse skole bygges med
kapasitet på inntil 550 elever
4.Det åpnes for vurdering av ny
plassering av ny Gimse
barneskole og 1 flerbrukshall. Det
skal tilrettelegges for flerbrukshall
med to spilleflater. En
flerbrukshall er en hall som
vekselsvis kan brukes til mange
idretter og aktiviteter. Dette er et
uttrykt ønske fra KUD og
idrettsorganisasjoner. Vi
forutsetter at Melhus kommune
aktivt søker tilskudd fra fylket og
spillemidler for å realisere dette
idrettsanlegget ved Gimse skole.
5.Det utredes flytting av
kulturskolen til skoleområdet på
Gimse
6.Alle eksterne som kan være
brukere av skolen/ skoleområdet
skal involveres i planleggingen
fremover.
7.Det utredes salg av tomten til
eksisterende Gimse skole
8.Valg av byggematerialer og
konstruksjonsmetode tas på et
senere tidspunkt. Et av flere
kriterier for valg av konsept bør

Plan for
skoleområdet,
flytting av
kultyrskolen er
ferdig utredet.
Politisk sak er lagt
frem til behandling i
september.
Omregulering av
Monstuflata kommer
i forbindelse med
arbeidet med
områdetplanen for
Melhus sentrum.

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

være klima-og miljøregnskap på
kort -og langt perspektiv.

12.12.20
17

KST 101/17
-Stortingsvalget
2017
-Evaluering og
resultat

17/4046 Saken tas til orientering.
Rådmannen bes legge frem en
sak til Valgstyret om nødvendige
oppgraderinger av alternative
lokaler som oppfyller kravene til et
funksjonelt valglokale.

Sak vil fremmes i
god tid før valget
2019.

Pågåen
de

06.03.20
18

KST FO 1/18-
Interpellasjon
-Områdereguleri
ng for avklaring
næringsarealer
Fremo

18/1483 Kommunestyret vedtar at man på
Fremo skal legge til grunn et
fokus på drikkevann, landbruk og
næring. Kommunestyret ser
positivt på initiativ fra grunneiere
på igangsetting av
områderegulering for
næringsarealer på Fremo.
Som forutsetning for
gjennomføringen av
områdereguleringen er at
planforslaget utarbeides av
ekstern plankonsulent og partene
på Fremo finansierer denne.
Hvert dekar berørt dyrkamark skal
erstattesi nærområder i forholdet
1:1 ved nydyrking.
Plan for nydyrking skal
godkjennes av Melhus kommune
før det gis igangsettingstillatelse.
Området må konsekvensutredes i
forhold til grunnvannsressursen.

Interpellasjon og ordførers svar
legges ved møteprotokoll i sin
helhet.

Avholdt
oppstartmøte
mellom Melhus
kommune og
Melhus
Utviklingsarena.

Pågåen
de

06.03.20
18

KST FO 2/18-
Interpellasjon:
Melhus -en AV-
OG-TIL-
kommune?
Kommunestyret
06.03.2018

18/1378 Kommunestyret ber rådmannen
gjøre nødvendig arbeid for at
Melhus skal bli en AV-OG-TIL-
kommune.

Videre arbeid følges
opp i rus-og
tiltakstjenesten.
Melhus kommune vil
inngå avtale med
organsiasjonen AV-
OG-TIL 03.10.18.

Avslutte
t 3.
tertial
2018

10.04.20
18

KST FO 4/18-
Interpellasjon
-Frivillighetens
huspå Lundamo
Kommunestyret
10.4.2018

18/2112 Kommunestyret ber Rådmannen
utrede muligheten for å kjøpe det
tidligere bankbygget på Lundamo,
samt utrede muligheten for bruk
av den tidligere «tannlegeboligen»
på Lundamo som ligger i
Horghallvegen 20. Dette til formål
innen frivillighet generelt og som
en arena for ungdom
(ungdomsklubb) spesielt. Mulige
driftsformer må inngå som en del
av utredningen. Dette medfører at
kommunens valg av
Horghallvegen 20 stoppes
umiddelbart.

Pågåen
de

06.03.20
18

KST PS 10/18-
ØVRE
MØLLEFOSS
BRU

18/711 1.Det bevilges kr. 550.000,-eks.
mva. til spesialinspeksjon,
oppsetting av skilt for
aksellastbegrensning og
nødvendig prosjektering i henhold
til resultat av spesialinspeksjon.
2.Rådmannen vil legge fram ny
sak om bevilgning til tiltak på

Politiet har sagt seg
enig forslag til
skilting for redusert
aksellast. søknad
om skiltvedtak for
permanent skilting
skal sendes SVV.
Spesialinspeksjon

Pågåen
de
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bakgrunn av prosjekteringen.
3.Rådmannen vil legge fram sak
om nedklassifisering av de første
meterne av Småaunevegen med
brukonstruksjonen når tiltak etter
pkt. 2 er gjennomført.
4.Beløpet finansieres ved lån som
nedbetales over 40 år.

er bestilt.

19.06.20
18

KST PS 42/18-
Tertialrapport
1/2018

18/3404 1.Kommunestyret tar
tertialrapporten for 1. tertial til
orientering.
2.Kommunestyret tar
vedtakskontrollen for 1. tertial til
orientering.
3.Kommunestyret vedtar følgende
endringer i nettorammene for
2018:
•Nettorammen på rammeområde
3 økes med kr. 2.500.000,-
•Nettorammen på rammeområde
9 reduseres med 2.500.000,-
4.Kommunestyret vedtar å sette
av utbytte fra TrønderEnergi as på
19.427.103,74 kroner til felles
disposisjonsfond.
5.Kommunestyret vedtar å
avslutte investeringsprosjektene
under i tråd med følgende tabell:

(se vedlegg)

6.Kommunestyret vedtar å bevilge
midler til følgende nye
investeringsprosjekter med
tilhørende finansiering og levetid:

(se vedlegg)

7.Kommunestyret vedtar å endre
investeringsbudsjettet for 2018 i
tråd med vedlegg 3 til denne sak.

Pågåen
de

18.09.20
18

KST PS 48/18-
"Detaljplan
Lyngenvegen
54" planid
2017002
-2.gangsbehand
ling

16/7109 Melhus kommune vedtar med
hjemmel i plan-og bygningsloven
§ 12-12 «Detaljplan Lyngenvegen
54», planid 2017002, som vist i
vedlagte planbestemmelser,
plankart og planbeskrivelse.

Må kunngjøres
Avslutte
t 3.
tertial
2018

18.09.20
18

KST FO 7/18-
Interpellasjon
-Melhus som
plastfri
kommune
Kommunestyret
18.09.2018

18/4658 Rådmannen bes snarest
iverksette tiltak for å redusere
bruk av plast og plastbaserte
produkter både i kommunens
egen organisasjon og i
kommunen som helhet. Utfasing
av engangsartikler må prioriteres.
Kommunestyret holdes orientert
om tiltakene og effekten av dem.

Pågåen
de

18.09.20
18

KST PS 47/18-
Spyletoalett

18/3396 Innfasing av spyletoalett vurderes
ved nye omsorgsbygg og større
renoveringsprosjekter. Utover
dette vil omsorgstrappa brukes
som en vurderingskilde for bruk

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

av spyletoalett og annen
velferdsteknologi.

18.09.20
18

KST PS 50/18-
Revisjon av
reglement for
Administrasjons
utvalget

18/4561 Melhus kommunestyre vedtar
revidert reglement for
Administrasjonsutvalget, som
skifter navn til
Organisasjonsutvalget, gjeldende
fra 01.10.2018, med følgende
tillegg:

Nytt strekpunkt 1 under punkt 2.1.
Behandle og innstille overordnede
retningslinjer/reglement for
kommunens personal-og
arbeidsgiverpolitikk, herunder
tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv.

Nytt strekpunkt 2 under punkt 2.1.
Utvalget drøfter dessuten
kvalitets-, fornyings-og
utviklingstiltak, oppfølging og
implementering av nasjonalt
vedtatte reformer.

Nytt punkt under punkt 3.
Arbeidsgiverrepresentantene
(valgt blant kommunestyrets
medlemmer) skal ivareta
arbeidsgivers interesser gjennom
sitt arbeid i utvalget.

Rådmannen får fullmakt til endre
vedtatte reglement i tråd med
ikrafttredelse av ny Kommunelov.

Pågåen
de

18.09.20
18

KST PS 51/18-
Ny Gimse skole
og idrettshaller

18/4626 Kommunestyret vedtar at
følgende legges til grunn for
videre utvikling av skoleområdet
på Gimse:

1.Ny Gimse barneskole med
flerbrukshall plasseres i nord på
eksisterende tomt.
2.Det skal ses på en mulighet for
en flerbrukshall med 2
aktivitetsflater i tilknytning
barneskolen. Alternativt en hall
med aktivitetsflate 25 x 45 i
tilknytning til skolen og en hall
med aktivitetsflate på 25 x 45
plassert i nærheten av
Melhushallen
3.Eksisterende Gimse barneskole
rives. Det åpnes i
planleggingsfasen for at
eksisterende Gimse skole rives
før byggestart. Dette for å oppnå
mest mulig helhetlig, estetisk og
funksjonell utforming og
plassering av ny skole. Også
forhold som økonomi, logistikk,
læringsmiljø og HMS i
byggeperioden skal vektlegges i
vurderingen av eventuell riving.
4.Det utredes justeringer av
opptaksområdet i nedre Melhus

Vedtaket legges til
grunn for videre
arbeid. Rådmannen
kommer tilbake med
egen sak,
sannsynligvis før jul,
mht entreprisefrom
mv.

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

innen våren 2021
5.Eventuell ny løsning for
kulturskolen vurderes på et
senere tidspunkt. Dette belyses i
egen sak på nyåret 2019 til komite
for oppvekst og kultur.
6.Rådmannen bes om å legge
frem en plan på hvordan
trafikkavvikling/ -sikkerhet skal
ivaretas.
7.Det stilles krav om fornybar
energi ved oppvarming av
bygningsmasse
8.Kostnadene for drift og
innvestering innarbeides i
økonomi og handlingsplanen

16.10.20
18

KST FO 10/18-
Interpellasjon
-God og sunn
skolemat
fremmer læring
Kommunestyret
16.10.2018

18/5231 Interpellasjon og svar oversendes
rådmannen. Rådmannen bes om
å fremme en sak for komite for
oppvekst og kultur, som deretter
behandles av formannskap og
kommunestyre. Det bes spesielt
om en vurdering på hva som skal
til for å få et godt, helhetlig og
likeverdig tilbud, samt muligheter
for å finansiere dette.

Pågåen
de

16.10.20
18

KST PS 59/18-
Tertialrapport
2/2018

18/5039 1.Kommunestyret tar
tertialrapporten for 2.tertial til
orientering
2.Kommunestyret vedtar følgende
endringer i nettorammene for
2018:
a.Sentraladministrasjonens
ramme økes med kr 527.000
b.Oppvekst og Kulturs ramme
økes med kr 3.985.000
c.Helse og Velferds ramme økes
med kr 12.626.000
d.Plan og Utviklings ramme økes
med kr 775.000
e.De samlede rammeøkninger
på kr 17.913.000 finansieres ved
økte nettoinntekter på
rammeområde 9
f.Med bakgrunn i revisors krav om
at variabel desember-lønn skal
føres på inneværende år
forventes en engangskostnad
på kr 7.000.000. Kommunestyret
vedtar å finansiere dette med kr
3.419.000 fra økte nettoinntekter
fra rammeområde 9 og kr
3.581.000 fra disposisjonsfondet.
3.Kommunestyret vedtar å
avslutte investeringsprosjektene
under, i tråd med beskrivelse i
kapittel 9.1 i tertialrapporten og
følgende tabell:
(se vedlegg)

4.Kommunestyret vedtar å bevilge
midler til følgende nye
investeringsprosjekter med
tilhørende finansiering og levetid i
tråd med beskrivelse i kapittel 9.2
i tertialrapporten og følgende

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

tabell:
(se vedlegg)

5.Kommunestyret tar status for
pågående investeringsprosjekter
beskrevet i kapittel 9.3 i
tertialrapporten til orientering

6.Kommunestyret vedtar å endre
det samlede
investeringsbudsjettet for 2018 i
tråd med kapittel 9.4 i
tertialrapporten, slikat årets
investeringer reduseres med
110, 5 mill kr til kr 149.171.380
7.Kommunestyret vedtar å ta opp
et ordinært lån på kr 55.179.315
for 2018, hvoravkr 9.100.000 er
knyttet til selvkostområdet vann
og kr 7.900.000 er knyttet til
selvkostområdet avløp, i henhold
til kapittel 9.4 i tertialrapporten
8.Kommunestyret tar
vedtakskontrollen for 2.tertial til
orientering
9.Kommunestyret tar den
vedlagte finansrapporten pr
2.tertial til orientering
10.Kommunestyret ber
Rådmannen komme tilbake med
et revidert forslag til
finansreglement i november-
møtet, der det inngår forslag til en
egen tallfestet ramme for andel
sertifikatlån av låneporteføljen.

20.12.20
16

Verbalforslag . Kommunestyret ber rådmannen
gå gjennom de ulike gebyrsatsene
i Melhus kommune, inkludert
interkommunale samarbeid, med
tanke på å se på den totale
avgiftsbelastningen, graden av
kostnadsdekning på de ulike
områder, samt å fremme forslag til
forbedringer til politisk behandling.

Pågåen
de

29.01.20
19

KST PS 3/19-
Miljøoppfølgings
plan ny Gimse
skole

18/6568 Kommunestyret tar saken til
orientering. Pågåen

de

29.01.20
19

KST PS 6/19-
Fritak fra
politiske verv
2015-2019
Rakel Skaanes
Hulsund

18/5854 For Rakel Skaanes Hulsund (H)
inntrer følgende representanter:
Komite for oppvekst og kultur, fast
representant: Tove Børseth
SU Brekkåsen skole,
vararepresentant: Valget
delegeres til komite for oppvekst
og kultur

Pågåen
de

29.01.20
19

KST PS 7/19-
Fritak fra
politiske verv
2015-2019 Tore
Johansen

18/6213 Tore Johansen innvilges
permisjon fra sine politiske verv
for resten av perioden.

For Tore Johansen inntrer
følgende representanter
Komite for oppvekst og kultur, ny

Pågåen
de
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Møte-
dato Sak Arkivsaks

nr. Vedtak Kommentar Status

fast representant: Kaare Qvenild
Komite for oppvekst og kultur, ny
nestleder: Knut Ole Bleke

Formannskapet/ Valgstyret,
vararepresentant: Kaare Qvenild
SU Gimse ungdomsskole, fast
representant: Valget delegeres til
komite for oppvekst og kultur

29.01.20
19

KST PS 8/19-
Forvaltningsrevis
jonsrapport
håndtering av
habilitet i
folkevalgte
organ -korrigert
rapport

18/3632 1.Kommunestyret tar korrigert
forvaltningsrevisjonsrapport
Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ til orientering.
2.Kommunestyret ber alle
representanter i styrer, råd og
utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje
avsnitt, første setning (medlem
skal i god tid si fra om forhold som
gjør eller kan gjøre ham ugild).
3.Kommunestyret ber rådmannen
om å ha mer fokus på systematisk
opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved
oppstart og underveis i perioden.
4.Kommunestyret ber rådmannen
om å ha mer fokus på systematisk
opplæring av administrasjonen i
habilitetsregelverket.
5.Kommunestyret ber rådmannen
om å legge frem et forslag til
retningslinjer for kriterier for valg
av representanter til styre i
kommunale selskap.
6.Kommunestyret ber rådmannen
om å gi kontrollutvalget en skriftlig
tilbakemelding innen 20.05.2019.

Pågåen
de

12.2Formannskapet

Møte-
dato

Sak Arkivsa
ksnr.

Vedtak Kommentar Status

23.11.20
10

FSK 150/10
-STABILISERI
NGS-OG
SIKRINGSTILT
AK
-VAREGGA/N
ORDSTU,
KVERNHUSBE
KKEN OG
LEIRTAKET. O
RIENTERING
OG
OPPFØLGING

. Handlingsplan for prosjektering og
sikringstiltak i Kvernhusbekken og
raviner i boligområdet Varegga og
Leirtaket, datert 14.06.2010 tas til
etterretning
Notat 411793-RIG-02, datert 6.
mai 2008 og Rapport 411793-2,
datert 4. september 2008 tas til
etterretning.
Rapportene følges opp med en
utredning som beskriver de
økonomiske og tekniske
konsekvensene av
stabiliseringstiltaket, herunder
detaljprosjektering av
stabiliseringstiltaket. Det settes
avkr150.000 til
utredningsarbeidet, som tas fra
tildelte skjønnsmidler for

-Erosjonssikring i
Nordstubekken og
Kvernhusbekken er
ferdigstilt.

-Block Watne er
regulant av Varegga
III.
Reguleringsplanen
ble godkjent og
vedtatt 31.01.17, jf.
FSK-sak 104/13.
Melhus kommune
avventer videre
dialog fra Block
Watne om neste
steg i prosessen
(utbyggingsavtale).

–Stabiliseringstiltak
(planering/motfylling
) på Lyngen/Nordstu
er foreløpig satt på
vent og utsatt inntil

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

Block Watne
bestemmer seg for
å sette i gang.

-
Skisse/detaljprosjekt
(terrengutforming/
fasadeendring) for
215/146 og 215/48
igangsatt, men satt
på vent inntil videre.

01.10.20
13

FSK 124/13
-SIKRINGSTIL
TAK PÅ VEG

13/7470 1.Med hjemmel i kommunelovens
§ 13 bevilger Melhus
formannskap kr 5.000.000,-til
erosjonssikring av Møsta,
stabilisering av skråning ved
Gimsvegen og stabilisering av
Kregnesbakkan.
2.Bevilgningen finansieres med
opptak av lån, inntil kr 4.000.000,-
som avdras over 15 år og påløpt
momskompensasjon, kr
1.000.000,-.
3.Dersom Melhus kommune får
tildelt midler fra Fylkesmannens
kriseskjønnsmidler skal disse
brukes til å redusere låneopptaket
tilsvarende tildelt beløp. Dette
skjer gjennom en overføring fra
kommens driftsregnskap til
kommunens
investeringsregnskap.

-Gimsvegen
rassikring:
Anlegget er ferdig.
Avsluttet i K-sak
60/14.

-Erosjonssikring
av Møsta
(hastetiltak, 300
meter): Anlegget er
ferdig.

-Kregnesvegen:
Skisseprosjekt i
gang. Multiconsult
vurderer ulike
vegtraseer og vil
gjøre en kost-
/nyttevurdering av
disse. Rapport med
anbefalt løsning
oversendes oss i
slutten av oktober.

I skisseprosjektet
skal det utredes
hvilke andre
vegtraseer som kan
være aktuelt, under
forutsetning av at
det er geoteknisk
gjennomførbart. Det
må også utredes
omfanget av
eventuelle
sikringstiltak. Det
skal også settes opp
grove
kostnadsoverslag
for de ulike
alternativene både
med tanke på
utbyggings-og
vedlikeholdskostnad
er. Deretter vil
resultatet legges
frem politisk for
endelig avgjørelse
av vegløsning.
Forprosjekt av valgt
løsning settes
deretter i gang.
Videre gjenstår
detaljprosjektering.

Pågående

01.12.20
15

FSK 177/15
-KJØP AV
KOMMUNALE
BOLIGER

15/5361 1.Melhus kommunestyre bevilger
43,5 mill. kroner til kjøp og nybygg
av kommunale
gjennomgangsboliger.

Det er gjennomført
anbudskonkurranse
om bygging av
boliger på tomt

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

-GJENNOMGA
NGSBOLIGER

Bevilgningen finansieres med:

Låneopptak, 40 år
-annuitetslån30.500.000,-
Tilskudd Husbanken10.000.000,-
Fondsmidler (fra leie til
eie)3.000.000,-
Bevilling totalt43.500.000,-
2.Det delegeres til rådmannen å
justere netto rammen på
rammeområdene 5 og 9 for
driftsvirkningen av bevilgningen

kommunen eier på
Søberg (Midttun).
Gauldal Bygg AS er
innstilt som vinner
av konkurransen
med et prosjekt med
18 boenheter. Det
er søkt om disp. fra
rekkefølgebestemm
elser vedtatt i
reguleringsplanen
for området.
Detaljregulering
pågår, kulvert under
jernbanen påkrevd
før utbygging.
Igangsetting så
snart regulering er
ferdig.

Prosjektet
Strandvegen 31 er
ferdigstilt, 8 nye
leiligheter og 2
hybler.

28.03.20
17

FSK 49/17
-Detaljregulerin
g Håen
hytteområde
-1.gangsbehan
dling Planid
2013017

13/5616 Melhus kommune finner at forslag
til detaljplan for Håen hytteområde
planID 2013017 slik den nå
foreligger har flere vesentlige
mangler. I henhold til plan-og
bygningslovens § 4-2 skal planens
virkninger for interessene være
beskrevet ved offentlig ettersyn.

Før kommunen kan ta stilling til
om planforslaget kan legges ut på
høring/offentlig ettersyn må
følgende utredninger foretas og
endringer innarbeides:
-Konsekvenser for
trafikksikkerheten langs
Lundadalsvegen, samt eventuelle
avbøtende tiltak må redegjøres for
jfr. bestemmelser til
kommuneplanens arealdel kap 2.2
første kulepunkt. Dette må videre
sikres gjennom bestemmelsene
f.eks som rekkefølgekrav og vilkår
for gjennomføringen.
-Det må gjøres en konkret
vurdering av konsekvenser for
etablering av adkomst/kjøreveger i
hytteområdet. Dette innebærer
utarbeidelse av vegprofiler som
også viser stigningsforholdet.
-Det må redegjøres for hvordan
antall
parkeringsplasser/parkeringsdekni
ng for hytteeiere og for
allmenheten for øvrig er vurdert,
samt konsekvenser av dette.
Dette gjelder for både
sommerbruk og vinterbruk. Det
må videre knyttes bestemmelser
som ivaretar dette. Det henstilles
om en vurdering angående det å
legge veger helt inntil

Mottatt revidert
planforslag mars
2018.

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

hyttetomtene.
-Det må redegjøres for kapasitet
ift. vannforsyningen og plassering
av vannposter innenfor
planområdet.
-Konsekvensene for biologisk
mangfold og naturressurser anses
som mangelfullt beskrevet i
planbeskrivelsen kap 5.6 og 5.7
-Det må utarbeides oversiktskart
som viser tydelig hva som er
eksisterende og hva som er nye
planlagte tomter.
-Karttekniske feil med manglende
samsvar til planbestemmelser må
rettes opp.

Når ovennevnte
dokumentasjon/redegjørelser
foreligger og er innarbeidet i
pIanforslaget i samråd med
rådmannen kan planen forelegges
formannskapet på nytt for
vurdering av om planen skal
legges ut til offentlig ettersyn og
sendes på høring medhold av
plan-og bygningslovens § 12-10.

14.03.20
17

FSK 38/17
-Revidert Bym
iljøavtale 2018-
2029

17/1251 Melhus kommune er positiv til å
delta i arbeidet med utforming av
revidert bymiljøavtale 2018-2029.
Kommunen vil ta endelig stilling til
å være med i avtalen på et senere
tidspunkt.

saken skal til videre
behandling i 2018.

Pågående

22.08.20
17

FSK 110/17
-"Detaljreguleri
ng Nævsvegen
Gang-og
sykkelveg"
Plan-ID
2016029 -1.
gangs
behandling
Plan-ID
2016029

16/6377 I medhold av plan-og
bygningsloven § 12-10 legges
forslag til Detaljregulering av
Nævsvegen Gang-og sykkelveg
med plankart, planbeskrivelse og
planbestemmelser datert
20.12.2016 ut til offentlig ettersyn
og høring.

Venter fortsatt
tilbakemelding fra
konsulent vedr
merknader.

Pågående

09.05.20
17

FSK 70/17
-VEGLYS OG
GATELYS I
MELHUS
KOMMUNE

17/2171 •Veg-og gatebelysning langs
offentlig veg, iht. Veglovens § 1,
driftes og vedlikeholdes av det
offentlige.
•Melhus kommune tilbyr å overta
veg-og gatebelysning langs
private veger, i den hensikt at veg-
og gatebelysning langs private
veger som er åpen for allmenn
ferdsel, driftes og vedlikeholdes
av kommunen. Overtakelse
forutsettes inngåelse av en
privatrettslig avtale.
Utebelysning på skole-og
barnehageområder eller ved
andre offentlige bygg, adskilles fra
veg-og gatebelysningen sitt
strømnett og tilkobles egen
strømmåler, slik at kostnader med
utebelysning belastes den
enkeltes virksomhet.

Det jobbes godt
med prosjektet.
Flere anlegg er
oppgradert og under
prosjektering.

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

30.05.20
17

FSK 85/17
-Søknad om
deling av
gnr/bnr 92/1
-Klage på
avvisning av
søknad

17/1364 Klage av 4.4.17 fra advokat Daniel
Bakken på vedtak i sak 15/17 av
20.3.17 tas ikke til følge. Vedtak i
PS sak 15/17 opprettholdes.

Vedtaket begrunnes med at
området omfattes av vedtatt
midlertidig forbud mot tiltak i
Melhus sentrum.

En fradeling av arealet som
omsøkt anses å kunne
vanskeliggjøre det oppstartede
områdeplanarbeidet for Melhus
sentrum.

I tillegg begrunnes vedtaket med
at bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel punkt
1.2 m.fl om krav til detaljregulering
før tiltak etter pbl § 1-6 kan tillates
ikke er oppfylt.

Saken oversendes fylkesmannen
for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen har
anbefalt å stille
søknaden i bero til
vedtak om
midlertidig forbud
mot tiltal er utgått.
Søker er varslet om
at Melhus kommune
har tatt
fylkesmannens
vedtak til
etterretning, og at
søknaden om deling
vil bli behandlet
etter at områdeplan
for Melhus sentrum
er vedtatt eller
midlertidig forbud
mot tiltak er vedtatt

Pågående

05.09.20
17

FSK 118/17
-63/3
Dispensasjon
Kommuneplane
ns arealdel
-Midlertidig
deponi
Mereftaåsen

15/5755 Melhus kommune innvilger
dispensasjon for deponi ved
Mereftaåsen steinbrudd, som
omsøkt 1.12.2015 og supplert
24.8.2016. Dispensasjonen
tidsbegrenses til to år. Ved
tillatelsens utløp skal midlertidig
tillatt bruk av området opphøre,
med mindre ny tillatelse er gitt.

Dispensasjon innvilges på
følgende vilkår:

Det kan kun deponeres masse i
tilstandsklasse 1 (Klif-veileder TA-
2553/2009). Disse skal sikres i
mottakskontroll. Utførende
selskap har ansvar for
mottakskontroll og skal
dokumentere massenes mengde,
opprinnelsessted og
renhet. Grunneier skal påse at
kontroll av massene blir utført og
følge med på eventuell ulovlig
tømming utenfor driftstidene. Det
må utarbeides en fremdriftsplan
og rutiner for driften av mottaket,
som skal godkjennes av
kommunen.

Området skal ved avslutning
beplantes og tilbakeføres i tråd
med søknad, og jevnes ut slik at
bakken kan brukes til sport og lek
og harmonerer med det naturlige
landskapet.

Vedlagte deponeringsplan (Pro
Invenia, 22.8.2016) skal legges til
grunn for tiltaket, deriblant
etablering av

Vi er enda ikke i mål
med avtalen om
innbetaling til fond
gang-og sykkelveg.
Deponering i
området er dermed
ikke satt igang.
Området er under
regulering oppstart
ble varslet i mars i
år.

Pågående
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sedimentasjonsbasseng som vist.
Bassenget skal tømmes for
sediment jevnlig. Grøfter
beplantes og sikres kantskog i og
etter anleggsfasen.

Om tiltaket medfører
støvbelastning på omgivelsene
skal det gjennomføres avbøtende
tiltak, som vanning, kloring og
kalking av deponi og adkomstveg,
vasking av kjøretøy, og tildekking
av last. Ved klager eller egen
vurdering fra kommunen som
miljømyndighet kan kommunen
pålegge endrede driftstider, eller
at andre avbøtende tiltak
gjennomføres.

Støy fra bruddet skal til enhver tid
ligge innenfor følgende grenser for
ekvivalentkontinuerlig støynivå
målt i dBA, målt eller beregnet
som frittfeltsverdi ved nærmeste
bolig, eller annen bolig som er
mer støyutsatt:
Hverdager kl. 06.00 –18.00 –50
dBA
Hverdager kl. 18.00 –20.00 –45
dBA

Det settes følgende driftstider:
Hverdager 10.00-20.00

Jordlovens § 12 skal fortsatt
gjelde i området.

Det settes frist til å levere inn
første forslag til reguleringsplan
for området til 1.1.18

Søker må forplikte seg til å inngå
avtale med kommunen om bidrag
til medfinansiering av gang-
sykkelveg Losenkrysset-
Hermannstad. Størrelsen på
bidraget forhandles særskilt og
legges fram for politisk
godkjenning.

Vedtaket hjemles i Plan-og
bygningslovens § 19-3

19.09.20
17

FSK 127/17
-78/84
Dispensasjon
-reguleringspla
n
Vassfjellvegen
boligfelt
-oppføring av
garasje

17/2590 Melhus kommune innvilger
søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan fra
«reguleringsplan Vassfjellvegen
boligfelt, del A og B» (planid:
1990009) vedtatt 28.11.1990 med
tilhørende bestemmelser, til å
plassere garasje og adkomst til
eiendommen 78/84 delvis inn på
område regulert til felles
lekeområde. Det gis videre
dispensasjon fra
kommuneplanens arealdels
bestemmelse 1.4.1 og
kommunens VA norm med

Vilkårene er oppfylt.
Saken er avsluttet Pågående
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bestemmelse om avstand til
kommunale VA ledninger.

Før dispensasjonen kan anses
som gyldig må følgende vilkår
være oppfylt:
•Det må tinglyses en heftelse på
eiendommen 78/84 som sikrer at
dersom det skulle oppstå
problemer med de kommunale
VA-ledningene som lekkasjer og
lignende, må grunneier bære de
nødvendige merkostnader til
reparasjon eller event omlegging
som skyldes at garasjen er
plassert over ledningen.
Kommunen skal holdes skadesløs
i forhold til det atdet er bygd en
garasje over kommunalt
ledningsnett.
•Eier av eiendommen 78/84 må
gjennomføre og bekoste
opparbeidelse av adkomst til
lekeplass på eiendommen 78/1 i
tråd med reguleringsplanen. Det
må settes opp en fartsdempende
hindring som demper farten på
syklende ved garasjen.
Adkomsten skal være
framkommelig med barnevogn.
Kommunen skal godkjenne stien
før dispensasjonen anses som
gitt.
•Snøopplagring, parkering eller
andre hindringer skal ikke
forekomme i adkomst til felles
lekeareal.

Frist for å gjennomføre tiltakene
settes til 1.6.2018

Ved oppfyllelse av disse vilkår
anses det at dispensasjonen ikke
tilsidesetter intensjonen i planen
og vilkårene for å kunne gi
dispensasjon i pbl kap 19 anses å
være oppfylt.

Når vilkårene er oppfylt vil
kommunen tinglyse rettighet til å
ha garasje og adkomst som
omsøkt på eiendommen 78/1

27.02.20
18

FSK PS 21/18-
ØVRE
MØLLEFOSS
BRU

18/711 1.Det bevilges kr. 550.000,-eks.
mva. til spesialinspeksjon,
oppsetting av skilt for
aksellastbegrensning og
nødvendig prosjektering i henhold
til resultat av spesialinspeksjon.
2.Rådmannen vil legge fram ny
sak om bevilgning til tiltak på
bakgrunn av prosjekteringen.
3.Rådmannen vil legge fram sak
om nedklassifisering av de første
meterne av Småaunevegen med
brukonstruksjonen når tiltak etter
pkt. 2 er gjennomført.

Politiet har sagt seg
enig forslag til
skilting for redusert
aksellast. søknad
om skiltvedtak for
permanent skilting
skal sendes SVV.
Spesialinspeksjon
er bestilt.

Pågående
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4.Beløpet finansieres ved lån som
nedbetales over 40 år.

22.05.20
18

FSK PS 55/18-
Milestein i
pilegrimsleden

18/2842 Melhus kommunestyre bevilgerkr
30.000 til produksjon av milestein i
pilegrimsleden i Melhus.
Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

Pågående

26.06.20
18

FSK PS 75/18-
Spyletoalett

18/3396 Innfasing av spyletoalett vurderes
ved nye omsorgsbygg og større
renoveringsprosjekter. Utover
dette vil omsorgstrappa brukes
som en vurderingskilde for bruk av
spyletoalett og annen
velferdsteknologi.

Pågående

14.08.20
18

FSK PS 82/18-
Detaljregulering
Rønningen
panorama
-1.gangsbehan
dling Planid
2016023

16/5625 I medhold av plan-og
bygningslovens § 12-10 legges
forslag til «Detaljregulering
Rønningen panorama», planid
2016023, med planbeskrivelse,
planbestemmelser og plankart,
samt øvrige vedlegg til planen ut
til offentlig ettersyn og sendes på
høring.

Før planen sendes på høring og
offentlig ettersyn må følgende
innarbeides som en del av
bestemmelsene:
-Det skal ved søknad om tillatelse
til tiltak vedlegges detaljert
utomhusplan over områdene B og
f_BLK i målestokk 1:500 som
viser disponering av utearealene.
Utomhusplanen skal være
godkjent av kommunen før det
kan gis igangsettingstillatelse.
-Bestemmelsens pkt 1.3 endres
til:
VVA
Før det gis tillatelse til tiltak
innenfor planområdet skal det
foreligge godkjent teknisk VVA-
plan, der det dokumenteres at det
er tilstrekkelig kapasitet på vann-
og avløpsanlegget.

Det må før planen sluttbehandles
gjennomføres geoteknisk
vurdering.

Ute på høring og
offentlig ettersyn

Avsluttet
3. tertial
2018

28.08.20
18

FSK PS 86/18-
1/1
Detaljregulering
Stavsøra
friluftsaktivitet
-vurdering av
innsigelse Plan-
ID 2016018

16/3232 Melhus kommune velger å ikke ta
innsigelse fra fylkesmannen i
Trøndelag til detaljregulering
Stavsøra til følge.

Kommunen mener at
reguleringsplanen er et viktig
verktøy for å avgrense aktiviteten i
området og derfor også til å
ivareta naturmangfoldet.

Formannskapet ber rådmannen
kontakte fylkesmannen for å
gjennomføre mekling i saken.

Pågående
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11.09.20
18

FSK PS 91/18-
"Detaljplan
Lyngenvegen
54" planid
2017002
-2.gangsbehan
dling

16/7109 Melhus kommune vedtar med
hjemmel i plan-og bygningsloven
§ 12-12 «Detaljplan Lyngenvegen
54», planid 2017002, som vist i
vedlagte planbestemmelser,
plankart og planbeskrivelse.

Avventer
sluttbehandling i
kommunestyret

Avsluttet
3. tertial
2018

09.10.20
18

FSK PS
103/18-Søknad
om
dispensasjon
fra KPA for
bruksendring
fra
redskapshus til
bolig og
lager/verksted
på gnr/bnr
100/3

18/3893 Melhus kommune avslår med
hjemmel i plan-og bygningsloven
§ 19-2 dispensasjon fra LNF i
kommuneplanens arealdel for
bruksendring av redskapshus til
bolig og lager/verksted på gnr/bnr
100/3.

Vedtaket begrunnes med at
tiltaket vil tilsidesette hensynet
bak LNF-formålet vesentlig, ved at
det åpner opp for etablering av
flere boenheter i tilknytning til
landbrukseiendommer enn det
som er normen. Dette vil medføre
presedens i lignende saker og
medføre ulemper for
landbruksdrifta, som på sikt kan
vanskeliggjøre landbruksdrifta i
området med tanke på mulig
konflikt. Det foreligger ikke klart
større fordeler enn ulemper ved
tiltak, og dispensasjon avslås.

Avsluttet
3. tertial
2018

09.10.20
18

FSK PS
104/18-
Tertialrapport
2/2018

18/5039 1.Kommunestyret tar
tertialrapporten for 2.tertial til
orientering
2.Kommunestyret vedtar følgende
endringer i nettorammene for
2018:
a.Sentraladministrasjonens
ramme økes med kr 527.000
b.Oppvekst og Kulturs ramme
økes med kr 3.985.000
c.Helse og Velferds ramme økes
med kr 12.626.000
d.Plan og Utviklings ramme økes
med kr 775.000
e.De samlede rammeøkninger
påkr 17.913.000 finansieres ved
økte nettoinntekter på
rammeområde 9
f.Med bakgrunn i revisors krav om
at variabel desember-lønn skal
føres på inneværende år
forventes en engangskostnad
påkr 7.000.000. Kommunestyret
vedtar å finansiere dette med kr
3.419.000 fra økte nettoinntekter
fra rammeområde 9 og kr
3.581.000 fra disposisjonsfondet.
3.Kommunestyret vedtar å
avslutte investeringsprosjektene
under, i tråd med beskrivelse i
kapittel 9.1 i tertialrapporten og
følgende tabell:
(se vedlegg)

4.Kommunestyret vedtar å bevilge
midler til følgende nye

Pågående
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investeringsprosjekter med
tilhørende finansiering og levetid i
tråd med beskrivelse i kapittel 9.2
i tertialrapporten og følgende
tabell:
(se vedlegg)

5.Kommunestyret tar status for
pågående investeringsprosjekter
beskrevet i kapittel 9.3 i
tertialrapporten til orientering

6.Kommunestyret vedtar å endre
det samlede
investeringsbudsjettet for 2018 i
tråd med kapittel 9.4 i
tertialrapporten, slik at årets
investeringer reduseres med
110, 5 mill kr til kr 149.171.380
7.Kommunestyret vedtar å ta opp
et ordinært lån påkr 55.179.315
for 2018, hvoravkr 9.100.000 er
knyttet til selvkostområdet vann
ogkr 7.900.000 er knyttet til
selvkostområdet avløp, i henhold
til kapittel 9.4 i tertialrapporten
8.Kommunestyret tar
vedtakskontrollen for 2.tertial til
orientering
9.Kommunestyret tar den vedlagte
finansrapporten pr 2.tertial til
orientering
10.Kommunestyret ber
Rådmannen komme tilbake med
et revidert forslag til
finansreglement i november-
møtet, der det inngår forslag til en
egen tallfestet ramme for andel
sertifikatlån av låneporteføljen.

13.11.20
18

FSK PS
118/18-
"Detaljregulerin
g
Korsvegbotnan
boliger og
brannstasjon"
-1.gangsbehan
dling Planid
2017007

17/1803 Med hjemmel i plan-og
bygningsloven § 12-10 legges
forslag til «Detaljregulering
Korsvegbotnan boliger og
brannstasjon», planid 2017007,
med planbeskrivelse, plankart og
planbestemmelser med tilhørende
vedlegg ut til offentlig ettersyn og
sendes på høring.

Før planen legges ut på høring og
offentlig ettersyn må det foreligge
godkjent overordnet VA-plan og
innarbeides nødvendige
rekkefølgekrav i bestemmelsene
for å sikre tilstrekkelig kapasitet på
vann, spillvann og overvann før
utbygging kan igangsettes.

Pågående

13.11.20
18

FSK PS
121/18-1.
gangs
behandling
-områdeplan
for Melhus
sentrum

15/3426 Med hjemmel i plan-og
bygningslovens § 12-10 legges
forslag til områdeplan for Melhus
sentrum med tilhørende plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse,
ROS analyse samt vedlegg ut til
offentlig ettersyn og sendes på
høring i minimum 6 uker.

Pågående
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I medhold av Pbl § 12-14 foreslås
samtidig å oppheve følgende
reguleringsplaner innenfor
planområdet, helt eller delvis:
(se vedlagte tabell).
I tillegg ønskes følgende
elementer vurdert ifm høringen:

Melhustunet felt S12
-Kan bebygges med 5 –12 etg
-Gangbrua over E6 flyttes på
nordsida av området B13
-Gangbru over E6 flyttes på
sørsida av området B13

Melhusbanken
-Området kan bebygges med 3-8
etg
-Torg O_TG2 utvides ved at
skråstilt bygning tas ut
-Sikre tilstrekkelig grøntområder i
sentrumskjernen bl.a i form av
grønne tak
-Vurdere sørvendt rampe ved
Brubakken
-Miljørettet fokus på solceller og

grunnvann

13.11.20
18

FSK PS
116/18-
Revidering av
finansreglemen
t for Melhus
kommune

18/2848 Melhus kommunestyre vedtar
rådmannens forslag til Revidert
Finans-og gjeldsreglement, jf.
vedlegg 1. Reglementet erstatter
tidligere reglement vedtatt av
kommunestyret i sak 35/18.

Pågående

13.11.20
18

FSK PS
119/18-Modell
for finansiering
av felles
infrastruktur mv
i h.h.til
rekkefølgebest
emmelser
Melhus
sentrum

18/4670 Melhus kommune viderefører
tidligere vedtak i sak 51/15 og i
medhold av Pbl § 17-2 at det ved
utbygging innenforområdeplan
Melhus sentrum legges til grunn
en områdemodell som omtalt i
punkt 1, 2. ledd i vedtaket.

Dette innebærer at ved framtidig
utbygging i Melhus sentrum skal
innbetales et anleggsbidrag som
skal gå til utbygging av fellesgoder
i sentrum som parker og
grøntstruktur, torg og gaterom,
parkeringshus, samt veger
(herunder gang-og sykkelveger),
vann og avløp (herunder
overvann).

Forslag til opplegg / modell som
beskrevet i saksframlegget
sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn sammen med
planforslag for områdeplan for
Melhus sentrum før endelig
vedtak gjøres av kommunestyret.

Pågående

13.11.20
18

FSK PS
120/18-Mål for
nye
miljøpakken
-byvekstavtale

18/5788 1.Formannskapet vedtar at
følgende hovedmål for nye
Miljøpakken skal legges til grunn i
videre forhandlinger om
byvekstavtale:

Pågående
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trondheimsomr
ådet 2019-29 Mål 1: Det skal slippes ut mindre

CO2. Utslipp fra transport skal
reduseres i tempoet som er
nødvendig for å oppfylle Paris-
avtalen.

Mål 2: Flere skal reise
miljøvennlig. Økningen i
miljøvennlige reiser skal være
større enn befolkningsveksten.

Mål 3: Samordnet areal-og
transportplanlegging skal
videreføres gjennom IKAP
samarbeidet. Areal-og
transportutvikling skal sikre
videreutvikling av alle tettsteder i
kommunen, og det skal være lett
å velge miljøvennlige
transportmidler.

Mål 4: By-og tettstedsområder
skal bli mer tilgjengelig for alle.

Mål 5: Antall trafikkulykker med
drepte og hardt skadde skal
reduseres. Antall trafikkulykker
totalt skal reduseres.

Mål 6: Nasjonale mål og
forurensningsforskriftens krav til
luftkvalitet skal overholdes.

Mål 7: Trafikkstøy innendørs og
utendørs for støyfølsom
bebyggelse og virksomhet skal
reduseres.

Mål 8: Næringstransporten skal bli
grønnere og mer effektiv.

2.Formannskapet ber rådmannen
komme tilbake med forslag til
delmål og indikatorer for vedtatte
hovedmål som er omforent
mellom partene i avtalen.

3.Formannskapet ber rådmannen
foreslå opplegg for årlig
evaluering av måloppnåelse som
er omforent mellom partene i
avtalen.

13.11.20
18

FSK PS
122/18-
Samhandlingss
trategi digital
utvikling i
kommunene i
Trøndelag

18/5322 1.Melhus kommune slutter seg til
samhandlingsstrategien for
digitalisering i Trøndelag og
vedtaket om videre håndtering fra
rådmannsutvalget i Trøndelag.
2.Melhus kommune slutter seg til
som deltaker i det videre arbeidet
med samhandling om
digitalisering i Trøndelag og vil
bidra til at foreslåtte tiltak
gjennomføres.

Pågående

27.11.20
18

FSK PS
125/18-

18/5617 I medhold av plan-og
bygningslovens § 12-9 sendes Pågående
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Planprogram
-områdeplan
for Brekkåsen

planprogram for områdeplan for
Brekkåsen på høring, og legges ut
til offentlig ettersyn, i minimum 6
uker. I medhold av plan-og
bygningslovens §§ 12-8 og 12-9
varsles det samtidig om oppstart
av planarbeid.

04.12.20
18

FSK PS
132/18-
Detaljregulering
Søberg Midtre,
planid 2016017
-1.gangsbehan
dling

15/5098 Med hjemmel i plan-og
bygningsloven § 12-10 legges
forslag til «Detaljregulering
Søberg Midtre», planid 2016017,
med planbeskrivelse, plankart og
planbestemmelser med tilhørende
vedlegg ut til offentlig ettersyn og
sendes på høring.

Før planen legges ut på høring og
offentlig ettersyn skal det foreligge
godkjent overordnet VVA-plan og
innarbeides nødvendige
rekkefølgekrav i bestemmelsene
for åsikre tilstrekkelig kapasitet på
vann, spillvann og overvann før
utbygging kan igangsettes.

Pågående

22.01.20
19

FSK PS 4/19-
"Detaljregulerin
g Lerslykkja",
planid 2018007
-1.gangs
behandling

18/2309 I medhold av plan-og
bygningslovens § 12-10 legges
forslag til «Detaljregulering
Lerslykkja», planid 2018007, med
planbeskrivelse,
planbestemmelser og plankart,
samt øvrige vedlegg til planen ut
til offentlig ettersyn og sendes på
høring.

Før planen legges ut på høring
må følgende bestemmelser
innarbeides:
-Pkt. 3.1.2 a) Utforming
Bebyggelsen skal gis en god
estetisk utforming, og oppføres
med saltak med minimum
takvinkel på 22,5°.
-Pkt. 6.1 Før søknad om tillatelse
til tiltak
6.1.1 Ved søknad om tillatelse til
tiltak skal det foreligge geoteknisk
detaljprosjektering.
6.1.2 Før tillatelse til tiltak kan gis
skal det foreligge teknisk godkjent
VVA-plan.
Øvrige nummerering av
bestemmelser under pkt. 6 må
endres som en følge av at det tas
inn ny bestemmelse.
Det må i tillegg foreligge
godkjenning på den overordnet
VVA-planen og innarbeides
rekkefølgekrav knyttet til denne
før planen sendes på
høring/off.ettersyn.

Pågående

27.11.20
18

FSK PS
126/18-
Tilskudd
-støtte
-Høsten 2018

18/3715 Melhus formannskap gir tilskudd
til følgende organisasjoner:
Gauldal vg skole: Bokprosjektkr.
5.000
Melhus skolekorps, Jul i Melhuskr.

Pågående
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etter
Formannskapet
s bestemmelse

35.000
Rådhusvegen bofellesskap, 20-
årsjubileumkr. 5.000
Beløpene konteres «Etter
formannskapets bestemmelse»

27.11.20
18

FSK PS
127/18-Ny
Gimse skole og
idrettshaller
-kravspesifikas
jon
-enterpriseform
og juryering

18/5755 Kommunestyret legger til grunn
følgende når det gjelder bygging
av ny Gimse skole og idrettshaller:
-En (1) normalhall med
aktivitetsflate på 25m * 45m
bygges sammen med skolen.
-Skolen prosjekteres med et
energiforbruk hvor 20 % skal
dekkes med solcelleanlegg
såfremt det er regningssvarende.
-Anskaffelsen skjer gjennom
totalentreprise med samspill.
-Trafikkplanen inngår som en del
av konkurransen og
detaljreguleringen.
-Komite for oppvekst og kultur og
komite for teknikk og miljø gis
myndighet til å oppnevne
henholdsvis 2 og 1 representanter
til juryen.
-For å styrke
samfunnshusfunksjonen på
skoleanlegget må representanter
fra frivillige organisasjoner som
speider, korps, kor ol involveres i
videre prosess

Miljøoppfølgingsplan sendes til
politisk behandling før endelig
utarbeidelse som underlag for
anbudsutsendelse.

Pågående

27.11.20
18

FSK PS
128/18-Budsjett
2019/
Økonomi-og
handlingsplan
2019-2022

18/5003 1.Melhus kommunestyre vedtar
Melhus kommunes budsjett for år
2019 og Økonomi-og
handlingsplan for 2019-2022 med
de forutsetninger som ligger i
vedlegg til denne sak benevnt
som –Vedlegg 1 Økonomi og
handlingsplan for perioden 2019-
22 samt i vedlegg «Posisjonens
budsjettframlegg».

2.Melhus kommunestyre bevilger
følgende netto summer på
sektorene og ramme 9 til fordeling
i budsjett 2019, jfr. kapittel 3.1 og
kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi-
og handlingsplan samt i vedlegg
«Posisjonens budsjettframlegg»
(beløp i 1000-kroner):

FOR TABELL: se vedlegg

3.Eiendomsskatt for 2019
utskrives på faste eiendommer i
hele kommunen med:
a.en sats på 7 promille på
næringseiendommer samt verker
og bruk
b.en sats på 2 promille på

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

boligeiendommer,
fritidseiendommer og boligdelen
av landbrukseiendommer. Det
benyttes et bunnfradrag på kr
100.000,-pr. boenhet
c.Med hjemmel i
eiendomsskattelovens § 7 fritar
Melhus kommunestyre
eiendommer til lag/foreninger,
stiftelser og institusjoner som tar
sikte på å gagne en kommune, ett
fylke eller staten og fredede
bygninger.

4.Melhus kommunestyre
delegerer til rådmannen å
disponere avsatt ramme for
lønnsoppgjøret og
reguleringspremie i KLP i år 2019.
Rammen er satt av på tjeneste
9702 på rammeområde 9 og
utgjørkr 31.398.000,-.

5.Melhus kommunestyre vedtar å
bevilge midler til de investeringer
for 2019 som går frem av tabellen
under og med underspesifikasjon i
kapittel 10.1.2 i Økonomi-og
handlingsplanen samt i vedlegg
«Posisjonens budsjettfremlegg»
med tilhørende finansiering og
løpetid på lån som vil belaste hhv
kommunekassen og
selvkostområdene (beløp i kr):

6.Melhus kommunestyre vedtar et
samlet låneopptak for 2019 på kr
141.415.000i tråd med det
finansieringsbehov som
fremkommer i tabellen under
punkt 5 ovenfor.

7.Melhus kommunestyre vedtar
gebyrregulativer for 2019 i tråd
med vedlegg «Gebyrregulativ
Melhus kommune etter møte i
FSK»

8.For hele planperioden 2019-
2022 vedtas kostnadsrammer ihht
tabellen nedenfor for følgende
flerårige prosjekter:

NOTE:
Det vises videre til vedlegg i
møtesak/arkivsak:
-Drift, Posisjonens budsjettforslag
-Investeringer, Posisjonens
budsjettforslag
-Felles disposisjonsfond, utvikling
og drift ihht posisjonens forslag
-Nytt Gebyrregulativ 2019,
innvirkning etter posisjonens

forslag

22.01.20
19

FSK PS 3/19-
Interkommunalt

15/2734 Kommunestyret vedtar endringer i
selskapsavtalen for Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

Arkiv Trøndelag
IKS -endring i
selskapsavtale

Interkommunalt Arkiv Trøndelag
IKS §§ 1 og 5 gjeldende fra
01.01.2019.

22.01.20
19

FSK PS 6/19-
Utbyggingsavta
le
-Strandvegen
9, gnr./bnr.
30/34

17/1305 Melhus kommune vedtar å inngå
utbyggingsavtale med HV
Utbygging AS, slik det følger av
vedlegg 1. Vedtaket er hjemlet i
plan-og bygningsloven kapittel 17
og forutsigbarhetsvedtak etter
plan-og bygningsloven § 17-2.
Utbyggingsavtalen gjelder
utbygging av Strandvegen 9 med
gnr./bnr. 30/34 i Melhus
kommune, reguleringsplan vedtatt
i kommunestyret 20.6.2017 med
planidentitet 2016005.

MK mottar
24.10.2018 signert
UBA fra utbygger.

MK legges ut
avtalen til offentlig
ettersyn, med frist
for å komme med
merknader
30.11.2018.

Pågående

26.02.20
19

FSK PS 22/19-
TRAFIKKSIKK
ERHETSPLAN
FOR MELHUS
2019 -2024

19/521 Melhus kommune vedtar
trafikksikkerhetsplan 2019 –2024.
I tillegg:
1.Statusrapport vedrørende
vedtatt trafikksikkerhetsplan for
Melhus 2019 –2024 gis til komite
for teknikk og miljø to ganger i
året.
2.Ved utbygging av E6 Sør, må
forandring i trafikkbildet på
tilstøtende veger tas opp særskilt
angående tiltak.
3.Det lages en forenklet tabell
som viser prioritet på kommunale
og fylkeskommunale tiltak. Dette
for å bedre
innbyggertilgjengeligheten.

Pågående

26.02.20
19

FSK PS 23/19-
Startlån og
boligtilskudd fra
Husbanken
2019

19/736 Kommunen vedtar å ta opp kr
35.000.000,-i startlån fra
Husbanken i 2019. Lånet tas opp
som annuitetslån med 30 års
løpetid.

Pågående

12.3Komitè for oppvekst og kultur

Møtedato Sak
Arkivsak
snr. Vedtak Kommentar Status

06.09.2017 OPPKUL
29/17
-Friplass
Kulturskolen

17/3923 1.Melhus kommunestyre innfører en
ordning med friplass for elever i
Kulturskolen. Friplass i Kulturskolen gis,
etter søknad, for et skoleår om gangen.
Inntektsgrensen for friplass i
Kulturskolen settes til 4 G. Ordningen
innarbeides i betalingsreglementet for
Kulturskolen fra 1.1.2018.

2.Friplassordningen i Kulturskolen
evalueres i forbindelse med økonomi-
og handlingsplanen 2019.

Under
oppfølging. Det
er innvilget 1
friplass i
kulturskolen.

Pågående

05.09.2018 20/18 Ny
Gimse skole
og
idrettshaller

18/4629 Kommunestyret vedtar at følgende
legges til grunn for videre utvikling av
skoleområdet på Gimse:

1.Ny Gimse barneskole med idrettshall
plasseres i nord på eksisterende tomt.

Saken
behandlet i
kommunestyret.

Pågående
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Møtedato Sak Arkivsak
snr. Vedtak Kommentar Status

2.Det skal ses på en mulighet for en
idrettshall med 2 spilleflater i tilknytning
til barneskolen. Alternativt en hall med
aktivitetsflate 25x45 i tilknytning til
skolen og en hall med aktivitetsflate på
25x45 plassert i nærheten av
Melhushallen.

3.Eksisterende Gimse barneskole rives.

4.Det utredes justeringer av
opptaksområder i nedre Melhus innen
våren 2021.

5.Eventuell ny løsning for kulturskolen
vurderes på et senere tidspunkt. Dette
belyses i egen sak i løpet av våren
2019 til komite for oppvekst og kultur.

6.Kostnadene for drift og innvestering
innarbeides i økonomi og
handlingsplanen

7.Rådmannen bes sikre at eksisterende
skoleanlegg fortsatt kan benyttes i
størst mulig grad framover, gjennom
planleggingen og byggingen av ny
Gimse skole.

05.09.2018 Ny Gimse
skole og
idrettshaller

18/4626 Kommunestyret vedtar at følgende
legges til grunn for videre utvikling av
skoleområdet på Gimse:

1.Ny Gimse barneskole med idrettshall
plasseres i nord på eksisterende tomt.

2.Det skal ses på en mulighet for en
idrettshall med 2 spilleflater i tilknytning
til barneskolen. Alternativt en hall med
aktivitetsflate 25x45 i tilknytning til
skolen og en hall med aktivitetsflate på
25x45 plassert i nærheten av
Melhushallen.

3.Eksisterende Gimse barneskole rives.

4.Det utredes justeringer av
opptaksområder i nedre Melhus innen
våren 2021.

5.Eventuell ny løsning for kulturskolen
vurderes på et senere tidspunkt. Dette
belyses i egen sak i løpet av våren
2019 til komite for oppvekst og kultur.

6.Kostnadene for drift og innvestering
innarbeides i økonomi og
handlingsplanen

7.Rådmannen bes sikre at eksisterende
skoleanlegg fortsatt kan benyttes i
størst mulig grad framover, gjennom
planleggingen og byggingen av ny
Gimse skole.

8. Rådmannen bes om å, på egnet

Pågående
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Møtedato Sak Arkivsak
snr. Vedtak Kommentar Status

måte, komme tilbake til framtidig bruk
av Monstuflata.

05.09.2018 Orientering
om prosjekt
"Utvikling av
koordineren
de enhet"

18/4646 Komite for oppvekst og kultur tar saken
til orientering. Pågående

03.10.2018 Rapport
Sagauka
2018

18/4967 Komité for oppvekst og kultur tar
vedlagte rapport for Sagauka 2018 til
orientering.

Pågående

03.10.2018 Stiftelsen
Gamle Hovin
Endring i
styresamme
nsetning

18/4685 Lillan Thomassen fortsetter som
kommunens representant i styret for
Stiftelsen Gamle Hovin.
Svein Hovin velges som ny
vararepresentant.

Pågående

14.11.2018 Budsjett
2019/
Økonomi-og
handlingspla
n 2019-2022

18/5003 Komite for oppvekst og kultur tar saken
til orientering, men ber samtidig
formannskapet om at:
•Det i slutten av planperioden settes av
oppstartmidler til
planlegging/prosjektering av lokaler for
kulturskolen/kulturarena i Melhus
sentrum.
•Formannskapet vurderer muligheten
for kjøp av bankbygget på Lundamo for
formål.
•frivillighetens-og ungdommens hus.
•Det vurderes økte ressurser til
sagauka.
•Formannskapet følger opp vedtak i
kommunestyrets sak 51/18.

Pågående

14.11.2018 Ny Gimse
skole og
idrettshaller
-kravspesifi
kasjon
-enterprisef
orm og
juryering

18/5755 Komite for oppvekst og kultur tar saken
til orientering.
Komiteen mener at saken ikke er
tilstrekkelig utredet og gir ikke
fullstendig svar på konsekvensene av
de ulike alternativene for hall, og ber
formannskapet om å utsette saken.
Ved eventuell utsettelse ber komiteen
om at saken sendes tilbake for
behandling i komiteen.

Pågående

12.4Komitè for helse og omsorg

Møte-
dato

Sak Arkivsa
ksnr.

Vedtak Kommentar Status

03.10.20
18

HELOMS PS
34/18-
Miljørettet
helsevern
-endring av
virkningsdato i
vertskommune
avtale

18/983 Virkningsdato for utvidelse av
vertskommuneavtale innen
miljørettet helsevern endres fra
01.01.18 til 01.12.18.

Avsluttet
3. tertial
2018

14.11.20
18

HELOMS PS
36/18-Budsjett
2019/
Økonomi-og
handlingsplan
2019-2022

18/5003 1.Komite for helse og omsorg tar
rådmannens innstilling til
orientering.
2.Komiteen viser til vedtak i Råd
for mennesker med nedsatt
funksjonsevne i fbm budsjettet
som sier at satsningen på

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

forebyggende, rehabiliterende og
hjemmebaserte tjenester ikke er
som tenkt jmf intensjonene med
«100 år i eget hjem». Plan for
habilitering og rehabilitering er
ikke fulgt godt nok opp i økonomi-
og handlingsplan 2019 -2022
3.Komite for helse og omsorg ber
rådmannen om å se på
mulighetene for å bruke
ressursene ved Melhus
sansesenter inn i kommunens
habiliterings-og
rehabiliteringsarbeid.
4.Rådmannen bes se på og
vurdere tildelingskriteriene for
hjemmebaserte tjenester.
5.Rådmannen bes gå i dialog med
fastlegene i Melhus kommune for
å finne alternativer til å spare inn
en LIS1-stilling.

14.11.20
18

HELOMS PS
38/18-
Ruspolitisk
handlingsplan

18/5816 Melhus kommune vedtar
ruspolitisk handlingsplan slik den
fremgår av vedlegg 1

Pågående

27.02.20
19

HELOMS PS
3/19-
Interkommunalt
velferdsteknolo
giprosjekt,
status per
11.02.2019

17/5183 Komite for helse og omsorg tar
status i det interkommunale
velferdsteknologiprosjektet til
orientering.

Pågående

27.02.20
19

HELOMS PS
4/19-Status
-Hjemmebaser
te tjenester

19/846 Komite for helse-og omsorg tar
saken til orientering Pågående

27.02.20
19

HELOMS PS
5/19-
Vurderingsmom
enter for
tildeling av
helse-og
omsorgstjenest
er

19/782 Komite for helse og omsorg vedtar
fremlagte vurderingsmomenter for
tildeling av helse-og
omsorgstjenester med tilhørende
prioriteringsnøkkel.

Pågående

27.02.20
19

HELOMS PS
7/19-Kvalitet og
heltid i Melhus
kommune

19/860 Komite for helse og omsorg tar
saken til orientering Pågående

27.02.20
19

HELOMS PS
8/19-Bosetting
av flyktninger
2019 og 2020

18/6440 Melhus kommune bosetter inntil
30 flyktninger pr år i 2019 og i
2020.

Familiegjenforening og
selvbosetting kommer i tillegg.

Melhus kommune mener den
internasjonale flyktningkrisen
kreverøkt innsats og en bedre
ansvarsfordeling i Europa.
Regjeringen anmodes å
samarbeid med EU for å få løst de
akutte utfordringene i
flyktningeleirene, spesielt på de

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

greske øyene. Melhus kommune
vil med sitt vedtak signalisere at vi
i en slik situasjon har både
kompetanse og kapasitet til å
bosette flere enn det anmodes om
i denne omgang.

12.5Komitè for teknikk og miljø

Møte-
dato

Sak Arkivsa
ksnr.

Vedtak Kommentar Status

19.02.20
14

TEKMIL 4/14
-TILSTANDSA
NALYSER,
RADONMÅLIN
G OG
ENERGIMERKI
NG

14/1005 1.Melhus kommune vedtar at
dokumentasjonen i denne sak
danner grunnlag for en tiltak-og
vedlikeholdsplan.
2.Denne planen utarbeides slik at
tiltakene kan prioriteres når
økonomi-og handlingsplanen for
2015-18 skal behandles.

Tiltaksplan
utarbeidet som del
av økonomi-og
handlingsplanen for
2016-19, det ble
totalt bevilgetkr.
42,5 mill. til
utførelse av de ulike
tiltakene. Arbeidene
pågår og mer
utfyllende om
enkeltprosjekter er
beskrevet i
årsmeldingen.

Pågående

05.02.20
15

TEKMIL 8/15
-Utredning
-barnehagetilb
ud på
Korsvegen

15/170 1.Melhus kommune kjøper
Regnbuen Friluftsbarnehage AS
forkr 500.000,-. Kjøpet
gjennomføres innen 01.08.2015.
Kjøpet finansieres ved salg av
lokalene til Eid barnehage.
Dersom dette ikke er tilstrekkelig
brukes disposisjonsfondet.
2.Regnbuen frilufts barnehage AS
slås sammen med Eid barnehage
etter oppkjøpet og blir en egen
barnehage under virksomheten
Eid skole og barnehage.
3.Melhus kommune planlegger å
bygge en 5 eller 6-avdelings
barnehage v/Eid skole som skal
stå ferdig ved utløpet av
leieforholdet med Korsvegen
Næringsbygg DA i august 2019 .
4.Lokalene til Eid barnehage
selges.
5.Det avsettes midler til
gjennomføring av forprosjekt for
bygging av ny barnehage i
budsjettet for 2016.

Det gjennomføres
pris og
designkonkurranse
for bygging av ny 5-
avdelings
barnehage ved Eid
skole.
Konkurransen ble
avlyst bl. a. på
grunn av for høy
pris.

Eiendommen der
tidligere lokaler for
Eid barnehage
forventes lagt ut for
salg i høst, det
foreligger en
reguleringsplan som
ikke pr. nå er
sluttbehandlet.
Denne planen
legger opp til at
eiendommen kan
selges til
boligformål.

Pågående

27.04.20
17

TEKMIL 12/17
-EKSTRA
TRAFIKKSIKK
ERHETSTILTA
K

17/2169 Rådmannens forslag til
prioritering:

tiltak 5 er satt i gang
og reg.plan vil
komme på høring i
løpet av
sensommeren. tiltak
6 er vurdert til å
være mer
omfattende enn
først antatt og det vil
derfor bli lagt fram
egen sak på dette.

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

15.05.20
17

TEKMIL 22/17
-1/8/2 KLAGE
-GEBYR
-ØYSAND
KOLONIHAGE
BY

15/3347 Komite for Teknikk og Miljø er
førsteinstans i klagebehandlingen.
Vedtak om avslag fattet den
3.2.2016 etter søknad om nedsatt
gebyr av 23.6.2015 opprettholdes.
Klagen sendes videre til
kommunens klagenemd for
klagebehandling.

Behandlet i
kommunens
klagenemd den
29.5.2017 i sak PS
5/17.

«Saken utsettes til
neste møte i
Klagenemda, antatt
høsten 2017.
Partene anmodes
om å innlede
forhandlinger med
tanke på å komme
til forlik i saken».

Forhandlinger er
ikke ført frem til
forlik i 2017. Det er
fortsatt dialog
mellom partene om
å mulig finne en
løsning i slutten av
april 2018.

Pågående

19.10.20
17

TEKMIL 47/17
-Ulovlig oppført
garasje på
gnr/bnr 30/24,
fastsettelse av
økt tvangsmulkt

13/2005 Eiere av eiendommen gnr/bnr
30/24 gis ny frist til 01.12.2017 for
å innlevere dokumentasjon på at
ulovlig oppført garasje på
eiendommen er fjernet. I samsvar
med vedtak i sak 4/17 påløper det
tvangsmulkt på kr 2.000,-for hver
påbegynte måned, fram til det er
innlevert dokumentasjon på at
garasjen er fjernet. Dersom det
ikke innleveres dokumentasjon på
at garasjen er fjernet innen den
nye fristen, vil tvangsmulkten øke
til kr 5.000,-for hver påbegynte
måned. Tvangsmulkten vil løpe fra
og med 01.12.2017 og fram til det
er innkommet dokumentasjon på
at garasjen er fjernet.
Eiere av eiendommen har ikke
rettet seg etter pålegg gitt i sak
118/15, og har ikke innlevert
dokumentasjon på at garasjen er
fjernet i samsvar med frist gitt i
sak 4/17, til tross for at det løper
tvangsmulkt på kr 2.000,-for hver
påbegynte måned. Med bakgrunn
i dette finner rådmannen det
nødvendig å høyne beløpet for å
motivere eierne av eiendommen til
å rette seg etter pålegget.
Vedtaket er hjemlet i plan-og
bygningslovens § 32-5.

Tvangsmulkt løper
fortsatt, saken er
ikke avslutta. Søker
forsøker nå å få
avtale med Helsport
om plassering av
garasjen utenfor
byggegrense.
Uansett vil det være
behov for en ny
dispensasjonssøkna
d og byggesak før
saken kan avsluttes.
Tvangsmulkt løper
inntil forholdet er
rettet på en eller
annen måte.

Pågående

07.09.20
17

TEKMIL 41/17
-Parkering for
allmennheten
på Løvset-
framtidig
løsning

17/4041 Melhus kommune ønsker å trekke
seg ut av Løvsethaugen veilag og
legger opp til at parkeringsanlegg
for utfart i Vassfjellet for
allmennheten flyttes til
Rønningstrøa.

Ny parkeringsplass
på Rønningstrøa er
en del av
utbyggingsavtale
med utbygger her.
Foreløpig brukes
området til lokalt
deponi. Inntil
kommunen har
overtatt ny
parkeringsplass for

Pågående
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Møte-
dato Sak Arkivsa

ksnr. Vedtak Kommentar Status

drift benyttes den
eksisterende ved
Løvsethaugen.

23.11.20
17

TEKMIL 52/17
-Sikringskjørin
g -Gimse skole
Pia Synnøve
Næss

17/3314 Komité for teknikk og miljø
opprettholder vedtak i sak 377/17
—avslag om sikringskjøring for
elev i 2.klasse —på strekningen
Strandvegen 39 B til Gimse skole.
Avslaget begrunnes med at
vegstrekningen ikke anses som
særlig vanskelig og farlig.

Pågående

23.11.20
17

TEKMIL 53/17
-Sikringskjørin
g -Gåsbakken
skole Anna
Kjøsen

17/3836 Komitè for teknikk og miljø
opprettholder vedtak 589/17
vedrørende avslag på
sikringskjøring i vinterhalvåret for
Anna Kjøsen –på strekningen fra
hjemmet til Gåsbakken skole.

Pågående

26.04.20
18

TEKMIL PS
25/18-
Klagebehandlin
g -Nybygg
-Forstøtningsm
ur gnr/bnr
100/73

17/1084 Søknad om endring av tillatelse
for å kunne øke høyde på
forstøtningsmur på eiendommen
100/73 i forhold til gitte tillatelse
avslås.

Dette begrunnes med at muren
virker ruvende og dominerende i
boligområdet i forhold til
omkringliggende støttemurer.

Høyden reduseres med en
stenhøyde. Frist for fremlegging
av erklæringer om ansvarsrett og
dokumentasjon på at høyden er
redusert, settes til 01.05.2018.

Vedtaket er
påklaget og er i
ettertid opphevet av
fylkesmannen og
sendt tilbake til
kommunen for
fornyet behandling

Pågående

08.02.20
18

TEKMIL PS
13/18-ØVRE
MØLLEFOSS
BRU

18/711 1.Det bevilges kr. 550.000,-eks.
mva. til spesialinspeksjon,
oppsetting av skilt for
aksellastbegrensning og
nødvendig prosjektering i henhold
til resultat av spesialinspeksjon.
2.Rådmannen vil legge fram ny
sak om bevilgning til tiltak på
bakgrunn av prosjekteringen.
3.Rådmannen vil legge fram sak
om nedklassifisering av de første
meterne av Småaunevegen med
brukonstruksjonen når tiltak etter
pkt. 2 er gjennomført.
4.Beløpet finansieres ved lån som
nedbetales over 40 år.

Politiet har sagt seg
enig forslag til
skilting for redusert
aksellast. søknad
om skiltvedtak for
permanent skilting
skal sendes SVV.
Spesialinspeksjon
er bestilt.

Pågående

22.03.20
18

TEKMIL PS
22/18-
Sikringskjøring
-Rosmælen
skole Erik
Størseth Berg

18/746 Komite for Teknikk og Miljø
opprettholder vedtak 245/18
vedrørende avslag på
sikringskjøring for Erik Størseth-
Berg på strekningen fra hjemmet
til Rosmælen skole.

avslaget er
oversendt
Fylkesmannen i
Trøndelag.

Pågående

14.06.20
18

TEKMIL PS
33/18-
Klagebehandlin
g -Nybygg
-Forstøtningsm
ur gnr/bnr
100/73

17/1084 Klage på politisk vedtak på høyde
på omsøkt forstøtningsmur på
eiendommen 100/73 tas ikke til
følge.
Vedtaket i sak 14/18
opprettholdes. Etter komiteens
vurdering frambringer ikke klagen
nye momenter.

Fylkesmannen har
opphevet vedtaket
og sendt det tilbake
til kommunen for
fornyet behandling

Pågående
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Vedtaket oversendes
Fylkesmannen i Trøndelag for
endelig avgjørelse.

06.09.20
18

TEKMIL PS
38/18-91/8
SJENERENDE
STØY FRA
TRENINGSSE
NTER, NY
VURDERING
AV
TVANGSMULK
T

17/1173 For at seksjon 1 på gnr/bnr 91/8
fortsatt skal kunne leies ut til
treningsstudio, og aktiviteten skal
kunne fortsette som før, må det
dokumenteres med lydmålinger at
beboere i bygningen ikke utsettes
for støy med verdier over det som
er gitt som grenseverdier i TEK10
og NS 8175.
Eier av den aktuelle seksjonen,
Høvdingplassen AS, må
dokumentere med rapport fra
lydmålinger, utført av foretak med
faglig kompetanse, at andre
seksjonseiere i bygningen ikke
utsettes for støy over anbefalte
verdier.
Lydmålinger må utføres flere
ganger, til forskjellig tid på døgnet
og på forskjellige ukedager i løpet
av en periode på minst to uker, for
å sikre at man får dokumentert
lydnivå når det er mest aktivitet i
treningsstudioet.
Dersom tilstrekkelig
dokumentasjon ikke er innlevert
innen fristen, ilegges ny
tvangsmulkt. Tvangsmulkten
varsles i tråd med plan-og
bygningslovens bestemmelser.
Frist for å levere slik
dokumentasjon settes til 12.
oktober 2018.
Eventuell tvangsmulkt fastsettes
til kr 5.000,-pr påbegynte uke.
Eventuell tvangsmulkt vil begynne
å løpe fra og med uke 452018,
dersom det innen den tid ikke er
dokumentert at forholdet er brakt i
orden. Tvangsmulkt vil løpe fram
til forholdet er rettet.
Ileggelse av tvangsmulkt er
hjemlet i plan-og bygningslovens
§ 32-5.

Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
39/18-Vedtak
om
tvangsmulkt,
gnr./nr. 69/2
deponi/planerin
g

18/2676 Melhus kommune fatter vedtak
om løpende tvangsmulkt med kr.
2000,-per påbegynte uke fra og
med 1. oktober 2018 og til
kommunen har mottatt komplett
søknad om tiltaket, jf. plan-og
bygningsloven § 32-5.

Gjennomfører
befaring på stedet
1.10.2018 sammen
med tiltakshaver og
hans advokat
(tiltakshaver hadde
ikke anledning før
dette).

Mottar utdypet klage
på vedtaket
26.11.2018.

MK bekrefter
14.12.2018 at vi har
mottatt klagen og at
den vil tas til
behandling (den
vurderes å være
fremmet rettidig

Pågående
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mv.)

MK har ikke krevd
inn tvangsmulkt i
saksbehandlingstide
n.

06.09.20
18

TEKMIL PS
40/18-120/1
Søknad om
bygging av bru
over Brunga og
utsettelse av
frist for
ferdigstilling.
Seterveg/Flåma
rka

13/7233 Komite for Teknikk og miljø
godkjenner søknad fra
rettighetshaverne til setervegen i
Flåmarka om tillatelse til bygging
av bru over Brunga, samt utsatt
frist for ferdigstillelse av
veganlegget ut kalenderåret 2020.

Begrunnelse: Sætervegen i
Flåmarka er godkjent i veilklasse
8 (enkelt traktorvei). Veiklasse 8
er veier for transport av tømmer
og landbruksprodukter med
landbrukstraktor eller lettere
transportutstyr.
Rettighetshavernes forslag til
trase og bruløsning møter
«Forskriften om planlegging og
godkjenning av landbruksveiens
formålsparagraf» på en
tilfredsstillende måte. Videre er
føringene i «Normaler for
landbruksveier, veiklasse 8», hva
angår av kurvatur og
stigningsforhold godt ivaretatt.
Prosjektbrua over Brunga gir god
kurvatur og stigningsforhold på
landbruksvegen. Miljømessig
mindre inngripen i naturen. I
rådmannens forslag til vedtak må
transportutstyret krysse selve
vassdraget, som krever betydelig
sprengningsarbeid mtp kurvatur
og stigningsforhold.

Saken er avsluttet. Avsluttet
3. tertial
2018

06.09.20
18

TEKMIL PS
42/18-Opphør
av kommunalt
sommervedlike
hold -veg nr.
98685

18/4709 Melhus kommune fritas fra ansvar
for sommervedlikehold av privat
vegstykke mellom
Langlandsvegen og kryss med
privat veg fra Aunet og
Møstadalsvegen på Ler.

Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
43/18-
Sikringskjøring
-Eid skole
Jonas Ler

18/1878 Komite for Teknikk og Miljø
opprettholder vedtak 442/18
vedrørende avslag på
sikringskjøring for Jonas Ler på
strekningen fra hjemmet til Eid
skole.

Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
44/18-
Sikringskjøring
-Hovin skole
Aslak Krogstad

18/2931 Komite for Teknikk og Miljø
opprettholder vedtak 525/18
vedrørende avslag på
sikringskjøring for Aslak Krogstad
på strekningen fra hjemmet til
Hovin skole.

Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
45/18-
Sikringskjøring
-Gåsbakken
skole Martin
Nesset Husby

18/3848 Komite for Teknikk og Miljø
opprettholder vedtak 659/18
vedrørende avslag på
sikringskjøring for Martin Nesset
Husby på strekningen fra hjemmet
til Gåsbakken skole.

Pågående
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06.09.20
18

TEKMIL PS
46/18-
Sikringskjøring
- Flå skole
Serine Birkeli
Nielsen

18/3191 Komite for Teknikk og Miljø
opprettholder vedtak 546/18
vedrørende innvilget
sikringskjøring i vinterhalvåret,
1.11 –15.3 fram til og med 7. trinn
for Serine Birkeli Nielsen på
strekningen fra hjemmet til Flå
skole.

Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
47/18-
Sikringskjøring
- Flå skole Isak
Birkeli Nielsen

18/3495 Komite for Teknikk og Miljø
opprettholder vedtak 546/18
vedrørende innvilget
sikringskjøring i vinterhalvåret,
1.11 –15.3 fram til og med 7. trinn
for Isak Birkeli Nielsen på
strekningen fra hjemmet til Flå
skole.

Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
48/18-
Sikringskjøring
- Flå skole Dina
Ler

18/4122 Avslag på søknad om fri
skoleskyss opprettholdes. Pågående

06.09.20
18

TEKMIL PS
49/18-Ny
Gimse skole og
idrettshaller

18/4626 Kommunestyret vedtar at
følgende legges til grunn for
videre utvikling av skoleområdet
på Gimse:

-Ny Gimse barneskole med
idrettshall plasseres i nord på
eksisterende tomt. Hallen skal ha
en aktivitetsflate på 25*45 m
-Idrettshall med aktivitetsflate på
25*45m søkes plassert i sør i
nærheten av Melhushallen
-Eksisterende Gimse barneskole
rives
-Det utredes overføring av elever
fra Høyeggen skoles til Gimse
skole innen våren 2021
-Kostnadene for gjennomføringen
innarbeides i økonomi og
handlingsplanen
-Eventuell ny løsning for
kulturskolen vurderes på et
senere tidspunkt

-Komite for teknikk og miljø ber
rådmannen legge frem en plan på
hvordan trafikkavvikling/
- sikkerhetskal ivaretas.
-Energi: krav om fornybar energi
ved oppvarming av
bygningsmasse
-Drifts- og investeringskostnader
innarbeides i økonomi- og
handlingsplan.

Pågående

04.10.20
18

TEKMIL PS
59/18-
Sikringskjøring
- Lundamo
Ungdomsskole
Benjamin
Holten Løberg

18/3818 I medhold av Opplæringslovens
§7.3 innvilges sikringskjøring for
Benjamin Holten Løberg, født
20.10.2005. For skoleåret
2018/2019. Etter Trøndelags
fylkeskommunes retningslinjer for
skoleskyss pkt. 2.4 bør det
utarbeides en plan for framtidig
mestring av skolevegen. Dette er

Pågående
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noe foresatte og skole må se på
sammen før neste skoleår.

15.11.20
18

TEKMIL PS
63/18-
Sikringskjøring
- Lundamo
skole Ludvik
Midtlyng

17/2920 Søknaden om sikringskjøring på
strekningen hjemmet til Lundamo
skole for Ludvik Midtlyng avslås.
Avslaget begrunnes med at
vegstrekningen ikke anses som
spesielt vanskelig eller farlig.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
64/18-
Sikringskjøring
- Lundamo
skole Magnus
Wolden

17/2922 Søknaden om sikringskjøring på
strekningen hjemmet til Lundamo
skole for Magnus Wolden avslås.
Avslaget begrunnes med at
vegstrekningen ikke anses som
spesielt vanskelig eller farlig.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
65/18-
Sikringskjøring
- Lundamo
skole Silje
Wolden

17/3533 Søknaden om sikringskjøring på
strekningen hjemmet til Lundamo
skole for Silje Wolden avslås.
Avslaget begrunnes med at
vegstrekningen ikke anses som
spesielt vanskelig eller farlig.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
66/18-
Sikringskjøring
- Flå skole
Alexander L.
Rønne

18/4521 Innvilget sikringskjøring for
vinterhalvåret, 1.11 –15.3 for
Alexander L. Rønne
opprettholdes.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
67/18-
Sikringskjøring
- Hovin skole
Mathea S. Grip

18/4723 Det innvilges sikringskjøring
vinterhalvåret etter kommunens
retningslinjer for Mathea S. Grip
med virkning fra høsten 2018 og
ut 7. trinn ved Hovin skole.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
68/18-
Sikringskjøring
- Hovin skole
Hannah S. Grip

18/4724 Det innvilges sikringskjøring
vinterhalvåret etter kommunens
retningslinjer for Hannah S. Grip
med virkning fra høsten 2018 og
ut 7. trinn ved Hovin skole.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
69/18-
RETNINGSLIN
JER FOR
SIKRINGSTILT
AK/SIKRINGSK
JØRING FOR
GRUNNSKOLE
N I MELHUS
KOMMUNE
Revidering
november 2018

18/5633 Retningslinjer for
sikringstiltak/sikringskjøring for
grunnskolene i Melhus kommune
vedtas med de endringer og
presiseringer som er gjort.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
70/18
-
BROSTEIN I
MILJØGATA I
MELHUS
SENTRUM

18/5667 Rådmannen bes å kontakte
vegeier for fv6612 Melhusvegen
for at de skal legge fram en plan
for hvordan og når de vil
istandsette Miljøgata på
strekningen Potten - Meeggen
bru.
Istandsetting i dette henseende
omfatter asfaltarbeider og
eventuelle andre tiltak for å sette
gata i funksjonell stand uten å
forringe den universelle
utformingen.
Det ønskes i tillegg bedre

Pågående
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belysning av gata, spesielt ved
fotgjengerovergangene, og
bedring av rutinene når
lyspunktene slutter å virke.

15.11.20
18

TEKMIL PS
71/18-Budsjett
2019/
Økonomi-og
handlingsplan
2019-2022

18/5003 Komite for teknikk og miljø tar
saken til orientering. Under pkt
8.5.4 Utbyggingsprosjekter, flyttes
«Hovedvannsforsyning til Melhus»
fra prioritet 2 til prioritet 1.

Pågående

15.11.20
18

TEKMIL PS
72/18-Ny
Gimse skole og
idrettshaller
-kravspesifikas
jon
-enterpriseform
og juryering

18/5755 Kommunestyret legger til grunn
følgende når det gjelder bygging
av ny Gimse skole og idrettshaller:
-En (1) normalhall med
aktivitetsflate på 25m * 45m
bygges sammen med skolen.
-Skolen prosjekteres med et
energiforbruk hvor 20 % skal
dekkes med solcelleanlegg
såfremt det er regningssvarende.
-Anskaffelsen skjer gjennom
totalentreprise med samspill.
-Trafikkplanen inngår som en del
av konkurransen og
detaljreguleringen.
-Komite for oppvekst og kultur og
komite for teknikk og miljø gis
myndighet til å oppnevne til
sammen to representanter til
juryen.

Pågående

07.02.20
19

TEKMIL FO
3/19-Spørsmål
-Fremdrift på
Brekkåsen,
Hollumsvegen
FV736 Komite
for teknikk og
miljø 7.2.2019

19/557 Komiteen ber rådmannen rette en
formell henvendelse til Statens
vegvesen om å forlenge 40-
sonen Hollumsvegen FV 736 på
Brekkåsen, og ev andre tiltak som
fartsdump.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
4/19-33/1
Søknad om
fradeling av
kårbolig
-klagebehandli
ng.

18/6260 I henhold til jordloven § 12 tas
klage fra Leif Grønning vedr.
eiendommen Gimsteigen gnr 33
bnr 1 i Melhus, dat 16.12.2018 tas
til følge.

Komiteen mener at fradelingen
ikke medfører driftsulemper for
landbruket og drifta av
eiendommen i framtiden, da
boligeiendommen, slik vi ser det,
ikke vil forringe tunet på
eiendommen.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
5/19-Forskrift
om jakt på
bever i Melhus

18/5446 Forskrift om jakt på bever i Melhus
og mål for forvaltning av bever i
Melhus, sendes på høring slik de
foreligger i vedlegg 1 og 2.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
6/19-
Sikringskjøring
-Gåsbakken
skole Martin
Nesset Husby

18/3848 Komité for teknikk og miljø
opprettholder vedtak 790/18
vedrørende avslag på
sikringskjøring for Martin Nesset
Husby på strekningen fra hjemmet
til Gåsbakken skole.

Pågående
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10.01.20
19

TEKMIL PS
7/19-
Sikringskjøring
-Eid skole
Jonas Ler

18/1878 Komite for teknikk og miljø
opprettholder rådmannens vedtak
om sikringskjøring vinterhalvåret,
14.10 –31.3, til og med 7. trinn for
Jonas Ler.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
9/19-
Motorferdsel i
utmark
-dispensasjon
-snøscooter
Svarthåmmårn
Hytteforening v/
Erik Møller

18/6290 Melhus kommune gir
Svarthåmmåren hytteforening
tillatelse til oppkjøring av skiløyper
med snøskuter i området ved
Skotterødkjølen slik vedlagt kart i
søknad viser.

Tillatelsen er gyldig fram til
31.12.2022, og følgende vilkår
gjelder:

Det er søkers ansvar å innhente
skriftlig tillatelse fra berørte
grunneiere før kjøring foretas.
Det forutsettes at oppkjørt løype
er en del av eksisterende
løypetrase med utgangspunkt fra
P-Plass i
Sæterdalen/Skoldadalsvegen.
Skiløypene skal være åpne og
tilgjengelig for allmenheten.
Vedtatte retningslinjer for
snøskuter i Melhus Kommune
som gjelder sesonglengde og
tidspunkt er ellers gjeldende.
Når løypene er oppkjørt sendes
GPS spor av trase til Melhus
kommune for registrering i kart.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
10/19-Kv. 2016
Kregnesvegen
-valg av
traséalternativ

18/3598 Melhus kommune vedtar å gå
videre med alternativ V0. Det
utarbeides reguleringsplan og
bestilles grunnundersøkelser i
forbindelse med planarbeidet.
Dette finansieres over allerede
vedtatte bevilgninger.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
12/19-Forskrift
om fettutskillere

18/6551 I medhold av
forurensningsforskriftens paragraf
15A-4 vedtar Melhus kommune å
legge forskrift om fettutskillere,
med tilhørende veileder, ut på
høring og offentlig ettersyn frem til
1.4.2019. Denne forskriften gjør
påslipp av fettholdig avløpsvann til
kommunalt nett søknadspliktig.
Forskriften inkluderer
bestemmelser om installasjon og
drift av fettutskillere.

Pågående

07.02.20
19

TEKMIL PS
15/19
-
Fartsbegrensni
ng
-Nordgrenda
-kommunalveg
nr 1101
-Melhus
kommune

18/6618 Melhus kommune har med
hjemmel i skiltforskriftens §28 og
§30 truffet vedtak om særskilt
fartsgrense 50 km/t for
Nordgrenda –kommunal veg nr.
1101.

Pågående
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07.02.20
19

TEKMIL PS
16/19-
Fartsbegrensni
ng
-Varmbovegen
-kommunal
veg nr. 1038
-Melhus
kommune

18/6620 Melhus kommune har med
hjemmel i skiltforskriftens §28 og
§30 truffet vedtak om særskilt
fartsgrense 50 km/t for
Varmbuvegen –kommunal veg nr.
1038.

Pågående

07.02.20
19

TEKMIL PS
17/19-
Trafikksikkerhet
splan for
Melhus 2019
-2024

19/521 Melhus kommune vedtar
trafikksikkerhetsplan 2019 –2024.
I tillegg:
1.Statusrapport vedrørende
vedtatt trafikksikkerhetsplan for
Melhus 2019 –2024 gis til komite
for teknikk og miljø to ganger i
året.
2.Ved utbygging av E6 Sør, må
forandring i trafikkbildet på
tilstøtende veger tas opp særskilt
angående tiltak.

Pågående

07.02.20
19

TEKMIL PS
18/19-
Oppnevning til
juryen for Ny
Gimse skole

19/535 Som medlem av juryen for ny
Gimse skole, oppnevnes leder for
komite for teknikk og miljø, Mikal
Kvaal.

Pågående

10.01.20
19

TEKMIL PS
12/19-Forskrift
om fettutskillere

18/6551 I medhold av
forurensningsforskriftens paragraf
15A-4 vedtar Melhus kommune å
legge forskrift om fettutskillere,
med tilhørende veileder, ut på
høring og offentlig ettersyn frem til
1.4.2019. Denne forskriften gjør
påslipp av fettholdig avløpsvann til
kommunalt nett søknadspliktig.
Forskriften inkluderer
bestemmelser om installasjon og
drift av fettutskillere.

Pågående


