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I rådhuset i Melhus kan kommunens ansatte glede seg over sterk framgang i nesten samtlige sektorer i Kommunebarometeret. FOTO: MELHUS KOMMUNE

Betydelige forbedringer i tjenestesektorene for både oppvekst og eldreomsorg er et DRØMMESCENARIO for de feste 
kommuner. Melhus har gjort drøm til virkelighet.

KOMMUNEBAROMETERET: Melhus lander  
på en god 26. plass i årets utgave av Kom- 
munebarometeret, og kommunen klatrer med  
dette 147 plasser fra fjorårets rangering. Aldri  
før har Trøndelag-kommunen gjort det bedre i  
barometeret.
PLEIE OG OMSORG: Trøndelag-kommunen  
sikrer seg en sterk 53. plass i omsorgssektoren  
i årets barometer, mot en 146. plass i fjor.  
Kommunen har høy andel vedtak om hjemme- 
tjeneste som iverksettes innen 15 dager, en  
høy andel personer opplever bistand til å  
delta i arbeid, studier og fritidsaktiviteter, og  

andelen mottakere av BPA, støttekontakt og  
omsorgslønn er høyere enn landsgjennom- 
snittet.
SKOLE: I denne sektoren klatrer Melhus fra en  
156. plass i fjor til en 138. plass i årets Kom- 
munebarometer. Grunnskolepoengene for 10.  
klasse har svekket seg noe det siste året, men  
andelen lærere som oppfyller kompetansekra- 
vene for å undervise er betydelig høyere. Den  
økte kompetansen hos lærerne er alene nok  
til å løfte kommunen i denne sektoren.
BARNEHAGE: Her har kommunen forbedret  
seg i fere viktige nøkkeltall, noe som medfø- 

rer at plasseringen er 120. plass i år, mot en  
352. plass i fjor. At alle barnehager i kommu- 
nen oppfyller pedagognormen er impone- 
rende, andelen ansatte med pedagogisk  
utdanning er høyere enn gjennomsnittskom- 
munen, og andelen 1-5-åringer med barne- 
hageplass er høyere enn i de feste kommu- 
ner.
ÅPENHET: For to år siden testet Norsk Presse- 
forbund åpenheten i norske kommuner, og da  
landet Melhus på en 224. plass.

PLASSERING I KOMMUNEBAROMETERETTJENESTER

Kommunen har også synlig forbedring i nøk- 
keltallene for økonomi. Årets 140. plass er det  
beste Melhus har levert i denne sektoren i  
barometeret noen gang.
DRIFTSRESULTAT: Driftsmarginen i kom- 
munesektoren er kraftig svekket de siste  
årene, og i fjor hadde 179 kommuner negativt  
netto driftsresultat. Gjennomsnittskommunen  
i Norge leverte et korrigert netto driftsresultat  

på – 0,74 prosent i fjor. Da har Kommunal Rap- 
port korrigert for premieavvik, avsetninger til  
bundne fond og utebetaling fra Havbruksfon- 
det. Melhus er et unntak, i fjor leverte kom- 
munen et korrigert netto driftsresultat på 1,8  
prosent.
DISPOSISJONSFONDET: I fjor var disposi- 
sjonsfondet til Melhus 14,4 prosent av brutto  
driftsinntekter, og dette er vesentlig høyere  

enn landssnittet på 11,5 prosent. Et robust  
fond gir Trøndelag-kommunen et solid hand- 
lingsrom i krisetider.
FINANS: Kommunene i landet brukte i 2019 i  
gjennomsnitt 0,46 prosent av brutto inntekter  
på å dekke netto fnansutgifter, før vi tar hen- 
syn til avdrag. I Melhus var tallet 0,17 prosent i  
fjor, noe som er en god del bedre enn lands- 
gjennomsnittet.

KORRIGERT NETTO DRIFTSRESULTATØKONOMI

NÆRINGSLIV

KOMMUNE-NM: I NHO's kom- 
munekåring i 2020 ble Melhus  
rangert på en 89. plass. Kåringen  
er fordelt på indikatorer i  
næringsliv, arbeidsmarked,  
demograf, kompetanse og kom- 
muneøkonomi. Melhus gjorde det  
best i sektoren for demograf,  
med en 33. plass.
ARBEIDSLEDIGHET: Ifølge tal- 
lene fra Nav var arbeidsledighe- 
ten i Melhus 2,9 prosent i utgan- 
gen av oktober. Dette er en god  
del lavere enn landsgjennomsnit- 
tet på 3,5 prosent.

FOLKETALL: Folketallet i Melhus var i starten av  
fjoråret 16.553 innbyggere. Ifølge SSB er det ventet  
at befolkningen i kommunen skal øke til 17.218 i  
2023, 17.920 i 2027, 18.568 i 2031, 19.123 i 2035.
Kommunen skal ifølge SSB runde 19.606 innbyggere  
i 2039. For de neste 20 årene innebærer dette en  
befolkningsvekst på 18,4 prosent.
I fjorårets framtidsbarometer blir Melhus rangert på  
en 69. plass. Beste plassering i Framtidsbarometeret  
får kommunen i sektoren folketall, med en 83. plass.  
I sektoren økonomi lander Melhus på en 113. plass,  
og en 124. plass i sektoren for sysselsetting.
MILJØ: Melhus slapp ut 3.514 kilo klimagasser per  
innbygger (målt i CO₂-ekvivalenter) i fjor. Kommu- 
nens utslipp er nesten bare en tredel av landsgjen- 
nomsnittet, men her er variasjonene store.

FORVENTET FOLKETALLSUTVIKLINGFRAMTIDA KONKLUSJON

Melhus har forbedret sin plasse- 
ring i 10 av 12 sektorer i Kom- 
munebarometeret. Særlig tydelig  
er løftene i sektorene pleie og  
omsorg, barnevern, barnehage og  
helse. Det er med andre ord  
barna og de eldre i kommunen  
som kan glede seg mest over  
kommunens framgang. At kom- 
munen i tillegg har god kontroll  
over økonomien, og kan forvente  
en solid befolkningsvekst, gir lyse  
utsikter for Melhus.

THOMAS FRIGÅRD
thomas@kommunal-rapport.no
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