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DEL 1: KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDNING 

1.1 Generelle betraktninger 

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan 
for perioden 2023 – 2026. Årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen. 

Budsjettforslaget skal etter planen behandles og vedtas av kommunestyret 15. desember 
2022. I samsvar med krav etter kommuneloven kapittel 8, legges formannskapets innstilling 
ut til alminnelig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets sluttbehandling. Under 
denne perioden (6.desember) inviteres til åpent informasjonsmøte der formannskapets 
innstilling presenteres. Eventuelle merknader/innspill som mottas i perioden, presenteres 
for kommunestyret under deres sluttbehandling. 

God økonomistyring skal også fremover sikre at kommunens ressurser disponeres effektivt 
og målrettet. Samtidig lever vi i en urolig tid og må håndtere det uforutsigbare. Pandemi og 
krig har minnet oss på at vi må være forberedt på å håndtere uforutsette hendelser, noe 
som Rennebu kommune har vist god evne til å håndtere. På lang sikt er det usikkert hvordan 
krigen i Ukraina vil påvirke både kommuneøkonomien og vårt tjenestetilbud. Vi må være 
forberedt på mer uforutsigbarhet, godt inkluderings- og mangfoldsarbeid og være bevisst 
vår rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunesektoren må mobilisere 
for å takle en høy strøm av flyktninger i årene framover. Staten på sin side må sette 
kommunene i stand til å utføre oppgavene, det være seg økonomi og andre virkemidler. Det 
blir økt press på våre tjenester og behovet for personell og kompetanse vil øke.  

Endringskompetanse er noe som i høyeste grad er relevant for norske kommuner, forutsig-
bart eller ikke. Forandringer kommer i ulike former – også som nasjonale reformer og at 
flere oppgaver blir kommunenes ansvar gjennom endringer av regelverk.   

En ny og krevende økonomisk virkelighet med rekordhøy inflasjon, stadig stigende renter i 
kombinasjon med høy lånegjeld, ekstreme energipriser samt betydelig netto reduksjon i frie 
inntekter, ligger til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for de 
neste fire årene. 

Dette er harde realiteter som Rennebu kommune må ta inn over seg og håndtere, dersom 
kommunens økonomiske bærekraft skal opprettholdes og innbyggernes velferd sikres. 

Den nye økonomiske virkeligheten må møtes med stadig økt fokus på effektivitet og bevisst 
prioritering. Som følge av dette har budsjettarbeidet vært særlig utfordrende denne gangen. 

For å sikre fortsatt akseptabel økonomisk handlefrihet, har kommunedirektøren valgt å 
redusere og/eller utelate flere av de ønsker/forslag som opprinnelig er fremmet fra tjeneste-
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områdene. Fokus har vært i størst mulig grad opprettholde driften, framfor å styrke denne. 
Derfor ble tjenesteområdene allerede på forsommeren varslet om at det ikke vil bli rom for 
mange nye tiltak kommende budsjettår, dvs. ønsker om endringer utover basisrammene. 
Dette i motsetningen til de siste årene da det som regel har blitt funnet rom for nye drifts- 
og investeringstiltak. De få tiltak som er foreslått prioritert framkommer i eget vedlegg til 
budsjettsaken. 

Til tross for utfordringer legges samlet forslag til budsjett og økonomiplan frem i balanse. 
Basis netto driftsrammer foreslås nær uendret for de langt fleste tjenesteområdene – dette 
sammenlignet med utgangspunktet som er 2022. Sammenstilt med innkomne ønsker om 
korrigerte rammer, har det bare i beskjeden grad vært mulig å imøtekomme disse. Til 
forskjell fra budsjettet for 2022, foreslås heller ingen kompensasjon for antatt prisvekst for 
2023.  

Ett tjenesteområde melder om at tildelt driftsramme ikke strekker til for normal tjeneste-
produksjon fremover, dvs. Samfunnsutvikling og Drift (SD). Her meldes om et negativt avvik 
på ca. 1,7 mill. kroner. Etter anmodning fra kommunedirektøren har tjenesten utarbeidet 
forslag til innsparing som følger budsjettsaken i den politiske behandlingen.  

Utfordringsbildet ble ytterligere forsterket når regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt 
fram 6. oktober. Her anslås en gjennomsnittlig vekst i kommunenes frie inntekter på 3,5 pst. 
sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2022. Skatteandelen for en gjennomsnitts-
kommune beregnes til 40,0 pst. av brutto inntekter. For Rennebu kommune er denne andel-
en normalt betydelig lavere – for 2021 kun ca. 20,0 pst.  Den kommunale deflatoren er 
beregnet til 3,7 pst. i 2023 ( dvs. indeks som fanger opp pris- og lønnsveksten for kommune-
sektoren).  

Fordeling andel brutto driftsinntekter Rennebu fra siste avlagte regnskap 2021 (kr. x 1.000): 
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Anslag frie inntekter (skatt og rammeoverføringer) for Rennebu kommune er 184,1 mill. 
kroner for 2023. Anslaget innebærer en nominell vekst for Rennebu kommune fra 2022 til 
2023 på 2,7 prosent –  dvs. betydelig lavere vekst enn for gjennomsnittet (3,5). Alle vekst-
anslag må sees i sammenheng med deflatoren på 3,7 pst. For Rennebu innebærer det i 
praksis en reel netto reduksjon i inntektene med 1,0 pst. (2,7 – 3,7 pst.). Med det så er 
Rennebu av de kommunene i Trøndelag som kommer klart dårligst ut. På toppen av dette 
kommer en godt begrunnet antakelse om at den deflatoren som statsbudsjettet går ut fra, 
er satt for lav (jf. bl.a. beregninger fra SSB og Norges Bank). Det er derfor å anta at den reelle 
netto reduksjonen for Rennebu kommune vil bli enda høyere enn de 1,0 pst. som vises i 
oversiktene nå. 

Rammevilkårene for kommunens drift i 2023 gir oss utfordringer som vi i stor grad har vært 
forskånet for de siste årene. Men vi må forholde oss til situasjonen og likevel lande et bud-
sjett som sikrer fortsatt gode tjenester for kommunens innbyggere. Det å få mest og best 
mulige tjenester ut av hver krone som brukes, må være et overordnet og vedvarende mål for 
kommunen.  

Utvikling av de kommunale tjenestene må gjøres innenfor en økonomisk forsvarlig ramme 
og eventuelt ved omprioritering av disponible ressurser. Målet må stadig være å tilpasse 
driften til den faktiske økonomiske situasjonen, både på kort og lang sikt. 

Kommunedirektøren ser ytterligere utfordringer i tiden fremover som kan påvirke den 
økonomiske handlefriheten i negativ retning. Herunder stadig økt lånegjeld, varslet mulig 
endring i inntektssystemet (jf. inntektsutvalgets innstilling) og sist, men ikke minst - utvikling 

Anslag Rennebu +2,7 % - deflator 3,7 % = realvekst – 1,0 
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i folketall og demografiske forhold. Det manes derfor til fortsatt stor grad av edruelighet 
med hensyn til både drifts- og investeringsnivå. Handlingsrommet i planperioden bør 
primært kanaliseres til tidsbegrensede tiltak og/eller avsetning til fonds – og bør bare i 
beskjeden grad innvirke på «varig» drift. 
Kommunedirektøren vil peke på noen avgjørende strategiske mål som bør få stort fokus i 
planperioden: 

 Kostnadseffektive og gode kommunale tjenester til våre innbyggere
 Fortsatt økonomisk handlefrihet
 Tilfredse og friske medarbeidere
 Beholde økonomiske buffere for å møte fremtidige uforutsette utgifter

Skal vi nå disse målene må kommunen fortsatt fokusere på et aktivt internt utviklingsarbeid. 
Krav til effektiv drift er stadig økende samtidig som innbyggernes forventninger til tjeneste-
nivå er økende. Dette fordrer konstant fokus på ”riktig” bruk av ressursene for å sikre best 
mulig tjenester i en tid da inntektene reelt reduseres. Samtidig er det viktig at vi stadig søker 
mer samarbeid om enkelte oppgaver med andre kommuner – og det ikke utelukkende av 
økonomiske årsaker, men vel så viktig for å redusere sårbarheten i tjenestetilbudet. At 
Oppdal kommune nylig har signalisert at de ikke ønsker videre drøfting om samarbeid 
(utover lege-vakt), innebærer ikke at administrasjonen har lagt mulig samarbeid med andre 
kommuner «på is» - snarere tvert imot.  

Kommunen må arbeide kontinuerlig med å videreutvikle god økonomistyring på alle nivå i 
organisasjonen. Låneopptak i forbindelse med investeringer, personalkostnader og gjennom-
føring av statlige reformer gir utfordringer. For å sikre en god økonomisk utvikling i årene 
som kommer, må det budsjetteres med et realistisk inntektsnivå og et positivt driftsresultat. 
Varige driftsutgifter skal ikke finansieres av midlertidige inntekter eller av fond. Et positivt 
driftsresultat er viktig for å skape et fremtidig handlingsrom for å kunne imøtekomme 
uforutsette utgifter, høy inflasjon og et stadig usikkert rentenivå.  

Demografiske endringer må fanges opp i den økonomiske planleggingen til kommunen. Vi 
må ta hensyn til utviklingen og tilpasse tjenestene til dette. Dette må gjøres gjennom både 
de årlige budsjettene og ikke minst gjennom kommuneplan, handlingsplan og økonomiplan. 

Rennebu kommune har de siste årene levert dels svært positive regnskapsresultater, 
betydelig bedre enn gjennomsnittet av norske kommuner. Vi har dermed kunne bygge en 
forholdsvis god økonomisk plattform. Kommunen har således enn sunn økonomi, men 
samtidig er dette skjørt og avhengig av fortsatt stor grad av økonomisk edruelighet for på 
opprettholdes. Selv om vi nå har bygd opp solide reserver, er det ikke tiden for noe frislipp. 
Fortsatt fokus på effektivisering, harde prioriteringer og budsjettdisiplin er essensielt for å 
sikre kommunen mot økonomisk tilbakefall.     
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Regnskapsmessig mindreforbruk før strykninger (kr x 1.000): 

Netto driftsresultat i pst. av driftsinntektene: 

Fortsatt god dialog og samarbeid med næringsaktørene i kommunen er viktig og nødvendig 
for å legge forholdene til rette for ønsket næringsutvikling. Næringsutvikling er ikke noen 
direkte lovpålagt oppgave for kommunen. Kommunen er likevel en svært sentral premiss-
giver for samfunns- og næringsutvikling gjennom sin rolle som planmyndighet, tilrettelegger 
og pådriver. Kommunen bidrar følgelig også med økonomiske rammebetingelser. Positiv ut-
vikling for næringslivet er av stor betydning for at kommunen skal lykkes med å nå de 
strategiske målene i tiden som kommer. 
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1.2 Finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi 

Kommunestyret har i samsvar med «ny» kommunelov (§14-2) plikt til å vedta finansielle 
måltall for utviklingen av kommunens økonomi, jfr. også føringer for dette i utkast til nytt 
økonomireglement for Rennebu kommune. Dette skal baseres på lokalt skjønn og bør være 
langsiktige (jf. realistisk og gjennomførbart). Fastsatte måltall er ikke rettslig bindende for 
budsjettrammene. Kommunedirektøren foreslår følgende måltall for planperioden: 

 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,75 %.

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

 Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 110 %.

 Egenkapitalkrav til investeringer skal være på minimum 30,0 %.

Netto driftsresultat viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at 
løpende utgifter er trukket fra. I tillegg til inntekter og utgifter knyttet til den ordinære 
driften, inngår også finansinntekter og utgifter. Netto driftsresultat kan benyttes til 
finansiering av investeringer og/eller avsettes til senere bruk, og gir dermed en indikasjon på 
kommunens reelle økonomiske handlefrihet. 

Måltallet for netto driftsresultat på 1,75 % er et forholdsvis ambisiøst mål, men samtidig et 
uttrykk for at kommunen må sikre nødvendig økonomisk handlefrihet til å håndtere fram-
tidige nye behov for tjenester. Rennebu kommune skal ha en forsvarlig økonomiforvaltning 
som legger til rette for framtiden. Teknisk beregningsutvalg anbefaler et netto driftsresultat i 
prosent av driftsinntektene over tid på nettopp minimum 1,75 %. I kommunedirektørens 
forslag til budsjett 2023 har det likevel vist seg vanskelig å nå slikt måltall – forslaget legger 
opp til kun ca. 0,75 %. Betydelig lavere enn ønsket, men i en tid med svært lav inntekts-
utvikling (les frie inntekter), ansees dette likevel å kunne aksepteres for ett enkelt år. 

Disposisjonsfond er oppsparte midler som normalt fritt kan benyttes til finansiering av drifts- 
eller investeringsutgifter – m.a.o. en reserve som kommunestyret i hovedsak kan disponere 
ved behov. Når måltallet settes til 12,0 % av driftsinntektene, kan det også oppfattes som 
noe ambisiøst. Men likevel er dette godt under siste årsoppgjør (2021) som viste hele 16,2 % 
- noe som kan sammenlignes med gjennomsnittet for alle landets kommuner som var ca.
13,4 %. Kommunedirektøren ønsker at denne reserven som minimum bør opprettholdes. 

Langsiktig lånegjeld eks. pensjonsforpliktelser har gradvis økt de siste årene som følge av 
flere kostnadskrevende investeringsprosjekter. Ved utgangen av 2021 viser årsoppgjøret en 
netto lånegjeld for Rennebu kommune på ca. 255,3 mill. kroner. Foreliggende forslag til 
budsjett og økonomiplan 2023-2026 legger opp til ytterligere «tunge» investeringer som i all 
hovedsak må lånefinansieres - se egne kommentarer knyttet til enkeltprosjektene. Låne-
gjelden øker derfor dels betydelig. Når måltallet for langsiktig lånegjeld i prosent av drifts-
inntektene settes til at dette ikke skal overstige 110 %, anses det derfor også som ambisiøst 
– men likevel realistisk over tid. Det siste avlagte årsoppgjøret (2020) for Rennebu kommune
viser til sammenligning 98,7 %, mens gjennomsnittet for landets kommuner viste 109,8 %. 
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Andelen Egenkapital til investeringer har vært forholdsvis lav i Rennebu kommune over tid. 
De langt fleste investeringer er i stor grad lånefinansiert. I 2021 var andelen i Rennebu 23,6 
%, mens gjennomsnittet for landets kommuner viste nær 40,0 %. Det bør være et mål for 
kommunen å på sikt ligge nærmere gjennomsnittet, for derigjennom å redusere andelen 
som lånefinansieres. 

DEL 2:  RAMMEBETINGELSER FOR PLANPERIODEN 

2.1  Kommunens utvikling 

2.1.1  Befolkning 

Rennebu kommune har registrert nedgang i folketallet på ca. 3,5 % de siste 10 årene. De 
siste 5 årene nedgangen på ca. 4,8 %. Innbyggertallet pr. 2. kvartal 2022 viser 2.432.  

En forholdsvis stor del av kommunens befolkning er eldre enn 67 år. Antall innbyggere i 
denne aldersgruppen er økt med hele 17,0 % i løpet av de siste 10 årene. 

Antall innbyggere i aldersgruppen 0–5 år er økt med 6,8 % de siste 10 årene. Antall 
innbyggere i aldersgruppen 6–15 år er tilsvarende redusert med 14,5 % de siste 10 årene. 
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Utviklingen i folketallet de siste 10 år: 
(tall pr. 01.07) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0-5 år 133 127 122 132 124 127 142 151 145 142 

6 – 15 år 303 310 313 301 297 292 278 273 274 259 

16-66 år 1 590 1 600 1 598 1 585 1 570 1 572 1 529 1 491 1 472 1472 

67-79 år 320 337 358 364 396 412 420 418 418 422 
80-89 år 149 140 138 140 127 119 114 126 125 129 

Over 90 år 27 35 33 39 40 37 32 33 30 29 

Sum folketall 2 522 2 549 2 562 2 561 2 554 2 559 2 515 2 492 2 464 2 453 

Samlet befolkning: 

Årlig endring 1,1 % 0,5 % 0,0 % -0,3 % 0,2 % -1,7 % -0,9 % -1,1 % -0,4 % 

Endring fra utgangsåret 1,1 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,5 % -0,3 % -1,2 % -2,3 % -2,7 % 

Barn og unge 0-5 år 133 127 122 132 124 127 142 151 145 142 

Barn og unge 6 – 15 år 303 310 313 301 297 292 278 273 274 259 

Vgs og arbeidsliv (16-66 år) 1 590 1 600 1 598 1 585 1 570 1 572 1 529 1 491 1 472 1 472 

67 år og over 496 512 529 543 563 568 566 577 573 580 

Endring fra året før: 

Barn og unge  0 - 5 år -4,5 % -3,9 % 8,2 % -6,1 % 2,4 % 11,8 % 6,3 % -4,0 % -2,1 % 

Barn og ungde 6 – 15 år 2,3 % 1,0 % -3,8 % -1,3 % -1,7 % -4,8 % -1,8 % 0,4 % -5,5 % 

Vgs og arb.liv (16-66 år) 0,6 % -0,1 % -0,8 % -0,9 % 0,1 % -2,7 % -2,5 % -1,3 % 0,0 % 

67 år og over 3,2 % 3,3 % 2,6 % 3,7 % 0,9 % -0,4 % 1,9 % -0,7 % 1,2 % 

Endring fra utgangsåret 

Barn og unge 0 - 5 år -4,5 % -8,3 % -0,8 % -6,8 % -4,5 % 6,8 % 13,5 % 9,0 % 6,8 % 

Barn og ungde 6 – 15 år 2,3 % 3,3 % -0,7 % -2,0 % -3,6 % -8,3 % -9,9 % -9,6 % -14,5 % 

Vgs og arb.liv (16-66 år) 0,6 % 0,5 % -0,3 % -1,3 % -1,1 % -3,8 % -6,2 % -7,4 % -7,4 % 

67 år og over 3,2 % 6,7 % 9,5 % 13,5 % 14,5 % 14,1 % 16,3 % 15,5 % 16,9 % 
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Innbyggere etter årsgrupper pr 2.kvartal 2022: 

Årsgrupper 0-24 25-34 35-44 45-69 70-79 80 + Totalt

Rennebu kommune 642 254 192 857 334 153 2 432 

2.1.2  Befolkningsprognose 

Det er vanskelig å ha en sikker formening om utviklingen i folketallet i årene framover. 
Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider prognoser for hver enkelt kommune. Det utarbeides 
flere alternative prognoser med ulike forutsetninger for fruktbarhet, levealder, innenlandsk 
flytting og innvandring. 

Erfaring viser at det kan bli dels store avvik mellom reell befolkningsutvikling og SSB sine 
prognoser for enkeltkommuner.    

I siste prognose, anslås innbyggertallet for Rennebu å utvikle seg slik fram til 2050 

(SSB’s mellomalternativ): 2022: 2.432,  2030: 2.428,  2040: 2.421,  2050: 2.404 
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2.1.3 Sysselsetting 

2.1.4 Økonomisk utvikling 

Rennebu kommune hadde en historisk god inntektsutvikling i perioden 2006-2011, i hoved-
sak som følge av økning i de frie inntekter, økt eiendomsskatt fra kraftverkene og økte inn-
tekter fra salg av konsesjonskraft. 



Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026  Side 15

Inntektene fra salg av kraft ble redusert betydelig i årene deretter – fra en topp på 15,6 mill. 
kroner i 2011 til en foreløpig bunn på 5,9 mill. kroner i 2017. Eiendomsskatten fra 
kraftanlegg ble redusert fra 12,3 mill. kroner i 2015 til en foreløpig bunn på 5,3 mill. kroner i 
2019. 

Regnskapene for årene 2018, 2019 og 2020 ble avsluttet med meget gode netto drifts-
resultat. I hovedsak ble de gode resultatene avsatt til reservefond (disp.fond) – noe som har 
bidratt godt til å sikre tilfredsstillende økonomisk handlefrihet. De par siste årene har likevel 
vært preget av stor usikkerhet. Viktige stikkord her er pandemien og deretter krig i Europa 
(Ukraina) med påfølgende flyktningestrøm, økonomisk stagnasjon, sterk prisvekst og 
rentehevinger. 

Netto driftsresultat har i gjennomsnitt vært på 3,8 % av driftsinntektene de siste 5 årene – 
dvs. svært bra sammenlignet med det nasjonale måltallet på 1,7 % (TBU). Men fra 2021 har 
situasjonen blitt merkbar vanskeligere – med driftsresultat på «kun» 1,8 % i siste avlagte 
regnskap (dvs. 2021). 

2.1.5 Kommunens lånegjeld 

Kommunen har ei relativt stor lånegjeld. Lånegjelda påfører kommunen årlige renteutgifter 
og avdrag som reduserer kommunens handlefrihet.  Hvor mye den enkelte kommune tåler å 
ta opp av lån er avhengig av inntektsnivå, sammensetningen av lånegjelden og viktigheten av 
nye investeringer for å kunne yte gode og effektive tjenester.  

Lånefinansiering av investeringer vil uansett ha konsekvenser for løpende drift. Samtidig 
belaster ikke alle låneopptak kommunens økonomi like mye. Kommunene har bl.a. store 
investeringer innen VAR-området (vann, avløp og renovasjon), der kapitalutgiftene dekkes 
av gebyrer til innbyggerne etter prinsippet om selvkost. Det er også ulike ordninger med 
rentekompensasjon på visse typer investeringer og kommunen kan ta opp lån til videre 
utlån, f.eks. startlån fra Husbanken. 

Utviklingen i lånegjeld har vært slik de senere årene (pr. 31.12): 

 kr x 1.000
Utviklingen i netto lånegjeld 2018 2019 2020 2021

Netto lånegjeld pr. 31.12. 219 470 213 426 218 404 255 278

hele kroner
Utviklingen i netto lånegjeld pr. innb. 2018 2019 2020 2021
Netto lånegjeld pr. innbygger 87 753 85 851 88 999 104 494

Gjennomsnitt landet 71 453 76 520 82 082 85 847
Gjennomsnitt fylket 83 422 90 449 98 512 103 075
Gjennomsnitt kostragr.5 81 402 92 343 104 905 96 440
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Rennebu kommune registrerte netto lånegjeld på kr 104.494 pr. innbygger ved utgangen av 
2021, det vil si en økning på hele kr.15.495 fra 2020 (jf. SSB). Dette tilsvarer nær gjennom-
snittet for kommuner i Trøndelag, men er betydelig over gjennomsnittet for landet og gjen-
speiler de kostnadskrevende investeringene som er foretatt de siste årene.  

Netto renteeksponering (se under) målt i forhold til driftsinntektene viser hvor mye av 
kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og 
rentebærende likviditet er trukket fra. Variabelen viser således hvor sårbar kommunen er for 
endringer i renten.  

I % 

Rente- og avdragsbelastning 2018 2019 2020 2021 

Netto renter i pst. brutto driftsinntekter 1,0 0,8 0,6 0,4 

Netto avdrag i pst. brutto driftsinntekter 3,0 3,1 2,7 3,2 

Rente- og avdragsbelastning viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å 
dekke renter og avdrag.  

Ved utgangen av 2022 har kommunen rentebinding for ca. 24,8 % av kommunens lån. Rente-
avtalen med lengst gjenværende bindingstid, 19,7 % av kommunens lån, har rentesats på 
2,90 %. Renten er bundet til    mars 2025. I 2021 gikk 0,4 %. av driftsinntektene med til å 
betale renter, noe som samsvarer med gjennomsnittet for kommuner i Trøndelag. 

I 2021 gikk 3,2 % av brutto driftsinntekter med til å betale avdrag. Gjennomsnittet for 
kommuner i Trøndelag viser til sammenligning 4,7 %.  

2,6 % av kommunens lån har rentesats på 2,17 % til april 2023 og 8,4 % av kommunens lån 
har rentesats på 1,07 % til februar 2024. 

Ved utgangen av året har 75,2 % av lånene flytende rente. Det betyr at nye låneopptak neste 
år må inngås med rentebinding. Renten på lån med flytende rente har variert mellom 1,80 % 
ved starten av året til 2,93 % ved slutten av året.  

Driftsregnskapet for 2021 ble belastet avdrag med 10,5 mill. Renteutgiftene beløp seg til 3,6 
mill. kroner. 

2.1.6 Kommunens fond 

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

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

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

 Ubundne kapitalfond = Disse fondene kan benyttes til kapitalformål (investeringer).  Det
gjelder ingen bindinger på hvilke kapitalformål fondene kan benyttes til.

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

Kommunens fondsbeholdning har utviklet seg slik de senere årene (pr. 31.12): 

I tabellen over vises en oversikt over kommunens fondsbeholdning ved utgangen av det 
enkelte år. Kommunens samlede disposisjonsfond beløp seg til ca. kr 48,3 mill. (ved 
utgangen av 2021. Dette er fond som disponeres fritt av kommunestyret. Reservefondet 
inngår i disposisjonsfondet og var på kr 34.9 mill. 

Fondsbeholdning (kr 1 000) 2018 2019 2020 2021
Disposisjonsfond* 17 953  24 637  52 380  48 338  
Bundne driftsfond 21 390  22 921  24 869  31 489  
Ubundne investeringsfond 2 512  2 335  2 737  3 156  
Bundne investeringsfond 2 774  2 625  2 995  1 807  
Sum kommunens egne fond 44 629 52 518 82 981 84 790
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2.1.7 Eiendomsskatt 
 
Eiendomsskatten fra kraftanlegg ble vesentlig redusert fra 2015 til 2021. Reduksjonen 
skyldes en kraftig nedgang i kraftprisene, redusert kraftproduksjon og høyere drifts-
kostnader. Prisene har igjen økt noe den siste tiden – og produksjonen har vært litt bedre 
igjen.   
 
Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene fastsettes av skatteetaten. Gjennomsnitts-
priser, gjennomsnittlig produksjon og gjennomsnittlige driftskostnader over flere år legges til 
grunn for fastsetting av skattegrunnlaget. 
 
Kommunen mottar vanligvis eiendomsskattegrunnlaget i oktober måned året før budsjett-
året.  Eiendomsskattegrunnlaget for 2023 er imidlertid ikke kommet i skrivende stund og 
administrasjonen har derfor forsøkt å anslå eiendomsskatten for 2023 på bakgrunn av 
informasjon om kraftproduksjon og strømpriser de siste 5 årene. Administrasjonen har ikke 
kjennskap til de andre faktorene som påvirker skattegrunnlaget (driftskostnader inkludert 
vedlikehold, avskrivninger, grunnrenteskatt mv.). Det knytter seg derfor stor usikkerhet til 
anslaget. 
 
Eiendomsskatten fra næringsanlegg, herunder kraftanlegg er budsjettert med kr 10,7 mill. i 
2022. En prognose basert på regnskapet hittil i 2022, viser imidlertid at anslaget var for lavt. 
Samtidig slår de lave strømprisene i 2020 inn i beregningen av eiendomsskattegrunnlaget for 
2023 og vil isolert sett bidra til å redusere eiendomsskatten fra kraftanlegg. Summen av 
dette gjør at kommunedirektøren anslår at eiendomsskatten fra kraftanlegg for 2023 blir 
omtrent på samme nivå som budsjettert for 2022, men med en liten økning. 
 
Eiendomsskatten fra andre næringseiendommer er stabil. 
 
Eiendomsskatten på næringseiendom skrives ut med en skattesats på 7 promille. 
 
Eiendomsskatten fra næringseiendommer har utviklet seg slik de seneste årene: 

(tall i 1.000 kroner) 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kraftanlegg 11 550 9 850 7 250 5 350 7 700 9 000 9 050 
Produksjonsutstyr 350 350 350 300 250 250 200 
Annen næring 1 400 1 400 1 400 1 450 1 450 1 450 1 450 
Sum 13 300 11 600 9 000 7 100 9 400 10 700 10 700 

 
Det budsjetteres med en eiendomsskatt på 11,2 mill. kroner fra næringseiendommer i 2023, 
herav kr 9,5 mill. fra kraftproduksjonslegg.  
 
Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen i årene framover. Kraftprisene har vært svært 
lave i 2022. De lave prisene i 2022 vil påvirke skattegrunnlaget fra 2023.   
 
Ved budsjettering av eiendomsskatt fra kraftanlegg i årene framover er det lagt til grunn 
mere normale priser igjen ila. 2023. Det er lagt til grunn at produksjonsmengden i 2021 til 
2023 blir relativt lik gjennomsnittlig produksjon de siste 20 år.   
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Eiendomsskatten fra næringseiendommer budsjetteres slik i perioden: 

(tall i 1.000 kroner) 
2022 2023 2024 2025 2026 

Kraftanlegg 9 050 9 600 9 650 9 700 9 750 
Produksjonsutstyr 200 150 100 50 0 
Annen næring 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 
Sum 10 650 11 200 11 200 11 200 11 200 

2.1.8 Eiendomsskatt fra andre eiendommer 

Det ble innført eiendomsskatt i hele kommunen i 2015. 

Det er budsjettert med en eiendomsskatt på kr 9,3 mill. fra bolig- og fritidseiendommer i 
2022. Skattesatsen er på 4,0 promille. Regnskapstall så langt i 2022 tyder på at inntektene 
blir kr 400 000 lavere enn budsjettert. 

Det er ikke varslet endringer i maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendommer og det 
budsjetteres derfor med 4 promille i hele planperioden. 

Det budsjetteres med en eiendomsskatt fra bolig- og fritidseiendommer på kr 9,8 mill. i 
2023. Anslaget bygger på samme skattesats, nye boliger/fritidsboliger og en svak økning i 
skatte-grunnlaget for boligeiendommer (skattegrunnlaget fastsettes av skatteetaten hvert 
år).  Det budsjetteres med en stabil eiendomsskatt for årene etter 2023. 

I 2022 er det gitt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som eies av stiftelser eller 
organisasjoner som driver et samfunnsnyttig arbeid.  I tillegg er det gitt fritak for nyoppførte 
boliger i 5 år. Dersom ordningen opprettholdes i 2023 blir det fritak for boliger som var 
ferdige etter 01.01.2018. Kommunestyret står fritt til å ta stilling til om fritakene skal 
forlenges i årene framover. 
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2.1.9 Salg av kraft 

Rennebu kommune har en samlet kraftmengde på 63,09 GWh hvorav 44,023 GWh er 
konsesjonskraft og 18,986 GWh er såkalt tilleggskraft. Innkjøpsprisen for konsesjonskraften 
fastsettes av NVE og utgjør 11,57 øre/kWh i 2022. Tilleggskraften kjøpes med et påslag på  
50 % utover konsesjonskraftpris. I tillegg til innkjøpsprisen må kommunen betale diverse 
avgifter.  

Siden 2011 har inntektene vært slik (netto inntekt etter skatt i kr 1 000): 

2011: 15 600 
2012: 14 500 
2013: 11 500 
2014: 11 600 
2015:  8 400 
2016:  7 600 
2017:  5 900 
2018:  9 000 
2019:  8 800 
2020: 11 800 
2021:  7 400 

Det er budsjettert med inntekter på kr 8,6 mill. i 2022 (netto inntekt etter skatt kr 8,3 mill.), 
men prognosen pr. oktober 2022 viser at vi trolig får kr 1,2 mill. mer enn budsjettert. Det 
betales skatt av inntektene fra salg av tilleggskraften.  

Det er svært vanskelig å budsjettere inntektene fra salg av kraft.  Prisene påvirkes av 
utviklingen i verdensøkonomien, temperaturer og nedbørsmengder.   

De senere årene har vi hatt avtaler om aktiv forvaltning av hele kraftmengden, med unntak 
for 2020 der det ble avtalt fastpris for tilleggskraften.  

For 2022 og 2023 er det inngått en avtale om aktiv forvaltning av både konsesjons- og 
tilleggskraften. Prisene i markedet har vært svært lave, men er på vei opp også i vårt 
prisområde (NO3) og vi har fått en god budsjettpris for kommende år. 

Kommunedirektøren budsjetterer med en netto inntekt på kr 13,9 mill. i 2023 og tilsvarende 
nivå i hele planperioden. 

2.1.10 Frie inntekter 

Kommunens frie inntekter består av: 

- Skatt på formue og inntekt
- Naturressursskatt
- Rammetilskudd fra staten
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Rammetilskuddet består av både innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og inntektsutjevning. 
 
Inntektsutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinngang pr. innbygger. Pga. denne 
tilknytningen til skatteinngangen blir inntektsutjevningen kommentert under samme kapittel 
som skatteinngangen. 
 
Rennebu kommune har budsjettert med frie inntekter på 174,5 mill. kroner i 2022. Rennebu 
kommunes budsjetterte inntekter var basert på regjeringens forslag til stats- og 
nasjonalbudsjett, korrigert for reduksjon av folketallet gjennom 1. halvår 2021.   
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 sammenlignes anslag på frie inntekter for 
2022 med anslag på regnskap for 2022, korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og 
endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene.   
 
Regjeringen anslår at Rennebu kommune får frie inntekter på 184,1 mill. kroner i 2023. 
Dette representerer en nominell vekst på 2,1 % sammenlignet med anslag på regnskap for 
2022. Regjeringen regner med at kommunene samlet sett får en nominell vekst på 2,0 %. 
Deler av regjeringens anslag (skatt og inntektsutjevning) er anslått på bakgrunn av 
innbyggertallet pr. 01.01.2022. 
 
Regjeringen uttaler at anslått vekst i de frie inntektene vil gi kommunesektoren en svak 
realvekst sammenlignet med det opprinnelige budsjettopplegget for 2022.   
 
Kommunedirektøren budsjetterer de frie inntektene til 186,4 mill. kroner. Dette 
representerer en nominell vekst på 1,2 %. Skatt og inntektsutjevning er anslått på bakgrunn 
av SSB sin befolkningsprognose samt forventet innbyggervekst pga. ekstraordinært mottak 
av 50 flyktninger i 2022.  
 
Det foretas et trekk i kommunens rammetilskudd knyttet til elever i privat grunnskole. 
Trekket i 2022 er fastsatt med utgangspunkt i antall elever i privat grunnskole pr. 01.10.2021 
da Rennebu hadde 44 elever i privat grunnskole. Trekket utgjør brutto ca. kr 4,4 mill. i 2022.    
 
Skatt og inntektsutjevning:  
 

Skatteinntektene består av skatt på formue og inntekt og naturressursskatt. Naturressurs-
skatten er fastsatt til et bestemt antall øre pr. produsert kraftmengde (gjennomsnittlig 
produsert kraftmengde de siste 7 årene). Naturressursskatten vil ikke øke i takt med pris- og 
lønnsøkning, men vil kunne variere noe fra år til år avhengig av kraftproduksjonen.       
 
Inntektsutjevningen er ment å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene.   
Kommuner med skatteinntekter pr. innbygger over landsgjennomsnittet får trekk i ramme-
tilskuddet, mens kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får en kompen-
sasjon. Skatteinngangen pr. innbygger i Rennebu utgjorde 76,0 % av landsgjennomsnittet i 
2021 (siste regnskap). Skatteinntektene utjevnes fortløpende gjennom året.   
 
Regjeringen har i forslag til statsbudsjett anslått summen av skatt og inntektsutjevning for 
hver enkelt kommune. Anslaget er basert på innbyggertallet pr. 01.01.2022 og antatt 
skattevekst pr. innbygger.  
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Regjeringen anslår at Rennebu kommune får samlet inntekter fra skatt og inntektsutjevning 
på kr 85,1 mill. kroner i 2023. Kommunedirektøren foreslår at det budsjetteres med 
inntekter tilsvarende regjeringens anslag. 

Budsjettert skatteinngang + inntektsutjevning i årene framover forutsetter uendret folketall. 
Dersom folketallet synker, må vi regne med en mer negativ utvikling enn det som er lagt til 
grunn i økonomiplanen.   

Feil i forutsetningene gir et uriktig bilde av kommunens handlefrihet i årene framover. Det er 
derfor viktig at vi legger realistiske forutsetninger til grunn for økonomiplanen.   

Skatteinntekter pr innbygger – (siste avlagte regnskap) 2021 viser: 

Rammetilskudd fra staten ekskl. inntektsutjevning: 

Det budsjetteres med et rammetilskudd eks. inntektsutjevning på 99,1 mill. kroner i 2023. 
Dette er i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett.   

Rammetilskuddet for 2023 består av følgende hoveddeler: 

 Innbyggertilskudd – et likt tilskudd pr. innbygger. (68,2 mill.)
 Utgiftsutjevning (27,1 mill.)
 Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (-3,5 mill.)
 Saker med særskilt fordeling og overgangsordninger (0,9 mill.)
 Inntektsgarantiordningen INGAR (0,05 mill.)
 Distriktstilskudd (6,3 mill.)

Innbyggertilskuddet og det utgifts utjevnende tilskuddet fastsettes med utgangspunkt i 
folketall og aldersfordeling pr. 01.07 året før budsjettåret.   

Redusert rammetilskudd skyldes færre innbyggere, endringer i aldersfordeling, økt trekk pga. 
flere elever i privat grunnskole mv. 
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Rennebu kommune får netto trekk i rammetilskuddet på ca. 3,5 mill. kroner som følge av at 
kommunen har elever i privat grunnskole.   
 
Rennebu kommune mottar et distriktstilskudd på ca. 6,3 mill. kroner. Kommunens størrelse 
og distrikts utfordringer er grunnlag for tildelingen av dette tilskuddet. 
 
Rammetilskuddet ekskl. inntektsutjevningen kan betraktes som endelige tall under 
forutsetning av at Stortinget slutter seg til regjeringens forslag. 
 
I forslag til økonomiplan er det lagt til grunn konstant antall innbyggere, hensyntatt 
økningen i 2022. 
 
I framskrivningen er någjeldende inntektssystem lagt til grunn. Det legges til grunn at total-
rammen som skal fordeles på kommunesektoren gis en reell økning i planperioden som 
tilsvarer befolkningsveksten i landet og økte pensjonskostnader. Med null befolkningsvekst 
blir det null reell vekst i de frie inntekter til finansiering av økt kommunal aktivitet.   
 
 
 

DEL 3:  DRIFTSBUDSJETTET FOR 2023 - FELLES 
 

3.1  Pris- og lønnsforutsetninger 
 
Pris og lønnsvekst: 
 

Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren på  
3,7 % fra 2021 til 2022 (deflator). Herav lønnsvekst på 4,2 %. Deflatoren bygges opp fra to 
hoveddeler; lønnskostnader og øvrige priser. Lønn har en vekt på litt under 60 prosent, mens 
noe over 40 prosent tilordnes øvrige priser. I deflatorprognosene brukes årslønnsveksten for 
kommunesektoren slik det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene måler 
den. Kompensasjon for forventet lønnsvekst er innarbeidet i budsjettet. Tjenesteområdene 
er ikke gitt en kompensasjon for prisstigning på varer og tjenester i 2023 og videre i plan-
perioden.    
 
Pensjonskostnader: 
 

Kommunens ansatte, bortsett fra skolens pedagogiske personale, er medlemmer av KLP sine 
pensjonsordninger. Lærerne er medlemmer av Statens pensjonskasse. 
 
Det budsjetteres med en pensjonspremie på 20,2 % for medlemmer i KLP (15,6 % i 2022) og 
8,9 % for medlemmer i Statens Pensjonskasse (9,6 % i 2022).   
 
Rennebu kommune har regnskapsført et akkumulert premieavvik på ca. kr 20,9 mill. – som 
skal kostnadsføres i regnskapet i årene framover. Premieavvik som oppstår i 2015 og senere 
år skal kostnadsføres med 1/7 hvert år i 7 år framover. 
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3.2  Økonomisk oversikt drift og bevilgningsoversikt drift 

3.2.1 Økonomisk oversikt drift 

(tall i 1.000 kroner) 
Økonomisk oversikt Oppr.
Økonomiforskriften § 5-6 Regnskap   Budsjett   Budsjett

2021 2022 2023
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 116 795 110 380 117 765
2 Inntekts- og formuesskatt 61 545 58 515 62 135
3 Eiendomsskatt 19 912 20 000 21 000
4 Andre skatteinntekter 8 685 8 920 8 920
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 8 438 8 400 17 300
6 Overføringer og tilskudd fra andre 49 674 22 614 31 335
7 Brukerbetalinger 9 534 8 035 5 835
8 Salgs- og leieinntekter 32 724 35 613 34 732
9 Sum driftsinntekter 307 306 272 478 299 021
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 164 717 160 319 166 562
11 Sosiale utgifter 29 639 29 424 39 376
12 Kjøp av varer og tjenester 74 723 77 120 70 709
13 Overføringer og tilskudd til andre 21 333 1 459 7 066
14 Avskrivninger 11 218 11 915 11 915
15 Sum driftsutgifter 301 630 280 236 295 628
16 Brutto driftsresultat 5 676 -7 758 3 393
Finansinntekter
17 Renteinntekter 1 918 1 370 1 370
18 Utbytter 291 125 125
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0
20 Renteutgifter 3 580 6 040 6 240
21 Avdrag på lån 10 567 12 518 12 681
22 Netto finansutgifter -11 937 -17 063 -17 426
23 Motpost avskrivninger 11 218 11 915 11 915
24 Netto driftsresultat 4 957 -12 906 -2 118
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 0 985 810
26 Avsetninger til bundne driftsfond 11 225 3 817 2 715
27 Bruk av bundne driftsfond -6 461 -5 524 -2 900
28 Avsetninger til disposisjonsfond 8 975 21 1 517
29 Bruk av disposisjonsfond -8 782 -12 206 -4 260
30 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift 4 957 -12 906 -2 118



Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026  Side 25

3.2.2 Bevilgningsoversikt drift 

(tall i 1.000 kroner) 
Bevilgningsoversikt drift (tidl . budsjettskjema 1B) Oppr.

Økonomiforskriften § 5-4, 1. ledd  Regnskap  Budsjett  Budsjett

2021 2022 2023

1 Rammeti lskudd 116 795 110 770 117 765

2 Inntekts - og formueskatt 61 545 58 515 62 135

3 Eiendomss ka tt 19 912 20 000 21 000

4 Andre generel le dri fts i nntekter 17 123 17 320 26 220

5 Sum generelle driftsinntekter 215 374 206 605 227 120

6 Sum bevilgninger drift, netto 198 481 191 396 207 576

7 Avskrivninger 11 218 11 915 11 915

8 Sum netto driftsutgifter 209 698 203 311 219 491

9 Brutto driftsresultat 5 676 3 294 7 629

10 Renteinntekter 1 918 1 370 1 370

11 Utbytter 291 125 125

12 Gevinster og tap på finans iel l e omløpsmidler 0 0 0

13 Renteutgi fter 3 580 4 934 6 240

14 Avdrag på lå n 10 567 11 180 12 681

15 Netto finansutgifter -11 937 -14 619 -17 426

16 Motpost avs krivninger 11 218 11 915 11 915

17 Netto driftsresultat 4 956 590 2 118

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

18 Overføring ti l  investering 0 900 810

19 Netto avsetninger ti l  el ler bruk av bundne dri fts fond -4 763 -901 -185

20 Netto avsetninger ti l  el ler bruk av dispos is jonsfond -193 201 -2 743

21 Dekning av tidl igere års  merforbruk 0 0 0

24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift -4 956 -200 -2 118
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(tall i 1.000 kroner) 
Korrigeringer:

Andre skatter ført på enhetene 0 0 0

Generelle statstilskudd ført på enhetene 0 0 0

Renteinntekter og aksjeutbytte  ført på enhetene 214 120 120

Avdrag ført på enhetene 0 0 -282

Renteutgifter ført på enhetene 0 35 -17

Avsetning til ubundne fond ført på enhetene -77 -21 0

Avsetning til bundne fond ført på enhetene -7 262 -1 102 0

Bruk av tidligere års mindreforbruk ført på enhetene 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger ført på enhetene 8 782 2 100 260

Bruk av bundne avsetninger ført på enhetene 5 961 4 719 2 900

Overført til investeringer ført på enhetene 0 -100 0

Skjønnstilskudd ført på enhetene 0 0 0

Mottatte avdrag ført på ansvar 9000 -714 0 0

Utlån og kjøp av aksjer ansvar 800 og 900 500 0 0

Overføring fra andre (private) (salg av kraft m.v.) -7 795 -8 200 -14 500

Netto pensjonskostnader ansvar 8500 -2 137 -4 757 0

Driftsutgifter ført på hovedansvar 8 - 9 366 350 600

Driftsinntekter ansvar 8 - 9 0 0 0

Kalkulatoriske avskrivninger ansvar 8990 -382 -415 -415

Mindreforbruk 

Korrigert sum til fordeling: -2 544 -7 272 -11 334
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(tall i 1.000 kroner) 

 
 
Rammeområdene er ikke gitt noen generell kompensasjon for prisøkning på varer og 
tjenester. Rammene er imidlertid justert for lønnsøkning. 
 
Det er budsjettert med en pensjonspremie for KLP på 20,2 % av pensjonsgivende inntekt. I 
2022 var det budsjettert med en premie på 15,6 % av. Økt pensjonspremie gir økte utgifter 
på enhetenes budsjett. Dette forklarer hvorfor de fleste rammene er økt betydelig fra 2022 
til 2023. Skolen påvirkes i liten grad, da lærerne ikke er medlemmer av KLP. 
 

3.3  Kommunens fellesinntekter 
 
Eiendomsskatt (jfr. kapittel 2.1.7 og 2.1.8) 
Skatt og inntektsutjevning (jfr. kapittel 2.1.10) 
Rammetilskudd utenom inntektsutjevning (jfr. kapittel 1.2.4, 1.1 og 2.1.10. 
 
Andre generelle statstilskudd 

Staten kompenserer renter og avdrag på lån pålydende ca. 6,3 mill. kroner til omsorgs-
boliger, sykehjem og skole. I tillegg kompenseres renter av lån til skole og andre tiltak 
pålydende ca. kr 8,1 mill. Det budsjetteres med en samlet kompensasjon på kr 0,9 mill. i 
2023. 

Bevilgningsoversikt drift (tidl . Budsjettskjema 1B) Oppr.

Økonomiforskriften § 5-4, 2. ledd Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023

Fordeles slik på enhetene:

Folkevalgte organer og kontroll 3 444 3 484         3 582

Reserverte bevilgninger 1 188 5 989         5 707

Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 19 574 16 694       20 018

     Avsetning til bundet fond 49 0 0

     Bruk av bundne fond -2 675 0 0

     Sentraladministrasjonen netto ramme 16 948 16 694       20 018

Oppvekst 59 418 59 485       66 477

     Avsetning til bundet fond 1 235 0 0

     Bruk av bundne fond -99 -232           0

     Oppvekst netto ramme 60 554 59 253 66 477

Helse og omsorg 79 249 79 548       87 593

     Avsetning til bundet fond 2 722 0 0

     Bruk av bundne fond -252 0 -250

     Helse og Omsorg netto ramme 81 719 79 548       87 343

Samfunnsutvikling og drift 24 061 25 507       25 811

     Avsetning til bundet fond 3 257 1 102         0

     Bruk av bundne fond -729 -2 034 -30

     Samfunnsutvikling og Drift netto ramme 26 589 24 575       25 781

Diverse 10 583 9 126         10 002

Sum fordelt på tjenesteområdene (ansvar 1000-7999) 201 024 198 669 218 910
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Det er budsjettert med integreringstilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger på til 
sammen 16,4 mill. kroner. Budsjettert beløp er vesentlig høyere enn for 2022 og skyldes at vi 
har bosatt nær 50 flyktninger i 2022. Beløpet er likevel usikkert, da vi ikke får holdepunkter 
for hvordan tilskuddordningen blir før tidligst januar 2023. 
 
Salg av kraft 

Det vises til kapittel 2.1.9. 
 

Det foreslås å budsjettere med netto inntekter på kr 13,9 mill. i 2023, mot 8,6 mill.kroner i 
vedtatt budsjett for 2022. Inntektene fra salg av kraft inngår i rad nr. 6 (overføringer og 
tilskudd fra andre) i tabellen «økonomisk oversikt drift» kapittel 4. Det er budsjettert med en 
skattekostnad på 0,6 mill. kroner. 
 
Bruk av fond 

Det budsjetteres med følgende bruk av fond slik: 
 

Driftsbudsjettet 
 Bruk av virksomhetenes disposisjonsfond  4 100 000 
 Bruk av næringsfondet *    2 520 000        

 

Sum       6 620 000 
 
 

3.4  Kommunens fellesutgifter 
 
Renter  

Rennebu kommune har en beregnet lånegjeld på kr 355,6 mill. pr. utgangen av 2022 (ekskl. 
lån som lånes ut videre). Det er budsjettert med låneopptak på kr 72,2 mill. i 2022. Lånet er 
tatt opp pr. mars måned og er tatt med i anslått lånesaldo på kr 355,6 mill.    
 
Storparten av lånene med flytende rente er tatt opp i Kommunalbanken. Kommunalbanken 
har en flytende rente på 3,25 % pr. medio oktober 2022 (renta var på 1,25 % for ett år 
siden). Med bakgrunn i Norges Banks rentemøte i september 2022, anslår Kommunalbanken 
en rente på ca. 4,15 % i 2023 og 4,05 % i 2024 og 3,80 % i 2025 og 3,60 % i 2026. 
 
Kommunedirektøren budsjetterer renteutgiftene iht. Kommunalbankens anslag i økonomi-
planperioden. En forskjell på 0,5 %-poeng utgjør en forskjell på kr 0,88 mill. kroner i 2023. 
 
Avdrag  

Det budsjetteres med avdrag tilsvarende minimumsavdrag pluss avdrag på nye lån i 2023.   
Lovbestemt minimumsavdrag er anslått til kr 12,4 mill. kroner eksklusive avdrag på nye lån.  
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Avsetninger til fond 

Det budsjetteres med følgende avsetninger til fond: 
 

 Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfondet  2 420 000    
 Renter av næringsfondet avsettes til næringsfondet    100 000 
 Renter av bundne fond avsettes til fond      200 000   
 Avsetning til reservefondet                 1 517 000 
 Avsetning til utviklingsfond        100 000   
 Avsetning virksomhetenes disposisjonsfond       21 000 
 Avsetning til disposisjonsfond flyktningmottak  2 000 000 
 Avsetning vann, avløp og renovasjon   7 263 000   

Sum                  13 621 000 
 
 

 

 

 

 

 

Avskrivninger 

Det beregnes kalkulatoriske avskrivninger av kommunens anlegg innenfor VAR-sektorene. 
De kalkulatoriske avskrivningene kostnadsføres på budsjettkapitlene innenfor VAR og dekkes 
inn gjennom avgifter. 
 
Regnskapet belastes avskrivninger på kommunens eiendommer iht. de avskrivningsregler 
som er fastsatt av departementet. Avskrivninger kommer i tillegg til den netto 
budsjettramma som vedtas for hver enkelt enhet.   
 
Avskrivningene påvirker ikke kommunens netto driftsresultat ettersom de både 
kostnadsføres og inntektsføres med samme beløp (hhv. rad nr. 18 og 30 i tabellen 
«økonomisk oversikt drift» kapittel 4). 
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DEL 4:  VIRKSOMHETENES BUDSJETT 2023 
 

4.1  Folkevalgte styringsorganer 
 

 
 
Ansvar 1010 - Folkevalgte styringsorganer 
 
Folkevalgtes godtgjøringer 

Kommunestyret har i møte den 05.03.2020 vedtatt en forskrift om rettigheter og plikter for 
folkevalgte. Folkevalgtes godtgjøringer er regulert i reglementet. 
  
Ordførers godtgjøring utgjør 8,5 x folketrygdens grunnbeløp.   
 
Varaordførers godtgjøring utgjør 10 % av ordførers godtgjøring. Formannskapets øvrige 
medlemmer og lederne i hovedutvalgene gis en godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførers 
godtgjøring. I tillegg gis ei godtgjøring på 1 promille av ordførers godtgjøring pr. møte. Tapt 
arbeidsfortjeneste utbetales i tillegg. 
 
Tilskudd mv. 

Iht. tidligere vedtak/ etablert praksis foreslås at det gis tilskudd til følgende tiltak i 2023: 

- Incestsenter         12.500 
- Krisesenteret i Orkdal (K.sak 14/12)               208.000 
- Rasteplass Stamnan         2.000 
- Svennebrevutdeling i Meldal       8.000 
- Mottak for overgrepsofre      12.000 
- Røde Kors Hjelpekorps      10.000 
- NRKs TV-aksjon       10.000 

 
Det betales kontingent til følgende organisasjoner/institusjoner: 

- Kontingent samarbeidsorgan Orkdalsregionen   36.000 
- Jernbaneforum       25.000 
- Kontingent Regionrådet Trøndelag sør  140.000 
- Stiftelsen Norsk kulturråd        6.000 

 
Bevilgningen til Regionrådet Trøndelag Sør ble økt med 40.000 kroner til 140.000 i 2020. Økt 
tilskudd skulle benyttes til å utvide sekretærressursen knyttet til regionrådet. 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

1010 Folkevalgte styringsorganer 2 524 495 2 559 366 2 569 120
1040 Kontrollutvalg 212 362 304 880 350 880
1050 Kommunerevisjon 485 433 485 000 505 000
1060 Politiske partier 40 200 37 000 37 000
1070 Valg 181 328 109 800 120 000

Sum 3 443 818 3 496 046 3 582 000
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Stillingsutvidelsen skulle evalueres etter ett år. Kommunedirektøren er ikke kjent med at det 
er foretatt en slik evaluering.    
                   
Ansvar 1060 - Politiske partier 

Partiene som er representert i kommunestyret mottar et årlig tilskudd. Det gis et 
basistilskudd pr. kommunestyre-gruppe med kr 3.000 og et tilskudd pr. kommunestyre-
representant med   kr 1.200. 
 

4.2  Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 
 

Sentraladministrasjonen er inndelt i tre rammeområder: 

- Ledelse og fellesutgifter 
- Personalsjefens ansvarsområde 
- Økonomisjefens ansvarsområde 

 
Adm. ledelse og fellesutgifter 

 

Personalsjefens ansvarsområde 

 
 
Økonomisjefens ansvarsområde 

 
 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

1200 Administrativ ledelse 2 050 159 570 211 1 693 205
1210 Tjenester fra plankontoret 103 786 800 000 800 000

Sum 2 153 945 1 370 211 2 493 205

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

1140 Administrasjon personalsjef 1 048 965 1 858 863 1 994 712
1150 Fellesutgifter adm 690 625 807 337 730 637
1152 Edruskapsvern 29 695 66 000 35 000
1160 Servicetorg 2 718 453 2 612 000 3 544 543
1192 Lærlinger 1 478 897 1 162 800 1 263 880
1194 Personaltiltak 1 008 925 1 184 000 1 217 000
1195 IKT 3 144 786 3 064 000 3 312 613

Sum 10 120 346 10 755 000 12 098 385

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

1300 Lønnskontor 1 164 455 1 551 833 1 639 604
1310 Administrasjon økonomisjef 2 004 144 1 955 000 2 126 957
1350 Regnskapskontor 1 401 171 1 507 828 1 587 940
1370 Adm. eiendomsskatt 103 734 84 000 71 700

Sum 4 673 504 5 098 661 5 426 201
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4.2.1  Administrativ ledelse og fellesutgifter 
 
Ansvar 1200 Administrativ ledelse 

Kommunaldirektør budsjetteres på ansvar 1200.  
 
Kjøp av tjenester fra plankontoret 

Rennebu kommune kjøper tjenester fra plankontoret i forbindelse med arbeidet med 
kommuneplan, reguleringsplaner og enkeltsaker. I budsjettet for 2020 ble bevilgningen til 
kjøp av tjenester økt med 500.000 kroner til 1.240.000 kroner, sammenlignet med tidligere 
års budsjett pga. forventede kostnader knyttet til revisjon av kommuneplanen. Kommune-
direktøren foreslår at det budsjetteres med 800.000 kroner i 2023. 
 

4.2.2   Personalsjefens ansvarsområde 
 
Ansvar 1150 - Fellesutgifter administrasjon 

De største utgiftene er porto, telefonutgifter, kopiering, kontingenter til LVK 
(Landssammenslutninga for vasskraftkommuner), kontingent KS, juridisk bistand, 
kontorutgifter, lisenser knyttet til plan/arkivsystem og ansvarsforsikring.   
 
Ansvar 1160 – Servicetorg 

3 årsverk på servicetorget. De største utgiftene er vedlikehold sak og arkiv (215.000 kr), 
interkommunalt arkivsamarbeid (180.000 kr), KLP pensjonspremie (345 057 kr), skanning av 
eiendomsarkiv og Documaster inkl. noe utstyr (302 882 kr). 
 
Ansvar 1192 – Lærlinger 

Det er budsjettert med 6 lærlinger i 2023 som er i samsvar med økonomiplan. Antall 
lærlinger skal redusere fra 10 til 6 lærlinger i tidligere vedtatt økonomiplan. Noe økning i 
budsjett for 2023 skyldes samarbeid med NAV for tilrettelegging mot fagprøve. 
 
Ansvar 1194 - Personaltiltak 

Prosjektstilling til 31.12.2023 er lagt inn i lønnsbudsjett adm. personal som fast (controller) 
fra 01.10.2022.  De største utgiftspostene er bedriftshelsetjeneste (300.000 kr), kunngjøring 
av stillinger (100.000 kr), yrkesskadeforsikring (275.000 kr), KS kontingent til et tariff-festet 
organisasjons- og utviklingsfond (320.000 kr) og felles opplæringstiltak/ utviklingsmidler 
(110.000 kr).   
 
Ansvar 1195 – IKT 

2 årsverk innenfor IKT. De største utgiftspostene er programvare og lisenser for sentralt ikt-
utstyr og sikkerhet (500.000 kr), serviceavtaler for sentralt utstyr i serverrom (202.000 kr), 
kjøp av konsulenttjenester (200.000 kr), datakommunikasjon: Internettaksess (190.000 kr) 
og IT-utstyr, PC, utstyr i serverrom (148.000 kr). 
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4.2.3  Økonomisjefens ansvarsområde 
 
Ansvar 1300 - Lønnskontor 

Det er 2 årsverk innenfor Lønnskontoret og økningen i budsjettrammen skyldes utelukkende 
lønnsøkning.   
 
Ansvar 1310 – Administrasjon Økonomisjef 

Det er 1 årsverk innenfor ansvaret og økningen i budsjettrammen skyldes delvis lønnsøkning 
og delvis økte driftskostnader ifm. innkjøpt programvare knyttet til økonomisystem, 
boligkontor og innfordring.  
 
Ansvar 1350 – Regnskapskontor 

Det er 2 årsverk innenfor Lønnskontoret og økningen i budsjettrammen skyldes utelukkende 
lønnsøkning.   
 
Ansvar 1370 – Adm. eiendomsskatt 

Det forventes nedgang i befaring av nye eiendommer i 2023 og dette markeres med em 
reduksjon i budsjettrammen. 
 

4.3  Reserverte bevilgninger 
 

 
 
Lønn tillitsvalgte  

Det er inngått avtaler med kommunens fagorganisasjoner som innebærer at tillitsvalgte til 
sammen mottar lønn i 90 % stilling. Fordelingen mellom foreningene foretas i forhold til 
medlemstallet. I tillegg utbetales lønn til hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Denne 
lønnskostnaden refunderes av forbundet. 
 
Beregnet lønnsøkning 

Lønnsforhandlingene i 2022 gir en gjennomsnittlig lønnsvekst på 3,85 % fra 2022 til 2023.      
 
Regjeringen regner med en lønnsvekst på 4,3 % i 2023. Anslått lønnsøkning i 2023 er 
budsjettert på en samlepost under «reserverte bevilgninger» - til sammen 4,4 mill. kroner.  
 
Sommerarbeidsplasser for ungdom 

De tre siste årene er det gitt en særskilt bevilgning til sommerarbeidsplasser for 
skoleungdom.  Det har vært sommerarbeidsplasser ved sykehjemmet, i barnehager, ved 
teknisk drift og på kirkegårdene. Ordningen videreføres med samme beløp som i 2022 og det 
foreslås en bevilgning på 226.000 kroner. I tillegg benytter sykehjemmet en del av sin 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

1990 Reserverte bevilgninger 1 188 039 5 759 876 5 707 328
Sum 1 188 039 5 759 876 5 707 328
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budsjettramme til innleie av skoleungdom om sommeren. Bevilgningen til 
sommerarbeidsplasser fordeles av Kommunedirektøren. 
 
Torget 

Rennebu kommune bidrar med et årlig tilskudd på 50.000 kroner til drift av Torget. I tillegg 
dekker kommunen eiendomsavgifter og strøm med ca. 16.000 kroner. 
 
Personvernombud 
Norge har fått nye personvernlov fra 01.06.2018. Kommunene får nye og strengere plikter 
med de nye reglene.   
 
Alle kommuner blir pålagt å ha et eget personvernombud. Det er etablert en slik stilling i 
samarbeid med Oppdal, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner. Stillingen er plassert i 
Midtre Gauldal kommune. Rennebu kommune betaler for 0,10 årsverk. Det budsjetteres 
med en kostnad på 75.000 kroner. 
 
Tilleggsbevilgninger  

Det er budsjettert med følgende tilleggsbevilgninger: 
 

 Tilleggsbevilgninger           20.000 
 Trafikksikkerhetsutvalget    50.000  
 HOO sin reserve   100.000  
 HSD sin reserve     25.000   

 

4.4  Oppvekst 
 
Administrativ ledelse 

 
 
PPT 

 
 
RBUS, AIK og Flyktningetjenesten 

 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

2000 Adm. oppvekst 1 146 024 527 000 1 603 536
Sum netto utgifter 1 146 024 527 000 1 603 536

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

2030 PPT PP-tjenesten 1 354 600 1 670 000 1 818 514
Sum netto utgifter 1 354 600 1 670 000 1 818 514

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

2200 Rennebu barne- og  ungdomsskole 27 449 095 28 687 863 26 968 522
2210 SFO 464 924 715 440 1 164 341
2220 Integrering og kvalifisering AIK 1 526 090 464 040 1 685 720
2230 Flyktningetjenesten 3 773 524 2 252 224 332 582

Sum 33 213 633 32 119 567 30 151 165
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Barnehager 

 
 
Kulturskolen 

 
 
Eksterne enheter 

 
 

4.4.1  Administrativ ledelse 
 
Ansvar 2000 – Administrasjon oppvekst 

På dette ansvaret budsjetteres bl.a. kommunalsjef oppvekst, 40% sekretær for oppvekst og 
deltakelse i regionsamarbeidet for Gauldalsregionen. Årsak til lavt budsjett for 2022 på 
ansvaret skyldes en salderingspost som ikke ble fordelt ut på de ulike ansvarene innenfor 
oppvekstsektoren.  
 
Ansvar 2610 – Ekstern skole 

På dette ansvaret budsjetteres: 
- Betaling for skoleplasser inkl. spesialundervisning for elever i fosterhjem utenfor 

Rennebu  
- Betaling fra andre kommuner for skoleplasser for elever som har fosterhjem i 

Rennebu 
- Spesialundervisning for elever i private grunnskoler    
- Skoleskyss for elever i privat grunnskole 

 
 
 
 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

2320 Vonheim barnehage 11 632 319 12 807 947 16 302 533
2335 Felles barnehage 1 192 248 1 475 624 1 600 577
2340 Voll barnehage 4 869 358 6 185 429 6 930 929
2720 Vonheim barnehage 0 0 10 000

Sum 17 693 925 20 469 000 24 844 039

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

2500 Kulturskolen 1 831 965 1 730 551 1 987 544
2510 Fritidsklubb 417 502 516 449 488 796

Sum 2 249 467 2 247 000 2 476 340

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

2336 Ekstern barnehage 2 646 440 3 028 000 2 774 000
2610 Ekstern skole 2 249 862 2 232 000 2 809 000

Sum 4 896 302 5 260 000 5 583 000
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4.4.2 PPT 
 
Ansvar 2030 – PP-tjenesten 
 
På dette ansvaret budsjetteres lønn og driftsutgifter for PPT. PP-tjenesten har 2 årsverk.  
 

4.4.3  Barnehager 
 
Ansvar 2335 – Felles barnehager 

Stilling som virksomhetsleder for barnehagene lønnes her. I tillegg budsjetteres fellestiltak 
for barnehagene på dette ansvaret, f.eks. kompetansehevingstiltak, utgifter knyttet til ulike 
datasystemer og MOT.   
 

Ansvar 2336 – Ekstern barnehage 

En del foreldre velger privat barnehage i nabokommune for sine barn. Foreldrene har rett til 
å velge privat barnehage i annen kommune, og Rennebu kommune må betale for 
barnehageplassen. 
 
Departementet har fastsatt satser i forbindelse med betaling av barnehageplasser i privat 
barnehage. Satsen for en heldagsplass for barn under 3 år er i 2022 på 244 300 kroner. 
Satsen for barn over 3 år er 119 100 kroner. I tillegg kommer en kapitalsats på ca. 10 000 
kroner. Summen her varierer noe med utgangspunkt i at satsene settes etter barnehagenes 
byggeår.  
 
Foreldrebetaling barnehager 

Regjeringen foreslår at maksimal foreldrebetaling reduseres til kr. 3000 pr. måned fra 01.08. 
2023.  
 
Ansvar 2320 – Vonheim barnehage og ansvar 2340 - Voll barnehage 

Det er nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagesektoren.  Bemannings-
normen kan oppfylles prosentvis i forhold til barnas oppholdstid, men pedagognormen må 
økes med ett årsverk når normen overstiges fra første barn. Pedagognormen er en minste-
norm som gjelder for hele barnehagen, mens bemanningsnormen, som også er en minste-
norm, må tilpasses behovet på den enkelte avdeling.    
 
Ved Vonheim barnehage er det høsten 2022 19 barn under 3 år og 52 barn over tre år. Det 
er budsjettert med 7 årsverk pedagog og 12,5 årsverk fagarbeider. I tillegg budsjetteres det 
med 0,7 årsverk spesialpedagogisk ressurs, samt en styrerstilling.  
 
Ved Voll barnehage er det høsten 2022 7 barn under 3 år og 17 barn over 3 år. Det er 
budsjettert med 3,2 årsverk pedagog og 3 årsverk fagarbeider. I tillegg budsjetteres det med 
en spesialpedagogisk ressurs på 0,6 årsverk, samt en styrerstilling. 
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2022 viser seg å bli et år med mange barnefødsler i Rennebu. Barnekullet vil bli på over 30 
barn. Vonheim barnehage ser at de ikke har nok barnehageplasser, så allerede fra januar 
2023 vil den eksisterende brakkeriggen bli utvidet med en avdeling til (se eget foreslått tiltak 
for inndekning av kostnad). Det betyr at fra januar vil Vonheim barnehage bestå av 7 
avdelinger. På nåværende tidspunkt er vi usikre på om den økningen vil gi nok barnehage-
plasser fra august 2023. Ved hovedopptaket i mars vil vi få det bekreftet om vi må øke med 
ytterligere flere barnehageplasser.    
 
Økningen med en avdeling fra januar 2023 betyr en økning i personalressursen med 1 
årsverk pedagog og 3, 2 årsverk fagarbeider. Dette kommer i tillegg til tallene over.  
 

4.4.4  Rennebu barne- og ungdomsskole inkl. AIK 
 
Ansvar 2200 – Rennebu barne- og ungdomsskole 
 
Elevtallet ved Rennebu barne- og ungdomsskole pr. 01.11.2022: 
 

  2022/2023 
1. Klasse 20 
2. Klasse 20 
3. Klasse 20 
4. Klasse 15 
5. Klasse 14 
6. Klasse 14 

7. Klasse 22 
  125 
8. Klasse 24 
9. Klasse 28 
10. Klasse 27 
  89 
SUM 204 

 
Skolen hadde en 212 elever i november 2021, og har dermed en nedgang på åtte elever på 
1-10, mens vi har en økning på 8 elever på Grunnskole for voksne- så vi totalt er samme 
elevtall.  
 
Når det gjelder spesialundervisning viser statistikk og vedtak en større kompleksitet i 
kompetanse og  ressurser enn tidligere. Innsats må innrettes på andre måter enn før, og de 
er mer ressurskrevende. Tiltak iverksettes også utenfor skolen som arena, og Rennebu som 
bostedskommune, for å ivareta den enkeltes rettigheter.  
 
Ansvar 2210 - SFO 
 

Det ble innført en moderasjonsordning for SFO fra august 2020 som innebærer at ingen skal 
betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass for elever på 1. og 
2. trinn. Fra høsten 2021 gjelder dette også for elever på 3. og 4.trinn. Fra 01.august 2022 
ble det innført 12 timers gratistilbud for 1.trinnselever. Dette har medført et større antall 
barn ved SFO enn tidligere.  
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Redusert egenbetaling gir en større reduksjon i kommunens inntekter.   
 
 
Avdeling for integrering og kvalifisering:  
Ansvar 2230 – Flyktningetjenesten og  
Ansvar 2220 – Integrering og kvalifisering 

Flyktningene har rett og plikt til å gjennomføre et introduksjonsprogram (opplæring i norsk 
og samfunnsfag). De mottar introduksjonsstønad fra kommunen mens de deltar på dette 
programmet. 01.01.2021 kom ny lov «Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og 
arbeid» (integreringsloven). Denne er kommunen som bosetter forpliktet til å forholde seg 
til. 

I 2022 ble kommunen anmodet om å bosette flere flyktninger enn normalt, på grunn av 
Ukrainakirgen. Pt har kommunen bosatt 50 personer i 2022.  

 

Integreringstilskudd  

Rennebu kommune har nylig mottatt forespørsel om mottak av flyktninger i 2023. 
Forespørselen er ikke behandlet av kommunestyret. Men kommunestyret har tidligere vist ei 
positiv holdning til mottak av flere flyktninger. Med bakgrunn i Ukrainakrigen er det uvisst 
hvilken anmodning kommunen får å forholde seg til.  
 
Totalt:  
For hele området flyktningetjenesten og Integrering og kvalifisering er det vanskelig å 
budsjettere. Det er kommet sterke signaler sentralt vedr forlengelse av program og opphold 
for fordrevne flyktninger fra Ukraina. Det vil ha stor påvirkning på vårt budsjettområde. 
Budsjett 2023 er lagt uten tilstrekkelig informasjon om føringene som vil komme i januar, og 
det er derfor lagt opp til bruk av flyktningefond med 3,0 mill. kroner for neste år.  
 

4.4.5  Kulturskolen 
 
Ansvar 2500 - Kulturskolen 
 

På dette ansvaret budsjetteres: 
- Lønn rektor og ansatte i kulturskolen, inkl. salgsstillinger til kor, korps og skoler. 
- Kulturskoledrift 
- UKM 
- Ungdomsrådet 

 
Ansvar 2510 - Fritidsklubben 
 

På dette ansvaret budsjetteres: 
- Lønn ansatte i fritidsklubben og motorklubben 
- Klubbdrift 
- Husleie og strøm 
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4.5  Helse og omsorg 
 

 
 
Storparten av budsjettet er lønn. Ved innflytting i nytt helsesenter fikk vi en inndeling i flere 
små avdelinger som krever enn høyere bemanningsplan enn tidligere. Budsjett 2023 er til-
passet ny bemanningsplan etter omorganiseringa.  
 
 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

3000 Administrasjon helse og familie 1 332 228 1 907 157
3010 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 1 981 111 1 683 442
3020 Legetjenesten 5 772 879 4 569 976
3025 Kommuneoverlege 0 614 358
3030 Fysio-/ergoterapitjenesten 2 479 488 2 356 449
3040 Psykisk helsevern 1 400 685 1 677 183
3050 Folkehelse 0 138 109

Sum Helseavdeling 12 966 391 12 946 674 14 032 000

3100 Administrasjon helse og omsorg 2 597 833 1 787 474 3 395 000
3105 Forvaltning og administrasjon 2 059 287 2 200 841 2 205 000

3115 Kjøkken 3 265 113 2 657 136
3116 Kantine kommunehuset 333 242 164 032

Sum kjøkken og kantine 3 598 355 2 821 168 3 238 000

3510 Administrasjon TFF 1 388 516 1 876 442
3511 Bofellesskap TFF -988 345 -954 000
3512 Bofellesskap Løkkjbakkveien 5 165 612 5 331 034
3513 Bofellesskap Joveien 5 699 833 5 565 874
3514 Enkeltbruker 2 225 582 2 491 666
3515 Arbeids- og dagsenter 2 287 320 2 454 470
3516 Vedsentral -65 922 0
3517 Brukerstyrt personlig assistent 2 374 630 2 590 912
3518 Aktivitetskontakter 366 208 0
3519 Ressurskrevende tjenester 417 835 3 090 000

Sum Bo og Mestring 18 871 269 22 446 398 21 206 000

3700 Sykehjemmet 27 114 888 15 780 486
3160 Dagsenter helsesenteret 92 257 638 673

Sum Sykehjem og dagsenter 27 207 145 16 419 159 21 337 000

3800 Korttidsavdeling 0 7 730 449
3840 Hjemmetjenesten 14 418 935 14 343 183

Sum Hjemmetjenesten 14 418 935 22 073 632 21 930 372

TOTAL 81 719 215 80 695 346 87 343 372
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4.5.1 Administrasjon Helse og omsorg  
Ansvar 3100 – Administrasjon Helse og omsorg  

Her budsjetteres kommunalsjef for helse og omsorg og rådgiver Helse og omsorg. I tillegg 
budsjetteres felles opplæringstiltak og IKT under dette ansvarsområdet.    
  
Rennebu kommune samarbeider med andre kommuner om drift av en sengepost 
øyeblikkelig hjelp i tilknytning til sykehuset i Orkdal (SIO). Det er budsjettert med en kostnad 
på 780.000 kroner i 2023.  
  

4.5.2 Forvaltningskontoret 
Ansvar 3105 – Forvaltningskontoret  
 
På dette ansvaret budsjetteres: 

 Lønn avdelingsleder  
 Lønn merkantil 
 Lønn saksbehandlere (1,2 årsverk) 

 

4.5.3 Kjøkken  
Ansvar 3115 – Kjøkken  
Kjøkkenet har 4,9 årsverk inkludert drift av kantina på rådhuset som utgjør 0,6 årsverk.  
  
 

4.5.4 Helse og familie 
Ansvar 3000 - Administrasjon helse og familie 

 
På dette ansvar budsjetteres: 

 Lønn avdelingsleder  
 Lønn merkantil  

 
 Ansvar 3010 – Helsestasjon og skolehelsetjeneste   
Helsestasjonen er innvilget tilskudd på kr 371 150 til 
styrking og utvikling av helsestasjon-/ skolehelsetjenesten for 2021 og kr 372 650 for 2022. 
Tilskuddet er 3-årig og videreføres i 2023. Dette forutsetter imidlertid at tilskuddsordningen 
får vedtatt tilsvarende ramme ved Stortingets årlige behandling av statsbudsjettet. 
Det ble i behandlingen av budsjett 2022 innvilget ett ekstra årsverk som helsesykepleier for å 
styrke arbeidet med barn og unge og redusere sårbarheten i tjenesten. Helsestasjonen 
samlet har 3 årsverk. 
 
Ansvar 3020 - Legetjenesten   
Rennebu kommune har til sammen 3,4 legeårsverk inkl. turnuslege fordelt på fastlønn og 
privat legepraksis. Hjelpepersonell ved legekontoret utgjør 2,8 årsverk. 
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Ansvar 3025 – Kommuneoverlege 
Rennebu kommune har 0,4 årsverk som kommuneoverlege. Kommuneoverlegen er i gang 
med spesialisering i samfunnsmedisin.  
 

Ansvar 3030 – Fysio-/ergoterapitjenesten   
 
På dette ansvaret budsjetteres: 

 1,5 årsverk fysioterapeuter 
 1 årsverk ergoterapeut 
 0,3 årsverk hjelpemiddelteknikker 

 

Ansvar 3040 – Psykisk helsevern   
Det er sterke nasjonale føringer på at kommunehelsetjenesten må styrke arbeidet innen 
psykisk helse. Vi ser en økning blant barn og unge som har psykiske utfordringer og vi har 
behov for å styrke arbeidet med tidlig innsats for denne målgruppen. Vi opplever økende 
antall henvisninger/henvendelser og med komplekse saker som stiller mer krav til 
samhandling.  
 
Psykisk helsetjeneste i Rennebu har til sammen ca. 92 brukere med ulike oppfølgingsbehov. 
Tjenesten har pr. i dag 2 årsverk som følger opp ca. 40 brukere hver. I tillegg har kommunen 
hatt erfaringskonsulent i 3 år tilknyttet avdelingen psykisk helse og rus. Målgruppen er 
personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. 
Denne stillingen er frem til nå finansiert gjennom prosjektmidler via Statsforvalteren. 2023 
er siste året vi får tilført tilskudd tilsvarende 20 % stilling. Målet er å innarbeide en 60 % fast 
stilling som erfaringskonsulent i budsjett innen 2024.  
  
Ansvar 3050 – Folkehelse 
Folkehelsekoordinator er i dag 0,3 årsverk og stillingen innehas av en av kommunens 
fysioterapeuter. Det ble i behandlingen av budsjett 2022 vedtatt å bevilge midler til 10 % 
prosjektstilling i 2022 og 2023 for å jobbe med folkehelseprogrammet. Ut 2023 vil Rennebu 
ha 0,4 årsverk øremerket folkehelsearbeid.  
 

4.5.5 Bo og mestring 
Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til 
enkeltmottakere, kan søke om delvis refusjon (80 %) av direkte lønnsutgifter knyttet til disse 
tjenestene. Innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende brukere økes i 2023 til 1 526 000 
kroner. Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere utfordrer oss 
på kompetanse og økonomi. Vi har fått 2 nye brukere i 2022 hvor vi har benyttet private 
aktører til å ivareta tjenestetilbudene. Et av tiltakene ble avsluttet i juni.  
 
Tjenesten har totalt 36,83 årsverk fordelt på 66 ansatte. 
 
Ansvar 3510 - Administrasjon bo og mestring  

På dette ansvaret budsjetteres: 
 Avdelingsleder Bo og mestring 
 Nytt tiltak ressurskrevende tjenester    
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Ansvar 3511 – Boliger for funksjonshemmede  

Rennebu kommune har til sammen 11 leiligheter i bofellesskap for funksjonshemmede 
(Løkkjbakkveien og Joveien). I tillegg har kommunen 5 leiligheter utenom bofellesskapet 
i Løkkjbakkveien. Leieinntekter og utgifter knyttet til drift av bygningsmassen budsjetteres 
på ansvar 3511.  
  
Ansvar 3512 – Løkkjbakkveien bofellesskap 
Ansvar 3513 – Joveien bofellesskap  

Drift av bofellesskapene med heldøgns bemanning og andre driftsutgifter. Bofellesskapene 
har totalt 18,16 årsverk. Det er på ansvar 5313 budsjettert med tilskudd til ressurskrevende 
brukere på 780.000 kroner.  
  
Ansvar 3514- Tiltak for enkeltbruker  

På dette ansvaret budsjetteres: 
 Totalt 6,78 årsverk 
 Tilskudd ressurskrevende tjenester på kr 1.950.000 kroner 

 
Ansvar 3515 – Arbeids- og mestringssenter 

På dette ansvaret budsjetteres: 
 Totalt 5,90 årsverk 
 Driftsutgifter til arbeids- og mestringssenteret 

 
Ansvar 3517 – Brukerstyrt personlig assistent (BPA)  
 
BPA er et tjenestetilbud som omfatter praktisk bistand både i og utenfor hjemmet og er i første 
rekke en ordning til personer med omfattende funksjonsnedsettelser. BPA innebærer sterk 
grad av brukerstyring ved at brukeren har egne, faste assistenter som vedkommende har 
arbeidslederansvaret for.  Det er totalt 3,89 årsverk som betjener brukere som har innvilget 
BPA. 
 
Ansvar 3518 – Aktivitetskontakter 
 
Under dette ansvarsområdet budsjetteres lønn til aktivitetskontakter for brukere innen Bo og 
mestring. 
 

4.5.6 Sykehjemmet  

 
Ansvar 3700 – sykehjemmet 
Nytt og moderne helsesenteret er ferdigstilt og tatt i bruk fra 01.02.22. Vi har totalt 22 
institusjonsplasser fordelt på følgende avdelinger: 
 
Nytt bygg: 
 

 Furulia i 1. etg: 6 skjerma plasser for personer med demens 
 Trollfoten i 2. etg: 10 langtidsplasser 
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 Minilla (eksisterende bygg, tidligere «Sør»): 6 plasser for 
rehabilitering/korttidsopphold  

 
Ved innflytting i nytt helsesenter fikk vi en inndeling i flere små avdelinger som krever enn 
høyere bemanningsplan enn tidligere. Budsjett 2023 er tilpasset ny bemanningsplan etter 
evaluering av omorganiseringa vår 2022. Det er etter omorganiseringen totalt 32,48 årsverk 
tilknyttet sykehjemmet fordelt på 45 ansatte. 
 
Oppholdsbetaling 
 

Personer med langtidsopphold i institusjon betaler vederlag etter inntekt. Vederlaget 
beregnes og fastsettes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
og i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Korttidsopphold 
kreves inn iht.  maksimalsatsene som er godkjent av departementet. Fra 01.01.2022 er 
maksimalsatsen for korttidsopphold kr 180 pr. døgn og dagopphold/nattopphold   
kr 100 pr. dag/natt.   
 

  4.5.7 Hjemmetjenesten  

Hjemmetjenesten som har til sammen 35,33 årsverk fordelt på 52 ansatte. 
 
Ansvar 3160 - Dagsenter helsesenteret 
80 % stilling som koordinator for dagsentertilbudet budsjetteres under dette 
ansvarsområdet. Brukere av tilbudet betaler egenandelen som inkluderer mat, skyss og 
aktiviteter. Sammenlignet med andre kommuner har Rennebu en lav betalingssats som 
foreslås økt fra  
kr 150 pr. dag i 2022 til kr 175 pr. i dag fra 2023.  
 
Ansvar 3840 - Hjemmetjenesten 
 
Ansvarsområdet består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, 19 HDO-boliger og 15 
omsorgsboliger. Hjemmebaserte omsorg er et viktig satsningsområde for å oppnå målet om 
at innbyggerne i Rennebu kommune kan bo hjemme så lenge som mulig. 
 
Vi har fra 2022 omdefinert to avdelinger til plasser for heldøgns pleie og omsorg (HDO): 
 

 Skauma, tidligere «Nord»: 7 plasser  
 Bjørklia, tidligere «Boligavdelinga»: 12 plasser 

 
Arbeidet med å planlegge rehabilitering av gammelt bygg er startet i slutten av 2021 og er 
videreført i 2022. Det er nå laget en helhetlig plan for bygget. Det er i prosjekteringen tegnet 
inn 8 boliger for heldøgns pleie og omsorg. Vi har i neste byggetrinn behov for å rehabilitere 
leilighetene på Bjørklia (boligavdelinga) for tilpasning til dagens krav til universell utforming. 
Til sammen utgjør dette 12 leiligheter.  
  
Betaling for måltider  

Hjemmeboende eldre gis anledning til å kjøpe middag fra helsesenterets kjøkken. Maten 
bringes ut til de eldre av frivilligsentralen. Det betales i dag kr 96 pr. porsjon. I forslag til 
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budsjett er lagt til grunn en prisøkning tilsvarende 5,3 % på kr 101 pr. porsjon. Prisen for 
abonnementsordning er kr 5 005 og foreslås justert med 5,3 % til kr 5 270 pr. mnd.  
 
Trygghetsalarm 
  

Avgifta økes i 2023 med 5,3 % fra kr 260 til 274 kroner pr. måned.  
 
Praktisk bistand 
 

Betalingssatsene for praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp) prisjusteres med 5,3 
%. Departementet fastsetter maksimal egenandel for husholdninger med inntekt 
under 2G. Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen benytter maksimal egenandel 
for husholdninger med inntekt under 2 G. Den utgjør pr. 01.01.22 kr 215 kroner pr. måned. 
Departementet fastsetter hvert år størrelsen på maksimalsatsen. 
 

4.6  Samfunnsutvikling og drift 
 
Administrasjon 

 
 
Nye driftstiltak er omtalt i eget dokument «Prioriterte tiltak».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

4000 Samfunnsutvikling og drift 1 150 047 1 409 929 1 354 808
4003 Eiendom 110 637 0 0
4005 Prosjektstilling SD 108 451 0 0
4010 Plan, byggesak og oppmåling 475 120 516 000 0
4011 Kommunale planer (ikke selvkost) 18 793 131 888 143 182
4012 Private planforslag (selvkost) 5 766 145 367 126 535
4013 Byggesak (ikke selvkost) 652 149 492 452 901
4014 Bygge- og delesak (selvkost) 638 619 -680 079 240 669
4016 Tilsyn etter forur.lov (selvkost) 0 171 927 -35 542
4017 Kart og oppmåling (ikke selvkost) -147 752 692 397 542 479
4018 Kart og oppmåling (selvkost) 579 133 325 750 217 975
4110 Folkehelse 0 163 000 0
4120 Bibliotek 823 696 950 766 1 106 619

Sum 3 763 162 3 976 437 4 149 626
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Landbruk og Miljø 

 
 
Kultur og Næring 

 
 
Teknisk drift 

 
 
Nye driftstiltak er omtalt i eget dokument «Prioriterte tiltak». 
 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

4350 Administrasjon landbruk og miljø 2 069 292 2 743 057 2 983 629
4500 Jord- og skogbruk 0 0 1 300
4520 Veterinærvakt 0 35 000 35 000
4530 Lensa 56 558 47 300 47 300
4600 Jord- og skogeiendommer 1 386 1 000 1 000
4700 Miljø- og friluftsliv 50 823 182 000 172 000
4750 Fiske, jakt og viltstell 20 000 209 000 20 000
4751 Fallvilt 0 0 207 232

Sum 2 198 059 3 217 357 3 467 461

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

5000 Administrasjon kultur/næring 699 977 737 563 607 876
5010 Allment kulturarbeid 159 975 208 000 266 368
5012 Kulturvern 110 547 48 000 48 000
5015 Kulturengasjement 208 626 32 000 0
5020 Idretts- og fritidsformål 51 000 102 000 82 000
5025 Næringsengasjement 42 571 20 218 0

Sum 1 272 696 1 147 781 1 004 244

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

6000 Administrasjon teknisk drift 2 430 593 3 712 680 1 527 528
6140 Driftsseksjon 2 054 008 3 585 287 3 862 065
6150 Vaktmesterseksjon 1 497 338 3 010 893 3 575 261
6155 Renholdsseksjon 5 356 520 6 130 387 5 742 630
6160 Maskinforvaltning 556 663 763 100 0
6165 Kommunale kjøretøy 0 0 2 685 000
6200 Kommunale boligområder 16 900 50 000 30 000
6210 Næringsområder/lokaler -1 427 659 -1 426 000 -1 426 000
6225 Idrettsanlegg 42 843 135 000 125 000
6260 Kommunale publikumsbygg 5 030 122 2 503 485 239 489
6270 Kommunale boligbygg -1 205 493 -1 591 190 -1 091 190
6380 Kommunale veier 4 164 134 3 056 999 3 338 000
6390 Brannvern 2 663 413 1 503 000 2 533 000
6391 Feievesen -52 478 0 -1 000
6400 Kommunale vannverk -956 109 -1 322 000 -1 489 900
6500 Kommunale avløpsanlegg -815 843 -2 826 758 -2 490 100

Sum 19 354 952 17 284 883 17 159 783
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4.6.1  Administrasjon 
 
Ansvar 4000 – Administrasjon 

Kommunalsjef for samfunnsutvikling og drift er budsjettert på dette ansvaret. 
 
Trafikksikkerhetsutvalget 
Det budsjetteres med kr 50.000 til disposisjon for Trafikksikkerhetsutvalget. 
 
Ansvar 4005 – Prosjektstilling E6 

Prosjektstilling til 31.12.2023 er overført til lønnsbudsjett adm. Personal 
 
Ansvar 4003 – Eiendom 

Inntekter og kostnader som følge av endringer ved kommunal eiendom. Området er ikke 
budsjettert med egne midler. 
 

Ansvar 4010 – ansvar 4018 – Plan, byggesak og oppmåling 

Plan, byggesak og oppmåling (forvaltning) var tidligere budsjettert under ansvar 4010, men 
er nå splittet opp slik at det fremgår hvilke områder som har selvkostfinansiering.  
Det er budsjettert med lønn knyttet til planrådgiver (1 årsverk), oppmåling (2,0 årsverk) og 
byggesaksbehandler (2,8 årsverk). 1,0 årsverk av sistnevnte overlapper i ett år for å unngå 
vakanse. Stillingen finansieres av selvkostfondet og refusjoner fra staten. Det er usikkerhet 
knyttet til inntektsanslaget.  
 
Ansvar 4110: Lønn og ansvar for folkehelsekoordinator er overført til helse.   
 
Ansvar 4120: Bibliotek 
Biblioteksjef ble ansatt i fast 100% stilling fra 01.07.22. I tillegg har vi en fast medarbeider i 
20% stilling.  
 

4.6.2  Landbruk og miljø 
 
Ansvar 4500 – Jord- og skogbruk 

Det budsjetteres med følgende tilskudd til ulike tiltak innenfor virksomhetens 
ansvarsområde: 
 

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

Tilskudd innen jord- og skogbruk Budsjett Budsjett Regnskap
2023 2022 2021

Kontingenter utmarkskom. sammenslutning 45 000 45 000 45 000
Norsk Landbruksrådgivning, kjøp av tjenester 28 000 28 000 28 000
Tilskudd landbruksvikarordningen 55 000 55 000 55 000
Tilskudd til landbruksformål 150 000 150 000 10 740
Bidrag Orkla Fellesforvaltning 31 300 30 000 1 226
Sum 309 300 308 000 139 966
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Det brukes til sammen 309.300 kroner fra næringsfondet til ulike tiltak innenfor landbruk og 
miljø. 
 
Vannområdet Orkla 
Rennebus andel Vannområde Orkla er økt til kr 70.000 i 2022. Tiltaket er satt opp fram til 
2025. Det jobbes med ny organisering av vannområdet. Dett arbeidet skal løftes opp på 
kommunedirektørnivå. 
 
Lensa 

LENSA er et samarbeidsnettverk innenfor skogbruk. Hovedarbeidsområdet er pådriverrolle 
innenfor skog, skogkultur, skogavvirkning, skogsveier, økonomi og opplæring av nye 
skogeiere.  Dette er et samarbeid mellom kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, 
Røros, Oppdal og Rennebu.   
Rennebu kommune sin andel i LENSA budsjetteres med 47.300 kroner. 
 
 
Viltforvaltning  
Rennebu kommune overtok ansvaret for viltforvaltningen våren 2022. Det er avsatt 40% 
stillingsandel til dette arbeidet som er koblet opp i mot skogbrukerstillingen. Det er 
opprettet eget ansvarsområdet med fallvilt. Der vises det hvor mye fallviltarbeidet koster å 
drifte med honorar, lønn, kurskostnader mm. 
 
 
Gebyrer for behandling av konsesjons- og delingssaker  
Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker fastsetter maksimums- 
gebyrene som kan kreves for behandling av konsesjons- og delingssaker. For behandling av 
konsesjonssøknader kan det kreves et gebyr på inntil 5.000 kroner. For delingssøknader 
etter jordlovens § 12 kan det kreves et gebyr på inntil 2.000 kroner. Rennebu kommune har 
maks gebyr i delingssaker etter jordloven.  
Gebyrer i konsesjonssaker er differensiert i 3 klasser – hvor det dyreste gebyret er identisk 
med maks gebyr. Der det har vært mulig er det lagt på 5% prisøkning av satsene. 
 

4.6.3  Kultur/ næring/ utvikling 
 
Ansvar 5000 – Administrasjon kultur og næring 

Det er budsjettert med ett årsverk.  
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Ansvar 5010 – Allment kulturarbeid 

Viser tilskuddsrammene som forvaltes av felles hovedutvalg. Tilskudd til lag og foreninger, 
sang og musikk samt stipend og kulturpris som alternerer. For 2023 vil Stipend for unge 
utøvere utlyses. 
 
Ansvar 5012 – Kulturvern 

Rennebu kommune gir et årlig driftstilskudd til Rennebu Bygdemuseum.  
Pilegrimsleden er et kommunalt ansvar, midlene brukes til godgjøring for årlig skjøtsel av 
leden samt vedlikeholds- og utviklingstiltak med skilting, benker o.l. 
 
Ansvar 5020 – Idretts- og fritidsformål 
Tilskudd til idrettsformål som forvaltes av felles hovedutvalg. Hovedutvalgene har vedtatt ny 
fordelingsnøkkel av midlene som vil være gjeldende fra 1.1.2023.  
Rennebu kommune lager skøytebane i TrønderEnergi Arena gjennom vinteren.  
Tilskudd til oppkjøring av skiløyper fordeles på to områder. Midlene innen dette ansvaret 
fordeles kun mellom idrettslagene. 
 
Ansvar 5025 - Næringsengasjement 

Næringsfondet 

Næringsfondet (kraftfondet) hadde en banksaldo på 8.997.000 kroner pr. utgangen av 2021.  
I tillegg hadde fondet utlån på 4,6 mill. kroner. 
   
Fondet har renteavkastning av både bankinnskudd og utlån. 
Avkastningen av næringsfondet budsjetteres slik: 
 

- Renter av bankinnskudd     100.000 
- Konsesjonsavgifter   2.420.000 

SUM     2.520.000 
 
Det er ikke anledning til å bruke av selve næringsfondet til tilskudd og drift. Årlig bruk er 
begrenset til årets avkastning (renter + konsesjonsavgifter). 
 

Budsjett Budsjett Regnskap
Ansvar 2023 2022 2021

5010 Tilskudd til kulturtiltak 130 000 130 000 73 000
5010 Sang- og musikkaktiviteter 50 000 50 000 50 000
5010 Stipend unge utøvere kulturpris 10 000 10 000 0
5010 Forebyggende tiltak barn og unge 10 000 10 000 9 300
5010 Kino 32 000 32 000 0
5012 Til museumsformål 40 000 40 000 40 000
5012 Utgifter Pilegrimsleden 20 000 20 000 56 000
5020 Idrettsarbeid 55 000 55 000 55 000
5020 Skøyteis idrettsanlegg 38 000 38 000 0
5020 Oppkjøring turløyper 55 000 55 000 25 000

440 000 440 000 308 300
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Bruk av næringsfondet:  

 
 

Lønn  

0,4 årsverk knyttet til prosjektstillingen Strategisk næringsrådgiver er avviklet. Midlene er 
foreslått lagt inn i næringsutvalgets ramme. 
 
Kjøp av tjenester fra Nasjonalparken næringshage 

Rennebu kommune har tegnet ny avtale med Nasjonalparken Næringshage fra 30. april 2022 
til 30. april 2024, med opsjon på to år frem til april 2026. Avtalen har en årlig, øvre ramme på 
kr. 250.000,- Avtalen inneholder oppgaver knyttet til førstelinjetjeneste for lokalt næringsliv, 
bedriftsbesøk, utredninger, bedriftsrettet prosjektarbeid, bedriftsrettet utviklingsarbeid og 
kobling med øvrig virkemiddelapparat for næringslivet. 
 
Sponsoravtale Martnan 

Samarbeidsavtale med Rennebumartnan hvor kommunen bidrar med støtte på kr 170.000.  
I tillegg har Rennebumartnan hatt gratis husleie tilsvarende kr 100.000 
 

Bruk av næringsfondet Budsjett Budsjett Regnskap
2023 2022 2021

Fra ansvar 5025 - Kommunalt næringsengasjement
Lønn mv. rådgiverstilling 0 335 000 138 854
Kjøp av tjenester fra Nasjonalparken næringshage 250 000 250 000 111 060
Markedsføring 50 000 50 000 63 000
Medlemsskap i Rennebu næringsforening 14 000 7 000 6 800
Tilskudd til private 34 500 34 500 779 223
Trollheimen Sijte 6 000 6 000 5 773
Turistinformasjon v/Bygdasenteret 310 000 280 000 280 000
Utbygging bredbånd/mobil 132 000 232 000 0
Tilskudd Pilegrimssatsing 30 000 30 000 30 000
Reisen til Fjellet 0 50 000 50 000
Løypekjøring 200 000 200 000 200 000
Sponsoravtale Rennebumartna'n 170 000 170 000 170 000
Næringsutvalgets ramme 709 500 305 000 204 500
Sum ansvar 5025 1 906 000 1 949 500 2 039 210

Husleiestøtte Rennebumartna'n 100 000 100 000 100 000
Turløyper (kulturbudsjettet) 51 000 51 000 51 000
Regionrådet for Trøndelag Sør 153 700 111 500 50 000

Norsk landbruksrådgivning Trøndelag 45 000 45 000 45 000
Tilskudd landbruksformål 28 000 28 000 28 000
Landbruksvikar 55 000 55 000 55 000
Utmarkskommunenes sammenslutning 150 000 150 000 10 740
Orkla fellesforvaltning 31 300 30 000 1 226
Sum bruk av næringsfondet 2 520 000 2 520 000 2 380 176
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Martnan vurderes som et viktig tiltak for verdiskaping i Rennebu med betydelige 
ringvirkninger for næringsliv og lokalsamfunn.  
 
Turistinformasjon 

Turistinformasjon er et kommunalt ansvar. Bygdasenteret er etter utlysning tildelt opp-
draget med å drive turistinformasjon i Rennebu. Rammen for turistinformasjon økes for å 
styrke turistinformasjon i digitale kanaler som et tillegg til det fysiske kontoret. Det er 
forutsatt at turistinformasjonen skal være i samsvar med autorisasjonsklasse 1 fra NHO 
Reiseliv for Helåpent kontor. Avtalen for drift har en årlig ramme på 310.000 kr og en 
varighet på 4 år. Ny avtale trer i kraft fra 1.1.2023 og varer tom. 31.12.2026.    
 
Bredbånd/mobilutbygging 

Kommunestyret har bevilget til sammen 2.380.000 kroner til utbygging av bredbånd og 
mobilnett i årene 2014 til og med 2021. Det ble budsjettert med 232.000 i 2022, men 
fylkeskommunen utsatte tildeling av kontrakter til 2023. 1,0 mill er videreført. 
 
Fylkeskommunens bidrag til utbyggingen betinger at kommunen bidrar med støtte. 
 
Reisen til fjellet 

Reisen til fjellet ble avviklet i 2022. Tilskuddet avvikles. Midlene er foreslått lagt inn i 
næringsutvalgets ramme og gjøres søkbart derifra. 

 

Pilegrimssatsing 

Rennebu kommune bidrar med støtte på kr 30.000 for 2023. Midlene tildeles etter søknad til 
utviklingstiltak eller drift av lokale pilegrimstiltak.  
 
Turløyper/løypekjøring 

Bevilgningen til oppkjøring av skiløyper videreføres med kr 200.000.   
 
Skiløypenettet er etterspurt blant hytteeiere. Et godt løypenett er et viktig infrastrukturtiltak 
for hyttemarkedet og lokalbefolkningen.  
 
Regionrådet for Trøndelag Sør 
Medlemskommunenes årskontingent er økt til kr 150.000.  
 
Regionrådet for Trøndelag SørVest 
Medlemskontingent er ikke lagt inn her. Næringsutvalgets ramme justeres tilsvarende. 
 
Tilskudd innenfor landbrukssektoren 

Det foreslås at til sammen kr 309.300 benyttes til finansiering av diverse tiltak innenfor 
landbrukssektoren.  
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Næringsutvalgets ramme 

Økningen i næringsutvalgets ramme skyldes i størst grad avvikling av prosjektstillingen 
Strategisk næringsrådgiver. Det foreslås at søknader som tidligere er lagt inn i budsjett 
behandles av næringsutvalget i eget møte tidlig i 2023 når rammen er fastsatt. Dette vil 
gjelde søknader der det ikke foreligger flerårige avtaler eller tilsvarende kommunale 
forpliktelser. Ny næringsplan bør legge føringer for antall årlige søknadsfrister og 
kategorier/satsingsområder midlene fordeles innenfor, f.eks. mat, reiseliv, etablering, 
omstilling o.l. 
 

4.6.4  Teknisk drift 
 
Ansvar 6000 – Administrasjon 

Administrasjonen har 380% stillingsressurs. Den ble i 2022 utvidet med 100% for å ivareta  
hovedarbeidsområdet kommunale bygg. Rammen er redusert tilsvarende som teknisk drift skal spare 
inn i budsjettet. (1,77 mill) 
 
Hovedplaner for vann- og avløpsanlegg, for de kommunale veiene og for byggforvaltning er under 
arbeid. 
 

Ansvar 6140 – Driftsseksjon 
Driftsseksjonen har 600% stillingsressurs. Driftsseksjonen skal i hovedsak sørge for drift og 
vedlikehold av vann- og avløpsanleggene og av veier og plasser. 
 
Ansvar 6150 – Vaktmesterseksjon 
Vaktmesterseksjonen har 450% stillingsressurs. Tilsynsvakter for drift av Rennebuhallen og 
tilkallingsvakter for særskilt snørydding ved formålsbygg ligger også her, samt en stillingsressurs på 
30% som er øremerket oppfølging av flyktningetjenesten (AIK).  
Vaktmesterseksjonen skal i hovedsak sørge for drift og vedlikehold av formålsbygg og boligbygg, av 
idrettsanlegg og grøntområder. I tillegg sørger seksjonen for drift og vedlikehold av kommunale 
kjøretøyer. 
 
Ansvar 6155 – Renholdseksjon 
Renholdseksjonen har 926% stillingsressurs. 
Renholdseksjonen skal sørge for renhold av kommunale formålsbygg. 
 
Ansvar 6165 – Kommunale kjøretøy 
Nytt ansvar fra 2023.  
Kostnader for drift og vedlikehold av kommunale kjøretøy som benyttes av enhet helse. 
 
Ansvar 6200 – Kommunale boligområder 
Kostnader for drift og vedlikehold av kommunale boligfelt på Nerskogen, Grindal, Voll, Stamnan, 
Havdal, Ulsberg, Innset, Nordskogen og Berkåk. 
  
Ansvar 6210 – Kommunale næringsområder/lokaler 
Kostnader for drift og vedlikehold av kommunale næringsområder og lokaler.  
Rennebu kommune har 12 bygningsenheter industribygg/ utleiebygg med totalt gulvareal på ca 
7.400 m² (7,4 da). 
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Ansvar 6225 – Idrettsanlegg 
Kostnader for drift og vedlikehold av kunstgressbanen og Trønderenergi Arena. 
 
Ansvar 6260 – Kommunale formålsbygg 
Ansvaret har fått nytt navn, kommunale formålsbygg: bygg som er oppført til å passe til et spesielt 
formål f.eks skole. 
Ansvaret omfatter kostnader med drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg.  
Rennebu kommune har 24 bygningsenheter formålsbygg med totalt gulvareal på ca 23.500 m².  
Ny brannstasjon skal settes i drift i løpet av 2023. 
 
Ansvar 6270 – Kommunale boligbygg 
Kostnader med drift og vedlikehold av kommunalt eide boligbygg og boliger som kommunen leier for 
framleie til private aktører.  
Rennebu kommune har 87 boligenheter der 62 enheter er i flerboligbygg. I tillegg er 19 HDO-
boligenheter plassert i Helsesenteret.  
 

Ansvar 6380 – Kommunale veier 
Kostnader med drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser. Gjerdehold inkl grinder og 
ferister der kommunen har ansvar. Kommunen eier ca 57 km grusvei, ca 3 km asfaltveier samt 
mange broer. 
  
Ansvar 6390 – Brannvern 
Kostnader med deltakelse i interkommunalt brannvesen TBRT, som administrerer utrykningsstyrken 
og arbeid med utvalg for akutt forurensning. I tillegg er TBRT en fagressurs for brannfaglige spørsmål. 
  
Ansvar 6391 – Feiervesen 
Kostnader med deltakelse i feiervesen som administreres av interkommunalt brannvesen TBRT. 
Finansieres ved gebyr (selvkost). 
  
6400 – Kommunale vannverk 
Kostnader med drift og vedlikehold av kommunale vannverk: Grindal, Havdal, Ulsberg, Innset, 
Nordskogen og Berkåk. 
Finansieres ved gebyr (selvkost). 
  
6500 – Kommunale avløpsanlegg 
Kostnader med drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg: Nerskogen, Grindal, Voll, Stamnan, 
Havdal, Ulsberg, Innset, Nordskogen og Berkåk.  
Finansieres ved gebyr (selvkost). 
Nytt avløpsrenseanlegg for Berkåk skal settes i drift i løpet av 2023. 
  
6600 - Renovasjon 
Kostnader med etterdrift av avfallsdeponi i Berkåksmoen.  
Finansieres ved påslag på renovasjonsgebyr innkrevd av ReMidt (selvkost). 
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4.7  Diverse utgifter og inntekter 
 

 
 
 

Ansvar 7100 – Kirkelig fellesråd 

Kommunens enheter får kompensert lønnsvekst, men ingen prisøkning på varer og tjenester. 
Rammen for kirkelig fellesråd er fastsatt etter samme prinsipp. 
 
I budsjettet for 2022 var det anslått en lønnsvekst på 3,7 % fra 2021 til 2022. Tariffoppgjøret 
ga en lønnsvekst i offentlig sektor på 3,85 % og Kirkelig fellesråd får tilsvarende lønnsvekst i 
sin ramme for neste års budsjett.  
 
Kommunedirektøren foreslår i tillegg å videreføre prioriterte tiltak i planperioden på 440.000 
kroner til vedlikehold og rehabilitering av kirker i 2023. Dette er omtalt i dokumentet 
«Prioriterte tiltak i 2022». 
 
 

Ansvar 7120 - Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen fikk et kommunalt tilskudd på 424.000 kroner i 2022, i tillegg til det statlige 
tilskuddet. Til sammen utgjorde tilskuddet 864.000 kroner. Sum tilskudd for 2023 er 
beregnet til 895.000 kroner.   
 
Frivilligsentralene fikk tidligere et øremerket tilskudd fra staten. I de senere årene har 
kommunene fått tildelt et tilskudd gjennom rammetilskuddet. Men fra og med i år må 
kommunen, på vegne av frivillsentralen, søke om å få utbetalt neste års statstilskudd. Det er 
budsjettert med et statstilskudd til frivilligsentralen på 448.000 kroner og kommunens 
nettokostnad blir derfor 447.000 kroner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansvar Regnskap Budsjett Budsjett
2021 2022 2023

7100 Kirkelig fellesråd 3 280 000 1 915 000 3 847 000
7120 Frivilligsentral 398 000 424 000 447 000
7250 Andre religiøse formål 93 491 0 0
7260 Barnevern 4 699 736 2 924 000 2 924 000
7270 Adm. sosialtjenesten 1 009 676 994 300 1 104 000
7280 Økonomisk sosialhjelp 1 101 617 1 491 600 1 679 600

Sum 10 582 520 7 748 900 10 001 600
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Ansvar 7250 – Andre tros- og livssynssamfunn 

Kommunene har tidligere år bevilget tilskudd til livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 
iht. «Lov om trudomsssamfunn og ymist anna». Staten overtok kommunenes ansvar fra og 
med 2021. Rammetilskuddet til kommunen er redusert pga. overføringen av ansvar til 
staten. 
 

 
Ansvar 7260 – Barnevern 

Det budsjetteres med en kostnad på 2,94 mill. kroner, noe som er en videreføring fra 2022. 
Informasjon fra barnevernet tilsier at dette sannsynligvis ikke er tilstrekkelig. Det vil alltid 
knytte seg usikkerhet til dette området.   
 

 
Ansvar 7270 og 7280 - Sosialtjenesten 

Rennebu kommune har forholdsvis lave sosialhjelpsutgifter og få brukere av sosialhjelp. 
Utgiftene til sosialhjelp har allikevel økt de senere årene. Det budsjetteres med 1 mill. kroner 
til bidrag. Bidrag til flyktninger som har vært bosatt i mindre enn 5 år budsjetteres under 
flyktningetjenesten. 
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DEL 5:  INVESTERINGSBUDSJETTET 
 

5.1  Bevilgningsoversikt investering 
 

5.1.1 Bevilgningsoversikt investering 
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
(tall i 1.000 kroner) 

Bevilgningsoversikt investering (bud.skjema 2A) Oppr.
Økonomiforskriften § 5-5, 1. ledd   Regnskap   Budsjett   Budsjett

2021 2022 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler 62 096 87 927 128 831
2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 708 800 810
4 Utlån av egne midler 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 5 0
6 Sum investeringsutgifter 62 804 88 732 129 641

7 Kompensasjon for merverdiavgift 10 539 12 890 18 426
8 Tilskudd fra andre 254 0 1 300
9 Salg av varige driftsmidler 622 0 0
10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 707 0 0
13 Bruk av lån 48 505 72 735 106 918
14 Sum investeringsinntekter 60 627 85 625 126 644

15 Videreutlån 1 053 2 500 2 500
16 Bruk av lån til videreutlån 0 2 500 2 500
17 Avdrag på lån til videreutlån 2 844 800 800
18 Mottatte avdrag på videreutlån 1 070 800 800
19 Netto utgifter videreutlån 2 827 0 0

20 Overføring fra drift 0 -885 -810
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 941 0 0
22 Bruk av ubundet investeringsfond -2 130 0 0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 482 0 0
24 Bruk av ubundet investeringsfond -4 298 -2 222 -2 187
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -5 004 -3 107 -2 997
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De ulike investeringstiltakene er omtalt i Tiltaksoversikten – Prioriterte tiltak. 
 
 
 

Bevilgningsoversikt investering (bud.skjema 2A) Oppr.
Økonomiforskriften § 5-5, 2. ledd   Regnskap   Budsjett   Budsjett

2021 2022 2023
IKT investeringer 709 1 219 1 500
Rennebu Helsesenter - uteområder 2 500
Helseplattformen 125
Skinneheis boligavdeling 484 484
Skiltplan 1 375 625
Bistand E6 - samferdsel 375 375
P-plass buvatnet 750 834
Ombygging ambulansebase 61 6 250 6 875
Nytt arbeidssenter 3 750 3 750
Ombygging gml. del sykehjem 3 125 2 913
Ny brannstasjon TBRT 158 46 411 71 275
Ombygging Myrveien 2 1 500
Reservevannskilde 400 200
Vann og avløpskummer 1 000 1 000
Avløpsanlegg Berkåk 4 138 20 000 33 000
Asfaltering kommunale veier 89 1 125 625
Bredbåndsutbygging 355 1 250 1 250
Digitale møterom kommunehuset 144
Omløpsfotografering 188
Digitalisering Renholdsavd. 138
Servicetorget 250
Diverse driftsmidler 500
RBUS 227
Transportmidler Helse og Omsorg 230
Nytt Helseseneter 48 704
Oppmålingsutstyr 421
Aktivitetsparken 2 618
Kantklipper 350
Kommunale boligbygg - Dalgløtt 1 309
Kommunale gatelys 962
Ny vanntank 300
Ny bil vannverk 594
Berkåk vannverk oppgradering 1 181
Hovedplan VA 398
Egenkapitalinnskudd KLP 810
Sum brutto investeringer 62 804 88 732 129 641
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DEL 6:  ØKONOMIPLAN 2023 - 2026 
 

6.1  Hovedoversikter 
 

6.1.1 Bevilgningsoversikt investering - planperioden 
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
 
 
 
 
 
 

Bevilgningsoversikt investering (bud.skjema 2A)
Økonomiforskriften § 5-5, 1. ledd   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett

2023 2024 2025 2026
1 Investeringer i varige driftsmidler 128 831 21 838 13 760 25 450
2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 810 810 810 810
4 Utlån av egne midler 0 0 0 0
5 Avdrag på lån 0 0 0 0
6 Sum investeringsutgifter 129 641 22 648 13 760 26 260

7 Kompensasjon for merverdiavgift 18 426 4 068 2 390 4 890
8 Tilskudd fra andre 1 300 0 0 0
9 Salg av varige driftsmidler 0 0 0 0
10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0
13 Bruk av lån 106 918 15 170 9 060 20 060
14 Sum investeringsinntekter 126 644 19 238 11 450 24 950

15 Videreutlån 2 500 0 0 0
16 Bruk av lån til videreutlån 2 500 0 0 0
17 Avdrag på lån til videreutlån 800 0 0 0
18 Mottatte avdrag på videreutlån 800 0 0 0
19 Netto utgifter videreutlån 0 0 0 0

20 Overføring fra drift -810 -810 -810 -810
21 Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0
22 Bruk av ubundet investeringsfond 0 0 0 0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 0 0 0
24 Bruk av ubundet investeringsfond -2 187 -2 600 -1 500 -500
25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -2 997 -3 410 -2 310 -1 310
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Følgende investeringer i planperioden: 
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
 
De ulike tiltakene er omtalt i Tiltaksoversikten – Prioriterte tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevilgningsoversikt investering (bud.skjema 2A)
Økonomiforskriften § 5-5, 2. ledd   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett

2023 2024 2025 2026
IKT investeringer 1 500 700 700 700
Rennebu Helsesenter - uteområder 2 500 0 0 0
Helseplattformen 125 7 013 0 0
Skinneheis boligavdeling 484 0 0 0
Skiltplan 625 1 375 0 0
Bistand E6 - samferdsel 375 625 625 625
P-plass buvatnet 834 0 0 0
Ombygging ambulansebase 6 875 0 0 0
Nytt arbeidssenter 3 750 3 750 2 500 0
Ombygging gml. del sykehjem 2 913 2 500 6 250 22 500
Ny brannstasjon TBRT 71 275 2 500 0 0
Ombygging Myrveien 2 1 500 0 0 0
Reservevannskilde 200 500 0 0
Vann og avløpskummer 1 000 1 000 1 000 1 000
Avløpsanlegg Berkåk 33 000 0 0 0
Asfaltering kommunale veier 625 625 625 625
Bredbåndsutbygging 1 250 1 250 1 250 0
Egenkapitalinnskudd KLP 810 810 810 810
Sum brutto investeringer 129 641 22 648 13 760 26 260
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6.1.2 Økonomisk oversikt drift - planperioden 
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomisk oversikt Oppr.
Økonomiforskriften § 5-6 Regnskap   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Driftsinntekter
1 Rammetilskudd 116 795 110 380 117 765 117 765 117 765 117 765
2 Inntekts- og formuesskatt 61 545 58 515 62 135 62 135 62 135 62 135
3 Eiendomsskatt 19 912 20 000 21 000 21 000 21 000 21 000
4 Andre skatteinntekter 8 685 8 920 8 920 8 920 8 920 8 920
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 8 438 8 400 17 300 17 300 17 300 17 300
6 Overføringer og tilskudd fra andre 49 674 22 614 31 335 31 335 31 335 31 335
7 Brukerbetalinger 9 534 8 035 5 835 5 835 5 835 5 835
8 Salgs- og leieinntekter 32 724 35 613 34 732 34 732 34 732 34 732
9 Sum driftsinntekter 307 306 272 478 299 021 299 021 299 021 299 021
Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter 164 717 160 319 166 562 166 562 166 562 166 562
11 Sosiale utgifter 29 639 29 424 39 376 39 376 39 376 39 376
12 Kjøp av varer og tjenester 74 723 77 120 70 709 68 709 68 709 68 709
13 Overføringer og tilskudd til andre 21 333 1 459 7 066 7 066 7 066 7 066
14 Avskrivninger 11 218 11 915 11 915 11 915 11 915 11 915
15 Sum driftsutgifter 301 630 280 236 295 628 293 628 293 628 293 628
16 Brutto driftsresultat 5 676 -7 758 3 393 5 393 5 393 5 393
Finansinntekter
17 Renteinntekter 1 918 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370
18 Utbytter 291 125 125 125 125 125
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
20 Renteutgifter 3 580 6 040 6 240 6 240 6 240 6 240
21 Avdrag på lån 10 567 12 518 12 681 12 681 12 681 12 681
22 Netto finansutgifter -11 937 -17 063 -17 426 -17 426 -17 426 -17 426
23 Motpost avskrivninger 11 218 11 915 11 915 11 915 11 915 11 915
24 Netto driftsresultat 4 957 -12 906 -2 118 -118 -118 -118
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering 0 985 810 810 810 810
26 Avsetninger til bundne driftsfond 11 225 3 817 2 715 2 715 2 715 2 715
27 Bruk av bundne driftsfond -6 461 -5 524 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
28 Avsetninger til disposisjonsfond 8 975 21 1 517 1 517 1 517 1 517
29 Bruk av disposisjonsfond -8 782 -12 206 -4 260 -2 260 -2 260 -2 260
30 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto drift 4 957 -12 906 -2 118 -118 -118 -118
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6.1.3 Bevilgningsoversikt drift - planperioden 
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevilgningsoversikt drift (tidl. Budsjettskjema 1B) Oppr.
Økonomiforskriften § 5-4, 1. ledd   Regnskap   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett   Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Rammetilskudd 116 795 110 770 117 765 117 765 117 765 117 765
2 Inntekts- og formueskatt 61 545 58 515 62 135 62 135 62 135 62 135
3 Eiendomsskatt 19 912 20 000 21 000 21 000 21 000 21 000
4 Andre generelle driftsinntekter 17 123 17 320 26 220 26 220 26 220 26 220

5 Sum generelle driftsinntekter 215 374 206 605 227 120 227 120 227 120 227 120

6 Sum bevilgninger drift, netto 198 481 191 396 207 576 209 576 209 576 209 576

7 Avskrivninger 11 218 11 915 11 915 11 915 11 915 11 915

8 Sum netto driftsutgifter 209 698 203 311 219 491 221 491 221 491 221 491

9 Brutto driftsresultat 5 676 3 294 7 629 5 629 5 629 5 629

10 Renteinntekter 1 918 1 370 1 370 1 370 1 370 1 370
11 Utbytter 291 125 125 125 125 125
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
13 Renteutgifter 3 580 4 934 6 240 6 240 6 240 6 240
14 Avdrag på lån 10 567 11 180 12 681 12 681 12 681 12 681
15 Netto finansutgifter -11 937 -14 619 -17 426 -17 426 -17 426 -17 426

16 Motpost avskrivninger 11 218 11 915 11 915 11 915 11 915 11 915

17 Netto driftsresultat 4 956 590 2 118 118 118 118

Disponering eller dekning av netto driftsresultat
18 Overføring til investering 0 900 810 810 810 810
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond-4 763 -901 -185 -185 -185 -185
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -193 201 -2 743 -743 -743 -743
21 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift -4 956 -200 -2 118 -118 -118 -118
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(tall i 1.000 kroner) 

 
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
 

6.1.4 Lånegjelden ved utgangen av kalenderåret  
 
(tall i 1.000 kroner) 

 
 

Korrigeringer:

Andre skatter ført på enhetene 0 0 0 0 0 0

Generelle statstilskudd ført på enhetene 0 0 0 0 0 0

Renteinntekter og aksjeutbytte  ført på enhetene 214 120 120 120 120 120

Avdrag ført på enhetene 0 0 -282 -282 -282 -282

Renteutgifter ført på enhetene 0 35 -17 -17 -17 -17

Avsetning til ubundne fond ført på enhetene -77 -21 0 0 0 0

Avsetning til bundne fond ført på enhetene -7 262 -1 102 0 0 0 0

Bruk av tidligere års mindreforbruk ført på enhetene 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger ført på enhetene 8 782 2 100 260 2 260 2 260 2 260

Bruk av bundne avsetninger ført på enhetene 5 961 4 719 2 900 2 900 2 900 2 900

Overført til investeringer ført på enhetene 0 -100 0 0 0 0

Skjønnstilskudd ført på enhetene 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag ført på ansvar 9000 -714 0 0 0 0 0

Utlån og kjøp av aksjer ansvar 800 og 900 500 0 0 0 0 0

Overføring fra andre (private) (salg av kraft m.v.) -7 795 -8 200 -14 500 -14 500 -14 500 -14 500

Netto pensjonskostnader ansvar 8500 -2 137 -4 757 0 0 0 0

Driftsutgifter ført på hovedansvar 8 - 9 366 350 600 600 600 600

Driftsinntekter ansvar 8 - 9 0 0 0 0 0 0

Kalkulatoriske avskrivninger ansvar 8990 -382 -415 -415 -415 -415 -415

Mindreforbruk 

Korrigert sum til fordeling: -2 544 -7 272 -11 334 -9 334 -9 334 -9 334

Bevilgningsoversikt drift (tidl. Budsjettskjema 1B) Oppr.

Økonomiforskriften § 5-4, 2. ledd Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Fordeles slik på enhetene:

Folkevalgte organer og kontroll 3 444 3 484         3 582 3 582 3 582 3 582

Reserverte bevilgninger 1 188 5 989         5 707 5 707 5 707 5 707

Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 16 948 16 694       20 018 20 018 20 018 20 018

Oppvekst 60 554 59 253       66 477 66 477 66 477 66 477

Helse og omsorg 81 719 79 548       87 343 87 343 87 343 87 343

Samfunnsutvikling og drift 26 589 24 575       25 781 25 781 25 781 25 781

Diverse 10 583 9 126         10 002 10 002 10 002 10 002

Sum fordelt på tjenesteområdene (ansvar 1000-7999) 201 024 198 669 218 910 218 910 218 910 218 910

Lån Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2023 2024 2025 2026

Lån som betjenes av kommunen 355 575 355 628 355 616 355 604
Videreutlån 10 700 9 900 9 100 8 300
Lån som betjenes av staten 4 300 3 700 3 100 2 500
Sum lån 370 575 369 228 367 816 366 404
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Del 7: KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 
 

7.1 Budsjettvedtak 
 

7.1.1 Vedtak  
 

1. Driftsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt drift (budsjettskjema 1A og 
budsjettskjema 1B) i budsjettframlegget. 
 

2. Investeringsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt investerings-
budsjettet (budsjettskjema 2A og 2B) i budsjettframlegget. 
 

3. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2023 – 
2026. 
 

4. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på kr. 106.918.000 kroner i 2023, derav 
ubrukte lånemidler ved årets slutt (2022). Lånet nedbetales i løpet av 30 år med faste årlige 
avdrag i lånets løpetid. 
 

5. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til videre utlån (startlån) i 2023. 
 

6. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser slik det framgår av vedlagte 
«Forslag til gebyrregulativ 2023». De nye gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2023. 
 

7. For 2023 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte 
skattøre. 
 

8. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut 
eiendomsskatt for 2023 i Rennebu kommune. 
 

I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 
for skatteåret 2022: - § 3a – faste eiendommer i hele kommunen. 
 

I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to 
syvendedeler (overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 
 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 første ledd og § 13 blir skattesatsen for 
eiendomsskatt satt til 7,0 promille av takstverdien for år 2023. I samsvar med eiendoms-
skattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for 
bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4,0 promille. 
 

Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2022: 
   

A) Eiendomsskattelovens § 7 a 
 

Det gis helt eller delvis fritak for eiendommer som går inn under eiendomsskattelovens § 7, 
bokstav a (eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en  
kommune, et fylke eller staten).  
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Følgende eiendommer med gnr/bnr gis helt fritak: 
 

14/7 Rennebu misjonshus 
14/19 Nerskogen ungdomslag/grendelag 
16/29 Omsorgsboliger Voll 
20/6 Rennebu bygdemuseum 
140/2 Rennebu bygdemuseum 
66/18 Rennebu bygdemuseum 
21/29/1 Coop Orkla Møre (Eiendommen festes av Rennebu bygdemuseum og inngår 
som en del av museumsanlegget på Nerskogen) 
21/32 Nerskogen sanitetsforening, Fjellheim 
21/101 Nerskogen grendelag 
31/22 Rennebu Idrettslag 
32/23 Jutulstuggu på Uv 
34/9 Ungdomshuset Framtidsvon 
34/16 Framtidsvon ungdomslag 
48/14 Hoelsmo bedehus 
62/148 Berkåk menighetshus 
72/11 Nordskogen indremisjonsforening 
73/16 Furuly Nordskogen 
86/15 Gammelstødalen skytterbane 
94/7 Gisnås forsamlingshus 
132/10 Hoelsjåren Grendalag 
146/12 Rennebu idrettslag 
146/13 Rennebu idrettslag 
150/12 Fredheim Grindal 
151/6 Trondhjems turistforening 
160/3 Nytt håp avholdslag 
184/41 Innset bedehus 
188/33 Innset og Ulsberg grendelag 
189/4 Innset ungdomslag 
 
Følgende eiendommer med gnr/bnr gis delvis fritak: 
 

61/43 NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård 
 

Det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt, tilsvarende andel av omsetning fra ideell 
virksomhet i forhold til den totale omsetningen. Fritaket gjøres gjeldende ved at 
Rennebu kommune uoppfordret mottar en datert og signert regnskapsoppstilling fra 
autorisert regnskapsfører, som viser forholdstallet mellom ideell og total omsetning 
for regnskapsåret forut for inneværende budsjettår. 

 

Andre eiendommer som eies av institusjoner eller stiftelser kan etter søknad 
innvilges fritak etter § 7a. 

 

B) Eiendomsskattelovens § 7 b 
 

Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger 
som er fredet i samsvar med kulturminneloven. Følgende bygninger gis fritak: 
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Våningshus på eiendommen 9/1 (Reberg gamle prestegård) 
Våningshus på eiendommen 1/16 (Jorlia) 

 

C) Eiendomsskattelovens § 7 c 
 

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen 
er ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Dette gjelder alle 
nybygde boligeiendommer uavhengig av beliggenhet i kommunen, og herunder alle 
boligeiendommer i kommunen som var ferdige etter 01.01.2016. Formannskapet gis 
fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak. 
 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 første ledd blir betalingsterminene 
fastsatt til henholdsvis 01.04. og 01.10.2024. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
endre antall terminer og forfallstidspunkter. Skatteetatens formuesgrunnlag for 
boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer, slik de 
kommer frem fra Skatteetaten og iht. reglene i esktl. § 8 C-1. Boliger uten 
formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på 
samme måte som øvrige skattepliktige eiendommer. 
 
Eiendomsskatt skrives ikke ut når eiendomsskatten for en eiendom blir mindre enn 
300 kroner, jfr. eskl § 14 fjerde ledd. 

 
9. Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen kr. 

150.000 i «tilleggsbevilgninger» og «etter formannskapets vedtak». 
 

HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på kr. 100.000. 
 

HSD gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på kr. 25.000  
 

Formannskapet (som næringsutvalg) gis fullmakt til å disponere rammen fra 
næringsfondets avkastning. 

 

Formannskapet gis fullmakt til å videredelegere deler av sin myndighet til kommune-
direktøren. 

 
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/fordele det beløp som 

er bevilget til dekning av forventet lønnsøkning (4,3 mill. kroner), med basis i 
resultatet av tariffoppgjøret. 

 
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere budsjettdokument inkludert 

obligatoriske oversikter/fremstillinger slik at dette samsvar med de tiltak 
kommunestyret vedtar skal prioriteres. 

 
12. Rennebu kommune gir tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling iht. det som 

framgår av 
budsjettdokumentets kapittel 4.6.3. 

 
13. Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. 

Eventuelle underskudd skal dekkes av fond, som er tjent opp innenfor det aktuelle 
tjenesteområdet eller framføres til dekning på senere års budsjett/regnskap. 
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14. Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall for utviklingen av kommunens 

økonomi i planperioden: 

 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,75 %. 

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

 Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 110 %.  

 Egenkapitalkrav til investeringer skal være på minimum 30,0 %. 

 
15. Kommunestyret vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 

slik det framgår av pkt. 1-14. 
 
 

  

 




