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Årsberetningen
Årsberetningen er en del av rådmannens
samlede rapportering til kommunestyret. Den
gir en beskrivelse av utviklingstrekk og
resultater, og skal spesielt omtale de faktorer
som påvirker resultat og finansiell stilling.
Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov
og forskrift, og er ment å være utfyllende i
forhold til den informasjon som gis i
årsregnskapet.
Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende
for kommunenes økonomiske handlefrihet og
utviklingen i tjenestetilbudet. Tilpasning til
endrede økonomiske rammebetingelser er
nødvendig for å møte fremtidige utfordringer
og
samtidig
opprettholde
et
godt
tjenestetilbud. Økonomisk rapportering skjer
gjennom driftsbudsjett, investeringsbudsjett
og finansforvaltningen. Malvik kommune har
lite med fond og reserver og således
begrenset handlingsrom.

Resultatet for 2014 ble noe bedre enn
budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men
med et grunnlag vesentlig lavere enn
budsjettert.
2014 har vært et utfordrende år for
tjenesteområdene, spesielt innen barne- og
familietjenesten.
Rådmannen viser til årsrapporten for mer
utfyllende
rapportering
på
sentrale
fokusområder, og for tjenesteutvikling og
måloppnåelse innenfor tjenesteområdene.

1. ØKONOMISKE RESULTATER
Driftsregnskapet viser et positivt brutto
driftsresultat på 16,0 mill. kroner. Dette er 6,2
mill. høyere enn budsjett og 20,5 høyere enn i
2013.
Netto driftsresultat er på 1,6 mill. kroner, noe
som er 7,3 mill. kroner høyere enn budsjettert
og 8,5 mill. kroner høyere enn i 2013. Netto
driftsresultat i forhold til driftsinntekter for
resultat 2014 er på 0,2 prosent og for budsjett
-0,7 prosent. Til sammenligning hadde Malvik
kommune i 2013 netto driftsresultat på
henholdsvis -0,8 prosent. Det er anbefalt at
netto driftsresultat over tid bør ligge på
minimum 1,75 prosent av driftsinntektene.
Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres
regnskapet opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på 3,7 mill. kroner. Resultatet
inkluderer bruk av avsetning med 18,5 mill.
kroner og nye avsetninger med 16,3 mill.
kroner.
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Netto driftsresultat bør sees i sammenheng
med bruk av investeringsmoms og
premieavvik på pensjon.
Momskompensasjon investeringer kan fra og
med 2014 ikke brukes til å finansiere
driftsbudsjettet.
Driftsresultatet
hadde
inntektsføring fra investeringsavgift i 2013
med 4,6 mill. kroner.
Premieavvik viser forskjellen mellom det som
er betalt i pensjonspremie og kostnadsføring
som pensjonsutgift. Malvik kommune betalte
inn 72,8 mill. kroner i pensjonspremie mens
kostnad uten premieavvik var på 57,6 mill.
kroner. Premieavviket står i balansen og skal
utgiftsføres i kommunens regnskap i årene
som kommer. Akkumulert premieavvik
inklusive arbeidsgiver i Malvik kommune er pr
31.12.2014 på totalt 52,7 mill. kroner.

Andre inntekter viser 139,4 mill. kroner, en
merinntekt i henhold til budsjett på 56,3 mill.
kroner. Merinntekten skyldes overføringer
med krav til motytelse utgjør 49,0 millioner og
andre statlige overføringer 7,3 mill. kroner.
Økning i overføringer krav til motytelse
skyldes økning i sykepenger/ fødselspenger
med 20,1 mill., økning i refusjoner med 26,7
mill. kroner samt økning momskompensasjon
2,2 millioner. Andre statlige overføringer
vedrører i hovedsak prosjektskjønnmidler. I
forhold til fjoråret viser andre inntekter en
mindreinntekt på 4,1 mill. kroner som består
av overføring med krav til motytelse med en
nedgang på 9,2 mill. og andre statlige
refusjoner har en økning på 5,1 mill. kroner.
1.1. DRIFTSINNTEKTER
Kommunens samlede driftsinntekter økte med
4,6 prosent til 860 mill. kroner i 2014.
Skatt og rammetilskudd utgjorde 621 mill.
kroner i 2014. Dette er 8,5 mill. kroner lavere
enn regulert budsjett og skyldes at
skatteinngangen var for optimistisk vurdert
basert
på
tidligere
års
erfaringer.
Sammenlignet med fjoråret har det vært en
økning i skatt og rammetilskudd på 35,4 mill.
kroner, en økning på 6,0 prosent.
Rammetilskuddet er økt med 14 mill. kroner
og skatteinngangen økte med 6 mill. kroner. I
tillegg har vi i 2014 innført eiendomsskatt som
utgjør 15,4 mill. kroner.

Overføring med krav til motytelse skyldes
økning statlige refusjoner 10,0 mill. kroner,
økning refusjoner lønn 3,6 millioner,
reduksjon momskompensasjon investering
23,4 samt drift 1,6 mill. kroner. Økning andre
refusjoner inngår med 2,2 mill. kroner.
Økningen andre statlige refusjoner skyldes i
økning prosjektskjønnmidler med 3,5 mill
kroner og økning integreringstilskudd med 1,4
mill kroner.
Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune i
2014. Netto resultateffekt for året er:

Skattenivået i forhold til landsgjennomsnittet
er på 91,4 prosent mot 92,3 prosent i 2013.
Inntekter fra brukerbetalinger, salgs- og
leieinntekter er på 98,8 mill. kroner og er i
samsvar med budsjett. I forhold til fjoråret er
det en økning på 6,2 mill. kroner, en økning på
6,7 prosent. Størst merinntekt er det på
kommunale årsgebyr. Endringer i gebyrer og
brukerbetalinger er i henhold til lover,
forskrifter, selvkostkalkyler og generell
prisstigning.

Et lite antall klagesaker er fortsatt under
behandling.
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knyttet til ressurskrevende tjenester hvor
motpost er registrert som andre inntekter.
Oppvekst har en differanse på 6,5 mill. kroner
og skyldes i hovedsak merkostnader i forhold
til budsjett på omsorgsovertakelser. I tillegg
har kommunen merkostnader på private
barnehager i forhold til budsjett.
Tekniske tjenester har redusert vedlikehold og
derfor lavere varekjøp.
Kjøp av varer og tjenester har i forhold til
fjoråret en nedgang på 1,3 prosent.

1.2. DRIFTSUTGIFTER
Kommunens samlede driftsutgifter økte med
2,1 prosent til 843,5 mill. kroner i 2014.
Lønn og sosiale utgifter viser 542,7 mill.
kroner i 2014. Dette er 20,5 mill. kroner mer
enn budsjett og må sees i sammenheng med
merinntekter på refusjonspostene. Økningen i
forhold til fjoråret er på 19,7 mill. kroner og
utgjør 3,8 prosent.
Kjøp av varer og tjenester utgjør 222,5 mill.
kroner i 2014. Dette er 13,8 mill. kroner og 6,6
prosent mer enn budsjett. Avviket skyldes
poster på rammeområde:

Fellesområdet har en differanse på 3,8 mill.
kroner
som
skyldes
eiendomsskatt.
Budsjettert
med
nettoinntekt
mens
regnskapsføring krever skille mellom inntekt
og kostnad.
Helse og velferd har en differanse på varekjøp
på 6,0 mill. og skyldes i hovedsak utgifter
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Andre driftsutgifter er på 78,4 mill. kroner i
2014, og mot budsjett er det en merkostnad
på
7,9
mill.
Merforbruket
gjelder
merverdiavgiftskompensasjon på 2,3 mill.
kroner (har motpost på inntekter), diverse
tilskudd og overføring til andre kommuner ble
5,6 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Økning i forhold til fjoråret er på 0,2 prosent.

1.3. FINANSPOSTER
Eksterne finansinntekter er på 19,2 mill.
kroner i 2014 mot budsjett 16,0 mill. kroner.
Økningen skyldes i all hovedsak avkastningen
på kommunens langsiktige kapital til
forvaltning. Mot fjoråret er det en reduksjon
på 1,9 mill. kroner, og årsaken er nedgang
aksjeutbytte Trønderenergi på 4,0 mill. kroner
og økte renteinntekter 2,1 mill. kroner.
Eksterne finansutgifter er på 67,9 mill. kroner
mot budsjett 65,9 mill. kroner. Økningen
skyldes økte avdrag av lån. Årets avdrag er
godt innenfor regnskapsforskriftens ramme
for
minimumsavdrag.
Gjennomsnittlig
lånerente er redusert fra 3,03 prosent til 2,95
prosent i 2014 og andel fastrente utgjør 55
prosent. Økningen i forhold til fjoråret er på
10,0 mil. kroner hvorav 6,7 mill. kroner skyldes
økning avdrag og resterende økning i
rentekostnader.

1.4. AVSETNINGER
Driftsregnskapet
viser
netto
avsetninger på 2,2 million kroner.

endring

Avsetninger til bundne driftsfond er på 1,3
mill. kroner og fondet har økt til 10,6 mill.
kroner.
Driftsregnskapet er inkludert med en
avsetning på 0,5 mill. kroner avsetning
investeringsfond. Ubundne investeringsfond
er på 19,3 mill. kroner og bundne
investeringsfond er på 15,8 mill. kroner.
Disposisjonsfondet er på 1,9 mill. kroner og
har en nedgang på 16,4 mill. kroner i forhold
til i fjor.
I tillegg er det avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk med 12,4 mill.
kroner.

2. BUDSJETTAVVIK FOR TJENESTEOMRÅDENE

Tjenesteområdene har et samlet mindreforbruk på 11,6 mill. kroner mot budsjettet. Innkjøpsstopp
ble innført siste halvår. Rammeområde oppvekst har merforbruk på 1,8 mill. kroner, og dette skyldes
i hovedsak utgifter knyttet til barnevern.
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3. INVESTERINGER
Investeringer i Regnskapsskjema 2A er inklusive moms, og nedenfor er derfor investeringsoversikten
med og uten moms. Det ble i 2014 investert for 320,8 mill. kroner.
Bruket Kulturhus ble ferdigstilt i november. Totalkostnad (eks moms) er 40,9 mill. kroner. Hommelvik
Helsetun (HOBOS) og Vikhammer Helsetun (VIBOS) er i sluttfasen og blir tatt i bruk våre 2015.
Arbeidet med tunell i Svebergmarka er ferdigstilt.
Ny bru over Homla: I henhold til avtale mellom Malvik kommune og Hommelvik Sjøside skal utgiftene
fordeles med 50 prosent til hver. Unntatt er kostnaden for opparbeidelse av grøntareal på vestsiden
hvor kommunen har påtatt seg hele kostnaden mot fri barnehagetomt. Kostnadsreduksjon er ikke
inkludert pr 31.12.2014.
Bygging av renseanlegg Hommelvik er utsatt.

Investeringer er 9 millioner høyere enn regulert budsjett.
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3.1. FINANSIERING

Investeringer i anleggsmidler regulert budsjett 2014 er eksklusive moms, de andre kolonner er inklusive moms.

Bruk av lånemidler er satt til 285,4 mill. kroner
mot i fjor 174 mill. kroner. Memoriakonto
ubrukte midler eksterne lån er på 142,4 mill.
kroner mot i fjor 121,6 mill. kroner.
Årets investeringsregnskap viser investering i
anleggsmidler eks moms på 320,1 mill. kroner.
Dette er en økning på 198,3 mill. kroner fra
2013.
Utbetaling av startlån for 2014 var 35,8 mill.
og til kirkelig fellesråd 0,6 mill. kroner mot
budsjett 65,6 mill. kroner. Krav til utbetaling
av startlån er blitt skjerpet.
Avdrag på lån og avsetninger gjelder i startlån.
Inntekter fra salg av anleggsmidler er på 45,4
mill. kroner og gjelder salg av tomter i
Sverbergmarka.

Tilskudd til investeringer er midler mottatt fra
Sør-Trøndelag fylkeskommune og vedrører
Sveberghallen.
Kompensasjon
for merverdiavgift
har
sammenheng
med
det
høye
investeringsnivået samtidig som endring av
regler gjør at all momskompensasjon
investeringer ikke lenger kan brukes til å
finansiere driftsbudsjettet, men må brukes
som
egenkapital
til
finansering
av
investeringer.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner utgjør
totalt 38 mill. kroner. Av dette utgjør mottatte
avdrag på startlån 14 mill. kroner, oppgjør
vedr. Moanfjæra og Sveberg gård 9,2 mill.
kroner og resterende gjelder refusjoner.
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4. BALANSEN
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4.1. EIENDELER
Sum eiendeler har økt med 383,7 mill. kroner
til 2,8 mrd. kroner fra 2013 til 2014. Økningen
skyldes hovedsakelig investeringer i bygg og
anlegg som er økt med 272,7 mill. kroner.

4.5. GJELDSGRAD
Med investering i Bruket Kulturhus,
Hommelvik Helsetun og Vikhammer Helsetun
økte netto gjeldsgraden i 2014 til 98,5 prosent
mot i fjor 75,4 prosent.

4.2. EGENKAPITAL
Egenkapitalen er økt med 56,9 mill. kroner til
315,2 million kroner fra 2013 til 2014.
Økningen skyldes i hovedsak økning
kapitalkonto.
Disposisjonsfondet er etter årsavslutning 1,9
mill. kroner, og beløpets størrelse medfører
begrenset handlingsrom for Malvik Kommune.
I følge regelverket skal selvkostfondene
balansere i løpet av en femårsperiode. Dette
blir ivaretatt gjennom eget regnskapssystem.

4.3. KORTSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld er økt med 4,4 mill. kroner til
153,9 mill. kroner fra 2013 til 2014.
Premieavviket er inkludert med 3,6 mill.
kroner.

4.4. LANGSIKTIG GJELD
Kommunens langsiktige gjeld er økt med 322,4
mill. kroner til 2,3 mrd. kroner fra 2013 til
2014. Kommunens lånegjeld er stadig økende.
Dette gir seg utslag i økende rente- og
avdragsbelastning og er et bekymringsfullt
trekk ved kommunens økonomi. Av
kommunens låneportefølje på 1,3 mrd. kroner
er 56 prosent bundet til fast rente. Ved
utgangen av 2014 var låneporteføljens
gjennomsnittsrente 2,95 prosent.

4.6. ARBEIDSKAPITAL
Arbeidskapitalen,
differansen
mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 189,7
mill. kroner i 2014, eller 22,1 prosent av
driftsinntektene. Ubrukte lånemidler er på
142,4 mill. kroner. Kommunen benytter ikke
kassekreditt.

4.7. LIKVIDITETSGRAD 1
Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom
omløpsmidler og kortsiktig gjeld og generelt
sett bør måltallet være større enn 2. I 2014 er
Malviks likviditetsgrad 1 på 2,2. Likviditeten til
Malvik kommune ansees som tilfredsstillende.
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5. HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2014
Kommunens driftsinntekter økte med 4,6
Kommunens lånegjeld er på grunn av høyt
prosent fra 2013 til 2014, mens driftsutgiftene
investeringsnivå økende, noe som også gir seg
økte med 2,1 prosent i samme periode. For
utslag i høye rente- og avdragsutgifter. Fra
fortsatt å sikre fremtidig økonomisk bæreevne
2013 til 2014 økte lånegjelden med 260,3 mill.
blir det fremover viktig å tilpasse
kroner eller 24,7 prosent. Avdragsutgiftene
kostnadsveksten til veksten i driftsinntektene.
økte med 6,7 mill. kroner eller 26,2 prosent,
mens renteutgiftene økte med 3,1 mill. kroner
Investeringsnivået i 2014 har vært høyt, og
eller 9,7 prosent.
Bruket Kulturhus ble ferdigstilt og tatt i bruk i
2014. Hommelvik Helsetun og Vikhammer
Helsetun er i sluttfasen og vil bli ferdigstilt
tidlig vår kommende år.
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6. PÅGÅENDE RETTSTVISTER
En pågående rettstvister beløp 0,2 mill.
kroner.

7. BETRYGGENDE KONTROLL – ETISK
STANDARD
I følge kommuneloven § 48 nr. 5 skal det
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak
som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll og en høy etisk standard
i virksomheten.
Malvik kommune er knyttet til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, et forhold som
bidrar til egenkontroll i den enkelte kommune
eller fylkeskommune. En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til
kommunen og er viktig for å sikre effektiv og
rett bruk av ressursene.
Malvik kommune har startet med innføring
av kvalitetssystemet etter ISO-standard.
Rekrutteringsprosess er implementert.
Neste
prosess
er
HMS
og
sykefraværsrutiner.
Flere enheter i Malvik kommune driver god
etisk refleksjon i hverdagen. I 2014 har det
vært fokus på verdibasert ledelse hvor
kommunen
har
benyttet
ekstern
kompetanse i ledersamlinger.
8. LIKESTILLING
Det var ved utgangen av 2014 totalt 564,56
årsverk kvinner og 182,29 årsverk menn.
Prosentandel kvinner var 75,6 prosent og for
menn 24,4 prosent. Sett opp mot tidligere år
er forholdstallene stabile. Som tidligere følger
kjønnsfordelingen
i
hovedtrekk
de
tradisjonelle tjenesteområdene som er i
kommunen.

Utvikling i kjønnsfordeling på kommunenivå:

*Tabellen viser andel årsverk, ikke med i
utvalget er ansatte i fødselspermisjon, hel
ulønnet permisjon, lærlinger og timelønnede
og oppdragstakere.
Fordeling mellom kvinner og menn på
virksomhetsledernivå:

*Tall inkl. konstituerte virksomhetsledere.
Fordeling mellom kvinner
rådmannens ledergruppe:

og

menn

i

*Rådmann og kommunerevisor er ikke med i
tallmaterialet.

9. TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING
Malvik kommune arbeider aktivt, målrettet og
planmessig for å fremme likestilling og hindre
diskriminering gjennom satsing på integrering.
Mangfold handler om å kombinere
forskjellighet, slik at bredden i erfaringer og
tenkemåter kan bidra til utvikling og
nyskaping.

Hommelvik, 25.03.2015.
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