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2. NOTER
Note 1 Endring arbeidskapital
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Note 2 Pensjon
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Note 3 Garantiansvar
Kommunen kan gi garantier med hjemmel i KL § 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
KRS 2. februar 2001. Kommunen gir garanti som simpel kausjon.

Note 4 Fordringer og gjeld på KF, IKS og $27-samarbeid
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Note 5 Aksjer og andeler

Malvik Næringsbygg og Malvik Næringsutvikling AS ble oppløst 2015.
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Note 6 Avsetning og bruk av fond

13 | REGNSKAP 2015 – MALVIK KOMMUNE

14 | REGNSKAP 2015 – MALVIK KOMMUNE

Note 7 Kapitalkonto
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Note 8 Interkommunalt samarbeid
Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 skal inngå i årsregnskapet til den
kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jfr.
regnskapsforskriftens § 12 nr. 3, og utgjør følgende beløp:
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Note 9 Salg av finansielle anleggsmidler
Det er ikke gjort noe salg av finansielle anleggsmidler i 2015

Note 10 Regnskapsprinsipper
Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.
Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet
fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto.
Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet
som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er
registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan
fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler
er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer
som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som
omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller
samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.
Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.
Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden
har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som
påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som
representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i
investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens §50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/
likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler
og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte finansielle
omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med
like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er
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anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og
årsberetning.
Anleggsmidler med verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i balansen.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer,
provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over
lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til
forfall.
Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og
regionaldepartementet i dokument H-3/14, februar 2014. For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve
brukerbetalinger etter selvkostprinsippet følges samme retningslinjer.
Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens
øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon.

18 | REGNSKAP 2015 – MALVIK KOMMUNE

Note 11 Organisering av kommunen
Dagens modell er en 2-nivå modell med rådmannsfunksjonen og virksomheter/tjenesteenheter.
Rådmannsfunksjonen består av rådmannen, økonomisjef, organisasjonssjef og 2 kommunalsjefer.
Støttefunksjonene og staben er organisert slik at de rapporterer til rådmannens strategiske lederteam.
Støttefunksjonene er tilgjengelige for virksomhetene/tjenesteenhetene (intern service) i tillegg til å betjene
innbyggerne (ekstern service).
Kommunestyret
Formannskapet
Utvalg for: oppvekst og kultur, Helse og velferd, Areal- og samfunnsplanlegging, Kontrollutvalg,
Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Trafikksikkerhetsutvalg

Rådmann/Rådmannens strategiske lederteam
Kommuneoverlege

Virksomheter
-

-

Barnehager
Barne- og familietjenesten
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole
Sveberg skole
Vikhammer skole med
Vikhammeråsen grendaskole
Vikhammer ungdomsskole
Saksvik skole
Kultur
Koordinerende enhet
Boveiledningstjenesten
Psykisk helsearbeid og rus
Behandling og pleie
Hommelvik helsetun (langtidsplass)
Helse og rehabilitering
Hommelvik helsetun (korttidsplass) og
Omsorgsboliger Stasjonsveien 20
Hjemmesykepleie
NAV
FDV Kommunelteknikk
Areal og samfunnsplanlegging
Eiendomsservice
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-

Rådmannens
fagstab/støtte

Malvik kommune er
vertskommune for:

Næring
Økonomi
Personal og stab
Organisasjon
IKT
Service
Arkiv

- Skatt Værnesregionen
- Arbeidsgiverkontroll
Trøndelag

Deltagelse i interkommunale selskap
Innherred Renovasjon
er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta,
Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik.
Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende
husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best
mulig renovasjonsordning.
Innherred Renovasjon IKS har 2 heleide datterselskap. Retura IR AS leverer avfallsløsninger for næringslivet,
containerutleie og tømming av septiktanker. Bruktbo Renovasjonsservice AS driver med omsetning av brukte
materialer og gjenstander.
IKA Trøndelag
oppbevarer arkivmateriale fra Nord- og Sør-Trøndelag fra slutten av 1700-tallet og fram til ca. 1975/90. IKA
Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, ble først tatt i
bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale
selskaper av 29. januar 1999. IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av
medlemskommunene. Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen
omhandler formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.
Revisjon Midt-Norge IKS
er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap. Deltakerne i selskapet er
kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu,
Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Orkanger. Deres hoved
virkeområde er kommunene, men har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak
virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Deltakerkommunene er: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal,
Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Trondheim.
Dette er et forpliktende samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg.
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu
kommune. De har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket
av brann og akutt forurensning. De er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i
beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. I tillegg til å være en bedskapsorganisasjon
utfører Trøndelag brann- og redningstjeneste viktige oppgaver i forbindelse med tilsyn og kontroll. Etaten
driver også med opplærings- og informasjonsvirksomhet.
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Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet - Trondheimsregionen
Interkommunal legevakt: vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus og
Midtre Gauldal kommune.
Smittevern og miljørettet helsevern: samarbeidsavtale med Miljøenheten i Trondheim kommune.
Logopedisk bistand til personer over 18 år: samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune
Interkommunal voksenopplæring: samarbeidsavtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik
Barnevernsvakt: Vertskommuneavtale med Trondheim kommune (flere kommuner deltar)
Krisesenter: Avtale mellom Trondheim(vertskommune), Klæbu, Melhus og Malvik.
Kriseteam: Avtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik. Trondheim er vertskommune.
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Fra 01.01. 2010 er Malvik kommune vertskommune for
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag for kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Meråker, Orkdal, Selbu,
Skaun, Rennebu, Oppdal, Stjørdal, Tydal, Meldal, Agdenes, Hemne og Frosta. Se også note 8.
Det Digitale Trøndelag: er et samarbeid om E-tjenester fra offentlig forvaltning i Trøndelag. Malvik er deltaker
sammen med kommunene Trondheim, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene
og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag.
Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen:
Lønn og regnskap: felles tjenestesenter for regnskap. Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og
Tydal. Stjørdal er vertskommune.
Skatt: Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal og Frosta. Malvik er vertskommune.
Innkjøp: Felles innkjøpsfunksjon mellom Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta.

Andre samarbeidsområder:
Folkehelse:
Intensjonsavtale NTNU: Senter for helsefremmende forskning: LEV VEL – helsefremmende indikatorer i
kommunene
Betania Malvik: Samarbeid om rehabiliteringsplasser (døgn og dagplasser)
Jøssåsen Landsby: Samarbeid om dagtilbud / tilrettelagt arbeidstilbud, samt inngått tjenesteavtale og
husleieavtale knyttet til 3 omsorgsboliger.
Fretex: Samarbeidsavtale om lokalt Hjelpemiddellager (korttidsleie og varemottak fra Hjelpemiddelsentralen
i Sør Trøndelag)
Overgrepsmottak: Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital og alle kommunene i Sør-Trøndelag.
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Konfliktrådet: Oppfølgingsteam for unge lovbrytere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik)
Adferdssenteret: Samarbeidsavtale
Kompetansesenter for rus Midt- Norge: Ungdata
Samarbeid med Sør Trøndelag Fylkeskommune:
Intensjons - og samarbeidsavtale: utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid
Ungdommens kulturmønstring (UKM)
Den kulturelle skolesekken
Ungdomstrinn i utvikling: felles utviklings veiledere i Sør-Trøndelag. Trondheim kommune har
arbeidsgiveransvar.
Fagbrev-prosjekt i barnehage.
MiB nettverk.
Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD): Rådgivning og informasjon SLT
Nearegionen: Felles regionkonsulent skole og barnehage med Klæbu, Selbu og Tydal
Samarbeidskonstellasjoner med andre kommuner: Kommunereformen
Prosjekter:
Helse- og velferdsvakta: Politisk vedtatt prosjekt der Malvik kommune deltar med Trondheim, Klæbu og
Melhus.

Note 12 Vesentlige poster
Det er ingen vesentlige poster.

Note 13 Vesentlige transaksjoner
Det er ingen vesentlige poster.
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Note 14 Anleggsmidler
Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i h.h. til regnskapsforskriftens § 8.
Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

I denne oversikten er alle lagerbygg (konto 2280031) ført i gruppe 4, selv om enkelte av dem, som plasthall I
og II har avskrivninger som i gruppe 3.
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Note 15 Investeringer

I 2015 er det mottatt investeringstilskudd for HOBOS på 56 millioner kroner og for VIBOS på 21,8 millioner
kroner.

Note 16 Markedsbasert finansielle omløpsmidler
Malvik kommune har ikke finansielle omløpsmidler.

Note 17 Obligasjoner
Malvik kommune tegnet i 2013 obligasjoner i Trønderenergi, er klassifisert som anleggsmiddel i regnskapet og
justeres ikke for årlige endringer i verdi
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Note 18 Langsiktig gjeld
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Note 19 Egenkapital
Ny regnskapsforskrift § 7,7. ledd sier at likviditetsreserven skal avvikles over en 2-årsperiode (2008-2009).
Malvik kommune avviklet den i 2009. Saldo pr. 01.01.08 viste en samlet negativ likviditetsreserve. Denne
saldoen oppstod ved endring av regnskapsprinsipper.
Følgende prinsippendringer ble i 2008 overført fra likviditetsreserven til endring av regnskapsprinsipp,
påvirker AK:

Regnskapsmessig merforbruk
Regnskapsmessig merforbruk skal dekkes inn i det år regnskapet legges frem eller i påfølgende år. I særskilte
tilfeller kan merforbruket dekkes inn over ytterligere to år og etter godkjenning fra fylkesmannen over inntil
10 år.

Strykninger i driftsregnskapet
Driftsregnskapet er avsluttet med regnskapsmessig merforbruk/i balanse. For å komme frem til resultatet er
følgende disposisjoner strøket i samsvar med regnskapsforskriften § 9.
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Korrigeringer investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp/i balanse etter gjennomførte korrigeringer i
henhold til regnskapsforskriften § 9. Følgende korrigeringer er gjennomført.

Note 20 Vesentlige forpliktelser

*1) Borettslag kjøpt av Malvik Kommune 1.1.2016
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Note 21 Selvkost
Vann, avløp og renovasjon samt septik og feiing er områder som skal drives til selvkost. Overskudd innenfor
disse områdene avsettes til selvkostfond mens et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler.
Beregningene utføres i tråd med retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H2140, januar 2003. Det er utarbeidet nye retningslinjer (H-3/14) for beregning av selvkost for kommunale
betalingstjenester. Disse gjøres gjeldende f.o.m. 2015. Tabellene nedenfor viser oppstilling av
selvkostberegningene innenfor områdene.
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Note 22 Årsverk, ytelser til ledende personer og revisor

Det er tatt utgangspunkt i faste, midlertidige, vikarer og ansatte med permisjon i denne oversikten.
Med høyere stilling menes rådmannens strategiske lederteam, virksomhetsledere og av.ledere/fagledere.

Administrasjonssjefen har åremålsstilling. Åremålstillegget (1/6 av grunnlønn) utgjør til sammen kroner
153.098. Åremålet utløper den 24.6.2019.

Note 23 Betingende forpliktelser og hendelser etter balansedagen
Malvik kommune ble gjennom Tingretten 25. november 2015 dømt som erstatningsansvarlige i mobbesak.
Erstatningsutmåling pågår og forventes avsluttet i 2016.

Note 24 Samlet gjeldsforpliktelse
Malvik kommune har ikke gjeld utover det som er regnskapsført i kommunen eller gitt av opplysninger i
garantioversikten. Se notene 3 og 18.

Note 25 Tap på utlån
Det har ikke vært tap på utlån i 2015.
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