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RÅDMANNENS KOMMENTARER

2012 - et godt år for
Oppdal Kommune
Våren 2010 startet vi med å innføre såkalt resultatledelse som ledelsesform eller -metode. Metodikken gir den administrative og politiske ledelsen systematisk kunnskap om kommunens ståsted og status på de viktigste områdene kommunen må lykkes innenfor. Dette er trolig det viktigste kjennetegnet ved resultatledelse, noe som
også skiller metodikken fra tidligere plan – og
ledelsessystem i kommunal sektor. Målekart på
overordna nivå (kommunenivå) og enhetsnivå er
valgt som styringsverktøy. Målekartet angir mål
og skal fortelle hvilke kritiske suksessfaktorer vi
må lykkes med for å bli gode på fokusområdene
livskvalitet, brukere, økonomi og medarbeidere.
Det forteller hvilke måleindikatorer som brukes,
hvordan resultatene skal måles og hvilke ambisjonsnivå vi skal strekke oss etter. Målekartet
utformes ved medvirkning og dialog mellom ansatte, ledere og politikere.
Når vi analyserer målekartene for 2012 ser vi at
det på mange måter ble et godt år for driften av
Oppdal kommune. Her vil jeg knytte kommentarer til måleindikatorene fravær, økonomistyring
og brukertilfredshet.

Dagfinn Skjølsvold



Samarbeid med NAV lokalt og arbeidslivssenteret i NAV spesielt rettet inn mot helse- og omsorgsenheter. Vi har hatt prosesser hvor alle ansatte har vært samlet der vi
har fokusert på:
Den enkeltes ansvar
Tilrettelegging
IA – arbeidets muligheter og begrensning



Vi har gjennomført lederopplæringsprogrammer på flere nivå. Ledergruppene i
helse- og omsorgsenhetene har gjennomført egne program for å styrke samarbeid
og samhandling.

Utfordringen fremover blir å holde seg på et
samlet sykefravær på 6%.

Brukerundersøkelser
Å undersøke innbyggernes tilfredshet med våre
tjenester med hjelp av brukerundersøkelser har
vært et viktig element i det nye styringssystemet
resultatledelse. Vi gjennomførte undersøkelser
på følgende områder i fjor:

Sykehjemmet (pårørende) 4,9
SFO
4,9
Sykefravær
Vann- og avløp
5,5
Det samlede sykefraværet i Oppdal kommune for
Psykisk helse
3,5 (skala 1-4)
2012 ble på 5,9 %, altså 0,1 % under målsettingHelsestasjonen
4,8
en på 6 %. Dette er et meget godt resultat, som
Byggesak
4,5
kommer av målrettet arbeid over tid. Våre grep
Barnevern
4,5
for å klare dette kan sammenfattes i tre tiltak:
Barnehage
5,0


Samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og
Tallet bak viser helhetsinntrykket for tjenesteverneombud i den enkelte enhet for å holytingen på en skala fra 1-6, der 6 er best. Dette
de fokus på temaet og finne tiltak.
er meget gode resultater som vi har all mulig
grunn til å være stolte av. Mer informasjon om
resultatene finner du i kapitlet Brukerresultat.
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Økonomistyring
Regnskapet forteller at vi fikk et netto driftsresultat bedre enn målet satt i økonomireglementet.
Enhetene har betydelige besparelser og samtlige
enheter unntatt en, har holdt budsjettrammene.
Nøktern, men realistisk budsjettering, gode rapporteringsrutiner, en solid og faglig handlekraftig
økonomiavdeling og ikke minst enhetsledere
som har tatt økonomisk ansvar, har gitt dette
resultatet.

BOAS - utbyggingen med 20 nye heldøgns omsorgsplasser vil forhåpentligvis bringe oss ut av
den ekstraordinære situasjonen. Prosjektet er nå
planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2014. Det er
viktig å huske på at bemanningsøkningen for de
nye plassene allerede er tatt i bruk i 2012 som
ekstraordinære tiltak.

I 2012 tok vi et nytt skritt i interkommunalt
samarbeid, da vi ble medlem i det interkommuVi er nå igjennom det første hele året med sam- nale selskapet Trøndelag Brann og Redning IKS.
Den viktigste motivasjonen for å bli med var å
handlingsreformen og vi har skaffet oss viktige
klare å holde god nok kontinuitet og kompetanse
erfaringer. Presset på å ta i mot såkalte
"utskrivningsklare pasienter" har vært stort. Eld- i tjenesten. Når det gjelder det beredskapsmessige og det forebyggende arbeidet har overføringreomsorgen i Oppdal har håndtert dette på en
meget god måte. I starten av året måtte vi betale en gått smertefritt. Selskapet har imidlertid betyfor en del pasienter som vi ikke klarte å ta hjem delige utfordringer når det gjelder finansieringen
raskt nok, men etter hvert har vi klart å omstille av tjenesten. Samarbeidskommunene har derfor
oss til å håndtere dette. Denne omstillingen har satt ned en arbeidsgruppe som utreder
nok i stor grad vært basert på at ansatte og lede- forskjellige modeller for kostnadsfordeling.
re har vist evne til improvisasjon og vilje til "å ta i
et tak" når det røyner på. En situasjon med ekst- I en omskiftelig verden med finanskrise og usikraordinære tiltak og overbelegg er ikke en varig kerhet skal kommunen være et fast punkt for
folk flest. Vi skal være forutsigbare, solide og til å
løsning. Vi skal også merke oss at pasientene
stole på. Vi skal holde det vi lover og ikke love
som utskrives fra sykehus til sykehjem er mye
mer enn det vi kan holde. Innenfor tjenestepro"sykere enn før".
duksjonen skal vi være gode i kjerneområdene
For en del pasienter vil derfor tilbudet vårt bære våre; skole, barnehage, helse og eldreomsorg.
mer preg av sykehusbehandling enn sykehjemsTakk til alle medarbeidere for god innsats, gode
opphold. Dette fører naturlig nok med seg økte
holdninger og gode resultater!
kostnader til pleie og medisiner.
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POLITISK ORGANISERING

KOMMUNESTYRET:
Arbeiderpartiet:
Ola Røtvei
Arnt Gulaker
Torild Vognild
Odd Gorseth
Trond Mesloe
Tor Snøve
Torbjørn Norland
Olav Morten Bjørndal
Eirin Heggvold
Espen Høie
Heidi Vike
Kine A. Skillingsås Berg
Fremskrittspartiet:
John Gisnås
Høyre:
Ingvild Dalseg Snøfugl
Eli Dahle
Sigmund Fostad
Kristelig Folkeparti:
Alf Morten Olsen
Heidi Pawlik Carlson

Senterpartiet:
Arnt Nerhoel
Bjørg Marit Sæteren
Stein Magne Lauritzen
Sivert Vindal
Sosialistisk Venstreparti:
Brit Eide Fredriksen
Venstre:
Gerd-Mette Vatne Drabløs
Trygve Sande

FORMANNSKAPET:
Ola Røtvei, ordfører
Heidi Pawlik Carlson
Torild Vognild
Odd Gorseth
Gerd-Mette Drabløs
Ingvild Dalseg Snøfugl
Bjørg Marit Sæteren

BYGNINGSRÅDET:
Arnt Gulaker, leder
Alf Morten Olsen
Heidi Vike
Anne-Rose Gorseth
John Gisnås
Sigmund Fostad
Stein Magne Lauritzen

DRIFTSUTVALGET:
Arnt Nerhoel, leder
Trond Mesloe
Hans Bøe
Eli Dahle
Torild Sesaker Rogstad
Espen Høie
Eirin Heggvold

KONTROLLUTVALGET:
Johan Lund Furunes, leder
Torbjørn Norland, nestleder
Veslemøy Høivik
Halvor Strand
Hallvard Fjeldsetnes
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”Det gode liv i ei
attraktiv fjellbygd ”
For å underbygge visjonen og nå målene for befolknings, steds- og næringsutvikling har
attraktivitet, identitet og omdømme vært viktig for kommunens plan- og utviklingsarbeid
de senere åra.
Innbyggerundersøkelsen fra 2011 fortalte at
oppdalingene var meget godt fornøyd med
Oppdal som bosted. Svarene reflekterte en
sterk tilhørighet og identitet.

Folketall rett vei
De siste 15 åra har folketallet i snitt økt med
ca. 30 personer pr. år. I 2012 økte folketallet
med 39 personer. Måltallet for 2012 var satt
til 6782, måloppnåelsen er 12 flere. Veksten
skyldes innflytting. Kommunens beliggenhet
helt sør i fylket krever bevisst strategi og samlet innsats for å tiltrekke seg flere innflyttere.

Samtidig reflekterte den spenningsfeltet og
forventningene til utviklingen og utformingen
av Oppdal som sted. Steds- og næringsutviklingen har stor betydning for kommunens omdømme som et interessant og godt sted å bo
og arbeide i.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fødte

66

55

64

65

60

75

82

66

Døde

53

62

67

50

68

63

60

76

Netto innflytting

15

33

36

50

-16

76

41

51

Folkevekst

28

26

33

65

-24

88

64

39

6 499

6 531

6 564

6 629

6 603

6 691

6 755

6 794

Folketall
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Stedsutvikling
Bli attraktiv som bosted:
Stimulere boligbygging
Skape sosiale møteplasser og senter
Støtte næringsutvikling hos naboer
Bedre kommunikasjon for pendlere
Ta vare på innvandrere

Bli attraktiv for bedrifter:
Bli attraktive for kompetansebedrifter
Samarbeid over kommunegrenser
Innovasjon og nettverk

I vedtatt handlingsplan for 2013-2016 introduseres attraktivitetspyramiden som et verktøy
for å forklare kommunens utvikling og muligheter i tre typer attraktivitet:




Bli attraktiv for besøk:
Tilbud til egne innbyggere
For andre i regionen og fylke
Bygge hytter
Turisme/destinasjonsutvikling
Omdømme

universell utforming av Oppdal
sentrum.


Oppdal kommune har bra med byggeklare tomter, avsetningen på tomter er
størst i Oppdal sentrum. 9 tomter er
solgt i 2012, og det er opsjonsforhandlinger på 7 tomter.



Kommunestyret vedtok i budsjettet for
2013 at det legges opp til å planlegge og
sikre byggeklare tomter i hele kommunen i samsvar med kommuneplanens
arealdel etter behov og etterspørsel.



Det er tilrettelagt for oppgradering og
omlegging av vann og avløp i sentrum
som følge av ny E6.



Det er igangsatt rehabilitering av vannog avløpsanlegg i flere kretser.



Forprosjektering av Vestre flomvei sentrum er i gang.



Vollan bru er igangsatt og ferdigstilles i
juli 2013.



Kommunestyret vedtok å opprettholde
skolestrukturen, og framtidsverkstedene arrangert i regi av plan og forvaltning
uttrykker optimisme for Oppdal som
bosted.

Attraktivitet som bosted
Attraktivitet for bedrifter
Attraktivitet som besøkssted

Her refereres det til noen suksessfaktorer som
kan bidra til at kommunen lykkes.
Vi har vurdert hendelser i 2012 som viser vei
til resultat målt opp mot noen av suksessfaktorene.

Bosetting
Hendelser:


Iverksetting av trasé for ny E6 har gitt
avklaring og forutsigbarhet for videre
arbeid med reguleringsplan for Oppdal
sentrum. Varehandelen uttrykker optimisme, bl.a. med nye "Møbelringen".
Flere skisser til større utbyggingsprosjekter for bolig og forretning er presentert.



17 reguleringsplaner er vedtatt i 2012,
derav 16 private.



Kommunestyrets vedtak om igangsetting av reguleringsplanarbeidet i sentrum legger grunnlaget for å videreutvikle Oppdal som et attraktivt bosted og
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Bedrift
Hendelser:






Antall sysselsatte er stabilt og arbeidsledigheten er lav, men det er en liten økning i antall arbeidssøkere. Næringslivet
melder om at de er avhengig av arbeidsinnvandring for å holde produksjonen.
Nasjonalparken Næringshage ble stiftet.
Et samarbeid mellom Rennebu , Oppdal
og SIVA om nyskaping og innovasjon en satsing på bedrifter med vekstpotensial.
Oppdal rundet tusen bedrifter - 84 nye
kom til i 2012, grunder- og skaperviljen
er stor.



Oppdal kommune og Oppdal næringshage oppsøkte 15- 20 bedrifter for bistand og veiledning.



7 Dovrefjell-kommuner
(Dovrefjellaksen) har samarbeidet og
tilrettelagt for verdiskapning i tilknytning til verneområdene.



Bedret dialog om byggesak mellom
Oppdal kommune og byggebransjen.



Oppdal kommune har solgt 13 da tomteareal til nytt industriområde. Industriområde syd blir klarlagt til utbygging
våren 2014. Grunnarbeider i forbindelse
med dette vil bli utført parallelt med
utbygging av ny E6.



Oppdal topper statistikken over landbruksproduksjon (inkl. pelsdyr) i SørTrøndelag, er på andre plass i verdiskapning av matproduksjon. Selv om antall
primærprodusenter går ned, så økes
matproduksjonen samlet sett i Oppdal.

Besøk
Hendelser:


Hytteutbyggingen (ca.70 godkjente byggesaker i 2012) er en betydelig motor
for næringslivet og varehandelen.



Varehandelsomsetningen pr. innbygger
i Oppdal er størst i Sør-Trøndelag, for
2012 ca. 100.000 kr. pr. innbygger



Kommunen støtter markedsføring og
omdømmebygging av Oppdal som destinasjon; eks. OM Oppdal og Oppdal
kurs- og konferanseprosjektet med 1
millioner kr.



1 2012 var det totalt 15.941 kurs- og
konferansegjester i Oppdal, en økning
på 13.4% fra 2011.



Oppdal Kulturhus er ei storstue for regionen med stabilt besøk. Tilbudet og
bruken reflekterer alle aldersgrupper.

Levekår
Innbyggerundersøkelsen i 2011 viste at innbyggerne vurderte levekårene til ulike grupper
forskjellig. Oppvekstmiljøet til barn og unge
scoret høyt sammen med naboskap og sosialt
felleskap. Undersøkelsen uttrykte derimot at
det kan være grunn til å ha større fokus på
kommunen som bosted for eldre, og kommunens hjelp til personer i vanskelige situasjoner.
Dette samsvarer med analysen av behovene i
omsorgssektoren for perioden 2013 -2016.
Kommunestyret har i 2012 og i handlingsplanen 2013-2016 prioritert ressurser til både
drift og investering innen eldreomsorgen. Brukerresultatene gjenspeiler dette.
Legemeldt fravær for hele kommunen er lavt,
5,2% og har blitt redusert de siste åra.
Oppdal hadde 528 personer med uførepensjon i alderen 18 til 67 år i utgangen av 2012.
20 av disse er under 30 år. Ca 25% av de med
uførepensjon har en gradert ytelse som sannsynlig betyr at de er i gradert arbeid. Dette er
positivt og gir et betydelig bedre resultat enn
fylkessnittet på ca. 19%.
Til tross for liten arbeidsledighet og lite frafall i
videregående skole, melder NAV og enhetene
innen helse og omsorg at det må arbeides flerfaglig og fleretatlig for en bedre tilrettelegging
for unge under 30 år som har særskilte behov.
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Vedtatt boligsosial handlingsplan etterspør
tilpassede boliger til 30 yngre brukere med
ulike behov. En stabil bosituasjon danner
grunnlaget for en stabil livssituasjon for flere
av disse.
Antall sysselsatte har vært stabilt de siste åra,
+/- 3500, mens antall arbeidssøkere har økt
noe til 174. De som har størst utfordring i arbeidslivet er de med lav utdanning. Oppdal
har et arbeidsliv som stort sett krever utdanning og god kompetanse.
Sysselsatte personer

Antall

Jordbruk, skogbruk og fiske

370

Bergverksdrift og utvinning

83

Industri
Elektrisitet, vann og renovasjon

316

400

Varehandel, motorvognreparasjoner

511

Transport og lagring

132

Overnattings- og serveringsvirksomhet

219

Informasjon og kommunikasjon

39

Finansiering og forsikring

50



Øke det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen, med hovedfokus blant barn og
unge.



Utvikle et frisklivstilbud for å møte brukere med livsstilssykdommer eller problemer.



Fortsette med å tilrettelegge for økt
fysisk aktivitet gjennom planlegging og
utforming av lokalsamfunnet.



Tilrettelegge for økt fysisk aktivitet og
gode kostholdsvaner gjennom innbyggernes daglige møter med tjenestene helsestasjon - barnehage - skole - fastlege - omsorg.



Fremme en sunn livsstil, gode læringsmiljøer og utvikle god psykisk helse hos
barn og unge.



Gjennomføre tiltak som bidrar til åpenhet og kunnskap om psykiske lidelser.



Stimulere til utvikling av sosiale nettverk
for selvhjelp og mestring i krevende livssituasjoner.



Tilrettelegge for at flest mulig kan planlegge sin alderdom, mestre hverdagen
og dermed bo hjemme lengst mulig.



Begrense inntak av alkohol og andre
rusmidler.



Styrke utsatte gruppers muligheter til å
få innpass på arbeidsmarkedet.

113

Forretningsmessig tjenesteyting

76

Off.adm., forsvar, sosialforsikring

136

Undervisning

268

Helse- og sosialtjenester

636

Personlig tjenesteyting

97

Uoppgitt

31

Til sammen

Kartleggingen og analysen av folkehelsen som
ble gjort i 2012 i Oppdal peker på disse utfordringene:

40

Bygge- og anleggsvirksomhet

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

Hendelsene og resultatene innen folkehelse
forteller at kommunen er på god vei i å få involvert og inkludert alle sektorene og samfunnsområdene som påvirker folkehelsen.
Samfunnsdelen i kommuneplanen og handlingsplanen for 2013 - 2016 sier at det skal
settes særskilt fokus på barn og unge i dette
arbeidet.

3 517

Folkehelse
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Folkehelsearbeidet skal bygge på fem grunnleggende
prinsipp: Utjevne sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig utvikling, føre-varprinsippet og medvirkning.
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Aktivt utemiljø ved Aune barneskole.
Tiltak for å møte utfordringene i 2012 har
skjedd innenfor enhetenes budsjettrammer,
disse er innarbeidet og gjenspeilet i enhetenes
drift og målekart.

Høgmo barnehage har kokk som sunnhetspreger den daglige driften.


3 partssamarbeid er etablert mellom
helsestasjon - barnehage/skole og foreldre/barn om fysisk og psykisk helse,
kosthold, vekt og fysisk aktivitet.



Tverrfaglige program er gjennomført på
barnetrinn og ungdomstrinn for styrking
av psykisk helse og mobbefri skole.
Samarbeid med helsesøster, politi og
frivillige lag og organisasjoner.



Barnas verdensdager og barnas kulturfestival har synliggjort mangfoldet av
kultur og vært en arena for anerkjennelse og positiv omdømmebygging.



Barnetråkk er sluttført. Barn og unge
har, i digitale kart, registrert steder de
bruker til lek og aktivitet, samt strekninger/områder som de anser som trafikkfarlige. Registreringen er gjennomført ved alle barneskolene og samlet i
en database. Informasjonen brukes i
regulerings- og byggesaksbehandling.

Måletallene i det overordna målekartet for
folkehelse blir først resultatvurdert i 2014.

Folkehelse - barn og unge
Hendelser:


Barnehagene og småskoletrinnet
(skolefritidsordningen) i grunnskolen
vektlegger fysisk aktivitet i det daglige
arbeidet. Uteområdene tilknyttet flere
barnehager og barneskoler er oppgradert og videreutviklet med god dugnadsinnsats fra foreldre.



FYSAK er gjennomført og videreutviklet
for mellomtrinnet og ungdomsskoletrinnet i grunnskolen.



Aksjon skolevei gjør at flere går til og fra
skolen, men her trengs en større innsats
for holdningsendring og for trafikksikkerhet.



Nytt valgfag på ungdomstrinnet fra
2012 - Fysisk aktivitet og helse.



Sunt kosthold er vektlagt i barnehagene
og skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen ved Aune barneskole og
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høsten 2012. Den gjenstående avtalen
mellom kommunen og Helseforetaket
er samarbeid om øyeblikkelig hjelptilbud i kommunen. Denne må være
operativ innen 1.1.2016.

Folkehelse voksne
Hendelser:


Lavterskeltilbudet innen psykisk helse
"Huset" hadde stor aktivitet bl.a. i samarbeid med Mental helse.



Planleggingen av "Frisklivssentral " startet og vil drives som prosjekt i 2013.



Prosjektet "Livsglede for eldre - glød,
glede og galskap" er gjennomført i
hjemmetjenestene. Målet er å gjøre
hverdagen mer innholdsrik slik at eldre
kan bo hjemme lengre.



Tverrfaglig samarbeid er etablert med
hjemmetjenesten, ergoterapeut og fysioterapeut om fysisk aktivitet og hverdagsrehabilitering (opprettholde og
styrke den fysiske funksjonsevnen) både
for hjemmeboende og de som bor på
BOAS og sykehjemmet.

Folkehelse—frivillige lag og foreninger



Det er ikke gjennomført tiltak for å sikre
rekruttering til spesialistene som har
vært knyttet til Oppdal dette året. Oppdal har pr. tiden 7 hjemler knyttet til
spesialistavtale med Helse-Midt. Kommunen må selv rekruttere spesialister til
hjemlene når noen slutter. I desember
2012 sluttet en spesialist og det er
pr.31.12.2012 kun 5 av 7 spesialister
som praktiserer i Oppdal. Det skal prioriteres arbeid med å få til en avtale mellom kommunen, Helse-Midt og Helseforetaket (St.Olavs Hospital) om endring
av praksis. Det er ønskelig at St.Olavs
Hospital kan ha ansvar for rekruttering
av spesialister knyttet til Oppdal.



Det er jobbet for å utvikle Oppdal
Distriktsmedisinske Senter (ODMS).
Dette arbeidet ble intensivert etter at
kommunestyret vedtok å stå utenfor
SIO. Formålet til foretaket er; "å eie,
drive og utvikle helserelaterte bygningslokaler for Oppdalsregionen, å legge
forholdene til rette for størst mulig samlokalisering av helsetjenester og å samarbeide med det regionale foretaket i
utviklingen av et godt utbygd distriktsmedisinsk senter" (jfr. ODMS-KF sine
vedtekter). Formålet med samlokalisering av helse- aktørene, både kommunale og privatpraktiserende, er å fremme samhandling i forebygging og behandling av pasienter, samt være bedre
tilgjengelig og brukervennlig for brukere
av tjenestene.



Det har vært dialog med det kommunale foretaket for å vurdere arealmessige
løsninger og hensiktsmessige prioriteringer knyttet til samlokalisering av tjenester. Det har i liten grad vært
drøftinger knyttet til faglige vurderinger
og analyser av alternativer.

Lag og foreninger står sentralt i folkehelsearbeidet, her nevnes blant annet drifting av løypenett, uteanlegg og fritidspark i samarbeid
med kommunen. Frivilligsentralen har fokus
på å utvikle og styrke sosiale nettverk og er en
møteplass hvor stadig flere frivillige krefter
utløses. For eks. gjennomfører de flere ulike
integreringstiltak, besøkstjeneste, matombringing mm.

Samhandlingsreformen
- en vesentlig del av folkehelse
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.1.2012.
Det har i 2012 vært jobbet med ulike oppgaver knyttet til intensjoner og lovpålagte tiltak
for å imøtekomme utfordringer som følge av
reformen.

Hendelser:


Våren 2012 var Oppdal kommune representert i forhandlingsutvalget der
kommuner i Sør-Trøndelag, KS og Helseforetaket forhandlet frem samarbeidsavtaler. Dette resulterte i 11 av 12 avtaler som ble vedtatt av kommunestyret
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SAMFUNNSRESULTAT


De kommunale tjenestene som var
tenkt inn i DMS-et har i dag ikke plassbehov bortsett fra jordmødrene. Det
har vært intensjonen å frigjøre plass i
sykehjemmet for å legge forholdene til
rette for et fremtidig øyeblikkelig hjelpetilbud der.



Som et ledd i arbeidet med samlokalisering av legekontorene i Oppdal Distriktsmedisinske senter var rådmannen i forhandlinger med legene der formålet var
å fremforhandle en avtale om kompensasjon for drift av legevakt i legenes egne lokaler (etter samlokalisering). Bakgrunnen for dette var at Oppdal ikke ble
gitt anledning til å delta i Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionen (LiO) som
følge av at vi valgte å stå utenfor SiO. Vi
fikk ikke forhandlet frem en avtale der
partene ble enige. Kommunestyret vedtok i februar 2013 å fremme ny søknad
om medlemskap i LiO.



Årsverk av leger knyttet til forebyggende helsearbeid, herunder miljørettet
helsevern, er lav i forhold til sammenlignbare kommuner.
Oppdal vil i tida framover ha utfordringer knyttet til forebygging og helsefremmende tiltak. Intensjonen i samhandlingsreformen er å forebygge mer for å
reparere mindre.



Årsverk av leger og fysioterapeuter
knyttet til beboere i sykehjem er lav.
Som følge av at pasienter blir tidligere
utskrevet fra sykehus, møter vi også her
utfordringer med dagens legeressurs.



Videre har flere rehabiliteringsinstitusjoner og andre rehabiliteringstilbud
blitt nedlagt som følge av samhandlingsreformen. Det betyr at pasienter i større
grad krever fysikalsk
behandling og oppfølging, både i institusjon og i hjemmet.

Kommunehelse
Dekningsgrad
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten
Forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.
Diagnose, behandling og re- /habilitering
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere.
Institusjoner
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Årsverk leger pr 1000 plasser i institusjon
Årsverk fysioterapeuter pr 1000 plasser i institusjon

Oppdal

Kostragruppe 11

Landet
uten Oslo

10,9
8,8

10,6
9

9,9
8,6

0,3

0,6

0,5

9,7
6,8

8,5
7,4

8
7,1

0,24
0,22
6,7
6,2

0,37
0,29
9,7
7,8

0,43
0,33
11,2
9

Langsiktig planlegging av samlokalisering, samhandling og kvalitative gode tjenester vil være
et viktig prioritert område for kommunen framover.
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BRUKERRESULTAT

Respektfull behandling - et kjennetegn
på brukernes tilfredshet i 2012
Her fanger vi opp status for tjenestene i
kommunen på et overordnet nivå:

Barn og unge (0-18 år), aktive voksne (19 -66 år)
og pensjonister (67-99 år). Framskrivingen tilsier
at andelen pensjonister vil øke jevnt mot 2025.

Hva er de viktigste hendelsene i 2012 som Andelen av yrkesaktive går ned, det samme gjør
kan fortelle noe om effekten av tjenestene andelen barn og unge. Utfordringene er å tilpasvi leverer.
se kapasiteten i tjenestene i forhold til aldersfor
Hva har vi fått til og hvilke resultater kan vi deling i befolkningen og til hvor folk bor.
vise til ut fra målene som er satt i det overordna målekartet og for tjenesteområde- Et utvalg av de viktigste hendelsene meldt fra
ne.
enhetene og resultat fra brukerundersøkelsene
er samordnet her til tjenesteområder og aldersKritiske suksessfaktorer for gode tjenester til bru- grupper.
kerne er:
Brukerundersøkelsene er et bilde på kvaliteten

Tilstrekkelig tjenestetilbud
på tjenesteytingen slik brukerne opplever den.

God kvalitet og avklart forventningsnivå
Nøkkeltall fra KOSTRA gir her statistikk om dekningsgrad, prioriteringer og måloppnåelse i komAlderssammensetningen i befolkningen gir fømunen sammenlignet med kommunegruppa vi
ringer for hva slags tjenester folk i kommunen
tilhører. Hendelsene er likeså et bilde på tiltak og
har behov for. Vi har delt befolkningen i tre alresultat som gir ønsket effekt.
derskategorier.
Alderskategorier

2013

2017

2021

2025

Barn og unge (0-18 år)

24 %

22,5 %

22,1 %

22,1 %

Aktive voksne (19-66 år)

60 %

59,8 %

58,9 %

57,8 %

Pensjonister (67-99 år)

16 %

17,7 %

18,9 %

20 %
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Oppvekst barn og unge - Tidlig innsats
Tidlig innsats betegner både innsatsen som settes inn på et tidlig tidspunkt i et menneskes liv, og
at det gripes tidlig inn i forhold til en problemstilling som oppstår eller avdekkes i løpet av oppveksten eller opplæringen. Tidlig innsats kan knyttes både til forebygging og til prinsipper om
tiltak/behandling på lavest mulig nivå. Ved å sette inn tiltak tidlig kan en unngå eller redusere
behovet for kommunale tjenester videre i livsløpet.
Oppdal

Kostragruppe 11

Landet uten
Oslo

94
97

86
98

81
97

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 1. skoletrinn

101
104
83

92
92
125

91
92
90

Åpningstid helsestasjon for ungdom. Sum timer per uke.
Åpningstid helsestasjon for ungdom per 1000 innbyggere 13-20 år
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år.

2
2,8
15,5
4,4
11,1

..
..
11,2
6,7
4,5

..
..
11,2
5,7
5,5

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
Andel spedbarn som har fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke



Oppdal kommune har betydelig høyere
jordmordekning enn sammenlignbare
kommuner. Dette skyldes avtale om
følgetjeneste, en tjenesteavtale mellom
St. Olav og kommunen.



Tallene viser en relativt lav legedekning i
det forebyggende arbeidet i helsestasjonen.



Barnevern
Dekningsgrader
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år
Produktivitet
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Andel undersøkelser som fører til tiltak
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

Kommunen har en barnevernstjeneste
som over tid har fulgt opp alle lovkrav.
Dette kommer også fram gjennom halvårsrapportering og ved tilsyn med tjenesten i 2012.

Oppdal

Kostragruppe 11

Landet uten
Oslo

4,3
6,5
5

:
:
:

3,9
4,8
3,7

27,8
44,4
3
0
100

:
:
3,4
:
:

18,8
48,1
3,3
24,3
81

15

BRUKERRESULTAT
Oppdal

Barnehager
Dekningsgrader
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 0-5 år med barnehageplass
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år
Andel plasser i åpen barnehage i forhold til innbyggere 0-5 år
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage
Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke
Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til innvandrerbarn 0-5 år
Utdypende tjenesteindikatorer
Andel ansatte med førskolelærerutdanning
Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning
Andel styrere med annen pedagogisk utdanning
Andel pedagogiske ledere med annen pedagogisk utdanning
Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen ped. utd.
Andel ansatte menn til basisvirksomhet i barnehagene
Antall barn per årsverk
Antall barn korr. for alder per årsverk til basisvirksomhet i kom. barnehager
Antall barn korr. for alder per årsverk til basisvirksomhet i priv. barnehager
"Tilrettelagte tiltak"
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud, ift. til alle barn i bhg.
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud i kommunale bhg.
Tilgjengelighet
Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag


Barnehagene kjennetegnes av stabilitet og 
gjennomgående god kompetanse i hele
personalgruppa, jfr. utdypende
tjenesteindikatorer.



Dekningsgraden og antall barn per årsverk
forteller at de kommunale barnehagene
har stor grad av brukertilpasning. Foreldre
kan kombinere utvidet omsorgspermisjon
eller tidskonto-ordning med deltidsplass i
barnehagen. Dette fører til flere barn per
årsverk fordi barnehagene har full utnyttelse av kapasiteten.

KostraLandet
gruppe 11 uten Oslo

93
80,5
6,2
83,6
100
3,1
28,2
82,5
17,5
88,6

90,6
77,1
3,5
80
97,4
0,6
54,3
89,8
10,2
72,5

90,8
77,2
4,2
81,1
97,1
1,4
50,8
94,1
5,9
65,9

36,2
6,3
92
13,3
0
40
4,5

33,3
3,3
88,2
9,5
3,2
33,4
5,8

33,7
3,5
87,1
6,5
4,4
28,5
7,5

8,7
6,5

6,3
6,4

6,2
6,5

13,4
25,2

13,4
13,4

15,4
15,7

90,9

66,8

58,5

Flere barn som går på deltidsplass utløser
lovkravet om større andel førskolelærere
blant de ansatte.

Høgmo barnehage
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Resultatene fra brukerundersøkelsene i helsestasjon, barnevern, barnehage og skolefritidsordning
forteller at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudet, tjenestene scorer høyt på resultat for
brukerne, respektfull behandling og tilgjengelighet.

Hendelser:


Full jordmorberedskap i 2012 og alle
nybakte foreldre får tilbud om hjemmebesøk fra helsestasjon etter hjemkomst fra barsel.



Full barnehagedekning året rundt, et
innfridd lovkrav - barnehageplass kan
tildeles på dagen.



Stor økning i antall ett-åringer i barnehagene utfordrer opprettholdelsen av
kvaliteten og ressurstildelingen. 38%
av barna i barnehagen er i aldersgruppa 0-2 år i 2012, en betydelig omstilling på noen få år.



Alle barnehagene har gjennomført
opplæringsprogram som innebærer
forpliktelse til å arbeide løsningsfokusert med barn og familie, dvs. at barnehagene møter barna hvor de står i
sine liv og at de sammen med foreldre
leter etter muligheter, styrke og løsning. De pedagogiske lederne har et
særlig ansvar for at barnehagene

utvikler LØFT til å bli redskap for å løse
utfordringer tidlig. Skolene starter
dette programmet i 2013.


Det er etablert 3-part samarbeid mellom foreldre, helsestasjon og barnehage for barn som trenger ekstra innsats.



Lavterskeltilbud kalt Familiesenter i
regi av helsestasjon ble etablert som
prosjekt i 2012. Dette er et ledd i tidlig
innsats og for å øke tilgjengeligheten
for flerfaglig bistand/støtte til foreldre , barn og unge. Helsesøstertjenesten er også til sted på alle skolene til
faste tider.



Tjenestene i helse og familie hadde i
2012 ingen venteliste, folk får hjelp
når de søker om hjelp og brukertilfredsheten er meget god. Barnevernet
hadde ingen avvik eller merknader ved
tilsynet fra Fylkesmannen.
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Oppdal

Grunnskoleopplæring
Dekningsgrader
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 1.-4. trinn
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 5.-7. trinn
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, 8.-10. trinn
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Skolefritidstilbud
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO
Andel av 6 åringer som fortsetter i SFO andre året

KostraLandet
gruppe 11 uten Oslo

3,1
1,5
7,4
3,2
9,3
10,2
16,5

3,9
0,9
10
6,4
11,6
12,8
19

5,5
2,9
8,6
5,7
9,8
11,2
18

11,5
10,7
11
12,9
98,9
41,7

12,2
11,7
11,4
13,5
98,1
..

13,5
13,1
12,8
14,6
97,9
39,9

40,3
90

49,3
90,5

60
95

Hendelser:




Vi ligger under landsgjennomsnittet (8,6%) 
og kommunens mål (8,2%) for andel elever
i grunnskolen som får spesialundervisning.
Resultatet for 2012 er 7,4 % for Oppdal
kommune. Vi ligger også under landsgjennomsnittet i forhold til andel timer til
spesialundervisning. Fokus på tidlig innsats 
har ført til flere enkeltvedtak om
spesialundervisning i barnehagene. Det
arbeides for at det skal bli færre på mellomtrinn og ungdomstrinn. Målet er en
ressursforskyvning fra reparering til tilpasning og forebygging. En slik forskyvning
kan på sikt utfordre enhetene om en

omforent omfordeling av ressurser.
Resultatene for de nasjonale prøvene i
lesing og regning på barnetrinnet viser en
nedgang fra tidligere år og er ikke i samsvar med måletallene som barneskolene
har satt seg. Skolene har i evalueringen av
resultatene satt inn konkrete tiltak med
spesielt fokus på øving i grunnleggende
ferdigheter. I 2012 var andelen elever på
mestringsnivå 1 i lesing 27% og i regning
33%. Målet er at andelen elever på
mestringsnivå 1 i disse ferdighetene ikke
skal over 20%.

Resultatene for de nasjonale prøvene for
8.trinn på ungdomsskolen viser at elevene
har gode basisferdigheter i overgangen fra
barnetrinn til ungdomstrinn. Resultatene
ligger over fylkes- og landsgjennomsnittet.
Oppdal ungdomsskole ligger også i 2012
over fylkes- og landsgjennomsnittet i
grunnskolepoeng, ( dvs. samlet poengsum
av avsluttende karakterer delt på antall
karakterer multiplisert med 10). Dette er
et positivt bilde på kompetansenivået til
avgangskullet i grunnskolen.
Grunnskolen har også meget gode resultater i den årlige nasjonale Elevundersøkelsen. Undersøkelsen gir et bilde av elevenes
opplevelse av sitt læringsmiljø. Barnetrinnet har hatt en positiv utvikling i arbeidet
mot mobbing. Det arbeides daglig og systematisk med dette. Ungdomstrinnet vil
arbeide for at resultatene skal bli bedre på
flere punkter, det gjelder mobbing, motivasjon, faglig veiledning og trivsel med
lærerne. Oppdal ungdomsskole har
tidligere vært en MOT-skole og den uttrykker derfor glede med at Oppdal kommune
nå har blitt MOT-kommune fra 2013.
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Brukere med situasjonsbetinget behov og særskilte behov i alderen 17-67 år
Det er gjennomført brukerundersøkelse for
psykisk helsetjeneste for brukere over 18 år, her
benyttes en fire-delt skala og ikke seks-delt skala
som i de øvrige brukerundersøkelsene. Den
psykiske helsetjenesten scorer høyt på
respektfull behandling (3,8) og
helhetsvurderingen fra brukerne er 3,5.
Dagtilbudet i psykisk helse har mange brukere, i
dag oppleves arealet for lite i forhold til bruken.

Ny GIV er en nasjonal dugnad for å øke
gjennomføringen i videregående opplæring.
Denne "GIVEN" har fungert lokalt over flere år,
andel frafall i videregående skole er fortsatt
svært lav i Oppdal.

Men Oppdal har ungdom med særskilte og
situasjonsbetingede behov som trenger bistand
og tilrettelegging i forhold til både aktivisering,
sysselsetting og bolig. Boligsosial handlingsplan
I det overordna målekartet er disse indikatorene etterspør boliger til 30 yngre brukere med ulike
behov. I tillegg bør det bli et tettere samarbeid
målt og også omtalt under levekår;
mellom psykisk helsetjeneste og

Andel frafall i videregående skole
hjemmetjenestene om boveiledning for denne

Andel arbeidsledige
gruppa.

Andel uføre

Sosialtjenesten

Oppdal

KostraLandet
gruppe 11 uten Oslo

Dekningsgrader
Sosialhjelpsmottakere

135

:

244

2

:

2,4

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år

3,4

:

3,9

Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år

3,3

:

3,6

Årsverk i sosialtjenesten

3,35

6,37

10,16

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger

0,49

0,76

0,98

7467

:

..

Gjennomsnittlig stønadslengde

4,4

:

..

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år

3,4

:

..

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år

4,7

:

..

Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

43

:

80

Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer

31,9

:

32,8

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde

45,2

:

44

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere

Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned
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Eldre brukere
Kommunestyret har i lengre tid prioritert kapasitetsutvidelse innen eldreomsorgen, det gjelder både investering og grunnbemanning.
Oppdal

Pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstjenestene samlet
Personell
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning
Hjemmetjenester
Dekningsgrader
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over
Dekningsgrader boliger til pleie- og omsorgsformål
Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år og over
Andel beboere i bolig m/ heldøgns bemanning
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning
Institusjoner for eldre og funksjonshemmede
Prioritering
Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester
Dekningsgrader
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av bef. 80+
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon
Andel beboere 80 år og over i institusjoner
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Andel beboere i institusjon av antall plasser (belegg)
Utdypende tjenesteindikatorer for institusjoner
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc


Oppdal Kommune har valgt en omsorgs- 
strategi der målet er at eldre skal kunne
bo hjemme så lenge som mulig. Dette
innebærer en stor innsats med hjemmebaserte tjenester for eldre, syke og pleietrengende som i utgangspunktet kunne ha
hatt sykehjemsplass. Kommunen satser på
heldøgns omsorgsboliger som betjenes av
hjemmetjenestene.

KostraLandet
gruppe 11 uten Oslo

75

73

74

10
78
419

24
82
359

20
74
341

5,3
13,5

6,3
12,2

6,2
12,1

53,5
60,6
5,6

46,9
48,4
4,6

41,9
49,1
4

18,5

17,3

17,9

16,9
29
4,6
82,3
..
14,3
104,8

18,1
29
6
75,7
1,7
14,2
97,2

18,4
29
5,6
71,6
1,7
13,8
98,2

13,3
16,7
1,7
0,24
0,22
100
100

14,4
27,2
5,2
0,37
0,29
93,6
82,3

16,4
23,2
5,7
0,43
0,33
93,2
80,9

Oppdal Kommune har en brukergruppe
med voksne psykisk utviklingshemmede
med omfattende bistandsbehov. Antall
ressurskrevende brukere er høyt sammenlignet med andre kommuner. Disse er
i stor grad med på å heve kostnadene per
tjenestebruker i hjemmetjenestene.
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Hendelser:












Styrking av grunnbemanningen innen hel- 
se og omsorg har ført til større stabilitet
og kontinuitet i arbeidet med brukerne og
pasientene og mindre arbeidsrelatert sykefravær. Dette har hatt mye å si for utvikling av kvaliteten på tjenestene. Enhetene
står overfor et omfattende arbeid med
demensomsorgen og dagaktivisering, hvor
det kreves faglig kompetanse, stabilitet og 
nytenkning.
Hjemmetjenestene og sykehjemmet har
gjennom tett samarbeid om brukere og
pasienter, gitt rett tjeneste til rett tid.
2012 er preget av effektiv tjenesteutmåling og tjenesteyting, saksbehandlingstiden har vært under 1 mnd.



Brukerundersøkelsen for pårørende og
pasienter ved sykehjemmet forteller om
høy grad av tilfredshet, resultatet ble
bedre på alle dimensjonene sammenlignet
med året før. Respektfull behandling har
en score på 5,2 og helhetsvurderingen av
tjenesten er på 4,9.
Enhetene i helse og omsorg har stort fokus på kvalitet og har i 2012 arbeidet med
brukerhåndbok, ernæring, kvalitetssystem
og dokumentasjon, demens og bruk av
tvang og makt.
Enhetene har ukentlig trim-/musikk-/
erindrings- og kulturelle aktiviteter både
på egen hånd og i samarbeid med frivillige
lag og organisasjoner.

Hjemmetjenestene har hatt en gjennomgang av brukere og tjenesteutmåling avstemt etter behov og funksjonsnivå som
har gitt resultater.

Hjemmetjenestene og sykehjemmet har fra 2013
blitt med i det nasjonale utviklingsprogrammet
"Saman om ein betre kommune" for å styrke
kvaliteten på tjenestene. Vi ser at mye deltid er
Hjemmetjenestene og opplæring og bolig uheldig for kvaliteten på tjenestene og muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent
har lagt grunnlaget for sammenslåing av
enhetene til én enhet fra 01.01.2013. Ny arbeidskraft. Dette er det god dokumentasjon
organisasjonsstruktur er etablert med en- på. Ved at flere jobber heltid vil brukerne oppleve større forutsigbarhet og trygghet i hverdagen.
hetsleder og 7 mellomledere.
Brukerne får færre å forholde seg til og møter
Pasientbelegget på sykehjemmet har end- ansatte som de kjenner godt og som kjenner
ret seg som følge av samhandlingsreforderes situasjon. Dette er en utfordring vi må ta
men ved mottak av mer behandlingskre- fatt i, også sett i lys av at vi får en vekst i andelen
vende pasienter. Det meste av kapasiteten eldre og nedgang i gruppa yrkesaktive og barn
har allikevel vært bundet opp av brukere og unge.
med langtidsopphold. Vi ser en økende
forekomst av demens og demensatferd i
omsorgtjenestene.
Det er betalt for 79 døgn for utskrivningsklare pasienter som sykehjemmet ikke har
klart å ta i mot.

Oppdal Helsesenter
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Åpenhet og etikk, likeverd og
helsefremmende arbeidsmiljø
Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprinsippene verdibasert ledelse, åpenhet og etikk, lærende organisasjon, attraktive, inkluderende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift. Vi vil ha et omdømme
som gjør at dyktige medarbeidere velger Oppdal kommune som arbeidsgiver. Den enkelte medarbeider skal ha nødvendig kompetanse slik at kommunen kan gi et godt tjenestetilbud til sine innbyggere.
Arbeidsgiverstrategi
Oppdal kommune startet arbeidet med arbeidsgiverstrategi våren 2012. Det er lagt stor vekt på
at arbeidsgiverstrategien skal være en felles referanseramme for ledere, tillitsvalgte og medarbeidere samt et overordnet og strategisk dokument.
Strategien skal konkretisere kommunens mål og
de verdier vi ønsker skal føre til et godt omdømme. Oppdal kommunes verdigrunnlag er: Raushet, ansvarlighet, mot og kreativitet.

prosesser. I løpet av året er det gjennomført systematisk opplæring i det nye lederverktøyet.

Etikk og varsling
I henhold til krav i arbeidsmiljøloven har Oppdal
kommune etablert interne rutiner for varsling.
Rutinene er en del av kommunens etiske retningslinjer og er integrert i kommunens HMSrutiner. I 2012 var det ingen saker til behandling.

Vi skal ha ledere som holder fokus på vårt verdi- Kompetanse
grunnlag og som er i stand til å få fram det beste Hendelser:
hos våre medarbeidere. Ledelsesutvikling har
vært og er et område vi har stort fokus på.

Innenfor helseenhetene er det gjennomført kurs /kompetanseheving innen deHendelser:
mens/psykiatri, sår, Eden omsorg, etiske
refleksjonsgrupper, palliativ behandling,

Høsten 2012 var enhetsledere, mellomleHACCP (kvalitetsutvikling på kantine), løft
dere, fagledere, hovedtillitsvalgte samt
og forflytningskurs ved ETAC.
rådmannens stab samlet for å jobbe med 
En sykepleier har startet på videreutdaninnholdet i strategidokumentet. Det ble
ning i diabetes og en sykepleier avsluttet
satt ned grupper som jobbet med hvert sitt
våren 2012 videreutdanning i geriatri.
innsatsområde. Dokumentet er overordHøsten 2012 startet to opp med videreutnet og skal vise retningen for hvordan vi
danning innen psykisk helsearbeid.
arbeider/ den praksisen Oppdal kommune
følger.

Assistentene og hjemmehjelpere er opp
Det er gjennomført ledelsesutviklingsprofordret til å få realkompetansevurdering
gram for alle mellomledere, fagansvarlige
med sikte på å kunne ta fagbrev som helog teamledelse på den enkelte enhet. Utsefagarbeider eller renholder. Fire ansatte
viklingsprogrammet fokuserer på personlig
i hjemmetjenesten har startet med teorien
utvikling og ferdighetstrening.
og vil, med bestått teorieksamen, kunne ta
fagbrev i løpet av 2013.

På slutten av 2011 og 2012 er det tatt i
bruk lederverktøy som Visma Enterprise

Tidlig innsats i forhold til barn har vært et
(økonomi/personal) og Visma Travel. Dette
satsningsområde. For ansatte i barnehager
for å øke fokus på arbeidsflyt, gjenbruk av
og skolene er det i løpet av vår og høst
data som reduserer behovet for manuelle
2012 arrangert opplæring i LØFT
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(løsningsfokusert tilnærming). Barnevernet har gjennomført kompetansetiltak
som deltagelse i KS sitt effektiviseringsnettverk for interkommunale barneverntjenester, "Faglig løft for PP-tjenesten".

Turnover

Det har vært fokus på fagkurs i tekniske
enheter. Risikovurdering for vannverk,
"elektro for ikke-elektrikere" , "asbest på
avfallsmottak" og håndtering av plantevernmidler.

Konkurransedyktige betingelser
Hendelser:



Renholdere har fått vurdert sin realkompetanse og tre er nå i gang med teoriopplæring med fagbrev som mål.



Det er innført digitalt krisehåndteringsverktøy med eget varslingssystem i
forbindelse med beredskap. Det er
gjennomført opplæring i verktøyet.

Det sluttet 41 personer i løpet av året fordelt på
25 kvinner og 16 menn. I tallet er det ikke tatt
med ansatte som er ute i permisjoner. Oppdal
kommune har ingen rutiner på å måle turnover.



Lærlinger
Oppdal kommune er godkjent som lærebedrift
og det er satt fokus på å tiltrekke seg søkere til
læreplassene. Lærlingene er fordelt på tre ulike 
lærefag, helsefag, barne- og ungdomsarbeider og
IKT. En representant fra Oppdal kommune gjennomfører hvert år et besøk på Oppdal videregående skole, linje for helsefagarbeidere, for å rekruttere lærlinger til faget.

Lønnsoppgjøret 2012 var et hovedoppgjør
der det ble ført forhandlinger i alle kapitler. For medarbeidere i kapittel 3, 4 og 5
utgjorde årets lønnsoppgjør i gjennomsnitt
en økning på 4,6 %.
Kap 3: Regulerer lønn for kommunens
ledere. Kun lokale forhandlinger
Kap 4: Regulerer lønn for de fleste ansatte
i kommunen. Både sentrale og lokale forhandlinger.
Kap 5: Regulerer lønn for ansatte i spesialiserte stillinger med høyere utdanning.
Kun lokale forhandlinger.
Oppdal kommune har gitt kompetansetillegg til flere medarbeidere i 2012. For å
søke på kompetansetillegg forutsettes det
at videreutdanningen er relevant, at vedkommende benytter kompetansen i arbeidet og er gjennomført i samarbeid med
enhetsleder.

Rekruttering
Oppdal kommune har elektronisk søkesystem
som gjør at vi har god oversikt underveis i rekrutteringsprosesser. I 2012 hadde vi 143 tilsettinger, faste og vikarer, med en kjønnsfordeling på 84 kvinner og 59 menn. Nytilsettingene er
i hovedsak innen skole og helseenhetene.

Lønnsutvikling og likelønn
Menn tjener fortsatt mer enn kvinner. Innad i
noen enheter kan det synes som om forskjellene
er meget stor. Forklaringen kan ligge i kompetansekrav i forhold til hvilken type arbeid som utføres. Årsaken til at lønnsgap opprettholdes har
også sammenheng med tillegg som gis i form av
prosent.

Gjennomsnittslønn alle ansatte
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Likestilling
I 2012 utgjorde kvinner 82,3 prosent av ansatte i Oppdal kommune. Tallene er stabile i forhold til
2011 (81 %). Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere.
Enhet

Plan og forvaltning
Stab og støtte
Pleie og omsorg
Barneskoler/SFO
Oppdal u.skole
Barnehagene
Kommunalteknikk
Bygg og eiendom
Helse og familie
Totalt

Kvinne
2011

Mann
2011



Mann
2012

Ansatte

Årsverk

Ansatte

Årsverk

Ansatte

Årsverk

Ansatte

Årsverk

8
20
293
93
33
38
1
17
33
536

6,5
17,2
159,3
60,1
27
27,5
0,2
9,8
26,2
333,8

32
7
18
25
18
1
13
10
6
130

11
7,3
8,3
20,7
13,7
1
10,3
9,5
2,9
84,7

11
19
268
70
27
30
1
12
31
469

9,9
16,8
166
55,3
21,8
25,4
0,27
9,91
25,9
331,3

11
8
14
22
17
1
11
9
4
97

8,32
7,5
8,37
19,9
14,1
1
10,9
9,15
2,7
81,9



Likeverd


Kvinne
2012

Fordelingen av heltids-/deltidsansatte
mellom kjønn har vært tilnærmet uendret
de siste årene. Kvinner har hatt og utgjør
fortsatt det store flertall av deltidsansatte.
Den største andelen finner vi i helseenhe- 
tene.
Kommunen ansatte 84 kvinner og 59
menn i 2012.

Enhet



Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid ble revidert i 2012. Hovedmålet
er at det skal tilsettes i 100 %. Ansatte i
Oppdal skal ikke ha mindre enn 50 %
stilling.

Deltidsstillinger, mindre enn 50 % i 2011:
15 (0,22%)menn og 63 kvinner (0,94%).
Deltidsstillinger, mindre enn 50 % i 2012:
10 (0,18%)menn og 53 (0,93% )kvinner.

2011

2012

Ansatte

Årsverk

Ansatte

Årsverk

Plan og forvaltning

40

17,5

22

18,22

Stab og Støtte

27

24,5

27

24,3

Pleie og omsorg

311

167,6

282

174,37

Barneskoler/SFO

118

80,8

92

75,2

Oppdal u.skole

51

40,7

44

35,9

Barnehagene

39

27,5

31

26,4

Kommunalteknikk

14

10,5

12

11,17

Bygg og Eiendom

27

19,3

21

19,06

Helse og fam.+NAV

39

29,1

35

28,6

666

417,5

566

413,22

Totalt
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Seniorpolitikk

Arbeidsmiljø

Oppdal kommune skal legge til rette for å være
en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. På den måten beholdes kompetansen lengst mulig i organisasjonen.
Våre seniorpolitiske retningslinjer består av
holdningsskapende tiltak og ekstra fridager.

Oppdal kommune har som mål å ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og
helsefremmede.

Hendelser:


Det totale sykefraværet er redusert fra 8,2
% i 2011 til 5,9 % i 2012.



Kommunen hadde i 2012 totalt 65 ansatte 
i alderen 62 t.o.m. 70 år. Disse 65 utgjør
14 % av 467 ansatte . Fordeling på kjønn:
44 kvinner og 21 menn.
Det har ikke tidligere vært rutiner for å
måle antall medarbeidere over 62 år, det
er derfor ingen statistikk på tidligere år.



I 2012 var den gjennomsnittlige avgangsalder i Oppdal kommune på 61 år. Fordelingen var 1 med delvis AFP (62-64), 4 med
100 % alderspensjon, 8 med delvis ufør og

4 med 100 % uførepensjon.

Arbeidet med å holde sykefraværet ned og
øke nærværet har hatt et kontinuerlig fokus i hele organisasjonen. Rapportering
sendes til alle enhetene hver måned og
Arbeidsmiljøutvalget orienteres . IAavtalen som kommunen underskrev første
gang i 2002 ble underskrevet på nytt i
2011. IA-målene er revidert og har en varighet til og med april 2014. Måltallet for
nærvær er 94 % for hele organisasjonen.
Enhetene har satt seg egne mål.

Hendelser:



I 2012 valgte 99,7 % av våre medarbeidere
mellom 62 og 70 år å fortsette i jobb.

Fravær
Kjønnsfordelt egenmeldt og legemeldt i %

01.07.2011 ble det innført nye myndighetskrav for oppfølging ved sykefravær.
For arbeidsgiver, arbeidstaker og sykemelder medførte dette til større ansvar for
oppfølging. Det er laget egne rutiner for
oppfølging. I tillegg har helseenhetene
søkt om og fått midler fra NAV til innkjøp
av et eget oppfølgingsprogram via Infotjenester.
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Oppdal kommune har gjennomført utviklingsprogram for mellomledere og fagansvarlige.



Våren 2012 ble det satt spesiell fokus på
helseenhetene, da disse hadde et forholdsvis høyt fravær. Vi inngikk et samarbeid med NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter. Strategien for arbeidet ble lagt
sammen med enhetsledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud. Det har
vært to samlinger med alle ansatte med
fokus på den enkeltes ansvar, tilrettelegging og oppfølging.

Fraværsdager

Mangeårig enhetsleder i Oppdal kommune, Monica Flor, gikk i 2012 over i
pensjonistenes rekker. Hun ble takket av i kommunestyret av ordfører Ola
Røtvei.
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Svakere driftsmargin
- redusert lånegjeld
Regnskapet for 2012 ga et netto driftsresultat på 20,5 millioner, noe som tilsvarer en
netto driftsmargin på 4,3 %. Dette var 5,2 millioner svakere enn i 2011, men vesentlig
sterkere enn budsjettert. Hovedgrunnen til at vi kom ut bedre enn budsjettert var at enhetene ikke brukte opp alle bevilgningene. Et lavt investeringsnivå førte til at lånegjelden
ble redusert med nesten 25 millioner.

Hovedtall fra regnskapet (1.000 kr)
Driftsregnskapet:
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Finansutgifter
Motpost for avskrivninger
Netto driftsresultat
Netto avsetning til fond
Overført investeringsregnskap
Regnskapsmessig mindreforbruk
Andre hovedtall:
Investeringer i anleggsmidler
Bruk av lånemidler
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Akkumulert premieavvik
Langsikt lånegjeld

Regnskap
2009
396 056
-391 615
4 441
19 878
-31 071
23 588
16 836
-12 135
-4 468
233

Regnskap
2010
426 274
-414 657
11 617
14 469
-31 179
25 160
20 067
-8 714
-9 420
1 933

Regnskap
2011
456 789
-440 282
16 507
18 621
-35 895
26 450
25 683
-10 742
-12 806
2 135

Regnskap
2012
480 262
-460 777
19 485
12 232
-38 746
27 483
20 454
-16 657
-3 124
673

39 446
25 562
146 982
51 664
25 820
25 206
10 412
9 738
12 413
282 720

66 254
55 396
164 749
55 557
28 790
26 922
12 799
9 452
13 327
319 698

77 439
58 995
170 685
51 006
35 324
25 397
14 727
8 678
13 627
354 193

22 713
13 501
174 738
56 783
43 801
29 206
11 759
6 949
22 117
329 298

Budsjett
2012
460 560
-450 779
9 781
11 800
-39 043
27 000
9 538
-539
-8 999
0
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Finansielle nøkkeltall

2010

2011

KostraLandet ex
gruppe 11 i
Oslo i
2012
2012
2012

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter

2,7 %

3,6 %

4,1 %

2,3 %

2,1 %

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter

4,7 %

5,6 %

4,3 %

2,0 %

2,6 %

-4,4 %

-5,4 %

5,6 %

-2,7 %

-3,3 %

3,9 %

3,8 %

5,5 %

3,7 %

3,3 %

Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter

75,0 %

77,5 %

68,6 %

84,3 %

84,3 %

Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter

97,8 % 107,3 % 110,1 %

117,6 %

109,5 %

Arbeidskapital i % av driftsinntekter

25,6 %

26,0 %

24,2 %

17,2 %

21,3 %

0,5 %
6,8 %

0,5 %
7,7 %

0,1 %
9,1 %

0,1 %
3,3 %

0,4 %
5,0 %

Oppdal

Overskudd før lån og avsetn. i % av driftsinntekter
Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter

Akkumulert regnskapsresultat i % av driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Netto driftsmargin
Netto driftsmargin er det samme som netto
driftsresultat i prosent av inntektene. Netto
driftsresultat viser hvor mye som står igjen av
inntektene etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Netto driftsmargin er den mest
sentrale størrelsen for å måle om kommunen
setter tæring etter næring. For å sikre en forsvarlig økonomiforvaltning hvor formuen ikke blir
forringet, er det anbefalt at netto driftsmargin
minst må være 3%. Driftsmarginen blir blåst opp
i år med stort investeringsomfang, ettersom
momskompensasjonen for investeringer kommer
som en driftsinntekt. Derfor bør man ha mest
fokus på hva driftsmarginen viser, etter at disse
inntektene er korrigert. Kommer den under 1,5%
har man ikke en bærekraftig økonomi på lang
sikt. I tillegg må man være bevisst på at det kan
være bindinger på de pengene som ligger i driftsresultatet. En netto driftsmargin på 4,3% var noe
svakere enn i 2011, men likevel godt over

forsvarlighetsgrensen. Ser man bort fra momskompensasjon for investeringer, havnet vi på
3,6%. Luker vi i tillegg bort pengene som vi var
pliktig til å avsette til bundne fond stod vi igjen
med en underliggende netto driftsmargin på
2,8%.
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Gjeldsgrad

Investeringer

Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor betydning for den økonomiske handlefriheten. Lånene som vi allerede har pådratt oss avgjør hvor
mye av inntektene som allerede er bundet opp
til rente- og avdragsbetjening. Et lavt investeringsnivå gjorde det mulig å redusere lånegjelden, og i forhold til inntektene utgjorde den
68,6% ved årsskiftet. Sammenlignet med andre
kommuner er ikke dette avskrekkende mye.

I kommuneregnskapet skilles det mellom investeringsformål og driftsformål. Investeringer kan
lånefinansieres. Dette til forskjell fra ordinære
driftsutgifter, som det er forbudt å dekke opp
med lån. I 2012 hadde vi lavt investeringsnivå i
forhold til de tre foregående årene. Det ble gjennomført investeringer for 22,7 millioner, fordelt
på 38 ulike prosjekter. Etter at Aune barneskole
sto ferdig høsten 2011 har BOAS-utbyggingen
vært den neste store utbyggingen. Selv om byggingen kom i gang i fjor, vil hovedvekten av kostnadene først komme i 2013.

Fondsbeholdning

Finansposter

Fondsmidlene økte med 7 millioner til 91,1 millioner. Pengene som står på fond er gruppert i
forhold til hvilke formål de kan brukes til. De
bundne fondsmidlene kan bare brukes til bestemte tiltak. Dermed er det beholdningen av
disposisjonsfond og ubundne investeringsfond
som forteller mest om handlefriheten.

Størrelsen på finansutgiftene, renter og avdrag forteller hvordan forpliktelsene på lånegjelden
påvirker handlefriheten. Selv om gjelden økte
ganske mye frem til i fjor har vi ikke fått tilsvarende økning i renteutgiftene. Dette skyldes nedgangen i rentenivået. Men avdragsutgiftene har
økt. I 2012 ble aksjeutbyttet kraftig redusert i
forhold til nivået det har ligget på de siste årene,
og til sammen førte disse endringene til at netto
finansutgifter la beslag på 9,3 millioner mer i
2012 enn i 2011.
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Budsjettstyring
Enhetene:
Støttetjenester
Plan og forvaltning
Helse og familie
Opplæring og bolig
Hjemmetjenester
Sykehjemmet
Aune barneskole
Vollan skole
Drivdalen skole
Midtbygda skole
Lønset skole
Ungdomsskolen
Kommunale barnehager
Kommunalteknikk
Bygg og eiendom
NAV

Regnskap Regnskap Budsjett
2011
2012
2012 Overskridelse Besparelse
20 232
36 834
22 970
20 695
30 916
34 007
24 815
6 499
4 864
5 464
3 654
23 879
10 300
2 549
9 233
5 236

21 219
57 084
19 273
20 569
34 265
32 911
25 072
6 398
5 017
5 524
3 665
23 840
10 780
2 845
10 693
5 379

21 495
56 255
20 630
21 715
35 743
33 740
25 449
6 427
5 129
5 730
3 693
25 193
10 963
2 838
10 829
5 447

Andre rammeområder:
Tilleggsbevilgningsreserve

600

885

1 287

Politisk styring og kontroll
Opdal Kulturhus KF
Kirkelig sektor
Sum

3 348
9 621
3 584
279 300

3 094
9 943
3 860
302 316

2 982
9 943
3 860
309 348

Penger til drift fordeles som rammebevilgninger.
Hver enkelt enhet har ansvaret for å tilpasse
driften slik at rammen ikke overskrides, og har
samtidig myndighet til å flytte budsjettmidler
mellom de ulike områdene som enheten har ansvaret for.
For 2012 splittet kommunestyret bevilgningene
inn i 20 utgiftsrammer. Av disse lå 16 under kontroll av rådmannen, mens de 4 øvrige bestod av
tilleggsbevilgningsreserve, en ramme for politisk
styring og kontroll, midler til Oppdal kulturhus,
og ramme for kirkelig sektor.
Bare én enhet hadde et vesentlig overforbruk i
2012. Plan og forvaltning overskred bevilgningen
med 829.000, men dette skyldtes forhold som lå
utenfor enhetens kontroll. Like før regnskapsavslutning ble tilskuddssatsene til private barnehager etterkalkulert med bruk av faktiske tall for
hva de kommunale plassene kostet i 2012.
Reglene for hvordan pensjonskostnader skal beregnes i den sammenheng førte til at satsene ble
høyere enn budsjettert.

276

136
68

1,3 %
-1,5 %
6,6 %
5,3 %
4,1 %
2,5 %
1,5 %
0,5 %
2,2 %
3,6 %
0,8 %
5,4 %
1,7 %
-0,2 %
1,3 %
1,2 %

402

31,2 %

829
1 357
1 146
1 478
829
377
29
112
206
28
1 353
183
7

112

948

%-vis avvik

-3,8 %

7 980

2,3 %

I tertialrapport II signaliserte rådmannen at sykehjemmet neppe ville klare å holde seg innenfor budsjettrammen. Dette ble ikke tilfelle. Ved
hjelp av stram budsjettstyring, merinntekter fra
pasientene og lavere pensjonskostnader enn forutsatt, kom enheten ut med en budsjettbesparelse på 2,5% av rammen.
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Administrasjon og forvaltning
Kommunene er organisert på mange forskjellige
måter. Reglene for regnskapsføring skal likevel
sikre at KOSTRA-tallene er sammenlignbare. Innenfor området for administrasjon har ikke dette
vært enkelt. Reglene sier at administrative ledere
som leder andre administrative ledere skal føres
på administrasjonskoden, mens tjenesteledere
skal føres på tjenestekodene. For oss betyr dette
at enhetslederne og deres stab blir ført på kodene for de tjenestene de leder.
KOSTRA-tallene viser at Oppdal har relativt lave
kostnader innen alle funksjoner som inngår i begrepet administrasjon og styring, med unntak for
kostnadene til administrasjonslokaler. Dette kan
ha en viss sammenheng med høye energikostnader, hvor indikatorene fremdeles viser at vi har
en utfordring. Selv om stort energiforbruk både
kan forklares med klimatiske forhold og størrelsen på bygningsmassen, er det grunn til å stille

spørsmål ved kostnadseffektiviteten.
Oppdal har stor aktivitet innen byggesaks- og
oppmålingstjenesten på grunn av hyttebygging.
Gjennom omregningen til årsinnbyggere tar
KOSTRA-indikatorene hensyn til dette gjennom
et innbyggertillegg på 3 pr fritidsbolig. Både innenfor plansaksbehandling, byggesak og oppmåling viser indikatorene at Oppdal har en kostnadseffektivitet som står seg godt i forhold til
andre kommuner.
I Oppdal brukes det mye penger til kultursektoren. Hadde det blitt brukt like mye pr innbygger
som i landet som helhet, ville vi hatt 6,5 millioner
til andre ting. Delindikatorene viser at dette ene
og alene må tilskrives utgifter til kulturbygg. De
høye kostnadene skyldes ikke svak kostnadseffektivitet, men politiske prioriteringer.

Oppdal
Driftsutgifter til administrasjon og styring pr innb., herav
Politisk styring
Kontroll og revisjon
Administrasjon
Eiendomsforvaltning
Administrasjonslokaler
Driftsutgift til plansaksbehandling pr årsinnbygger
Driftsutgift byggesak pr mottatt søknad og melding
Driftsutgift byggesak pr godkjent kvm bruksareal
Driftsutgift kart og oppmåling pr årsinnbygger
Kommunale energikostnader pr innbygger
Netto driftsutgift til kultursektoren pr innbygger

4 074
395
97
3 107
64
410
166
7 143
113
135
1 060
2 797

KOSTRALandet ex
gruppe 11
Oslo
4 589
4 332
420
374
110
93
3 546
3 333
164
177
349
356
164
186
7 478
126
117
180
175
994
874
1 707
1 840
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Tekniske tjenester
En stor del av utgiftene til de tekniske tjenestene
blir betalt av brukerne, og utgiftene belaster dermed ikke de frie inntektene i like stor grad som
de andre sektorene. Målt som andel av kommunens netto utgifter blir utgiftene dermed lave.
Vannforsyning, avløpstjenester, renovasjon og
feiertjenester er såkalte selvkostområder, hvor
kommunen kan ta seg like godt betalt som hva
det koster å levere tjenestene. Også for boligutleie blir utgiftene i hovedsak dekket gjennom
sektorens inntekter. Når midlene som skal brukes til investering og drift ikke konkurrerer med
ande sektorers behov, - men kan overveltes til
brukerne, - kan dette lett bli en sovepute med
tanke på kostnadseffektivitet.

Samferdselssektoren blir derimot dekket
gjennom kommunens frie inntekter.
KOSTRA-indikatorene kan tyde på at vi har et
høyere kostnadsnivå på de tekniske tjenestene
som er omfattet av betalingsordninger enn de
som må konkurrere om bevilgninger. Selv om
dette kan ha mange andre forklaringer enn de
rent budsjettekniske, er det all grunn til å være
oppmerksom på problemstillingen.

Oppdal

KOSTRAgruppe 11

Landet ex
Oslo

Driftsutgift pr tonn husholdningsavfall

3 432

2 214

2 139

Driftsutgift pr innbygger tilkoblet kommunal avløpstjeneste

1 032

1 067

Driftsutgift pr innbygger tilkoblet kommunal vannforsyning

1 003

874

Driftsutgift pr km kommunal veg

92 484

93 346

118 380

Driftsutgift pr innbygger til kommunal veg

844

1 153

1 006

Driftsutgift til gatebelysning pr lyspunkt

485

586

638

46 731

32 695

38 133

880

743

628

Driftsutgift pr kommunalt disponert bolig
Driftsutgift til brann- og ulykkesberedskap pr innbygger
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Oppvekst
KOSTRA-indikatorene viser at vi bruker relativt
mye penger i de kommunale barnehagene både
målt i forhold til antall barn, og i forhold til antall
korrigerte oppholdstimer. Det synes som om
kostnadsforskjellen i stor grad kan forklares med
at vi har færre oppholdstimer pr årsverk. Dette
trenger ikke å bety at vi har svakere kostnadseffektivitet. Oppdal har en større utgiftsandel på
funksjonen for "tilrettelagte tiltak" enn snittet for
andre kommuner.
Større grad av tilrettelegging for barn med særskilte behov krever ekstra bemanning, og dermed
øker kostnadene. Men tallenes tale gir oss all
grunn til å være oppmerksom på kostnadsutviklingen for sektoren.

At vi har lave lønnskostnader pr elev virker som
et paradoks når vi samtidig vet at vi har høyere
lærertetthet enn gjennomsnittet. Hovedforklaringen er at vi har en ung lærerstab, og dermed
lavere lønnskostnader pr årsverk enn andre.
Målt pr bruker har Oppdal utgifter til SFOordningen som er mer enn 50% høyere enn gjennomsnittet. Dette skyldes organiseringen, ettersom vi har SFO-ordning på alle skolene, lavt brukertall på 4 av 5 skoler, og uforholdsmessig høye
administrasjonskostnader. Det siste ble det grepet fatt i da grendeskolene ble omorganisert fra
årsskiftet av.

Skolesektoren har totalkostnader pr elev som
samsvarer godt med gjennomsnittet for andre
kommuner. Men når tallene brytes ned ser man
at vi har lavere lønnskostnader og høyere kostnader til annen drift, - slik som skolelokaler og
undervisningsmateriell.
Oppdal
Kommunale barnehager:
Driftsutgift pr barn
Driftsutgift pr korr. oppholdstime
Utgift til lokaler og skyss pr barn
Korr. oppholdstimer pr årsverk
Skole:
Driftsutgifter pr elev , herav
lønnsutgifter
skolelokaler
undervisningsmateriell
inventar og utstyr
SFO-utgifter pr bruker

KOSTRA- Landet ex Oslo
gruppe 11

169 670
61
13 359
10 864

149 178
51
11 740
11 354

157 355
52
13 075
11 538

99 708
75 212
18 235
2 141
1 013
38 759

103 386
84 389
14 954
1 704
814
24 922

97 115
78 222
14 811
1 429
821
25 350

Aune barneskole
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Helse og Omsorg
Oppdal
Driftsutgifter til kommunehelse pr innbygger
Driftsutgift pr innb. 0-5 år, helsestasjon/skolehelse
Pleie og omsorg pr innb. 80 år og over, netto
Brutto driftsutgift pr mottaker av pleie og omsorgstjeneste
Brutto driftsutgift pr bruker av hjemmetjenester
Brutto driftsutgift pr plass i institusjon
Utgifter pr beboerdøgn i institusjon
Årsverk pr bruker av omsorgstjenester
Brutto driftsutgift pr sosialhjelpsmottaker
Barn med undersøkelse/tiltak i barnevernet pr årsverk

Eldreomsorgen legger beslag på en svært stor
del av de samlede bevilgningene. Flere sammenlignende analyser mellom kommunene
viser at det er betydelig forskjell på kostnadsnivået som ikke kan forklares med ulikt behov,
kvalitetsforskjeller eller ulik økonomisk evne.
Dette betyr at noen kommuner klarer å organisere driften smartere enn andre. KOSTRA-tallene
kan tyde på at Oppdal tilhører denne gruppen
hva sykehjemsdrift angår. Vi har relativt få sykehjemsplasser i forhold til den eldste aldersgruppen, noe som skulle tilsi at de som får plass har
stort omsorgsbehov. Til tross for dette er kostnadene, - både målt pr plass og pr beboerdøgn lavere enn i sammenligningsgruppene.

2 997
12 372
283 831
393 012
264 830
867 183
2 269
0,54
96 807
27,8

KOSTRALandet ex
gruppe 11
Oslo
2 953
2 603
8 416
7 287
321 668
339 698
346 959
356 599
211 008
213 814
916 166
959 213
2 717
2 809
0,48
0,48
82 352
18,8

Både for hjemmetjenestene og pleie- og omsorgstjenestene totalt sett har vi derimot kostnader pr bruker som ligger noe over snittet hos
andre kommuner. Den viktigste kostnadsdriveren for eldreomsorgen er årsverksinnsatsen, og
hovedforklaringen på at vi har høyere kostnader
er at årsverksinnsatsen pr bruker er større.

