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Årsmelding 2013

Rådmannens kommentar

På stø kurs
Gratulerer til alle våre medarbeidere, og takk for
god innsats i året som har gått. Dere har nok en
gang bidratt til å skape gode resultater. Regnskapet for 2013 viser et netto driftsresultat som er
over den forsvarlighetsgrensen vi har satt i økonomireglementet. Selv om det er over grensen er
det likevel noe svakere enn tidligere. Økonomisk
kontroll gir oss handlingsrom, og vi må tviholde
på vår tradisjon og kultur for solid økonomisk
styring. Når det er sagt så må enhetenes budsjettstyring fremheves i år også, da driften totalt sett
går i balanse.

le. Kartleggingen legger grunnlaget for å utvikle
arbeidsmiljøet, og gir et grunnlag for lederutvikling. Sammenlignet med resultatene i 2011 hadde
vi framgang på alle dimensjoner. På helhetsvurderingen der de ansatte spørres om hvordan de alt
i alt er fornøyd med arbeidssituasjonen sin er
snittet i kommunen på 5, på en skal fra 1-6. Det
er meget bra!

I 2013 hadde vi en lavere befolkningsvekst enn vi
har hatt de siste årene. Dette skyldes i hovedsak
at vi har hatt større utflytting enn før. Dette er et
faresignal som vi må ta på alvor. Små endringer i
folketallet vil gi store utslag på kommunens
inntekter som igjen vil påvirke tjenestetilbudet.

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen. Tjenesteutvikling og god dialog med
byggebransjen er meget viktig. Rådmannen vil
understreke betydningen av å utvikle Oppdal
sentrum. Dette er en forutsetning for en helhetlig
utvikling av oppdalssamfunnet og regionen, der
Oppdal er definert som et regionsenter. Oppdal
sentrum preges av byggeaktivitet og fortetting.
Bygging av ny E6 gjennom Oppdal sentrum er i
gang, og reguleringsplanarbeid er startet opp for
bl.a. å avklare utnyttelsen av de mest sentrale
områdene etter at E6 er flyttet. Rådmannen har
engasjert vinnerfirmaene bak Oppdal+ for å
konkretisere idéene om hvordan sentrum skal bli
seende ut. Vinnerfirmaenes forslag vil bli vurdert
videre i arbeidet for hele reguleringsplanområdet.

Å gjennomføre brukerundersøkelser er en viktig
del av dialogen med innbyggerne for å finne ut
hvordan kvalitetene på våre tjenester oppleves.
Vi gjennomfører undersøkelser hvert år på
forskjellige tjenesteområder. Vi har resultatene
fra følgende undersøkelser i 2013:
Hjemmetjenestene
Byggesak - tiltakshaver
Byggesak - næring
Ergoterapi og fysioterpitjenester
Interne tjenester

5,7
4,3
4,3
5,6
4,9

Tallet bak viser helhetsinntrykket for
tjenesteytingen på en skala fra 1 – 6, der 6 er
best. Dette er meget gode resultater som vi må
være stolte av. Resultatene for byggesak - næring
er verdt å merke seg fordi vi har beveget oss fra
en score i 2012 på 2,8 til 4,3 i 2013. Dette er en
undersøkelse som første gang ble gjort i 2012
som en kartlegging i kjølvatnet av det såkalte
«byggesaksbråket». Resultatet for 2013 viser at
det har vært arbeidet godt med å gjenskape
tilliten.

I 2013 har vi arbeidet med å styrke vår overordnede internkontroll. Det dreier seg om at internkontroll i større grad må være en del av den
ordinære ledelsen og virksomhetsstyringen.
Derfor har rådmannen arbeidet med et nytt kvalitets- og internkontrollsystem som er i tråd med
kommunestyrets vedtatte planstrategi for 20122016. Det er gjennomført opplæring i de fleste
enhetene, men også 2014 vil gå til opplæring og
oppfølging. I det videre arbeidet vil vi søke å
gjøre internkontroll og risikostyring til en integrert del av styringssystemet vårt.

I fjor gjennomførte vi medarbeiderundersøkelse i
alle enheter. Denne undersøkelsen har til hensikt
å kartlegge sentrale sider ved arbeidsmiljøet i
kommunen, - både det fysiske og det psykososia-
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Politisk organisering
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Kommunestyret
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Formannskapet
Driftsutvalget

2012
Antall møter
Antall saker
10
133
4
40
12
150
12
54
7
12
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2013
Antall møter
Antall saker
12
106
5
36
13
136
10
44
5
13

Administrativ organisering
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Internkontroll

Orden i eget hus
Det er avgjørende for god styring og handlekraft at kommunen har systemer og rutiner
som sikrer rådmannen betryggende kontroll over den samlede virksomheten. Kvalitetsstyring og internkontroll har følgende formål og hensikt:

Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen
sørge for at administrasjonen drives i samsvar
med lover, forskrifter og instrukser, og påse at
arbeidet skjer under betryggende kontroll.
Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen
av kommunestyrets tilsyn (med kontrollutvalg
og revisjon) og statens tilsyn med kommunen.








Internkontroll er de systemer og rutiner som
etablereres for å sikre tilstrekkelig styring,
måloppnåelse og etterlevelse av regelverk.
Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om
kontroll, men like mye om styring og læring.

regelverk og styringsdokumenter, forslag
til kvalitetsindikatorer og prosedyrer for
tjenesteområdene
HMS-håndbok for tjenesteområdene
Melde avvik
Behandle avvik med statistikkfunksjon på
tjeneste- og kommunenivå
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Årshjul for aktiviteter
Lokale kvalitetsdokumenter

Risiko og sårbarhet
Kommunestyret vedtok i 2011 en overordnet
risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunnlaget for alt arbeid med samfunnssikkerhet i
kommunen.

Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å
sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer i
linjen med klare fullmakter og ansvarsområder
gjennom delegeringsreglementet. Enhetslederne har ut i fra sine fullmakter ansvar for å
etablere tilstrekkelig internkontroll innenfor
sine ansvarsområder. Organisasjonssjefen
koordinerer, gjennomfører og følger opp tjenesteovergripende internkontrolltiltak på vegne av
rådmannen.

Risiko og sårbarhetsanalyse - brann og
redning
Ved etablering av felles interkommunal brannog redningstjeneste for alle kommunene (TBRT
og Gauldal brann og redning IKS), ble det
utarbeidet ROS-analyser for hver enkelt av
kommunene i 2013. I denne analysen er det
angitt status vedrørende risiko for brann og
ulykker ut fra det kjennskapet brann- og redningstjenesten har pr. dags dato. Tilleggsrapporten for Oppdal har en betydelig mengde
innsamlet detaljinformasjon.

Rådmannen har i 2013 innført et nytt digitalt
kvalitetsstyrings- og internkontrollsystem som
er i tråd med kommunestyrets vedtatte planstrategi for 2012-2016. Systemet inneholder følgende moduler:
 Kvalitetshåndbok som inneholder oppdatert
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Internkontroll
Risiko og sårbarhetsanalyse - informasjonssikkerhet
Alle enhetene har i 2013 fått opplæring i informasjonssikkerhet. Et ledd i oppfølgingen er
at enhetsleder gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyse for informasjonssikkerhet i sin
enhet.

gjennomføres interne revisjoner på områder ut
fra en vurdering av risiko og hendelser i organisasjonen. I 2013 er det gjennomført intern
revisjon i grunnskolen og i 3 barnehager i
henhold til miljørettet helsevern i skole og
barnehage. Tiltak er fulgt opp og gjennomført
som følge av den interne revisjonen.

Resultatledelse og nøkkeltall
Målekartene til enhetene gir en enkel og oversiktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resultat der en kan følge utviklingen innen de mest
sentrale områdene i kommunen.

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner
Rådmannen legger vekt på at funn fra forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn brukes til læringsmål og forbedringsarbeid i organisasjonen.
Statlige tilsyn
For å følge opp at kommunene leverer tjenester
i samsvar med lovkrav, gjennomfører statlige
myndigheter tilsyn i kommunene. Det er i 2013
gjennomført følgende systemtilsyn i Oppdal
kommune:

Revisjoner
Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres
det interne og eksterne revisjoner som undersøker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og
overordnede styringsdokumenter. Det kan også
Tilsynsmyndighet

Tilsynstema

Funn

Fylkesmannen

Folkehelse

Ingen merknad eller avvik

Fylkesmannen

Individuell plan etter introduksjonsloven

Avvik - Retting av lovstridige forhold

Fylkesmannen

Tilsyn avfallsdeponi Kommunalteknikk

Ingen merknad eller avvik

Mattilsynet

Kjøkken ved Oppdal helsesenter

Avvik – 7 forhold

Status

Dokumentert rettingstiltak 15.05.2013

Dokumentert rettingstiltak 06.12.2013

Forvaltningsrevisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Kommunens arbeid
med etikk – særlig med tanke på likebehandling
og rettssikkerhet” i 2013. Dette ble gjort i
henhold til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon
i Oppdal kommune. Kommunestyret behandlet
rapporten og sluttet seg til kontrollutvalgets
innstilling. Kommunestyret ba rådmannen
følge revisjonens anbefalinger vedrørende
revidering av etiske retningslinjer og utarbeidelse av rutiner for internkontroll på området.

Forvaltningsrevisjonen
Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et
virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta
kommunestyrets tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de
folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk
og prioriteringer gir de ønskede resultater i
kommunens forvaltning og tjenesteyting.
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Samfunnsresultat

I sentrum for framtida

Ny E-6 trasé gjennom sentrum er i gang, likeså arbeidet med ny reguleringsplan for
sentrumsområdet. Sentrum preges av større byggeaktivitet og fortetting. Lav arbeidsledighet forteller om stor aktivitet til tross for utfordrende år for deler av næringslivet.
Handelsnæringen vokser, og landbruket har den nest største volumproduksjonen i hele
fylket.
Svakere befolkningsutvikling
Folketallet økte ikke like mye som årene i
forveien. Et fødselsoverskudd på 3 personer og
netto innflytting på 17 personer ga en økning på
20 personer. Folketallet per 31.12.2013 var
6.814.

To yrkesfaglige studieretninger ved Oppdal
videregående skole ble lagt ned i 2013 som
følge av færre søkere/ elever. Tilstandsrapporten
for grunnskolen tegner en elevtallsutvikling og
en overkapasitet i skolen som vurderes som
utfordrende både for sentrum og kretser.

De demografiske endringene med færre barn og
unge og flere eldre fører til flere tjenestemottakere og større arbeidskraftbehov i omsorg, og
færre elever i skolen. Elevtallsnedgangen merkes både i grunnskolen og videregående skole.
Fødte
Døde
Netto innflytting
Folketall 31.12
herav:
0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-66 år
67-79 år
80 år og over

Kommunens beliggenhet helt sør i fylket krever
en bevisst strategi og samlet innsats for å tiltrekke seg flere innflyttere.

2005
66
53
15
6 499

2006
55
62
33
6 531

2007
64
67
36
6 564

2008
65
50
50
6 629

2009
60
68
-16
6 603

2010
75
63
76
6 691

2011
82
60
41
6 755

2012
66
76
51
6 794

2013
69
66
17
6 814

462
923
345
3 807
623
339

450
929
377
3 810
626
339

450
905
401
3 838
630
340

430
916
408
3 884
643
348

403
899
384
3 895
669
353

421
911
375
3 936
691
357

437
895
363
3 981
712
367

452
862
368
4 000
756
356

460
847
348
4 013
798
348
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Samfunnsresultat

med uførepensjon har gradert ytelse som mest
sannsynlig betyr at de har gradert jobb. 200
personer mottar arbeidsavklaringspenger.

Levekår
Antall sysselsatte har vært stabilt de siste årene,
+/- 3.500. Oppdal hadde 98 personer som meldte at de var helt arbeidsledig ved årsskiftet.
Dette utgjør 2,8 % av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten er fortsatt stabil lav. NAVs inntrykk
er at bedriftene i Oppdal har bra med arbeid.

Nav erfarer at mange av de som står utenfor
arbeidslivet har lav utdanning og lite arbeidserfaring. Det må settes tverrfaglig og tverretatlig
fokus på ungdom, langtidsledige og innvandrere
fra land utenfor EØS -området framover.

Oppdal har 519 personer med uførepensjon i
alderen 18 til 67 år per januar 2014. 22 av disse
er under 30 år. Antall personer fra samme tid i
fjor har gått ned med 9 personer. 25,8 % av de

Legemeldt sykefravær for Oppdal er 5,3 %,
dette er under fylkessnittet på 5,4 %.

Kommunen som bo - og besøkssted
Utbygginger - bolig, fritid og næring
Kommunens rolle som plan- og bygningsmyndighet har betydning for steds- og næringsutviklingen. En bedret dialog mellom byggebransjen
og plan og byggesak har i 2013 gjort det enklere
for både kommune og næringsliv som stedsutvikler.

Kategori

Oppstillingen under viser antall søknadspliktige
vedtak for 2013 etter plan og bygningsloven.
Vedtakene er gyldige i 3 år, med andre ord vil
noen av tiltakene starte senere enn vedtaksåret.
Statistikken må derfor leses som et bilde på
aktivitet i byggebransjen innenfor vedtaksperioden.

Fritidsbolig ny

73

Fritidsbolig - eksisterende

72

Bolig - ny

22

Bolig eksisterende

62

Næring - ny

24

Næring - eksisterende

31

Totalt antall behandlede saker

8

Antall

284

Samfunnsresultat
11 reguleringsplaner ble vedtatt i 2013, derav 10
private. Flere av disse gjelder områder for hytter
og fritidseiendommer. Oppdal kommune har bra
med byggeklare boligtomter. Kun 1 tomt er
solgt i 2013.

Næringsutvikling
Oppdal har en bred næringsstruktur med god
balanse mellom offentlig og privat sysselsetting.
Utviklingen av fritidsbebyggelsen, - den største
nord for Dovre med 3.300 fritidsboliger, - har
stor betydning for omsetningen i handelsnæringen og Oppdal som handels- og servicested i regionen.

Omsetningen av boliger viser en betydelig
nedgang fra 2012 med 113 boliger til 54 boliger
i 2013. Mens omsetningen på fritidseiendom
viser en marginal nedgang fra 83 i 2012 til 76 i
2013. (Kilde: Eiendomsverdi)

74 nye foretak ble registrert i 2013, og flere
næringsbygg kom til i løpet av året. I kommunens arbeid med å støtte opp om næringsutviklingen i Oppdal, er samarbeid og tilrettelegging
viktig.

Et utviklingstrekk er utbygging og omsetning av
sentrumsnære leiligheter, 12 nye leiligheter ble
ferdigstilt i 2013 av privat utbygger. Flere eldre
selger eneboligen for å flytte inn i leilighet.

Oppdal næringshus v/næringskonsulent, ordfører og utviklingssjef er kommunens daglige
kontakt mot næringslivet. Oppgavene er;

Kommunen har solgt ca. 10 da tomteareal til
nytt industriområde og utvidelse av ytterligere
tomteareal er igangsatt.

 å holde kontakt og tilegne seg kunnskap om
de utfordringer og problemstillinger næringslivet er opptatt av.
 å orientere om kommunens tilretteleggingsmuligheter for næringsutvikling, herunder klargjøring og realisering av areal til
næringsformål
 å veilede mulige etablerere

Sentrumsutvikling

Kommunens næringsarbeid er også kanalisert
gjennom avtalen med Nasjonalparken Næringshage (samarbeidsorgan mellom Oppdal og
Rennebu). Nasjonalparken Næringshage har
fokus på bedrifter og prosjekter med størst
utviklingspotensial i regionen.

Utviklingen av kommunesenteret er motoren for
vekst i vår region. Planprogrammet for reguleringsplanarbeidet Oppdal sentrum ble vedtatt
våren 2013. Vinnerfirmaet i arkitektkonkurransen er engasjert i arbeidet med reguleringsplanen og utbyggingen av sentrum. I dette ligger å
videreutvikle ”Oppdal +” for sentrumsområdet
som frigis med ny E6 og som derfor skal realiseres først. Konkret arbeides det på 4 områder:

Kommunen har i 2013 bistått næringslivet med
utarbeidelse av masterplanen. Masterplanen er
næringslivets innspill til rullering av kommuneplanen.
Kommunen støtter også markedsføring og
omdømmebygging av Oppdal som kurs- og
konferansedestinasjon (KK-prosjektet) med. 1
mill kr i 2013.

 "Shared space" – området fra Skifer hotell
til Høgmoveien
 Utvikling av Torgkvartalet med bebyggelse
og undergang til nye E-6
 Utvikling av forbindelse fra sentrumsaksen
til fritidsparken
 Plan for samferdsel og teknisk infrastruktur
i tilknytning til ny E-6
Plan for områdereguleringen planlegges ferdigstilt høsten 2014.

Kommunen bistår nyetablerere og eksisterende
bedrifter med midler til innovasjon, utviklingsog omstillingstiltak, de regionale utviklingsmidlene var i 2013 på kr. 634.000.
Landbruket i Oppdal er en bærekraftig næring i
regionen og fylket. Kommunestyret vedtok
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Samfunnsresultat
landbruksplan for Oppdal for 2013-2021. Hovedfokus i planen er økt matproduksjon. Oppdal
legger seg på linje med det nasjonale målet å
øke matproduksjonen med 20 % innen 2030.

Folkehelse
Satsing på folkehelse, forebygging og tidlig
innsats er fundament i kommunens utforming av
bærekraftige tjenester overfor barn, unge og eldre.
Kommuneorganisasjonen skal være handlekraftig
og vise evne til omstilling. 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-var- prinsippet og medvirkning.
Oppdal kommune hadde tilsyn på folkehelse i
2013. Fylkesmannen konkluderer med følgende:

I landbruksoppgjøret 2013 ble det bevilget
midler til satsing på fjell-landbruket. I den
forbindelse har fylkesmennene i Nord- og Sør
Trøndelag, Oppland og Hedemark gjort en
analyse av dagens situasjon i fjellkommunene
og vurdert regionale tiltak. Analysen konkluderer med at vi har et meget oppegående landbruksmiljø i Oppdal og Rennebu. 13,6 % er
sysselsatt i landbruket i de to kommunene.
Oppdal er den kommunen i Sør-Trøndelag som
har størst landbruksareal hvorav det meste
brukes til grovfôr.

Oppdal kommune har fra lov om folkehelsearbeid i kommuner og fylkeskommuner ble vedtatt, arbeidet med å implementere folkehelsearbeid i alle kommunens enheter. Kartlegging
av helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på
denne er gjennomført ved at nasjonale og
fylkeskommunale data er tatt i bruk, samt at
det er gjennomført lokale kartlegginger og
spørreundersøkelser. Kommunen har rutiner
for å gjøre løpende vurderinger og rutiner
som skal sikre at kunnskap fra det løpende
oversiktsarbeidet implementeres i kommunens
planverk.

Oppdal er en av to kommuner i Sør-Trøndelag
som har flest saker på bruksutbygging hos
Innovasjon Norge. For 2013 er det en bruksutbygging på 14 fjøs med et samlet kostnadsoverslag på 16,4 mill.
Det aktive landbruket gir også ringvirkninger
for andre næringer som til eks. bygg og anlegg,
83 fjøs er utbygd på 7 år.
Utviklingen av fritidsbebyggelsen og landbrukets behov for utmarks – og beiteareal er to
sider ved nærings- og samfunnsutviklingen som
vil bli reflektert i rullering av kommuneplanen.
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Folkehelseprofil for Oppdal i 2013
Folkehelseinstituttets profil for Oppdal er supplert med lokale data og drøftet med enhetene.

Skole
Det er positive tall for trivsel, og det er lite
mobbing. Det har vært gjennomført 2 tilsyn i
form av systemrevisjon i barnehager i Oppdal.
Det ble funnet ett avvik ved tilsynet i forhold til
søvnmuligheter for små barn innendørs, samt to
merknader som angår psykososialt miljø.

Om befolkningen
Vi har en nedgang i befolkningsveksten, og ser
en økning i antall eldre over 80 år. Det er en
liten økning i antall innvandrere, men vi ligger
fortsatt langt under fylkes- og landsgjennomsnittet.

Levevaner
Andelen som røyker i graviditeten er lik landsgjennomsnittet. Barn blir veid og målt i 3. og 8.
klasse. Oppdal har hatt en økning av barn med
en overvekt (KMI > 25), fra 19 % til 21,5 % fra
2012 til nå. Dette er bekymringsfullt, og det
arbeides nå for et videre samarbeid med
frisklivssentralen og familiesenteret for å gi
denne gruppa et tilbud.

Levekår
Oppdal ligger under landsgjennomsnittet når det
gjelder utdanning over videregående skole og
høgskole. Andelen barn med enslig forsørger er
lavere enn landsgjennomsnittet. Utdanning og
inntekt har stor innvirkning på helsa da den
påvirker både levevaner og livsstil.
Oppdal ligger over landsgjennomsnittet når det
gjelder uføretrygdede fra 18 – 44 år. Ingen av de
under 30 år har gradert uføretrygd, men av de
fra 30 - 67 år har 25,8 % en gradert ytelse. Dette
er positivt da det indikerer at de har noe tilknytning til arbeidslivet. Arbeid og skole er en av de
viktigste kildene til god helse, og det blir derfor
viktig å få til bedre overgang fra videregående
skole og inn i arbeid eller videre kvalifisering.
Oppdal videregående skole ligger under landsgjennomsnittet i forhold til frafall, disse tallene
har vært stabilt lave over flere år.

Helse og sykdom
Oppdal ligger under lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjelder bruk av legemidler mot
psykiske lidelser, inklusive sovemedisiner. Vi
ligger også under lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjelder stilt diagnose og legemiddelbruk for Type 2- diabetes. Oppdal ligger under
lands- og fylkesgjennomsnittet for nye tilfeller
av kreft totalt, samt nye tilfeller av tykk- og
endetarmskreft (tallene er fra 2002 - 2011). Vi
er under lands- og fylkesgjennomsnittet av
dødelighet av lungekreft og KOLS fra 2003 2012, samt hjerte - og karsykdom (diagnoser
gjennom fastlegen)

Miljø
Fra 2014 skal også utleieboliger gjennomføre
radonmålinger. Alle barnehager og skoler har
gjennomført målinger, og det er gjennomført
tiltak for å redusere radonnivået på de skoler og
barnehager som har hatt radonverdier over
tiltaksgrensa. Det pågår målinger i alle kommunale boliger og private utleieboliger.

Oppdal ligger godt over lands- og fylkesgjennomsnittet når det gjelder muskel og skjelettplager/sykdommer. Dette stemmer med at
muskel - og skjelettplager er den viktigste
grunnen til at personer er sykmeldt i Oppdal.
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Samfunnsresultat
Folkehelsetiltak gjennomført i 2013
Tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser
Oppdal kommune er aktiv på mange felt for å
tilrettelegge for fysisk aktivitet og naturopplevelser. I 2013 er det gitt støtte til merking av
turløyper og rydding av gamle og nye.

domstrinn for styrking av psykisk helse og
mobbefri skole.
 Barnas verdensdager og barnas kulturfestival har synliggjort mangfoldet av kultur, og
vært en arena for anerkjennelse og positiv
omdømmebygging.
Voksne
 Frisklivssentralen startet og ble drevet som
prosjekt i 2013. Tilbudet har som mål å gi
varig endring av levevaner hos mennesker
som har utviklet eller har høy risiko for å
utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. Tilbudet vektlegger fysisk aktivitet, kosthold, fysisk og mental helse.
 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.

Idrettsdag ved Drivdalen skole

 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.

Barn og unge
 Barnehagene og skolene samarbeider med
foreldre om sunne matvaner, ernæring og
matglede.
 Skolene tilrettelegger kroppsøvingsfaget
slik at alle deltar og opplever mestring ut fra
sine forutsetninger. Midtbygda skole prøver
ut kroppsøving hver dag, et tverrfaglig opplegg med musikk, kroppsøving og mat og
helse.

Frivillige lag og foreninger
Lag og foreninger står sentralt i folkehelsearbeidet. Her kan nevnes drifting av løypenett,
uteanlegg og fritidspark i samarbeid med kommunen. Frivillighetssentralen har fokus på å
utvikle og styrke sosiale nettverk, og er en
møteplass hvor stadig flere frivillige krefter
utløses. For eksempel gjennomfører de flere
ulike integreringstiltak, besøkstjeneste og matombringing.

 Valgfaget "Fysisk aktivitet og helse" på
ungdomstrinnet er svært populært blant elevene.
 3-partssamarbeid er etablert mellom helsestasjon - barnehage/skole og foreldre/barn
om fysisk og psykisk helse, kosthold, vekt
og fysisk aktivitet.
 Tverrfaglige program som Zippys venner og
MOT er gjennomført på barnetrinn og ung-
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Samfunnsresultat
Samhandlingsreformen - en vesentlig del av folkehelsearbeidet
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 2012
av. Det har i 2013 vært jobbet videre med
oppgaver knyttet til intensjoner og lovpålagte
tiltak for å imøtekomme utfordringer som følge
av reformen.

Årsverk av leger knyttet til forebyggende
helsearbeid, herunder miljørettet helsevern, er
lav i forhold til sammenlignbare kommuner.
Det har i 2013 vært flere endringer i legestanden i Oppdal. Dette er knyttet til at en lege har
sluttet og 2 leger har permisjon. Det er ved års
slutt rekruttert leger i samtlige stillinger.

Det har vært dialogmøter mellom Oppdal
kommune representert i forhandlingsutvalget,
KS og Helseforetaket hvor samarbeidsavtaler
er evaluert. Den gjenstående avtalen mellom
kommunen og Helseforetaket gjelder samarbeid om øyeblikkelig hjelp-tilbud i kommunen.
Denne må være operativ innen 1. januar 2016.

Oppdal kommune har i 2013 arbeidet aktivt for
å få på plass en ordning med legevakt. Det er
søkt om medlemskap i SIO – legevakt. Tilbakemeldingene fra SIO er at denne søknaden
først kan behandles i 2014, og tidligst være
operativ i 2015. Det er inngått avtale mellom
Oppdal kommune og legekontorene, – Auna
legesenter og Oppdal legesenter, - om at legevakt driftes fra legekontorene fram til medlemskap i SIO er avklart.

Det er ikke gjennomført tiltak for å sikre
rekruttering til spesialistene som har vært
knyttet til Oppdal i 2013.
Ny utredning om samlokalisering av helsetjenester startet i 2013, og legges fram i forbindelse med handlingsplanen 2015-2018.

Kommunehelse

Oppdal
2011
2012
10,5
10,9

Legeårsverk pr 10 000 innb.

Gruppe Landet
11
ex Oslo
2013
2013
2013
10,9
11,1
10,1

Fysioterapiårsverk per 10 000 innb.

8,3

8,8

8,8

9,2

8,9

Årsverk av leger pr. 10 000 innb., forebyggende arbeid

0,3

0,3

0,3

0,7

0,5

Årsverk av leger pr. 10 000 innb., diagnose og behandling

9,3

9,7

9,7

8,9

8,2

Årsverk fysioterapi pr. 10 000 innb., diagnose og behandling

6,1

6,8

6,8

7,5

7,3

Samfunnssikkerhet
Oppdal kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er basert på prinsippene
om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Samvirkeprinsippet er nytt og det understreker
erkjennelsen av at de fleste kriser rammer
bredt og involverer mange aktører.

ningssentralen, alle nødetatene og frivillige. I
denne øvelsen prøvde vi også det digitale
krisehåndteringsverktøyet CIM med varsling,
loggføring og tiltak.
Overordnet beredskapsplan og katastrofeplan
for helse ble revidert i 2013. Disse planene er
pålagt å ligge i CIM - krisehåndteringsverktøyet og oppdateres jevnlig i forhold til endringer.

I storskalaøvelsen ”Togavsporing i Drivdalen”
i september 2013 fikk vi øve samhandling og
samarbeid med Jernbaneverket, NSB, red-
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Brukerresultat

Utvikling av tjenestene gir resultater
for brukerne

Relasjon pasient - omsorgsarbeider er et bilde på Oppdal kommune som tjenesteyter.
Brukerundersøkelsene i 2013 scorer høyt på respektfull behandling, tilstedeværelse og
tilgjengelighet.
For å si noe om brukerresultatene må vi lete
etter svar på spørsmål om
 Hva som er de viktigste resultatene i 2013
knyttet til effekten av tjenestene vi leverer.
 Hvilke resultater vi kan vise til ut fra målene som er satt i det overordna målekartet og
for tjenesteområdene

Barn og unge (0-19 år), aktive voksne (20-66
år) og pensjonister (67-99 år). Framskrivingen
tilsier at andelen pensjonister vil øke jevnt mot
2025. Andelen av yrkesaktive går noe ned, det
samme gjør andelen barn og unge. Utfordringene er å tilpasse kapasiteten i tjenestene i forhold
til aldersfordeling i befolkningen og til hvor
folk bor.

Kritiske faktorer for gode tjenester til brukerne
dreier seg om
 Tilstrekkelig tjenestetilbud
 God kvalitet og avklart forventningsnivå

Et utvalg av de viktigste resultatene er samordnet her til tjenesteområder og aldersgrupper.
Brukerundersøkelsene er et bilde på kvaliteten
på tjenesteytingen slik brukerne opplever den.
Nøkkeltall fra KOSTRA gir her statistikk om
dekningsgrad og måloppnåelse i kommunen.

Alderssammensetningen i befolkningen gir
føringer for hva slags tjenester folk i kommunen har behov for. Vi har delt befolkningen i tre
alderskategorier.

Folketallsprognose etter aldersgruppe
Barn og unge (0- 19 år)
Aktive voksne (20-66 år)
Pensjonister (67 år og over)

2013
1 655
4 013
1 146
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2017
1 673
4 112
1 248

2021
1 703
4 227
1 380

2025
1 758
4 307
1 520

Brukerresultat
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 livet. 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.

Tidlig innsats
Tidlig innsats er en gjennomgående strategi
for å sikre mestring og livskvalitet gjennom
hele livsløpet. Strategien er utfordrende både
faglig og økonomisk. Det er derfor viktig at
omstillingene følges opp med kunnskapsbaserte evalueringer, og at tiltak baseres både
på kunnskap om forebyggende effekt og
velferdsgevinst for målgruppene.

Barn og unge

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
Andel spedbarn med fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. uke
Andel barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder
Andel barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder
Andel barn med fullført helseundersøkelse innen utg. av 1. skoletrinn
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.
Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år.

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

2011
100%
85%
96%
103%
113%
4,6
11,4

Oppdal
2012
94%
97%
101%
104%
83%
4,4
11,1

2013
112%
118%
105%
115%
95%
4,3
9,7

Gruppe Landet
11
ex Oslo
2013
2013
84%
82%
97%
96%
94%
94%
94%
93%
98%
94%
7,2
5,7
3,9
5,3

ledd i tidlig innsats og for å øke tilgjengeligheten for flerfaglig bistand/støtte til foreldre, barn
og unge.
Tjenestene i helse og familie hadde i 2013
ingen økning i antall brukere. Folk får hjelp når
de søker om hjelp. Imidlertid har tilgjengeligheten for skolehelsetjenesten vært under minstenorm store deler av året. Dette har sammenheng
med langtidsfravær.

Tallene viser en relativt lav legedekning i det
forebyggende arbeidet i helsestasjonen, men
god dekning av fysioterapeuter.
Alle nybakte foreldre har fått tilbud om hjemmebesøk av helsestasjon innen to uker etter
hjemkomst. Det er fullført helseundersøkelser
på alle barn innen de ulike alderskategoriene.

Kommunen har en barnevernstjeneste
som over tid har fulgt opp alle lovkrav.
Dette kommer også fram gjennom halvårsrapportering i 2013.

Det er god tilgjengelighet for tjenester til barn,
unge og deres familier. Familiesenteret er et
lavterskeltilbud i regi av helse og familie som
har gått fra prosjekt til drift i 2013. Dette er et
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Barnevern
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
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Andel undersøkelser som fører til tiltak
Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

2012

2013

Kommunale barnehager

105

103

102

Private barnehager

232

262

269

2013
4,3%
5,9%
4,6%
21,1%
27,9%
1,6%
100%

2013
4,3%
5,4%
4,1%
19,8%
43,2%
31,3%
68%

2013
4,0%
4,7%
3,6%
16,9%
43,4%
27,1%
78%

Styrket barnehagetilbud er å gi tilrettelagt tilbud
til barn med nedsatt funksjonsevne. Vi ser at
andelen barn med tilrettelagt tilbud er større i de
kommunale barnehagene enn i de private til
tross for at det kun er 27,5 % av barna som går i
kommunale barnehager.

Tabellen under viser fordelingen av barn i
kommunale og private barnehager.
2011

Gruppe Landet
11
ex Oslo

plass har minsket.

Barnehage
Oppdal kommune innfridde også i 2013 lovens
krav i forhold til full barnehagedekning.

Fordeling barn

2011
5,2%
7,0%
5,3%
28,5%
48,6%
7,1%
95%

Oppdal
2013
4,3%
6,5%
5,0%
27,8%
44,4%
0,0%
100%

Vi ser også at andelen fremmedspråklige barn
er høyere i de kommunale barnehagene. Spesielt Pikhaugen har en stor andel av fremmedspråklige. Dette setter ekstra krav til personalets
kompetanse om kulturforståelse og språkstimulering.

Andelen barn i kommunale barnehager i forhold
til barn i alle barnehagene er 27,5 % i 2013.
94,6 % av barna mellom 1- 5 år har barnehageplass. Oppdal kommune ligger over både
Kostragruppe 11 og landet for øvrig på dette
området. Det samme gjelder andel barn 0 år på
5,6 %. Andel barn med oppholdstid 33 timer
eller mer er økende og andel barn på deltids-

De kommunale barnehagene kjennetegnes av
stabilitet og gjennomgående god kompetanse i
hele personalgruppa. Foreldre uttrykker i stor
grad tilfredshet med barnehagetilbudet i foreldresamtaler.
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Barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 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 pr uke
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i
forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager
Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i
forhold til alle barn i barnehage. Kommunale barnehager

2011
93,2%
4,9%
31,3%
75,2%
24,8%

Oppdal
2012
93,0%
6,2%
28,2%
82,5%
17,5%

2013
94,6%
5,6%
27,5%
85,2%
14,8%

Gruppe Landet
11
ex Oslo
2013
2013
90,6%
90,8%
3,2%
3,5%
53,9%
50,4%
91,6%
95,4%
8,4%
4,6%

11,0% 13,4% 13,7%

14,7%

16,4%

21,9% 25,2% 23,5%

15,0%

19,9%

Dekningsgraden og antall barn per årsverk
forteller at de kommunale barnehagene har stor
grad av brukertilpasning. Foreldre kan kombinere utvidet omsorgspermisjon eller tidskontoordning med deltidsplass i barnehagen. Dette
fører til flere barn per årsverk fordi barnehagene har full utnyttelse av kapasiteten. Flere barn
som går på deltidsplass utløser lovkravet om
større andel førskolelærere blant de ansatte.
Sentrale aktiviteter i barnehagene for tidlig
innsats i 2013 har vært:
 Å bygge gode relasjoner mellom barn der
det arbeides bevisst med å støtte opp om og
motivere hvert enkelt barn til å bidra på sin
måte til at alle i barnegruppa skal trives.
Barnehagene har som resultat av tilsyn utarbeidet prosedyre for forebygging av mobbing og krenkende atferd.

 Personalet arbeider løsningsfokusert der
dette er virkningsfullt. Personalet er mer
bevisst på at det er de voksne som må ta ansvar for relasjon med barn og mellom barn.

Skole
Elevene på 7 og 10. trinn deltar i den årlige
Elevundersøkelsen. Undersøkelsen gir et bilde
av elevenes opplevelse av sitt læringsmiljø.
Resultatene fra år til år er forholdsvis stabile,
men med framgang på flere indikatorer i 2013.
Elevene i Oppdalsskolen oppgir at de trives
godt, og andelen elever som sier at de ønsker å
lære på skolen er økende. Samtidig holder
antallet elever som opplever at de blir mobbet
seg stabilt lavt på mellomtrinnet og har gått
betydelig ned fra 2012 til 2013 på ungdoms-

trinnet. Resultatene forteller at Oppdalsskolen
har et godt fysisk og psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring.

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

God lærertetthet, tydelig klasseledelse, tilgjengelige og tilstedeværende kontaktlærere som
følger opp elevene er suksessfaktorer for det
gode læringsmiljøet.
Oppdal ungdomsskole har på nytt blitt en
MOT-skole fra 2013 av. Dette programmet er
også med og styrker det psykososiale miljøet.
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Grunnskoleopplæring
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng

Høsten 2013 ble det gjennomført nasjonale
prøver i lesing, regning og engelsk for både 5.
og 8.trinn, mens 9.trinn gjennomførte prøver i
lesing og regning identisk med prøvene på
8.trinn. Dette er gjort for å måle utviklingen i
elevenes grunnleggende lese- og regneferdigheter det første året på ungdomstrinnet.

2011
1,4%
8,2%
20,3%
41,6%
11,5
40,6

Oppdal
2012
1,5%
7,4%
16,5%
40,3%
11,5
41,7

2013
1,4%
8,0%
20,0%
44,5%
12,2
41,8

Gruppe
11
2013
0,8%
9,5%
19,2%
49,8%
12,3
..

Landet
ex Oslo
2013
2,7%
8,4%
17,8%
61,8%
13,5
40,0

en positiv utvikling på området.
Resultatene på de nasjonale prøvene for 8.trinn
på ungdomsskolen viser at elevene har gode
basisferdigheter i overgangen fra barnetrinn til
ungdomstrinn. Resultatene ligger over fylkesog landsgjennomsnittet. Det er framgang i
resultatene for lesing, men tilbakegang i resultatene for regning på 9.trinn fra 2012 til 2013.
Ungdomstrinnet har i en årrekke arbeidet systematisk med lese- og læringsstrategier. Dette
gir positive resultater i leseferdigheter.

Elevene på årets 5.trinn oppnådde bedre resultat
enn fjorårets elever i lesing og engelsk. Resultatet ligger over fylkes- og landsgjennomsnitt.
Resultatene i regning viser framgang, men er
fortsatt under fylkes- og landsgjennomsnitt.

Oppdal ungdomsskole ligger også i 2013 over
fylkes- og landsgjennomsnittet i grunnskolepoeng.( Samlet poengsum av avsluttende karakterer delt på antall karakterer multiplisert med
10). Dette gir et positivt bilde på kompetansenivået til avgangskullet i grunnskolen.
Fokus på tidlig innsats med økt lærertetthet har
ført til styrking av grunnleggende ferdigheter på
småskoletrinnet. Vi ligger under landsgjennomsnittet for andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning. Resultatet for 2013 er 7,6
% for den kommunale skolen, og 8,0 % for hele
grunnskolen i Oppdal kommune. Men vi ligger
over landsgjennomsnittet i forhold til andel
timer til spesialundervisning.

Barnetrinnet vil opprettholde det faglige trykket
på en styrket vurderingspraksis. Formålet er å
sørge for at elevene får bedre tilbakemeldinger
på hva de lykkes med, og hva de må fortsette å
ha fokus på for å heve læringsresultatene sine.

Den negative elevtallsutviklingen er utfordrende både for sentrum og kretsskolene. Utfordringene er knyttet til organisering og tilrettelegging av opplæringen som kan gi en mer effektiv ressurs- og kompetanseutnyttelse.

Tilbakemeldinger i Elevundersøkelsen bekrefter
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Omsorg
Omsorgsanalysen for 2014-2017 ble vedtatt av
kommunestyret høsten 2013. Analysen peker på
ulike utfordringer knyttet til et økt antall eldre,
økt antall personer med demens, og større
behov for bistand til unge mennesker med ulik
type funksjonshemming.

Voksne
Lavterskeltilbudet "Huset" er for personer som
har psykiske vansker eller av andre grunner
kjenner behov for å styrke sin psykiske helse.
Det er arbeidet målrettet med utvikling av
treffsikre tjenester på lavest mulig nivå.
Oppdal kommune har også en brukergruppe
med voksne funksjonshemmende med omfattende bistandsbehov. Erfaringene det siste året
forteller at det kan være utfordrende å gi disse
kvalitativt gode nok tjenester som er stabile og
forutsigbare. Det arbeides med alternative
løsninger som brukerstyrt assistent der det er
ønskelig og formålstjenelig for brukeren.

Unge
Ny GIV er en nasjonal dugnad for å øke
gjennomføringen i videregående opplæring, og
har fungert lokalt over flere år. Andel frafall i
videregående skole er fortsatt svært lav i Oppdal, med 2,4 %. Men overgangen fra videregående til arbeidsliv eller videre kvalifisering
viser seg å være utfordrende for ungdom med
særskilte og situasjonsbetingede behov.

Flyktninger
En prioritert oppgave for Flyktningetjenesten er
å bidra til at flyktninger som gjennomfører
introduksjonsprogrammet kommer i arbeid,
arbeidsrettede tiltak eller utdanning. Oppdal
kommune har lenge hatt gode resultater på dette
området, men situasjonen har endret seg i de
senere årene. Samarbeidspartene voksenopplæring, flyktningetjenesten og NAV bør analysere
nærmere resultatene og foreslå tiltak på kort og
lang sikt for å øke andelen som går til arbeid
eller utdanning etter fullført norsk og introduksjonsprogram. NAV må kobles inn i arbeidet rundt
en flyktning i god tid før vedkommende er ferdig i
introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten må
søke å bidra til at NAVs arbeidsmarkedskunnskap
og virkemidler i større grad kommer brukerne til
gode. Målet er å sikre gode overganger fra introduksjonsprogrammet til arbeid og utdanning, og
eventuelle tiltak fra NAV.

Vi ser at flere trenger bistand og tilrettelegging i
forhold til både aktivisering, sysselsetting og
bolig. Boligsosial handlingsplan etterspør
boliger til 30 yngre brukere som ikke trenger
heldøgns omsorgstjeneste.
Det tverrfaglige samarbeidet mellom NAV,
hjemmetjenestene og helse og familie må bli
bedre for denne brukergruppa. Stikkord er
kvalifiseringsprogram, arbeidsrettede tiltak og
aktivisering. Videre samarbeid mellom helse og
familie og hjemmetjenestene om boveiledning
og praktisk bistand for egenmestring.
4,5 % av aldersgruppen 18-24 år er sosialhjelpmottakere.
Avlastningstilbudet for brukere med særskilte
behov som bor hjemme ble etablert i Sildreveien høsten 2013. Hjemmetjenesten erfarer
økende behov for denne tjenesten.

Sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år
Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i % av innb. 20-66 år
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 066 år
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2011
3,4%
0,41
41,8%
9

Oppdal
2012
3,3%
0,49
45,2%
10
31,6%

2013
3,2%
0,35
60,3%
11
26,2%

Gruppe Landet
11
ex Oslo
2013
2013
4,1%
3,8%
0,74
0,98
44,0% 44,9%
25
20
19,4% 19,4%

Brukerresultat
Eldre
Kommunestyret har i lengre tid prioritert kapasitetsutvidelse innen eldreomsorgen. Dette
gjelder både investering i hjemmetjenesten og
grunnbemanning i sykehjemmet. Oppdal kommune har valgt en omsorgsstrategi der målet er
at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som
mulig. Dette innebærer en stor innsats med
hjemmebaserte tjenester. Gjennom forebygging,
rehabilitering, velferds-teknologi og sosiale
nettverk skal den enkelte i større grad få leve
sitt eget liv og klare seg selv så langt som råd
er. Alle ansatte som leverer praktisk bistand i
hjemmet skal ha en felles målsetting om å støtte
brukerne i å være aktive deltakere i eget liv i
stedet for passive tjenestemottakere Dette
innebærer fire utviklingsområder som utfyller
og styrker hverandre:
 Hverdagsrehabilitering
 Hverdagsmestring
 Velferdsteknologi i hjemmet og i institusjon
 Helsefremmede tiltak til alle over 65 år

har kjørt med 2 plassers overbelegg fra mars og
ut 2013. Det forventes at sykehjemmet går
tilbake til 62 plasser, og at 2 overføres til
BOAS mars 2014.

Hjemmetjenestene startet dagtilbudet for demente i juni, og demensteam er etablert. Enhetene står over for et omfattende arbeid med
demensomsorgen, hvor det kreves faglig kompetanse, stabilitet og nytenkning.
Det er blitt gjennomført brukerundersøkelser
rettet mot mottakere av fysioterapi- og ergoterapitjenesten og hjemmetjenestene, herunder;

Helse og omsorg har samarbeid med frivillige,
lag og organisasjoner om bygging av sosiale
nettverk og hverdagsmestring for eldre.

 Hjemmetjeneste -hjemmesykepleie og
bistand
 BOAS
 Pratisk bistand for funksjonshemmede

Det er et tett samarbeid mellom fysioterapeuter
og ergoterapeuter, hjemmetjenestene og sykehjemmet i rehabilitering av pasienter og brukere. Dette kan videreutvikles mer systematisk
ved å involvere omsorgsarbeidere og sykepleiere sterkere i hverdagsrehabiliteringen.

Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten forteller om høy grad av tilfredshet. Respektfull
behandling har en score på 5,2 og helhetsvurderingen av tjenesten er på 5,7.

Kommunen satser i tillegg på heldøgns omsorgsboliger som betjenes av hjemmetjenestene.
BOAS II er ferdigstilt og klar for innflytting i
mars 2014 med nye 20 plasser. Sykehjemmet

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten scorer også
høyt på brukertilfredshet, respektfull behandling på 5,8 og helhetsvurdering på 5,6.

Helhetsvurdering
Informasjon
Tilgjengelighet

Fysioterapi/ergoterapi

Respektfull behandling

Hjemmetjenstene

Brukermedvirkning
Resultat for brukeren
0

1

2

3
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Med sine 20 nye heldøgns omsorgsleiligheter gir nybygget ved BOAS en tiltrengt økning i tilbudet

2011
67
425
7,0%

Oppdal
2012
78
419
7,2%
13,5%

2013
66
440
5,9%
16,0%

Gruppe
11
2013
80
359
6,4%
12,6%

56,6%
32,5%
6,5%
16,3%
24%
13,9%
16,7%
1,7%
0,24

59,1%
65,2%
5,6%
16,9%
29%
14,6%
16,7%
1,7%
0,24

57,1%
57,1%
5,7%
17,2%
30%
13,5%
16,7%
11,7%
0,23

45,3%
49,4%
4,6%
18,3%
29%
13,5%
28,0%
8,7%
0,41

Pleie og omsorg
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år.
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over
Andel hjemmeboere med høy timeinnsats
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov
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
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over
Plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av bef. 80+
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Hjemmetjenestene og sykehjemmet har gjennom tett samarbeid om brukere og pasienter gitt
rett tjeneste til rett tid. 2013 var preget av
effektiv tjenesteutmåling og tjenesteyting, hvor
saksbehandlingstiden har vært under 1 måned.

Landet
ex Oslo
2013
72
339
6,5%
12,4%
41,3%
49,6%
3,9%
18,5%
29%
13,5%
23,7%
7,9%
0,46

Pasientbelegget på sykehjemmet har endret seg
som følge av samhandlingsreformen, med
mottak av mer behandlingskrevende pasienter.
Det meste av kapasiteten har likevel vært bundet opp av brukere med langtidsopphold. Vi ser
en økende forekomst av demens og demensatferd i omsorgtjenestene. Andel plasser i
skjermet enhet for personer med demens ligger
betydelig under Kostragruppe 11 og landet for
øvrig.

Hjemmetjenestene har forholdsvis mange
mottakere av hjelp over 80 år sammenlignet
med Kostragruppe 11 og landet for øvrig. Dette
gjenspeiler seg også i andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov.
Andel beboere i bolig til pleie og omsorgsformål er også høyere enn Kostragruppe 11 og
landet. Dette viser den prioriterte strategien og
innsatsen i de hjemmebaserte tjenestene.

Årsverk av leger og fysioterapeuter knyttet til
beboere i sykehjem er lav. Fra 2014 er legeressursen økt fra 40 % st. til 80 % stilling. Det er
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prioritert å utvide ressursen til legen som følge
av lovpålagte oppgaver i samhandlingsreformen. Det er betalt for 75 døgn for utskrivningsklare pasienter som sykehjemmet ikke har klart
å ta i mot.

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 uheldig for kvaliteten på tjenestene og
muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og
kompetent arbeidskraft. Dette er det god dokumentasjon på. Ved at flere jobber heltid vil
brukerne oppleve større forutsigbarhet og
trygghet i hverdagen. Brukerne får færre å
forholde seg til, og møter ansatte som de kjenner godt og som kjenner deres situasjon. Dette
er en utfordring vi har ta fatt i, også sett i lys av
at vi får en vekst i andelen eldre.

Enhetene innen helse og omsorg har stort fokus
på kvalitet, og har i 2013 arbeidet med brukerhåndbok, ernæring, kvalitetssystem og dokumentasjon, demens, og bruk av tvang og makt.
Enhetene har ukentlig trim-/musikk-/erindringsog kulturelle aktiviteter både på egen hånd og i
samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
Musikk som miljøterapi er under innføring ved
sykehjemmet.

Tilgjengelighet og effektiv saksbehandling
IKT
Elektroniske løsninger har som mål å gi god
tilgjenglighet og effektiv saksbehandling. IKT
er et verktøy for å jobbe mer effektivt og understøtte de tjenestene kommunen leverer.

Sikring og modernisering av infrastruktur
I vedtatt risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2011
pekes det på sårbarhet i kommunens IT- infrastruktur og lagring av data. Denne sårbarheten
har flere sider, men aktualiserte seg spesielt i
2013 der flere tjenesteområder har erfart ”heng”
i fagsystemene grunnet lagringskapasitet i
infrastrukturen. Dette uttrykkes som tidstyv i
det dagelige arbeidet. Høsten 2013 ble det gjort
et grunnlagsarbeid for investering i 2014 for å
forbedre infrastrukturen og ”back-up”- løsningen.

IKT har bidratt til gevinstrealisering på disse
områdene i 2013:
 Innføringen av elektroniske sakspapirer og
elektroniske møter i de fast politiske utvalgene. Tiltaket har gitt økonomisk og miljømessig gevinst ved at bruken av papir er
begrenset betraktelig, og at porto er spart.
Ordningen og innføringen anses som vellykket.
 Bedre utnyttelse av fagsystem og integrasjon mellom fagsystem har ført til forenkling av arbeidsoperasjoner/prosesser. Eksempelvis integrasjon mellom Ekstens skolesystem og Visma lønnssystem for variabel lønn.
 Oppdal kommune har startet arbeidet med
elektroniske meldinger av pasientinformasjon med legekontor og sykehus.
 Servicetorget har tatt i bruk Hypernett
(digitale skjemaer) for barnehagesøknad og
Oppvekstportal for søknad om skoleplass
(innskriving) og skolefritidsordning.

Brukerundersøkelse om interne tjenester
Det ble gjennomført brukerundersøkelse for
interne tjenester i 2013. Tilbakemeldingene
viste god score på de fleste områdene.
Interne tjenester
Lønn
Personal
Økonomi/regnskap
IKT
Post, arkiv, sekretariat
Servicetorget
Renhold
Vaktmester
Eiendom
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Resultat
5,4
5,1
5,4
4,4
5,2
5,3
5,0
3,9
4,6
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Høy trivsel blant de ansatte
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.
Medarbeidertilfredshet
Oppdal kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert andre år, sist gang høsten
2013. I dialog mellom tillitsvalgtapparatet og
arbeidsgiver ble det bestemt at noen enheter
skulle gjennomføre åpen undersøkelse og noen
enheter anonyme. Følgende enheter gjennomførte åpen medarbeiderundersøkelse: Oppdal
helsesenter, Hjemmetjenestene, Kommunalteknikk, Bygg og eiendom og Stab og støtte.

verk. Flere ansatte har deltatt på Mysjka
skolen, systematisk bruk av sang og musikk
som miljøbehandling. Avdelingssykepleier har gjennomført studiet "Helse og omsorg i plan". Etisk refleksjon er satt i system.
 I enhet Hjemmetjenestene har en sykepleier
gjennomført videreutdanning i diabetes.
Fire ansatte i hjemmetjenesten har bestått
fagprøve som renholdsoperatører i løpet av
2013.

Skolene, barnehagene, Plan og forvaltning og
Helse og familie gjennomførte anonyme medarbeiderundersøkelser.

 I samarbeid med Oppdal ressurssenter,
OVS, er det startet fagprøveforberedende
kurs for helsefagarbeidere. Elleve assistenter ved hjemmetjenesten og Oppdal helsesenter deltar med avsluttende eksamen våren 2014. Mange av disse har den praksis
som kreves for å kunne gjennomføre den
praktiske fagprøven. Det vil bli lagt til rette
for at de som mangler praksis gis mulighet
til å få opparbeidet seg dette.

Svarprosenten var høy både der det ble gjennomført åpent og anonymt. Undersøkelsen viser
at trivselen er gjennomgående meget høy blant
medarbeiderne.
Etikk og varsling
Etiske retningslinjer for Oppdal kommune ble
revidert og godkjent i kommunestyret den
05.03.2014. I tråd med kravet i arbeidsmiljøloven har Oppdal kommune etablert interne
rutiner for varsling. Oppdal kommunes varslingsrutiner er i tråd med anbefalingene fra KS,
både i forhold til varsling bygd på tjenestevei
og alternativ kanal som varsler kan bruke.
Rutinene er en del av kommunens etiske retningslinjer, og er innlemmet i kommunens
HMS-rutiner. I 2013 var det ingen saker til
behandling.

 I enhet Helse og familie har ansatte i barnevernet gjennomført kompetanseheving innenfor temaet Kvello utredningsmal for
barneverntjenesten. Dette har vært et hovedsatsingsområde også for samtlige andre
kommuner i Sør -Trøndelag i samarbeid
med Fylkesmannen og Bufetat.
 Det er gjennomført opplæring i bruk av
elektronisk arkiv fra Visma som et ledd i at
barneverntjenestens arkiv skal bli fullelektronisk.

Kompetanse
Det er gjennomført mye godt lærings- og utviklingsarbeid i 2013. Noe av det som er gjennomført er:

 Sertifisering av kursledere for BAPPGruppetilbud for barn av psykisk syke
og/eller rusavhengige foreldre En helsesøster og en fra psykisk helse og rus har gjennomført hele sertifiseringsforløpet

 I enhet Oppdal helsesenter er stillingsprosenten for tilsynslege økt fra 0,4 til 0,8 års-

 Ansatte innen medisinsk rehabilitering har
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gjennomført kompetanseheving innen demens, barnefysiotepi/bevegelsesutvikling
og veileding for å fornye spesialitet i psykomotorisk fysioterapi.

Nytilsettingene er i hovedsak innen skole og
helseenhetene.
Turnover
Det sluttet 24 personer i løpet av året fordelt på
21 kvinner og 3 menn. I tallet er det ikke tatt
med ansatte som er ute i permisjoner.

 I enhet Plan og forvaltning har en medarbeider gjennomført etterutdanning i Helse
og omsorg i plan. En ansatt har gjennomført
matrikkelkurs med eksamen, og er med det
kvalifisert for å føre opplysninger i matrikkel

Konkurransedyktige betingelser
På mange fagområder konkurrerer kommunen
med andre kommuner og privat sektor om den
samme arbeidskraften. Lønnspolitiske retningslinjer for Oppdal kommune er under revidering.
Der forsøker vi å ha mere fokus på denne
utfordringen.
 Lønnsoppgjøret 2013 var et "mellomoppgjør" der det ble ført forhandlinger i kapittel
3 og 5.

 I enhet Bygg og eiendom har tre ansatte
gjennomført og bestått fagprøve som renholdsoperatør. Enheten har tilsatt driftsoperatør med fagbrev som rørlegger.
 I enhet Kommunalteknikk har flere ansatte
gjennomført diverse kurs og sertifiseringer.
 Rektorene i Oppdal deltar i nettverk for
skoleledere, som består av 5 samlinger. To
lærere startet høsten 2013 med videreutdanning i engelsk

 For medarbeidere i kapittel 3 utgjorde årets
lønnsoppgjør en gjennomsnittlig økning på
2,87 % og for kapittel 5 utgjorde årets
lønnsoppgjør i gjennomsnitt en økning på
3,31 %
Kap 3: Regulerer lønn for kommunens ledere. Kun lokale forhandlinger
Kap 5: Regulerer lønn for ansatte i spesialiserte stillinger med høyere utdanning. Kun
lokale forhandlinger.

 Oppdal kommune har kjøpt og tatt i bruk
Kommuneforlagets kvalitetstyringssystem.
I løpet av året er det er gjennomført systematisk opplæring av enhetsledere, mellomledere, superbrukere og ansatte. Opplæring
av ansatte i sikkerhetsinnstruks/Håndbok i
informasjonssikkerhet er gjennomført i løpet av 2013.

Lønnsutvikling og like lønn
Menn tjener fortsatt mer enn kvinner. Innad i
noen enheter kan det synes som om forskjellene
er meget stor. Arbeidsgiver er oppmerksom på
at dette er en utfordring, og prøver å utjevne
forskjellene der det ikke er naturlig. Det er
imidlertid en utfordring å tette kronegapet all
den tid tilleggene gis i form av prosenttillegg.

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.

Menn

Rekruttering
Oppdal kommune har elektronisk søkesystem
som gjør at vi har god oversikt underveis i
rekrutteringsprosesser. Stort sett har vi god
tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I 2013 hadde
vi 97 tilsettinger av faste og vikarer, med en
kjønnsfordeling på 83 kvinner og 14 menn.

Kvinner

2012

2013
360 000 380 000 400 000 420 000 440 000 460 000
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Likestilling
I 2013 utgjorde kvinner 81,8 prosent av ansatte i Oppdal kommune. Tallene er stabile i forhold til
2012 (82,3 %). Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere.
Kvinner 2012
Plan og forvaltning
Stab og støtte
Pleie og omsorg
Barneskoler/SFO
Oppdal u.skole
Barnehagene
Kommunalteknikk
Bygg og Eiendom
Helse og familie
NAV

Menn 2012

Menn 2013

Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store
flertall av deltidsansatte. Den største andelen
finner vi i helseenhetene. Fokuset på heltid og
arbeidet i prosjektet har gitt seg positive utslag i
løpet av 2013.

Likeverd
Oppdal kommune deltar i prosjektet "Saman om
ein betre kommune". Der har vi hatt et særskilt
fokus på å legge til rette for en heltidskultur i
helse og omsorgsenhetene. Fordelingen av
heltids-/deltidsansatte mellom kjønn har vært
tilnærmet uendret de siste årene.

Plan og forvaltning
Stab og støtte
Pleie og omsorg
Barneskoler/SFO
Oppdal ungdomsskole
Barnehagene
Kommunalteknikk
Bygg og eiendom
Helse og familie
NAV

Kvinner 2013

Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk
11
9,9
11
8,3
9
7,1
13
10,3
19
16,8
8
7,5
17
16,8
8
7,5
268
166,0
14
8,4
270
166,0
14
8,5
70
55,3
22
19,9
64
53,5
19
17,7
27
21,8
17
14,1
28
23,3
20
16,4
30
25,4
1
1,0
29
25,1
1
1,0
1
0,3
11
10,9
1
0,3
11
11,0
12
9,9
9
9,2
17
14,1
12
10,2
31
25,9
4
2,7
33
27,4
5
3,2
3
3,0
0
0,0
2
2,0
1
1,0

I 2012 var den gjennomsnittelige stillingsprosent 58 % i helseenhetene. I 2013 var økt til 66
%. Antall heltidsstillinger i 2012
2012
2013
Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk var på 12,5 % og i 2013 økt til 14,3
22
18,2
22
17,4 %.
27
282
92
44
31
12
21
32
3

24,3
174,4
75,2
35,9
26,4
11,2
19,1
25,6
3,0

25
284
83
48
30
12
29
35
3

24,3
174,5
71,2
39,7
26,1
11,3
24,3
27,6
3,0

Retningslinjer for redusert bruk av
uønsket deltid ble revidert i 2012.
Hovedmålet er at det skal tilsettes i
100 %. Innen utgangen av 2014
skal ingen ansatte ha mindre enn 50
% stilling så fremt det ikke er snakk
om studentstillinger.

 Kommunen hadde i 2013 totalt 65 ansatte i
alderen 62 t.o.m. 70 år. Disse 65 utgjør
11,3 % av 574 ansatte. Fordeling på kjønn:
47 kvinner og 18 menn.
 I 2013 var den gjennomsnittlige avgangsalder i Oppdal kommune 63 år. Fordelingen
var 7 med AFP, 4 med delvis AFP, 9 med
100 % alderspensjon, 4 med delvis uførepensjon og 1 med 100 % uførepensjon.

Seniorpolitikk
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.
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nesten, to representanter fra arbeidslivssenteret, to hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og personalsjef. Rådet er et bindeledd
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og
fokus vil være hele organisasjonen.

Arbeidsmiljø og fravær
Oppdal kommune har som mål å ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte
og helsefremmede.
 Det totale sykefraværet økte fra 5,9 % i
2012 til 7,1 % i 2013. Dette er likevel godt
under gjennomsnittet i KS-området.

Det er gjennomført en samling med tillitsvalgte og verneombud med tema "tilrettelegging", om hvor lenge det skal tilrettelegges og eget ansvar.

 Arbeidet med å holde sykefraværet nede og
øke nærværet har hatt et kontinuerlig fokus
i hele organisasjonen. Rapportering sendes
til alle enhetene hver måned, og Arbeidsmiljøutvalget orienteres. Måltallet for nærvær er 94 % for hele organisasjonen. Enhetene har satt seg egne mål.

 Det er gjennomført en ledersamling
over to dager der enhetsledere, mellomledere og fagansvarlige deltok. Dette er
en videreføring av lederutviklingsprogrammet som har blitt gjennomført.

 Et IA- råd (Inkluderende arbeidsliv) ble
satt ned i 2013. Rådet består av to enhetsledere, en representant fra Bedriftshelsetje-

kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell
legning, religion, politiske synspunkter, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende
forhold, som fører til at man tilsidesetter eller
går på akkord med likhetsprinsippet.

Diskriminering
Oppdal kommune arbeider for et inkluderende
arbeidsliv og ser på mangfold på arbeidsplassen
som verdifullt i forhold til likebehandling.
Diskriminering omfatter all forskjellsbehandling, utestenging eller preferanse basert på rase,
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Strammer seg til, - men fremdeles
forsvarlig utgiftsnivå
Regnskapet for 2013 ga et netto driftsresultat på 28,5 millioner, noe som tilsvarer en
netto driftsmargin på 5,4 %. Tilsynelatende høyt, - men luker man bort momskompensasjon knyttet til et høyt investeringsnivå og engangsinntekter fra kraftforvaltningen, så
er det ikke stort mer enn det bør være. Driftsregnskapet gikk ut med et samlet mindreforbruk i forhold til budsjettet på kr 565.000.
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
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Fondsmidler
Akkumulert premieavvik
Langsikt lånegjeld

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

Regnskap
2013
526 596
-495 692
30 904
11 202
-40 677
27 077
28 506
-7 816
-20 125
565

66 254
164 749
55 557
77 963
13 327
319 698

77 439
170 685
51 006
84 126
13 627
354 193

22 713
174 738
56 783
91 715
22 117
329 298

73 691
170 824
60 156
79 461
22 431
347 316
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Budsjett
2013
504 666
-472 603
32 063
10 550
-39 521
27 500
30 592
-7 156
-23 436
0

Økonomisk resultat
Finansielle nøkkeltall

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter
Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter
Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter
Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter
Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter
Akkumulert regnskapsresultat i % av driftsinntekter
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

størst oppmerksomhet til driftsmarginen etter at
det er korrigert for disse forholdene. Kommer
denne størrelsen under 1,5 % har ikke kommunen en bærekraftig økonomi på lang sikt. En
korrigert netto driftsmargin på 1,8 % er klart
svakere enn i 2012, men likevel noe over forsvarlighetsgrensen.

Netto driftsmargin
Netto driftsmargin er det samme som netto
driftsresultat i prosent av inntektene. Denne
størrelsen viser hvor mye av inntektene som
står igjen etter at driftsutgifter, renter og avdrag
er betalt. Netto driftsmargin er den mest sentrale indikatoren for å måle om kommunen setter
tæring etter næring. For å sikre forsvarlighet på
langs sikt, er det anbefalt at den ikke kommer
under 3 %.

Gjeldsgrad
Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor
betydning for den økonomiske handlefriheten.
Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor
mye av inntektene som er bundet opp til renter
og avdrag. Et høyt investeringsnivå førte til at
gjelden økte med 18 mill. Men inntektene økte
mer, og dermed ble forholdstallet mellom
lånegjeld og inntekter forbedret. Sammenlignet
med andre kommuner har ikke Oppdal spesielt
høy lånegjeld.

6,00 %
5,00 %
4,00 %

Ekstraordinære
kraftinntekter

3,00 %

Momskompensasjon
for investeringer
Korrigert netto
driftsmargin

2,00 %

2011
3,6 %
5,6 %
-5,4 %
3,8 %
77,5 %
107,3 %
23,0 %
0,5 %
7,7 %

Gruppe Landet
11
ex Oslo
Oppdal
2013
2012
2013
2013
4,1 %
5,9 %
1,6 %
1,8 %
4,3 %
5,4 %
1,6 %
2,4 %
5,6 %
-2,1 % -2,7 %
-3,8 %
5,5 %
5,3 %
3,5 %
3,1 %
68,6 % 66,0 % 86,6 % 86,6 %
110,1 % 111,7 % 127,3 % 114,8 %
19,6 % 16,3 % 14,2 % 14,9 %
0,1 %
0,1 %
0,3 %
0,3 %
9,1 %
7,9 %
3,2 %
5,1 %

1,00 %
100,0 %

0,00 %

90,0 %

2010 2011 2012 2013

80,0 %
Oppdal

70,0 %

Driftsmarginen blir blåst opp i år med stort
investeringsomfang, ettersom momskompensasjonen for investeringer kommer som en driftsinntekt. I 2013 hadde vi høyt investeringsnivå.

60,0 %
KOSTRAgruppe 11

50,0 %

40,0 %
Landet utenom
Oslo

30,0 %

I fjor hadde kommunen i tillegg en ekstraordinær inntekt fra Drivakrafta. Dette skyldtes at
det ved omlegging av forvaltningsmåten ble
resultatført inntekter fra to år. Man bør vie

20,0 %
10,0 %

0,0 %
2010
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Fondsbeholdning
I 2013 ble det tært ganske mye på fondsmidlene. Samlet fondsbeholdning ble redusert med
drøyt 12 mill. Hovedårsaken var at en stor andel
av investeringene ble dekket med egenkapital.

Investeringer
I kommuneregnskapet skilles det mellom investeringsformål og driftsformål. I 2013 hadde
kommunen et relativt høyt investeringsnivå.
Det ble brukt 73,7 mill fordelt på 53 anlegg.
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Budsjettstyring
Enhetene:
Støttetjenester
Plan og forvaltning
Helse og familie
Hjemmetjenester
Sykehjemmet
Aune barneskole
Drivdalen og Vollan skole
Lønset og Midtbygda skole
Ungdomsskolen
Kommunale barnehager
Kommunalteknikk
Bygg og eiendom
NAV
Sum for enhetene
Andre rammeområder:
Tilleggsbevilgningsreserve
Politisk styring og kontroll
Opdal Kulturhus KF
Kirkelig sektor
Totalum

Regnskap
2012

Regnskap
2013

21 219
57 084
19 273
54 834
32 911
25 072
11 415
9 189
23 840
10 780
2 845
10 693
5 379
284 534

21 021
64 376
20 374
57 927
34 883
26 095
9 953
7 256
23 652
11 154
2 650
13 524
5 418
298 283

21 449
62 216
21 802
57 811
35 431
26 192
10 212
7 282
23 700
11 186
2 869
12 934
5 287
298 371

885
3 094
9 943
3 860
302 316

1 118
3 218
10 071
4 095
316 785

3 487
3 240
10 071
4 095
319 264

For 2013 ble bevilgningene splittet inn i 17
rammeområder. For de 13 enhetene var det to
som hadde vesentlig budsjettoverskridelser. Av
PoF sin overskridelse på 2,16 mill. var 1,72 mill
knyttet til tilskudd til private barnehager. For
bygg og eiendom sin del var overskridelsen i
stor grad knyttet til økte festeavgifter.

Budsjett
Overskridelse
2013

Besparelse

%-vis avvik

428

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

2 160
1 428
116
548
97
259
26
48
32
219
590
131
2 997

3 085
2 369
22

2 997

5 476

67,9 %
0,7 %
0,0 %
0,0 %
0,8 %

Ved årets slutt gjensto det 2,37 mill som ubrukt
på tilleggsbevilgningsreserven. Dermed ble det
mulig å dekke opp sviktende kraftinntekter, og
å unngå et regnskapsmessig merforbruk. I
stedet gikk regnskapet ut med et mindreforbruk
på kr 565.000.
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KOSTRA-indikatorene viser at Oppdal har noe
lavere administrasjonskostnader enn kommuner
det er naturlig å sammenligne seg med. Det
samme bildet tegner seg når man sammenligner
kostnader innen byggesaks- og oppmålingsområdet.

Administrasjon og forvaltning
Administrasjon og
styring
7,4 %

Fysisk
planlegging, naturog
nærmiljø
1,5 %

Oppdal har høyere energikostnader enn de
fleste andre kommuner. Det strenge klimaet er
selvsagt en del av forklaringen, men det bør
likevel være mulig å få ned kostnadene gjennom målrettede tiltak.

Kultur
5,6 %

Oppdal
2011
4 399
184
5 895
77
144
1 236
2 395

Driftsutgifter til administrasjon og styring pr innbygger
Driftsutgifter til plansaksbehandling pr årsinnbygger
Driftsutgift byggesak pr. mottatt søknad og melding
Driftsutgift byggesak pr. kvm. godkjent bruksareal
Driftsutgifter kart og oppmåling pr årsinnbygger
Kommunale energikostnader pr innbygger
Netto driftsutgift til kultursektoren pr innbygger

2013
4 007
163
5 516
91
124
1 286
2 783

Innen vann- avløps- og renovasjonssektoren har
kostnadene, - målt i forhold til tjenesteomfanget, - gått ned de siste par årene. Likevel har
avfallsinnsamlingen et relativt høyt kostnadsnivå. Dette må selvsagt ses i sammenheng med
antallet avfallsfraksjoner som blir samlet inn.

Tekniske tjenester

Vann,
avløp og
renovasjon
0,7 %

2012
4 272
166
7 143
113
135
1 362
2 797

Gruppe Landet ex
11
Oslo
2013
2013
4 884
4 508
197
199
7 126
4 585
113
57
179
171
1 041
908
1 749
1 889

Samferdsel
1,8 %

KOSTRA-indikatorene forteller også at driftsutgiftene til Oppdal sine utleieboliger ligger
godt over sammenligningsgruppen, og at utgiftene til brann- og ulykkesberedskap er relativt
høye.

Brann og
ulykke
2,2 %

Oppdal
2011
Driftsutgift pr tonn innsamlet husholdningsavfall
Driftsutgift pr innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste
Driftsutgift pr innb. tilkoblet kommunal vannforsyning
Driftsutgift pr km kommunal vei og gate
Driftsutgift til gatebelysning pr lyspunkt
Driftsutgift pr kommunalt disponert bolig
Driftsutgift til brann- og ulykkesberedskap pr innbygger
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3 399
1 044
1 071
81 016
458
34 862
691

2012
3 428
1 032
1 003
92 484
485
46 731
880

2013
3 085
982
951
101 500
473
48 146
979

Gruppe Landet ex
11
Oslo
2013
2013
2 536

94 455
577
34 142
732

2 203
1 087
951
120 728
655
38 855
656

Økonomisk resultat
Kostnadsnivået i de kommunale barnehagene i
Oppdal er litt høyere enn gjennomsnittet for
andre kommuner. Hovedforklaringen er en noe
høyere bemanningsfaktor. Dette vises ved at
antall oppholdstimer pr årsverk er lavere i
Oppdal enn i sammenligningsgruppene.

Oppvekst

Barnehage
13,8 %

Grunnskole
26,0 %

Kostnadsnivået for grunnskolen ligger omlag på
gjennomsnittsnivået. Dette til tross for at lønnsutgiftene pr elev er noe lavere. For på den andre
siden har Oppdal høyere kostnader til skolelokaler og undervisningsmateriell.
Oppdal

Driftsutgift pr barn i barnehage
Driftsutgifter pr korrigert oppholdstime i barnehage
Utgift til lokaler og skyss pr barn i barnehage
Korrigerte oppholdstimer pr årsverk i barnehage
Driftsutgift pr elev i grunnskolen, herav
Lønnsutgifter
Skolelokaler
Undervisningsmateriell
Inventar og utstyr
SFO-utgifter pr bruker

2011
156 438
55
13 762
10 465
94 545
71 180
16 355
1 859
1 338
36 534

2013
168 196
60
12 608
10 916
104 776
77 960
18 453
1 752
1 027
36 507

Oppdal bruker mer penger til kommunehelse
enn landsgjennomsnittet. Det er spesielt kostnadene til helsestasjon og skolehelse som drar
opp nivået.

Helse og omsorg

Helse
og
omsorg
36,7 %

Barnevern
2,1 %

2012
169 670
61
13 359
10 864
99 708
75 212
18 235
2 141
1 013
38 759

Kostnadene pr bruker av pleie- og omsorgstjenester er noe høyere i Oppdal enn hos gjennomsnittet av andre kommuner. Men til tross for
dette ligger kostnadene pr sykehjemsplass på et
lavere nivå. Hovedforklaringen er at hjemmetjenester til psykisk utviklingshemmede drar
opp kostnadsnivået.

Sosialtjeneste
4,8 %

Oppdal

Driftsutgift til kommunehelse pr innb.
Driftsutgift pr innb. 0-5 år, helsestasjon/skolehelse
Pleie og omsorg pr innb. 80 år og over, netto
Driftsutgift pr mottaker av pleie- og omsorgstjeneste
Driftsutgift pr bruker av hjemmetjenester
Driftsutgift pr plass på sykehjem
Utgift pr beboerdøgn på sykehjem
Driftsutgift pr sosialhjelpsmottaker
Nto driftsutgift pr innb. 0-17 år, barnevernstjenesten

Gruppe Landet ex
11
Oslo
2013
2013
155 001 163 939
53
55
12 469
14 924
11 212
11 407
107 963 101 830
88 008
81 272
15 476
16 537
1 625
1 382
913
843
25 454
25 533

2011
2 665
9 714
252 861
376 489
249 930
847 983
80 170
4 871
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2012
3 078
12 372
283 831
391 803
263 830
867 183
2 269
96 807
4 741

2013
3 342
13 189
290 440
382 909
245 166
884 367
2 336
95 044
4 895

Gruppe Landet ex
11
Oslo
2013
2013
3 148
2 726
8 944
7 539
328 569 349 716
350 281 365 187
214 665 220 736
919 093 967 541
2 774
2 925
81 083
82 483
7 208
7 170

