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Kommunens økonomiske resultat for 2014 er 

under det forsvarlighetsnivået vi har pålagt oss 

selv. En netto driftsmargin på 1,2 % er vesentlig 

svakere enn nivået fra tidligere år. Langsiktig 

økonomisk styring og prioritering av kjernevirk-

somheten har kjennetegnet Oppdal kommune. Vi 

må holde fast på vår tradisjon og kultur for solid 

økonomisk styring. Til tross for at kommunens 

totale økonomiske resultat er under målet, må 

enhetenes evne til å drive innenfor gitt rammer 

fremheves. De aller fleste enhetene har overholdt 

sine budsjettrammer og skapt gode resultater. 

Overforbruket i tre enheter er ikke av vesentlig 

størrelse og det finnes gode forklaringer på det.  

I 2014 ble det fattet vedtak om å legge ned en 

skole. Dette er en dramatisk situasjon for den 

bygden eller kretsen som rammes. Idrett, fritidsak-

tiviteter og viktig begivenheter er ofte knyttet til 

skolens lokaler og arealer. Kommunestyret må 

imidlertid også ta andre hensyn. I Oppdal kommu-

ne har vi overkapasitet på skolepulter og et udek-

ket behov innenfor helse og omsorg. Det ville 

være uansvarlig av kommunestyret å ikke sette 

tæring etter næring. Derfor er det viktig å holde 

fast på at økonomien skal styres gjennom samlede 

prioriteringer der ulike behov blir vurdert opp mot 

hverandre. For de ansatte som berøres av slike 

omstillinger vil vi gjøre vårt ytterste for å finne 

omplasseringsmuligheter. 

Arbeidet med kommunereformen har vært viktig i 

2014. Om reformen sier regjeringen:  

Målet er større, mer robuste kommuner med økt 

makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte 

morgendagens utfordringer og stadig økte for-

ventninger fra innbyggerne.  

Regjeringens ekspertutvalg har sagt at kommune-

ne bør ha en minstestørrelse på 15 – 20 000 inn-

byggere, mens regjeringen selv ikke har satt noen 

absolutt minimumsgrense. Arbeidet har så langt i 

stor grad dreid seg om hvilke andre kommuner 

Oppdal kan slå seg sammen med. For Oppdal som 

en randkommune i Sør-Trøndelag er det ikke så 

mange muligheter. Den nye kommunen må bli 

attraktiv for bedrifter, besøkende og nye innbygge-

re, hvor tilbudene i et godt utbygd regionsenter vil 

være gode, og ikke en trussel for omlandet som 

blir innlemmet i den nye kommunen. Videre 

arbeid vil handle om utrede grundigere de alterna-

tivene som er pekt ut.  

Kommuneplanens arealdel er vedtatt. Kommune-

styrets forslag ble i november sendt på offentlig 

høring og lagt ut til ettersyn. Planforslaget bygger 

på ønsket, framtidig samfunnsutvikling som 

kommer fram gjennom samlet kommuneplan, jfr. 

gjeldende samfunnsdel 2010-2025. Rådmannen 

peker spesielt på forslaget til arealbruk ved dalsta-

sjonene for skiheisområdene. Arealer i disse 

områdene var foreslått endret til fritidsbebyggelse. 

Dette er i tråd med næringsaktørenes innspill 

gjennom masterplanen. Videre er det foretatt en 

gjennomgang av forholdet mellom byggeområder 

og ulike kategorier dyrka mark og beite. Som 

følge av dette arbeidet er det gjort endringer der 

enkelte byggeområder er tilbakeført til landbruks-

formål. Dette for å skape forutsigbarhet i arealbru-

ken. 

Forslag til Områdereguleringsplan for Oppdal 

sentrum er vedtatt. Kommuneplanen vektlegger 

Oppdal sentrum sin rolle som motor i utviklingen 

av lokalsamfunnet og regionen. Fortetting har vært 

et nøkkelord i planarbeidet. Rådmannen erfarer at 

fortetting kan skape støy og konflikter i forhold til 

etablerte omgivelser. Videre gir det en del utford-

ringer til hvordan bl.a. parkering skal løses. 

Hvert år gjennomføres det landsdekkende under-

søkelser for å måle kommunenes effektivitet. 

Kommunebarometeret er en av de mest seriøse 

undersøkelsene. Den gjennomføres av tidsskriftet 

Kommunal Rapport. Kommunebarometeret er en 

sammenligning av landets kommuner basert på til 

sammen 123 nøkkeltall. Hensikten er å gi beslut-

ningstakere - særlig lokalpolitikere - en lettfattelig 

og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunene 

driver. Oppdal kommune har de siste årene gjort 

det meget bra, og i 2014 fikk vi en femteplass 

blant landets 428 kommuner. I den foreløpige 

rangeringen i 2015 har Oppdal havnet på første-

plass. Dette gjenspeiler en soliditet og forutsigbar-

het i tjenesteproduksjonen vår. Vi har klart å holde 

fokus på og prioritere kjerneområdene våre; skole, 

barnehage, helse og eldreomsorg. Med et kommu-

nestyre som tenker langsiktig og gir forutsigbare 

driftsrammer har alle våre ansatte gjennom hardt 

arbeid skapt disse resultatene. 
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  2012 2013 2014 

 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Kommunestyret 10 133 12 106 11 112 

Kontrollutvalget 4 40 5 36 6 42 

Bygningsrådet 12 150 13 136 12 153 

Formannskapet 12 54 10 44 10 34 

Driftsutvalget 7 12 5 13 7 16 
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Orden på systemet 
 

Det er avgjørende for god styring og handlekraft at kommunen har systemer og rutiner 

som sikrer rådmannen betryggende kontroll over den samlede virksomheten.  

 

 

 

 

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. 

Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å 

sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer i 

linjen med klare fullmakter og ansvarsområder 

gjennom delegeringsreglementet. Enhetsleder-

ne har ut i fra sine fullmakter ansvar for å 

etablere tilstrekkelig internkontroll innenfor 

sine ansvarsområder. Organisasjonssjefen 

koordinerer, gjennomfører og følger opp tjenes-

teovergripende internkontrolltiltak på vegne av 

rådmannen. 

Rådmannen innførte i 2013 et nytt digitalt 

kvalitetsstyrings- og internkontrollsystem. I 

2014 har vi arbeidet med å implementere 

systemet i enhetene 

 

Risiko og sårbarhet  

Kommunestyret vedtok i 2011 en overordnet 

risiko- og sårbarhetsanalyse som danner grunn-

laget for alt arbeid med samfunnssikkerhet i 

kommunen. Denne skal revideres i 2015 

 

Resultatledelse og nøkkeltall 

Målekartene til enhetene gir en enkel og over-

siktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resul-

tat der en kan følge utviklingen innen de mest 

sentrale områdene i kommunen.  

 

 

 

Revisjoner 

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres 

det interne og eksterne revisjoner som undersø-

ker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og 

overordnede styringsdokumenter. Det kan også 

gjennomføres interne revisjoner på områder ut 

fra en vurdering av risiko og hendelser i orga-

nisasjonen.  I 2014 er det gjennomført intern 

revisjon i en privat barnehage i henhold til 

miljørettet helsevern i skole og barnehage.  

Det er også gjennomført 2 inspeksjoner i bar-

nehager og 2 i skoler. I flere enheter er det 

gjennomført branntilsyn. 

 

Tilsyn og forvaltningsrevisjoner 

Rådmannen legger vekt på at funn fra forvalt-

ningsrevisjon og statlige tilsyn brukes til læ-

ringsmål og forbedringsarbeid i organisasjonen. 

 

Forvaltningsrevisjonen 

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et 

virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta 

kommunestyrets tilsynsansvar overfor admini-

strasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folke-

valgte mulighet til å følge opp at politikk og 

prioriteringer gir de ønskede resultater i kom-

munens forvaltning og tjenesteyting. Det er 

iverksatt en forvaltningsrevisjon på området 

byggesak i 2014.  

Statlige tilsyn 

For å følge opp at kommunene leverer tjenester 

i samsvar med lovkrav, gjennomfører statlige 

myndigheter tilsyn i kommunene.  

Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og instrukser, og påse at arbeidet skjer under be-

tryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommune-

styrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen 
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Det er i 2014 gjennomført følgende systemtil-

syn i Oppdal kommune: 

 

Tilsynsmyn-

dighet 
Tilsynstema Funn Status 

Fylkesmannen Opplæringslovens § 2-8 

særskilt språkopplæring 

 Oppdal kommune må fatte enkelt-

vedtak om særskilt språkopplæring 

for alle elever som har rett til slik 

opplæring. 

 Enkeltvedtakene om særskilt 

språkopplæring må utformes i 

samsvar med forvaltningslovens 

krav 

 Når den særskilte språkopplæ-

ringen opphører, må Oppdal kom-

mune gi foresatte formell mulighet 

til å vurdere om kommunenes av-

gjørelse aksepteres eller om kom-

munenes beslutning påklages 

Avvik rettet og 

godkjent av 

fylkesmannen 

Fylkesmannen Avfallsdeponi - Kom-

munalteknikk 

5 avvik Plan for retting av 

avvik er tatt til 

etterretning av 

Fylkesmannen 

Fylkesmannen Plan for retting av avvik 

er tatt til etterretning av 

Fylkesmannen 

3 avvik Plan for retting av 

avvik er tatt til 

etterretning av 

Fylkesmannen 

 

Kommunebarometeret – rangering av Oppdal blant landets 428 kommuner 

Vekt 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Grunnskole 20 % 38 34 51 38 31 23

Eldreomsorg 20 % 196 263 390 295 315 89

Barnevern 10 % 75 33 33 19 13 16

Barnehage 10 % 50 75 107 90 99 53

Helse 7,5 % 61 57 51 114 148 157

Sosial 7,5 % 224 172 114 179 176 264

Kultur 2,5 % 80 106 179 137 101 47

Økonomi 10 % 142 111 117 88 78 69

Enhetskostnader 5 % 258 174 271 186 161 148

Nærmiljø og klima 2,5 % 108 118 132 153 125 245

Saksbehandling 2,5 % 367 389 377 206 279 123

Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 69 44 67 196 233 38

Totalt 100 % 37 53 42 10 5 1  

Rangeringen for 2015 er basert på foreløpige 2014-data. 
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Regionsenter i utvikling 

 
Arbeidet med ny E6 gjennom sentrum er i gang. Sentrum preges av dette arbeidet, og en 

del elementer framstår allerede som nye landemerker. 

 

                                         

Befolkningsutvikling  

Folketallet i Oppdal viste en økning på 38 

personer fra 2013 til 2014. Folketallet per 

31.12.2014 var 6.852. 

De demografiske endringene viser færre barn/ 

unge og flere eldre. Dette fører til flere tjenes-

temottakere og større arbeidskraftbehov i om-

sorg, og færre elever i skolen. Elevtallsned-

gangen merkes både i grunnskolen og videregå-

ende skole.  

Kommunens beliggenhet helt sør i fylket krever 

en bevisst strategi og samlet innsats for å til-

trekke seg flere innflyttere.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fødte 66 55 64 65 60 75 82 66 69 78 

Døde 53 62 67 50 68 63 60 76 66 52 

Netto innflytting 15 33 36 50 -16 76 41 51 17 14 

Folketall 31.12 6 499 6 531 6 564 6 629 6 603 6 691 6 755 6 794 6 814 6 852 

 herav:           

0-5 år 462 450 450 430 403 421 437 452 460 477 

6-15 år 923 929 905 916 899 911 895 862 847 802 

16-19 år 345 377 401 408 384 375 363 368 348 381 

20-66 år 3 807 3 810 3 838 3 884 3 895 3 936 3 981 4 000 4 013 3 991 

67-79 år 623 626 630 643 669 691 712 756 798 846 

80 år og over 339 339 340 348 353 357 367 356 348 355 
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Utvikling i innbyggertallet

 
Levekår 

Oppdal hadde 103 personer som meldte at de 

var helt arbeidsledig ved årsskiftet. Dette utgjør 

2,9 % av arbeidsstyrken. Dette er en økning på 

6 personer fra samme tid i fjor. Arbeidsledighe-

ten er fortsatt stabil lav. NAV sitt inntrykk er at 

bedriftene i Oppdal har bra med arbeid.  

Oppdal har 516 personer med uføretrygd i 

alderen 18 til 67 år per januar 2015. 22 av disse 

er under 30 år. Antall personer med uføretrygd 

er redusert med 3 fra samme tid i fjor. 23,9 % 

av de som mottar uføretrygd har gradert ytelse 

som mest sannsynlig betyr at de har gradert 

jobb. 195 personer mottar arbeidsavklarings-

penger. Dette er en reduksjon på 5 personer fra 

samme tid i fjor. Legemeldt sykefravær for 

Oppdal er 5,5 % som er fylkessnittet. 

Nav ser at mange av de som står utenfor ar-

beidslivet har lav utdanning og lite arbeidserfa-

ring. Vi må fortsette å jobbe tverrfaglig og 

tverretatlig for å unngå at folk blir stående 

utenfor arbeidslivet. Vi må ha et spesielt fokus 

på ungdom, langtidsledige og innvandrere fra 

land utenfor EØS -området.

 

 

Utbygginger - bolig, fritid og næring 

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyn-

dighet har betydning for steds- og næringsutvik-

lingen. Dialog mellom byggebransjen og plan 

og byggesak videreutvikles til fordel for både 

kommune og næringsliv som stedsutvikler.  

Oppstillingen viser antall søknadspliktige 

vedtak for 2014 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 vedtaksperio-

den. 

16 reguleringsplaner ble vedtatt i 2014. De 

fleste av disse gjelder områder for fritidseien-

dommer.  

Oppdal kommune har bra med byggeklare 

boligtomter. 3 kommunale tomter er solgt i 

2014. Kommunen har solgt ca. 13 da tomteareal 

til nytt industriområde og utvidelse av nytt 

industriareal er gjennomført – Industrivegen sør. 

Kategori 2013 2014 

Fritidsbolig ny   73 59 

Fritidsbolig - eksisterende   72 67 

Bolig - ny   22 20  

Bolig eksisterende   62 46 

Næring - ny   24 18 

Næring - eksisterende   31 21 

Totalt antall behandlede saker 284 231 
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Kommuneplanens arealdel 

Kommunestyret vedtok å legge forslag til 

Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommu-

ne 2014-2025 ut til høring og offentlig ettersyn i 

møte den 26.11.2014.  

Kommunestyrets forslag til arealdel gjenspeilet 

den ønskede, framtidige samfunnsutviklingen 

som kommer fram gjennom samfunnsdelen.  

Det var i høringsforslaget spesielt fokus på 

forslaget til arealbruk ved skiheisområde-

ne/dalstasjonene. Arealer i disse områdene var 

foreslått endret til fritidsbebyggelse. Dette er i 

tråd med næringsaktørenes innspill gjennom 

masterplanen.  

I planarbeidet ble gjennomført en vurdering av 

forholdet mellom byggeområder og ulike kate-

gorier dyrka mark og beite. Som følge av dette 

ble det foreslått endringer av enkelte byggeom-

råder der LNFR-formål er tillagt større vekt. 

Dette for å skape forutsigbarhet i arealbruken. 

Kommunestyrets hovedgrep og fokusområder 

fra planprogrammet, ble ikke gjenstand for 

innsigelser eller vesentlige merknader fra regio-

nale sektormyndigheter i fbm. høringsprosessen.  

Imidlertid ser en at regionale sektormyndigheter 

legger vekt på gjeldende statlige planretnings-

linjer for samordnet bolig-, areal- og transport-

planlegging (fastsatt ved kgl. res. av 26.09 

2014) til grunn for høringsuttalelser. En ser at 

de statlige retningslinjene i dette tilfellet er i 

strid med målsettinger nedfelt i kommunepla-

nens samfunnsdel. 

Sentrumsutvikling 

 

Utviklingen av kommunesenteret er motoren for 

vekst i vår region. Arbeidet med ny E6 gjennom 

sentrum er i gang og sentrumsområdet har i 

2014 vært preget av dette arbeidet. En del 

elementer i dette prosjektet framstår allerede 

som nye landemerker. 

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum ble 

utarbeidet i tråd med intensjonene i vedtatt 

planprogram og framlagt for sluttbehandling 

november 2014. Planforslaget inneholdt ele-

menter som: 

 "Shared space"/sambruksområde – området 

fra Skifer hotell til Rv70 

  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 

 Fortetting 

 

Næringsutvikling 

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av 

få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv 

utvikling i folketallet over tid. Kommunen har 

også flest hytter nord for Dovre og bruken av 

fritidsboligene er så stor at den tilsvarer 1.800 

faste innbyggere. Dette medfører at Oppdal har 

en av de høyeste varehandelomsetningene pr 

innbygger, kr 104.269 ved inngangen til 2014. 

40 nye foretak ble registrert i 2014, noe som er 

en nedgang fra tidligere år.   

I kommunens arbeid med å støtte opp om næ-

ringsutviklingen i er følgende oppgaver viktig: 

 å holde kontakt og tilegne seg kunnskap om 

de utfordringer og problemstillinger næ-

ringslivet er opptatt av. 

 å orientere om kommunens tilretteleg-

gingsmuligheter for næringsutvikling, her-

under klargjøring og realisering av areal til 

næringsformål   

 å veilede mulige etablerere 

Næringsarbeidet i Oppdal er organisert gjennom 

kommunens utviklingsenhet, Formannska-

pet/ordfører, Nasjonalparken Næringshage AS 

(samarbeidsorgan mellom Oppdal og Rennebu). 

Nasjonalparken Næringshage skal ha størst 
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fokus mot de bedrifter og prosjekter med størst 

utviklingspotensial i regionen.  

Kommunen har gjennom ved bruk av nærings-

fondet bevilget 1 mill.kr. i året over en 4 årspe-

riode til utvikling av Oppdal som reisemål for 

kurs og konferansemarkedet (KK-prosjektet). 

Tilsvarende beløp er innvilget fra AGA-fondet 

som eies av de 20 største bedriftene i Oppdal. 

Prosjektet gikk ut 2014. Kommunen bevilger i 

tillegg kr 1,2 mill. til drift av turistkontor gjen-

nom det kommunale aksjeselskapet Oppdal 

Skysstasjon AS. Oppdal Næringsforening 

(ONF) med ca. 150 medlemmer utgjør også en 

viktig faktor i utviklingsarbeidet, spesielt med 

tanke på "Masterplan for Oppdal". 

Rammen for «regionale utviklingsmidler» var i 

2014 på kr. 550.000. Det ble innvilget 19 tilsagn 

på til sammen kr. 520.925. Tilsagn innvilges i 

samsvar med formål og retningslinjer for bruken 

av midlene, både fra fylkeskommunen så vel 

som Oppdal kommune. 

 

 

Våren 2014 kom Prosjekt Fjellandbruk ut fra 

Stortinget og ned til kommune og landbruksnæ-

ring. Målet for satsingen er å styrke grunnlaget 

for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene 

gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon basert 

på landbrukets ressurser, både innenfor tradisjo-

nelt landbruk og bygdenæringer.  

I Sør-Trøndelag er det kommunene Tydal, 

Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal som er 

definert fjell-kommuner og har fått tilbud om å 

delta i prosjektet. Satsingene er et fellesprosjekt 

for begge kommunene Rennebu og Oppdal, der 

landbrukskontorene har koordineringsfunksjo-

nen og mange aktører er trukket med i arbeidet. 

Det er nå i gang 7 delprosjekt i Rennebu/Oppdal 

i regi av prosjekt fjellandbruk:  

1. Grovfòr – grunnkurs i grovforproduksjon, 

samt fagmøter, videre oppfølging. 

2. Beite – markdager, beiteplanlegging, sam-

beiting, fellessætre. 

3. Storfekjøtt-prosjektet med konkret mål om 

økt produksjon i Sør-Tr.lag. 

4. Rekruttering – ung bonde, framsnakking, 

nettverk for landbruksungdom mm. 

5. Desentralisert agronomutdanning, andre 

fagkurs. 

6. Framtid i melk – samordnet rådgiving foran 

melkebondens veivalg for framtida 

7. Bygdenæring, verdikjedebygging 

Prosjektperioden er på 3 år fra 2014 og til ut i 

2017. 

I 2014 var det 12 fjøs som ble finansiert med 

tilskudd/lån fra Innovasjon Norge. Oppdal er 

den kommunen i Sør-Trøndelag med flest saker 

innvilget også i år. Total kostnadsramme på 20 

mill.kr, finansiert opp med kr 4,3 mill.kr. i 

tilskudd og 10 mill.kr. i landbrukslån. I Oppdal 

er vi heldig stilt innen flere landbruksnæringer, 

da vi har dyktige produsenter og gode produ-

sentmiljø innen melk, storfe, sau og pelsdyr. 

Skogbruket har svingt seg opp de siste åra og 

avvirker mer skog, og det er fokus på foryngelse 

og aktivitet i skogen.  
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En mer brukerorientert kommune 
 

 

Svarer de kommunale tjenestene til forventningene? Dette kan ikke besvares uten at 

man spør de som benytter tjenestene. Derfor har brukerundersøkelser blitt innført som 

et verktøy for å måle resultatene.  Gjennom standardmålingene til Kommunens Sentral-

forbund kan vi sammenstille tilbakemeldingene med svarene i andre kommuner. I kom-

binasjon med KOSTRA-data gir slike målinger gode pekepinner om tingenes tilstand 

for den enkelte tjeneste. 

 Oppdal Andre kommuner 

 2012 2013 2014 Snitt Høyest Lavest 

Interne tjenester 
 

4,9 
 

4,6 5,6 3,5 

Byggesaksbehandling 3,8 4,3 
 

4,4 5,3 3,1 

Ergoterapi og fysioterapi 
 

5,6 
 

5,2 5,8 4,3 

Hjemmetjenestene - brukere 
 

5,4 5,6 5,2 5,9 4,6 

Hjemmetjenestene - dagsenteret 
  

5,1 5,6 5,9 5,0 

Barnehage – foreldre/foresatte 5,0 
 

5,3 5,2 5,8 3,0 

Barnevern – foreldre/foresatte 4,5 
  

4,4 5,5 2,6 

Barnevern – barn og unge 3,4 
  

3,1 3,9 2,1 

Helsestasjon 5,0 
  

4,9 5,6 3,9 

Psykisk helse – brukere over 18 3,5 
  

3,5 4,0 2,6 

SFO 4,9 
     

Institusjon - beboere 
  

6,0 5,5 6,0 4,4 

Institusjon - pårørende 
  

5,1 5,0 5,8 4,3 

Utviklingshemmede - pårørende 
  

5,2 4,7 5,5 3,0 

  

Gjennomførte brukerundersøkelser de 3 siste årene sammenstilt med resultatene fra andre kommuner 

som har gjennomført samme undersøkelser. Poengene gjelder spørsmålet om helhetsinntrykk. Skalaen 

går fra 1 til 6, der 6 er høyeste verdi. 

 

Det ble gjennomført 6 ulike brukerundersøkel-

ser i 2014. Som hovedregel er det lagt opp til at 

de skal gjennomføres annet hvert år, men ut fra 

de ulike tjenester sin egenart og lovkrav vil 

noen enheter ha behov for både hyppigere og 

sjeldnere undersøkelser. 

For mange er det sikkert påfallende at brukere 

uttrykker så stor fornøydhet med kommunale 

tjenester som de gjør. Poenggivingen ligger 

høyt oppe på skalaen. Dette gjelder ikke bare 

for Oppdal, men for landet som helhet. Bruker-

undersøkelser har bidratt til at kommunene har 

blitt mer bevisst på at elendighetsbildet som 

mange prøver å skape ikke stemmer med virke-

ligheten.  

For de fleste undersøkelser som Oppdal har 

gjennomført både i 2014 og tidligere ligger vi i 

øvre skikt sammenlignet med andre kommuner 

som har brukt det samme verktøyet. Noen 

unntak finnes, og resultatene gir oss en mulig-

het til å identifisere disse slik at vi får konsen-

trert forbedringsarbeidet på rett sted.   
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Barn og unge 
 

 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 2014 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 94 % 107 % 95 % 88 % 86 % 

Andel spedbarn med fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. uke 97 % 113 % 91 % 99 % 98 % 

Andel barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 101 % 105 % 96 % 100 % 99 % 

Andel barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 104 % 115 % 102 % 94 % 98 % 

Andel barn med fullført helseundersøkelse innen utg. av 1. skoletrinn 83 % 95 % 103 % 97 % 97 % 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.  4,4 4,3 4,2 6,4 5,8 

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år.  11,1 9,7 17,5 5,4 5,4 

 

Alle nybakte foreldre har fått tilbud om hjem-

mebesøk av helsestasjon innen to uker etter 

hjemkomst.  Det er fullført helseundersøkelser 

på alle barn innen de ulike alderskategoriene. I 

regi av St. Olavs Hospital har deltakelse i 

prosjektet «kjent jordmor i barselomsorgen» 

bidratt til kvalitetssikring av tjenesten for 

nyfødte.  

Det er god tilgjengelighet for tjenester til barn, 

unge og deres familier. Familiesenteret er et 

lavterskeltilbud i regi av helse og familie. 

Målsetningen med tilbudet er å sørge for tidlig 

innsats og å øke tilgjengeligheten for flerfaglig 

bistand/støtte til foreldre, barn og unge.144 

brukere mottok tjenester fra Familiesenteret i 

2014.  

Et økende antall barn og unge med skilte foreld-

re oppsøker skolehelsetjenesten. Tilgjengelighe-

ten for skolehelsetjenesten har dessverre vært 

under minstenormen store deler av året. Dette 

skyldes vakanser. 

Det har vært en nedgang i antall meldinger til 

barnevernet, og antall brukere med hjelpetiltak 

har også blitt redusert. Barnevernstjenesten har 

brukt 0,3 årsverk statlig finansiert stilling til 

forebygging og behandling av saker med vold i 

nære relasjoner.  

 

Vertskommunerollen for Rennebu fungerer 

svært godt, og sammenlignet med andre kom-

muner er barnevernet kanskje det tjenesteområ-

det der vi har størst grunn til å være fornøyde 

med resultatene. Dette må i stor grad tilskrives 

dyktige medarbeidere. 

 

 

 Barnevern Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 2014 

 Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 4,3 % 4,3 % 3,6 %  4,2 % 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 6,5 % 5,9 % 5,2 %  4,7 % 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 5,0 % 4,6 % 4,0 %  3,6 % 

 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 27,8  21,1  18,1   16,4 

 Andel undersøkelser som fører til tiltak 44,4 % 27,9 % 36,4 %  44,3 % 

 Andel undersøkelser med behandlingstid over tre måneder 0 % 2 % 2 % 24 % 22 % 

 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 100 % 100 % 100 %  82 % 
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Barnehage 

Det kommunale barnehagetilbudet består av to 

barnehager; Pikhaugen og Høgmo. Oppdal 

kommune innfridde også i 2014 lovens krav i 

forhold til full barnehagedekning. Dette ble løst 

gjennom en kombinasjon av kommunale og 

private plasser. 

Fordeling barn 2012 2013 2014 

Kommunale barnehager 103 102 106 

Private barnehager 262 269 275 

 

Kapasitetsutnyttelsen i de to kommunale barne-

hagene har vært tilnærmet 100 %. Så langt det 

er plass ble det tatt inn barn gjennom hele året. I 

hele 2014 har det vært venteliste for Høgmo 

barnehage, og på slutten av året gjaldt det 

samme for Pikhaugen. Men så lenge det er ledig 

kapasitet ved de private barnehagene er det 

fremdeles mulig å få barnehageplass utenom det 

sentrale opptakstidspunktet. For småbarnsfami-

lier er dette et stort aktivum.  

I forhold til de fleste andre kommuner har 

Oppdal en liten andel offentlige plasser. Barn 

med behov for spesialpedagogiske tiltak og 

ekstra ressurser går i all hovedsak i kommunale 

barnehager. 93 % av barna mellom 1- 5 år har 

barnehageplass. Oppdal kommune ligger over 

både Kostragruppe 11 og landet for øvrig på 

dette området.   

Andel barn med heltidsopphold har vist en 

økende tendens over flere år, men likevel er 

innslaget av korttidsplasser større i Oppdal enn 

for gjennomsnittet av andre kommuner. At 

foreldre kan kombinere utvidet omsorgspermi-

sjon eller tidskontoordninger med deltidsplass 

er for mange en stor fordel, og barnehagene 

tilstreber seg å være imøtekommende for indi-

viduelle behov. 

De kommunale barnehagene kjennetegnes av 

stabilitet og gjennomgående god kompetanse i 

hele personalgruppa. Foreldre uttrykker i stor 

grad tilfredshet med barnehagetilbudet i for-

eldresamtaler. 

 
 

Fra barnas kulturfestival 2014 

 

 Barnehage Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 2014 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,0 % 94,6 % 93,0 % 91,0 % 90,9 % 

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 6,2 % 5,6 % 3,9 % 3,5 % 4,0 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 28,2 % 27,5 % 28,4 % 52,7 % 50,1 % 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 82,5 % 85,2 % 86,5 % 92,5 % 96,2 % 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke 17,5 % 14,8 % 13,5 % 7,5 % 3,8 % 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i 

forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager 
13,4 % 13,7 % 12,5 % 12,8 % 15,3 % 
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Det ble gjennomført brukerundersøkelse for 

foreldre mot slutten av året. Selv om svarpro-

senten (43 %) var noe lavere enn ønsket, er det 

grunn til å stole på tallene som viser høy grad 

av brukertilfredshet. 

I forhold til resultatene fra den forrige bruker-

undersøkelsen i 2012 var det fremgang på alle 

områder.  

 

 2012 2014 

Resultat for brukerne 5,0 5,2 

Trivsel 4,9 5,2 

Brukermedvirkning 4,6 4,8 

Respektfull behandling 5,1 5,4 

Tilgjengelighet 5,5 5,6 

Informasjon 4,4 4,6 

Fysisk miljø 4,7 5,0 

Generell fornøydhet 5,0 5,3 

 

 

Skole 

Elevene på 7 og 10. trinn deltar i den årlige 

Elevundersøkelsen. Undersøkelsen gir et bilde 

av elevenes opplevelse av sitt læringsmiljø. For 

de aller fleste målepunktene viste svarene fra 

fjorårets undersøkelse enten fremgang eller 

stabilitet. Elevene i Oppdalsskolen oppgir at de 

trives godt, og resultatene ligger i overkant eller 

på linje med de nasjonale tallene. Resultatene 

forteller at Oppdalsskolen har et godt fysisk og 

psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. 

Læringsresultatene kan måles gjennom nasjona-

le prøver og grunnskolepoeng.  Det gjennomgå-

ende inntrykket er at resultatene ligger på et 

stabilt og relativt høyt nivå i forhold til de fleste 

andre kommuner. Resultatene fra de nasjonale 

prøvene viser imidlertid behov for økt satsing 

på grunnleggende regneferdigheter, og det 

etableres nå et eget prosjekt for hele grunnsko-

leløpet i dette faget. I tillegg satses det på 

videreutdanning av lærere. 

 

 Grunnskoleopplæring Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 2014 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 3,1 % 1,8 % 3,2 % 3,5 % 5,5 % 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,4 % 8,0 % 8,5 % 8,4 % 8,1 % 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 16,5 % 20,0 % 20,8 % 18,4 % 17,4 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 40,3 % 44,5 % 40,2 % 48,1 % 60,9 % 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 11,5 12,2 12,0 12,3 13,6 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,7 41,8 42,7  40,3 

 

 

 

 

Grunnskolepoengene ved Oppdal ungdomssko-

le økte, og ligger godt over fylkes- og lands-

gjennomsnittet. Eksamensresultatene i norsk og 

engelsk er med på å dra opp snittet. Grunnsko-

lepoengene blir beregnet ut fra avsluttende 

karakterer. Dette gir et positivt bilde av kompe-

tansenivået til avgangskullet i grunnskolen. 

Lærertettheten ved skolene i Oppdal er relativt 

høy sammenlignet med andre kommuner. Mens 

det i gjennomsnitt var 12,0 elever pr gruppe i 
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Oppdal, var tilsvarende tall for kommunegrup-

pen som er mest sammenlignbar 12,3 elever, og 

for landet som helhet 13,6 elever.  

Fokus på tidlig innsats med økt lærertetthet har 

ført til styrking av grunnleggende ferdigheter på 

småskoletrinnet. Etter noen år med avtagende 

tendens har innslaget av spesialundervisning 

økt igjen, og vi ligger nå i overkant av lands-

gjennomsnittet. I Oppdal får 8,5 % av elevene 

spesialundervisning, og denne undervisningen 

legger beslag på 20,8 % av totale lærertimer. 

Tilsvarende andel for landet var henholdsvis 8,1 

% og 17,4 %. 

Den negative elevtallsutviklingen er utfordren-

de både for sentrum og kretsskolene. Disse 

utfordringene sammenfaller med at kommunens 

økonomiske handlingsrom har blitt knappere, 

og under handlingsplanarbeidet vedtok kom-

munestyret at enten Vollan eller Drivdalen 

skole skulle legges ned. 

En skolenedleggelse er en svært krevende 

prosess både for elever, foreldre, lærere og det 

politiske miljøet. Noen vil uansett oppleve 

beslutningen som et tap. Det var likevel et 

gjennomgående inntrykk at de fleste ønsket at 

det skulle tas en endelig beslutning om skole-

strukturen sørover i kommunen, slik at det 

kunne settes et endelig punktum for debatten. 

 

Drivdalen skole skal bestå 

I forbindelse med utbyggingen av Midtbygda 

skole har eleven blitt midlertidig overført til 

Lønset skole.  Ved hjelp av løsningsorienterte 

elever og lærere har dette fungert smertefritt.  

 

 

 

Omsorg 

 
I kommunens omsorgsanalyse er det pekt på 

utfordringer knyttet til et økt antall eldre, økt 

antall personer med demens og større behov for 

bistand til unge mennesker med ulik type funk-

sjonshemming.  

 

Unge 

For å bistå den enkelte må det tverrfaglige 

samarbeidet fungere. De som har behov for 

bistand skal slippe å bli sendt fra kontor til 

kontor. Her har vi fremdeles mye å hente, men 

flere skritt har blitt tatt i riktig retning. Barn og 

unges psykiske helse har blitt løftet til et tverr-

faglig nivå gjennom en arbeidsgruppe beståen-

de av PPT, psykisk helse og rus og helsestasjo-

nen. I tillegg har PP-tjenesten lagt stor vekt på 

utadrettet virksomhet gjennom kompetansehe-

ving og kursing av ansatte i barnehager og 

skoler.  

Mange trenger tilrettelegging og bistand for 

aktivisering, sysselsetting og bolig. Boligsosial 

handlingsplan etterspør boliger til 30 yngre 

brukere som ikke trenger heldøgns omsorgstje-

neste.  

På det boligsosiale området har vi utfordringer 

med å samordne tjenestene. Dette har det blitt 

grepet fatt i gjennom deltakelse i et prosjektar-

beid i regi av Husbanken, hvor målet er å 

koordinere virkemidlene bedre.  

Et økende antall unge som skal etablere seg har 

særskilte behov som ikke blir godt nok fanget 

opp av dagens tjenestetilbud. Dette dreier seg i 

størst grad om varige tilrettelagte arbeids- og 

aktivitetstilbud. Vekst Oppdal har dessverre 

ikke kapasitet til dekke alle behovene. Mange 
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har også behov for bistand til å mestre over-

gangen fra å bo hjemme hos foreldre til å flytte 

til egen leilighet. Boveiledning er en tjeneste 

som øker i omfang, og det er etablert et tverr-

faglig team som skal sikre at brukerne får rett 

bistand til rett tid. 

Funksjonshemmede 

Oppdal kommune har en brukergruppe med 

voksen funksjonshemmede med omfattende 

bistandsbehov. Erfaringer gjort gjennom  tid 

forteller at det er utfordrende å gi disse kvalita-

tivt  gode nok tjenester som er stabile og forut-

sigbare. Det arbeides med alternative løsninger 

som brukerstyrt personlig assistent der det er 

ønskelig og formålstjenlig for bruker. 

Flyktninger  

I 2014 hadde Oppdal 51 flyktninger innenfor den 

5-årige integreringsperioden. 27 deltok i intro-

duksjonsprogrammet, hvor målet er å lære norsk 

og samfunnsfag, og å kvalifisere seg til ordinært 

arbeid eller utdanning. Programmet varer inntil 

to år, og følger arbeidslivets vanlige regler. I 

programperioden mottar deltakerne introduk-

sjonsstønad, og de må dekke alle sine utgifter 

selv. 

Andelen som går ut i arbeid eller utdanning etter 

fullført introduksjonsprogram har ikke vært 

tilfredsstillende. Derfor har flyktningetjenesten 

inngått et forpliktende samarbeid med NAV og 

voksenopplæringen med større fokus på målopp-

nåelse. Det er opprettet intensjonsavtaler med de 

fleste kommunale enhetene om språkpraksisplas-

ser.  

Introduksjonsprogrammet i regi av voksenopplæ-

ringen var tidligere lokalisert i 2. etasje i Oppdals-

hallen. Lokalene var langt fra tilfredsstillende 

hverken for lærere eller deltakere, og  derfor har 

tilbudet blitt flyttet til mer egnede lokaler ved 

Oppdal videregående skole.

 Sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 2014 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i % av innb. 20-66 år 3,3 % 3,2 % 3,4 %  3,9 % 

Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 0,49 0,35 0,37 0,71 0,97 

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 45,2 % 60,3 % 56,7 %  45,6 % 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 10 11 14 25 20 

 Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0- 

66  år 
31,6 % 28,8 % 27,8 % 20,1 % 19,7 % 

 
Eldreomsorg   
Kommunestyret har prioritert eldreomsorgen. 

Dette gjelder både hjemmetjenesten og grunn-

bemanning 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, velferdsteknologi og sosiale 

nettverk skal den enkelte i større grad få leve 

sitt eget liv og klare seg selv så langt som råd 

er. Brukerne skal i størst mulig grad være aktive 

deltakere i stedet for passive tjenestemottakere. 

Dette innebærer fire utviklingsområder: 

 Hverdagsrehabilitering 

 Hverdagsmestring 

 Velferdsteknologi i hjemmet og i institusjon 

 Helsefremmede tiltak til alle over 65 år 

Det er en forutsetning for å lykkes at kommu-

nen har godt samarbeid med frivillige, lag og 

organisasjoner om bygging av sosiale nettverk 

og hverdagsmestring for eldre. 

Det er et tett samarbeid mellom fysioterapeuter 

og ergoterapeuter, hjemmetjenestene og syke-

hjemmet i rehabilitering av pasienter og bruke-

re. Dette kan videreutvikles mer systematisk 

ved å involvere omsorgsarbeidere og sykepleie-

re sterkere i hverdagsrehabiliteringen. 

BOAS II ble ferdigstilt i mars 2014 med 20 nye 

leiligheter. Den økte kapasiteten for boliger 

med heldøgns bemanning har redusert ventelis-

tene, men vi ser at økt tilbud skaper økt etter-

spørsel.  Sammenlignet med andre kommuner 

har Oppdal nå svært god dekning for heldøgns 
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omsorgsboliger. 10,1 % av eldre over 80 år i 

Oppdal benytter et slikt tilbud, mens tilsvarende 

andel for landet som helhet er 3,9 %.   

 

Utvidelsen av BOAS fikk også stor effekt for 

sykehjemmet, hvor kapasiteten for å ta imot nye 

pasienter økte. Det ble lagt inn 128 nye pasien-

ter fra sykehus eller egne hjem, mot 100 i 2013. 

Utover høsten «tettet» det seg mer, og ved 

årsskiftet står flere i kø for å få plass på syke-

hjemmet.  Til tider har ikke vært kapasitet til å 

ta mot alle utskrivningsklare pasienter fra 

sykehus, og i 2014 ble kommunen fakturert for 

18 døgn fordi pasientene måtte vente på plass. 

Plikten til å ta mot utskrivningsklare pasienter 

gir noen utfordringer med å utnytte kapasiteten 

fullt ut til alle tider.  Beleggsprosenten i 2014 

var 96,9. 

Kommunens bevisste satsing på omsorgsboliger 

i stedet for institusjonsplasser innebærer at vi 

ikke har spesielt høy sykehjemsdekning. Målt i 

forhold til antall eldre over 80 år utgjør kapasi-

teten 16,9 %. Tilsvarende tall for hele landet er 

18,4 %. Med den relativt høye behovsdek-

ningen innen hjemmetjenestene er det likevel 

ikke antall plasser som er den største utford-

ringen. 

Størst utfordring har vi derimot på det tilrette-

lagte tilbudet for personer med demens. Syke-

hjemmet med sine lange korridorer og mange 

rom er ikke tilrettelagt for personer med denne 

lidelsen, bortsett fra den skjermede enheten. 

BOAS er heller ikke godt egnet for personer 

med demens fordi bygget er altfor stort. I hand-

lingsplanen er det planlagt å få et eget bofelles-

skap med 16 leiligheter for denne brukergrup-

pen ferdig til 2018. Et godt utbygd dagtilbud for 

personer med demens kan avbøte noe av mang-

lene ved botilbudet. Det er etablert dagtilbud to 

ganger i uken, og i 2015 blir det utvidet til fem. 

Aktivitetstilbudet vil bli flyttet til sokkelen i 

Engvegen 2 så snart den er rehabilitert. 

Legeressursen ved sykehjemmet ble fordoblet 

ved hjelp av en særskilt bevilgning fra kommu-

nestyret. Dermed har Oppdal kommet opp på 

samme nivå som gjennomsnittet for andre 

kommuner i forhold til antall legetimer, noe 

som har gitt en stor kvalitetsforbedring for 

pasientene.     

Det har blitt gjennomført brukerundersøkelser 

rettet mot mottakere av omsorgstjenester, 

herunder 

 Brukere av hjemmetjenestene 

 Brukere av dagsenteret 

 Pasienter ved sykehjemmet 

 Pårørende til pasienter ved sykehjemmet 

 Pårørende til utviklingshemmede 

Resultatene fra brukerundersøkelsene er gjen-

nomgående svært gode.  

 Pleie og omsorg Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 2014 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år. 78 66 65 79 68 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 419 437 431 363 328 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 5,6 % 5,7 % 10,1 % 5,1 % 3,9 % 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 16,9 % 17,2 % 16,9 % 17,8 % 18,4 % 

Plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av bef. 80+ 29 % 30 % 34 % 30 % 29 % 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 14,6 % 13,8 % 12,7 % 13,0 % 13,1 % 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,7 % 16,7 % 16,7 % 29,2 % 24,5 % 

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 1,7 % 11,7 % 11,7 % 8,9 % 7,6 % 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,24 0,23 0,49 0,43 0,51 
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Sammen om en bedre kommune 
 

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprin-

sippene verdibasert ledelse, åpenhet og etikk, lærende organisasjon, attraktive, inklude-

rende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift.   

 

Medarbeidertilfredshet 

Medarbeiderundersøkelser blir gjennomført 

hvert andre år og vil bli gjennomført i 2015.  

Rapporter fra medarbeidersamtaler sier at våre 

medarbeidere trives med jobben, føler de har 

medbestemmelse  og at de har en jobb de er 

stolte av. 

 

Etikk og varsling 

I tråd med kravet i arbeidsmiljøloven har Opp-

dal kommune etablert interne rutiner for vars-

ling. Rutinene er en del av kommunens etiske 

retningslinjer, og er innlemmet i kommunens 

HMS-rutiner. I 2014 var det ingen saker til 

behandling. 

 

Kompetanse 

Det er gjennomført mye godt lærings- og utvik-

lingsarbeid i 2014. Noe av det som er gjennom-

ført er: 

Hjemmetjenestene og sykehjemmet har, som et 

ledd i kompetanseledelsesplan for hele helse og 

omsorg vektlagt bruken av arbeidsplassen som 

læringsarena. Det er gjennomført temadag med 

idedugnad blant medarbeidere, ledere og tillits-

valgte i helse og omsorg. Arbeidet er inspirert 

av Linda Lai sine tanker om kompetanseledelse 

og Hanne Dorthe Sørensens tanker om strate-

gisk kompetanseutvikling. 

Ideene fra temadagen ble foredlet av deltakerne 

og senere systematisert og ulike tilnærmings-

måter for hvordan en kan gjøre ting i praksis på 

arbeidsplassen. 

Resultatet er boka « Arbeidsplassen som læ-

ringsarena».  Der har ideene blitt systematisert 

og forslag til ulike tilnærmingsmåter for hvor-

dan dette kan utføres i praksis, på arbeidsplas-

sen. 

 

 Oppdal helsesenter har økt sykepleierkom-

petansen på natt, helsefagarbeiderkompe-

tanse og kokk. En renholder har bestått ek-

samen som fagarbeider og fire assistenter 

har gjennomført den teoretiske prøven for 

helsefagarbeidere.  

 I enhet Hjemmetjenestene har alle helsefag-

arbeidere gjennomført medisinkurs samt at 

det er gjennomført kurs innen demensom-

sorgen og tvang og makt. Fem ansatte har 

bestått eksamen som helsefagarbeidere, en 

har gjennomført videreutdanning innen 

hverdagsrehabilitering og to har gjennom-

ført videreutdanning innen psykisk hel-

seabeid. 

 I enhet Helse og familie har en fysiotera-

peut) tatt videreutdanning/kurs med tema: 

«Normal bevegelsesutvikling hos de minste 

barna spesielt (0-5 år)».  

Det er arrangert kurs i «mindfullness» der 

hele enhetene har deltatt.  

 I enhet Plan og forvaltning har en medar-

beider tatt videreutdanning i «Drenering av 

landbruksareal»- og er kvalifisert for å 
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saksbehandle søknader om tilskudd.   

 I enhet Bygg og eiendom er det gjennom-

ført kurs i fallsikring, personløfter (liftkurs) 

og en medarbeider er sertifisert for å kunne 

godkjenne brannslukkeutstyr.  

 I enhet Kommunalteknikk har en medarbei-

der tatt maskinførerkurs, og en har gjen-

nomført grunnkurs for farlig avfall.  

 Alle lærerne har deltatt i kursrekke i LØFT 

Flere lærere har tatt /tar videreutdanning 

innen skriving og regning som grunnleg-

gende ferdighet, matematikk og Kunst & 

Håndverk. Ungdomsskolen er i pulje 1 i 

ungdomstrinnsatsninga Ungdomstrinn i ut-

vikling som er en stor nasjonal satsing. 

Oppstarten var i 2013. Hele personalet del-

tar, klasseledelse og lesing er satsningsom-

råder ut skoleåret 2014/15.  

 I barnehagene har hele personalet deltatt på 

kurs i «Motorikk og læring», - lære med 

hele kroppen.  

Enhetsleder deltar i KS-prosjektet «Gode 

barnehager og skoleeier».   

 Oppdal kommune har kjøpt Vismas web- 

modul for kompetansekartlegging. Syste-

met tas i bruk første halvdel av 2015 

 

Lærlinger 

Vi har 9 lærlinger som er fordelt på fagene; 

Helsefag, barne- og ungdomsarbeider og IKT. 

En representant fra Oppdal kommune gjennom-

fører hvert år et besøk på Oppdal videregående 

skole, - linje for helsefagarbeidere, - for å 

rekruttere lærlinger til faget. 

 

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 2014 hadde 

vi 33 faste tilsettinger, med en kjønnsfordeling 

på 16 kvinner og 17 menn. 

 

Turnover 

Det sluttet 22 personer i løpet av året fordelt på 

21 kvinner og 1 mann. I tallet er det ikke tatt 

med ansatte som er ute i permisjoner.   

 

Konkurransedyktige betingelser 

På mange fagområder konkurrerer kommunen 

med andre kommuner og privat sektor om den 

samme arbeidskraften. Lønnspolitiske retnings-

linjer for Oppdal kommune ble revidert og tatt i 

bruk under de lokale lønnsforhandlingene 

høsten 2014.  

 Lønnsoppgjøret 2014 var et "hovedopp-

gjør" der det ble ført forhandlinger i kapittel 

3, 4 og 5.   

 Kap 3: Regulerer lønn for kommunens 

ledere. Det føres kun lokale forhandlinger. 

Årets oppgjør utgjorde en gjennomsnittlig 

økning på 3,44 % 

 Kap.4: Regulerer de ulike stillingsgruppe-

nes garantilønn ved 0 års lønnsansiennitet, 

lønnstillegg på bakgrunn av fastsatt ansien-

nitet, lokale forhandlingsbestemmelser og 

stillingskoder med hovedbenevnelse. Årets 

oppgjør utgjorde en gjennomsnittlig økning 

på 3,34 %. 

 Kap 5: Regulerer lønn for ansatte i spesia-

liserte stillinger med høyere utdanning. Det 

føres kun lokale forhandlinger. Årets opp-

gjør utgjorde en gjennomsnittlig økning på 

3,23 %. 

Likeverd 

Oppdal kommune deltar i prosjektet "Saman om 

ein betre kommune". Ett av fokusområdene er 

heltidskultur i helse og omsorgsenhetene.  

Fordelingen av heltids-/deltidsansatte mellom 

kjønn har vært tilnærmet uendret de siste årene. 

Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store 

flertall av deltidsansatte, men fokuset på heltid 

har gitt seg positive utslag i løpet av 2014. 

Antall heltidsstillinger i 2013 var på 14,28 % og 

i 2014 økt til 17,6 %.  

Gjennomsnittet i stillingsprosent har i helseen-

hetene hatt en nedgang i 2014. Dette forklares 

med at økningen i heltidsstillinger vil i en 
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overgang resultere i flere små stillingsprosenter 

på helg. 

 

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 retnings-

linjer består av holdningsskapende tiltak og 

ekstra fridager.  

 Kommunen hadde i 2014 totalt 43 ansatte i 

alderen 62 t.o.m. 70 år. Disse 43 utgjør 8,14 

% av 528 ansatte. Fordeling på kjønn: 32 

kvinner og 11 menn.  

 I 2014 var den gjennomsnittlige avgangsal-

der i Oppdal kommune 64,4 år. Fordelingen 

var 3 med AFP, 6 med 100 % alderspen-

sjon, 1 med uførepensjon.  

 

 

Lønnsutvikling og like lønn 

Lønnsnivået for kvinner har økt mere enn for 

menn i løpet av 2014, men menn har fortsatt et 

høyere lønnsnivå.  

Arbeidsgiver er oppmerksom på dette, og 

prøver å utjevne forskjellene der det ikke har en 

naturlig forklaring. 

 

 
 

 

Likestilling

I 2014 utgjorde kvinner 80,4 prosent av ansatte i Oppdal kommune. Tallene er noenlunde stabil, med 

en liten nedgang fra 2013 (81,8 %). Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere.  

 

 

  Kvinner 2013 Menn 2013 Kvinner 2014 Menn 2014 

  Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk 

Plan og forvaltning 9 7,1 13 10,3 9 7,7 12 9,1 

 Stab og støtte 17 16,8 8 7,5 16 14,5 8 7,5 

Pleie og omsorg 270 166,0 14 8,5 233 148,0 17 8,3 

Barneskoler/SFO 64 53,5 19 17,7 58 48,0 17 15,7 

Oppdal u.skole 28 23,3 20 16,4 25 22,4 19 15,8 

Barnehagene 29 25,1 1 1,0 26 21,8 1 1,0 

Kommunalteknikk 1 0,3 11 11,0 2 1,1 11 11,0 

Bygg og Eiendom 17 14,1 12 10,2 16 13,1 12 9,9 

Helse og familie 31 25,4 4 2,2 33 26,1 4 2,9 

NAV 2 2,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 

 

 

 

Arbeidsmiljø og fravær 

Oppdal kommune har som mål å ha arbeids-

plasser som oppleves som trygge, meningsfylte 

og helsefremmede.  

 Det totale sykefraværet hadde en liten 

økning fra 7,1 % i 2013 til 7,2 % i 2014.  

 Arbeidet med å holde sykefraværet nede og 

øke nærværet er et kontinuerlig arbeid som 

utføres i hele organisasjonen. Rapportering 

sendes til alle enhetene hver måned, og Ar-

beidsmiljøutvalget orienteres. Måltallet for 

nærvær er 94 % for hele organisasjonen. 

Enhetene har satt seg egne mål. 

 IA- rådet (Inkluderende arbeidsliv) har hatt 
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to møter i 2014. Rådets sammensetning ble 

endret til følgende sammensetning: En re-

presentant fra Bedriftshelsetjenesten, en re-

presentant fra NAV arbeidslivssenter, ho-

vedtillitsvalgt fra Fagforbundet og Utdan-

ningsforbundet, hovedverneombud og per-

sonalsjef. Rådet er et bindeledd mellom ar-

beidsgiver og arbeidstaker, og fokus vil 

være hele organisasjonen.  

 I samarbeid med hovedverneombud, to 

hovedtillitsvalgte og personalsjef er IA-mål 

og handlingsplan for Oppdal kommune re-

vidert og gjelder for perioden 2014/2018.  

Handlingsplanen er vedtatt i Arbeidsmiljø-

utvalget  

 

Sykefravær 

 
 

 

Diskriminering  
Oppdal kommune arbeider for et inkluderende 

arbeidsliv og ser på mangfold på arbeidsplassen 

som verdifullt i forhold til likebehandling.  

Diskriminering omfatter all forskjellsbehand-

ling, utestenging eller preferanse basert på rase, 

kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell 

legning, religion, politiske synspunkter, nasjo-

nal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende 

forhold, som fører til at man tilsidesetter eller 

går på akkord med likhetsprinsippet. 
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En forsmak på trangere tider 
 

Regnskapet for 2014 ga et netto driftsresultat på 6,1 millioner, noe som tilsvarer en netto 

driftsmargin på 1,2 %. Dette er vesentlig svakere enn nivået fra tidligere år, og ligger 

under forsvarlighetsgrensen på 1,5 %. Svekkelsen kom ikke som noen overraskelse, og 

marginen mellom inntekter og utgifter ligger på nivå med opprinnelig budsjett. På 

grunn av ubrukte budsjettmidler og øremerkede tilskudd ble driftsmarginen noe bedre 

enn det vi tok høyde for i løpet av budsjettåret.  
 

Hovedtall fra regnskapet (1.000 kr) 

 
Regnskap  Regnskap  Regnskap  Regnskap  Budsjett 2014 

 2011 2012 2013 2014 Opprinnelig Revidert 

Driftsinntekter 456 789 480 262 526 596 522 554 493 121 492 292 

Driftsutgifter -440 282 -460 777 -495 692 -514 579 -484 148 -490 022 

Brutto driftsresultat 16 507 19 485 30 904 7 975 8 973 2 270 

Finansinntekter 18 621 12 232 11 202 11 707 7 870 10 920 

Finansutgifter -35 895 -38 746 -40 677 -42 099 -39 630 -42 263 

Motpost for avskrivninger 26 450 27 483 27 077 28 495 29 300 29 300 

Netto driftsresultat 25 683 20 454 28 506 6 078 6 513 227 

Netto avsetning til fond -10 742 -16 657 -7 816 -5 946 -6 513 -227 

Overført investeringsregnskap -12 806 -3 124 -20 125 -132 0 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk 2 135 673 565 0 0 0 

Andre hovedtall: 

     

 

Investeringer i anleggsmidler 77 439 22 713 73 691 36 687 

 

 

Bruk av lånemidler 58 995 13 501 42 965 19 772 

 

 

Omløpsmidler 170 685 174 738 170 824 178 481 

 

 

Kortsiktig gjeld 51 006 56 783 60 156 59 261 

 

 

Fondsmidler 84 126 91 715 79 461 78 647 

 

 

Akkumulert premieavvik 13 627 22 117 22 431 31 443 
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16 %

Ramme-

tilskudd

37  %Andre 

statlige 

tilskudd
3 %

Skatt på 

inntekt og 

formue
26 %

Eiendoms-

skatt

4 %

Andre 

drifts-

inntekter

14 %

Driftsinntekter

Lønns-

utgifter

50 %

Sosiale 

utgifter

10 %

Varer og 

tjenester 

som 
inngår i 

tjeneste-

produk-
sjonen

15 %

Varer og 

tjenester 

som 
erstatter 

egenpro-

duksjon

14 %

Over-

føringer

11 %

Driftsutgifter
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Finansielle nøkkeltall 

  Oppdal 

Gruppe 

11 

2014 

Landet 

ex Oslo 

  2012 2013 2014 2014 

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,1 % 5,9 % 1,5 % 0,6 % 0,5 % 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 4,3 % 5,4 % 1,2 % 0,7 % 1,1 % 

Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter 5,6 % -2,1 % 3,9 % -3,5 % -4,3 % 

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter 5,5 % 5,3 % 5,2 % 3,8 % 3,3 % 

Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter 68,6 % 66,0 % 66,6 % 88,8 % 90,6 % 

Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter 110,1 % 111,7 % 118,3 % 125,3 % 118,5 % 

Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter 19,6 % 16,3 % 16,5 % 13,1 % 14,9 % 

Akkumulert regnskapsresultat i % av driftsinntekter 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 9,1 % 7,9 % 7,9 % 3,0 % 5,5 % 

 

 

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 sentra-

le indikatoren for å måle om kommunen setter 

tæring etter næring. For å sikre forsvarlighet på 

langs sikt, har vi satt som målsetning at den 

ikke skal komme under 1,5 %.  

 

 
  

Fra 2014 av ble regnskapsreglene endret ved at 

investeringsmomsen ikke lenger skal føres i 

driftsregnskapet. Ved sammenligning mot 

tidligere år bør det også korrigeres for ekstraor-

dinære inntekter. 

En korrigert netto driftsmargin på knapt 1,2 % 

er klart svakere enn i de 3 foregående årene, og 

har for første gang på svært lenge kommet 

under forsvarlighetsgrensen. 

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 lavt investeringsnivå førte til at 

gjelden var på samme nivå ved utgangen som 

ved inngangen til året.  

 

Sammenlignet med andre kommuner har Opp-

dal lav lånegjeld. Dette skyldes ikke at det har 

blitt investert mindre i Oppdal. Årsaken er 

derimot at vi betaler lånene ned hurtigere enn 

maksimalgrensene, og at vi har klart å frigjøre 

midler fra driftsregnskapet. Men med en svek-

ket driftsmargin blir evnen til å finansiere 

investeringer med egne midler svekket. 
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Fondsbeholdning 

Den samlede fondsbeholdningen holdt seg om 

lag på samme nivå som ved forrige årsskifte. 

Knapt halvparten av fondsmidlene er bundet 

opp til bestemte formål i form av øremerkede 

tilskudd eller pålegg om selvkostfond. 

 
 

Investeringer 

I kommuneregnskapet skilles det mellom inves-

teringsformål og driftsformål. I 2014 hadde 

kommunen et relativt lavt investeringsnivå. Det 

ble brukt 36,7 mill fordelt på 35 ulike anlegg. 

 
 

Budsjettstyring 

Enhetene: 

Regnskap 

2013 

Regnskap 

2014 

Budsjett 

2014 
Overskridelse Besparelse %-vis avvik 

Støttetjenester 21 021 21 873 21 964 
 

91 0,4 % 

Plan og forvaltning 64 376 66 049 66 106 
 

57 0,1 % 

Helse og familie 20 374 22 052 22 559 
 

507 2,2 % 

Hjemmetjenester 57 927 59 685 60 405 
 

720 1,2 % 

Sykehjemmet 34 883 38 084 38 504 
 

420 1,1 % 

Aune barneskole 26 095 25 724 26 274 
 

550 2,1 % 

Drivdalen og Vollan skole 9 953 9 818 9 961 
 

143 1,4 % 

Lønset og Midtbygda skole 7 256 6 774 7 007 
 

233 3,3 % 

Ungdomsskolen 23 652 24 462 24 427 35 
 

-0,1 % 

Kommunale barnehager 11 154 11 450 11 540 
 

90 0,8 % 

Kommunalteknikk 2 650 3 024 3 246 
 

222 6,8 % 

Bygg og eiendom 13 524 14 257 14 056 201 
 

-1,4 % 

NAV 5 418 6 200 6 079 121 
 

-2,0 % 

Sum for enhetene 298 283 309 452 312 128 357 3 033 0,9 % 

Andre rammeområder: 
      

Tilleggsbevilgningsreserve 1 118 1 162 1 545 
 

383 24,8 % 

Politisk styring og kontroll 3 218 3 093 2 930 163 
 

-5,6 % 

Opdal Kulturhus KF 10 071 10 499 10 539 
 

40 0,4 % 

Kirkelig sektor 4 095 4 218 4 218 
   

Totalsum 316 785 328 424 331 360 520 3 456 0,9 % 

 

For 2014 ble bevilgningene splittet inn i 17 

rammeområder. For de 13 enhetene var det tre 

som hadde budsjettoverskridelser, men ingen av 

disse var av vesentlig størrelse. Budsjettbespa-

relsene for de 10 enhetene som ikke brukte opp 

bevilgningene summerte seg til drøyt 3 mill. Av 

dette ble 2/3 avsatt til de enhetsvise disposi-

sjonsfondene. For å unngå at regnskapet skulle 

gi et samlet merforbruk ble den siste tredjepar-

ten dratt inn. 



Økonomisk resultat 
 

   25 

Administrasjon og forvaltning 

 

KOSTRA-indikatorene viser at Oppdal har noe 

lavere administrasjonskostnader enn kommuner 

det er naturlig å sammenligne seg med. Innen 

området for plan- og byggesak vil kostnadene 

pr sak naturlig nok svinge med aktivitetsnivået i 

bygningsbransjen.  

Oppdal har noe høyere energikostnader enn de 

fleste andre kommuner, men forskjellene har 

gått i riktig retning de siste 3 årene. 

I forhold til andre kommuner bruker Oppdal 

mye penger på kultursektoren. Hovedvekten av 

midlene er knyttet opp mot kulturhuset. 

 Oppdal Gruppe 

11 

Landet ex 

Oslo 

 2012 2013 2014 2014 2014 

Driftsutgifter til administrasjon og styring pr innbygger 4 272 4 017 4 451 4 946 4 687 

Driftsutgifter til plansaksbehandling pr årsinnbygger 166 163 219 205 219 

Driftsutgift byggesak pr. mottatt søknad og melding        7 143         5 516         9 452         8 016       10 041  

Driftsutgift byggesak pr. kvm. godkjent bruksareal 113 91 99 138 137 

Driftsutgifter kart og oppmåling pr årsinnbygger 135 124 126 174 173 

Kommunale energikostnader pr innbygger        1 060            989            944            914            747  

Netto driftsutgift til kultursektoren pr innbygger        2 797         2 783         3 421         1 867         1 998  

 

Tekniske tjenester Vann- avløps- og renovasjonssektoren skal 

være selvfinansierende, noe som betyr at kost-

nadsnivået får direkte innflytelse på gebyrni-

vået. Gebyrnivået i Oppdal ligger nå i under-

kant av gjennomsnittet. 

KOSTRA-indikatorene forteller at driftsutgifte-

ne til Oppdal sine utleieboliger ligger godt over 

sammenligningsgruppen.  

Etter at eierbrøken i Trøndelag brann- og red-

ningstjeneste ble endret ligger kommunens 

utgifter til dette området om lag på samme nivå 

som gjennomsnittet.   

 Oppdal Gruppe 

11 

Landet ex 

Oslo 

 2012 2013 2014 2014 2014 

Driftsutgift pr innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste 1 032 982 948  1 153 

Driftsutgift pr innb. tilkoblet kommunal vannforsyning        1 003            951         1 076             965  

Driftsutgift pr km kommunal vei og gate      92 484     101 500       91 254       84 478     119 759  

Driftsutgift til gatebelysning pr lyspunkt           485            473            956    

Driftsutgift pr kommunalt disponert bolig      46 731       48 146       55 068       36 668       47 724  

Driftsutgift til brann- og ulykkesberedskap pr innbygger           880            979            719            787            692  
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Oppvekst 

 

Kostnadsnivået i de kommunale barnehagene 

har vært avtagende, og ligger nå under sammen-

ligningsgruppen.  

Kostnadene for grunnskolen ligger derimot noe 

over gjennomsnittsnivået, og økningen de siste 

årene har vært større enn lønns- og prisveksten.  

Dette har sammenheng med at en stor del av 

kostnadene er faste. Elevtallsnedgangen de siste 

årene har dermed ikke gitt tilsvarende kostnads-

reduksjon.  

 Oppdal Gruppe 

11 

Landet ex 

Oslo 

 2012 2013 2014 2014 2014 

Driftsutgift pr barn i barnehage 169 670 168 196 169 664 174 112 173 905 

Driftsutgifter pr korrigert oppholdstime i barnehage 61 60 60 60 58 

Utgift til lokaler og skyss pr barn i barnehage 13 359 12 608 11 907 14 044 14 765 

Korrigerte oppholdstimer pr årsverk i barnehage  12 257 13 029 12 663 12 756 

Driftsutgift pr elev i grunnskolen, herav 99 708 104 776 111 523 110 751 103 774 

  Lønnsutgifter  75 212 77 960 83 593 90 428 84 015 

  Skolelokaler 18 235 18 453 18 575 15 960 15 706 

  Undervisningsmateriell 2 141 1 752 2 264 1 586 1 418 

  Inventar og utstyr 1 013 1 027 978 775 887 

SFO-utgifter pr bruker 38 759 36 507 35 912 27 765 27 070 

 

Helse og omsorg 

 

 

Oppdal bruker mer penger til kommunehelse 

enn landsgjennomsnittet. Det er spesielt kost-

nadene til helsestasjon og skolehelse som drar 

opp nivået. 

Målt i forhold til antall eldre bruker ikke Opp-

dal spesielt mye penger til omsorgstjenester. 

Dette til tross for at utgiftene pr bruker av 

hjemmetjenester er høyere enn i sammenlig-

ningsgruppen. Det er verdt å merke seg det 

kraftige utgiftshoppet pr plass for sykehjemmet. 

Mye av dette må tilskrives effektene av sam-

handlingsreformen. 
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Landet ex 

Oslo 

 2012 2013 2014 2014 2014 

Driftsutgift til kommunehelse pr innb. 3 078 3 342 3 944 3 365 2 892 

Driftsutgift pr innb. 0-5 år, helsestasjon/skolehelse 12 372 13 189 14 270 9 766 8 239 

Pleie og omsorg pr innb. 80 år og over, netto 283 831 290 440 311 525 364 015 372 699 

Driftsutgift pr mottaker av pleie- og omsorgstjeneste 391 803 382 909 405 484 386 710 399 896 

Driftsutgift pr bruker av hjemmetjenester 263 830 245 166 260 519 243 291 243 527 

Driftsutgift pr plass på sykehjem 867 183 884 367 969 083 1 023 797 1 034 896 

Utgift pr beboerdøgn på sykehjem 2 269 2 336 2 677 3 081 3 180 

Driftsutgift pr sosialhjelpsmottaker 96 807 95 044 100 752  86 681 

Nto driftsutgift pr innb. 0-17 år, barnevernstjenesten 4 741 4 895 5 064 8 123 7 979 

 


