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Resultatledelse
Resultatledelse i Oppdal kommune skal;
 Baseres på mål og resultat
 Sikre effektiv gjennomføring av politiske
vedtak
 Sikre etterlevelse av lover og forskrifter
 Baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring
 Sikre effektive arbeidsprosesser og riktig
ressursanvendelse
 Sikre læring, forbedring og innovasjon

utformes ved medvirkning og dialog mellom ansatte, ledere og politikere.
Nøkkeltall
I tillegg til måleindikatorer benyttes analyse av
nøkkeltall knyttet til samfunnsutviklingen og tjenesteproduksjonen. Det legges vekt på å framskaffe
og sammenligne relevante nøkkeltall innen de fire
fokusområdene og tjenesteområdene, her nevnes
SSB og KOSTRA som hovedkilder.
Bruker-, innbygger- og
medarbeiderundersøkelser
Spørreundersøkelser er et sentralt verktøy for å
utvikle kvaliteten i kommunens tjenester. Kommunen har valgt spørreundersøkelsene som er utarbeidet av www.bedrekommune.no slik at vi kan sammenligne resultatene over tid og med andre kommuner. Måleskalaen i spørreundersøkelsene varierer noe fra 1-5 og 1-6, der 1 er lavest.
Det gjennomføres medarbeiderundersøkelser hvert
annet år. Noen tjenesteområder gjennomfører brukerundersøkelser årlig og andre gjennomfører hvert
annet år. Dette har sammenheng med bl.a. tjenestenes egenart og lovkrav. Innbyggerundersøkelsen er
en god målemetode for fokusområdet livskvalitet.
Denne gjennomføres minst én gang i løpet av en
valgperiode.

Resultatledelse betyr at kommunen skal ha fokus på
resultater som kan måles og dokumenteres. Det er
en metode for å styre virksomheten målrettet med
hjelp av måleindikatorer, dialog, rapportering,
Internkontroll og oppfølging.
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Internkontroll - integrert del i resultatledelse
Internkontroll inngår som en sentral del i virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at
organisasjonen når mål, overholder lover, vedtak,
økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å
forebygge styringssvikt, feil og mangler.
KS har definert "Rådmannens internkontroll" med
følgende hensikt og formål:
 Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
 Helhetlig styring og riktig utvikling
 Godt omdømme og legitimitet
 Etterlevelse av lover og regler

Bruker – og medarbeiderdialog
Resultatledelse vektlegger en balansert styring av
mål i form av målt kvalitet (objektive måleindikatorer) og opplevd kvalitet (bruker-, medarbeider- og
innbyggerundersøkelser). Det er av avgjørende
betydning at aktuelle styringsnivå gir tilbakemelding på resultat fra undersøkelser til de det gjelder,
og at det åpnes for dialog om mulige oppfølgingstiltak av resultatene. I de fleste sammenhenger er det
etablert arenaer for den styrte tilbakemeldingen og
dialogen, men her kan det også være rom for å
utvikle nye arenaer.

Rådmannen vil i denne handlingsplanperioden ha
særlig fokus på følgende aktiviteter:
 Følge opp punktene for virksomhetsstyring
 Arbeide med risikoanalyse og risikostyring
 Videreføre arbeidet med å utvikle og øke modenhetsnivået for internkontroll
 Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse
av risiko og vesentlighet

Styringsdialog og resultatsamtale
Styringsdialogen er en dialog om måloppnåelse og
resultatoppfølging og derfor et sentralt element i
resultatledelse. Det overordna målekartet setter
resultatmål for kommunen samlet og inngår i kommunestyret/formannskapets resultatsamtale og
styringsdialog med rådmannen. Rådmannen har
styringsdialog og resultatsamtale med enhetslederne
med bakgrunn i enhetenes målekart.

Ledere på alle nivåer har ansvar for å etablere og
følge opp den interne kontrollen for sine tjenesteområder i samsvar med delegerte fullmakter og
styringsdialogen for øvrig. Sentrale elementer i
resultatledelse og internkontroll beskrives nærmere
nedenfor.
Balansert målstyring - målekart
Målekartet angir mål og skal fortelle hvilke kritiske
suksessfaktorer vi må lykkes med for å bli gode på
fokusområdene livskvalitet, brukere, økonomi og
medarbeidere. Det forteller hvilke indikatorer som
brukes, hvordan resultatene skal måles og hvilke
ambisjonsnivå vi skal strekke oss etter. Målekartet

Med utgangspunkt i årshjulet for plan- og rapporteringsprosessene er det satt opp to styringsdialoger
for året mellom styringsnivåene. En dialog på
våren tilknyttet resultatrapport og årsmelding, og en
på høsten i forbindelse med utarbeidelse av mål og
budsjett.
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tjenesteområdene. De mulige områdene er identifisert med bakgrunn i årsmeldingen og årsrapportene
fra enhetene. Disse områdene vil bli nærmere vurdert og fulgt opp gjennom ROS-analyser på enhetsnivå. Gjennom resultatoppfølging og lederdialog vil
rådmannen følge opp at det iverksettes effektive
tiltak for å håndtere og redusere risikoen.

Risikostyring
Vurderingen av områder og arbeidsprosesser som
skal være gjenstand for internkontroll skjer ut fra
vurdering av vesentlighet og risiko. Det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre at
mål nås, lover og rammer overholdes og at arbeidsprosesser er effektive. Hensikten er å iverksette
tiltak for å sikre ønsket utvikling og forebygge
uønskede hendelser.

Forbedringsforslag og avvik
Systematisk oppfølging av forbedringsforslag og
håndtering av avvik inngår som et viktig element i
virksomhetsstyringen.

Rådmannen vil i løpet av handlingsplanperioden
identifisere mulige områder med risiko for manglende måloppnåelse innenfor fokusområdene og

Figur 1: Årshjulet i Oppdal kommune

Tabell 1: Gjennomføringsplan for undersøkelser 2017-2021

Undersøkelser
Medarbeiderundersøkelse annen hvert år
Innbyggerundersøkelsen minst én gang per valgperiode
Ungdata om livsstil og helse blant unge i alderen 13-19 år, annen hvert år
Brukerundersøkelser annet hvert år
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Tidspunkt
Oktober 2017 og 2019
Oktober 2019 og 2021
April 2018 og 2020
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Stedsutvikling
depunkt i sør. Det er viktig å legge til rette for gode
kommunikasjoner på veg og bane, samt stimulere
til bredbåndsutbygging i hele kommunen.

Sentrale utfordringer i planperioden
Med bakgrunn i måloppnåelse, nøkkeltall og politiske føringer har rådmannen definert følgende
sentrale utfordringer for planperioden:
 Ferdigstillelse av et attraktivt sentrum etter
omleggingen av E6 og i henhold til vedtatt reguleringsplan
 Tilgjengelighet, skilting i sentrum
 Kommunikasjoner – veg, bane, bredbånd

Oppdal påvirkes også av utviklingen i turistnæringen og fritidsutbyggingen. En del av denne utviklingen kan kommunen i liten grad påvirke, noe
som også kan betegnes som en potensiell sårbarhet.
Utvikling i folketall
Befolkningsveksten er et barometer på om kommunen er i en positiv utvikling, attraktivitet er bl.a.
definert som kommunens evne til å tiltrekke seg
tilflytting, gitt bl.a. utvikling i arbeidsmarkedet i
kommunen. Det bodde 6.973 personer i Oppdal pr.
01.01.2017.
 Folketallet har økt med ca. 30 personer pr. år i
løpet av de siste 15 årene.
 De senere årene har folketallet først og fremst
økt på grunn av netto innvandring/innflytting.
 Statistisk sentralbyrå spår at folketallet i Oppdal skal fortsette å øke med ca. 50 personer
hvert år framover.

Oppdal - et regionalt tyngdepunkt i sør
Oppdal skal kjennetegnes som ei attraktiv fjellbygd.
Livskvalitet skal prege kommunens virksomhet, og
stedsutvikling er en av nøklene for å få dette til.
NIBR-rapport 2013:13 -” Regionale tyngdepunkt i
Sør-Trøndelag” har gitt en analyse av kommunenes
framtidsmuligheter som regionsenter eller del av et
regionsenter etter bestemte kriterier. Oppdal er med
sin beliggenhet sør i fylket, den regionen som er
minst knyttet funksjonelt med Trondheimsregionen
og i forhold til «nye Trøndelag». Det er et godt
utgangspunkt for å videreutvikle et regionalt tyngTabell 2: Folketallsprognose. Kilde: SSB`s middelalternativ

Oppdal

2010

2017

2020

2030

2040

Folketall pr.1.1

6 603

6 973

7 091

7 588

8 040

Tabell 3: Befolkningssammensetning. Kilde: SSB`s middelalternativ

Alderskategorier

2010

2017

2020

2030

2040

Barn og unge (0-19 år)

25,6 %

23,7 %

23,0 %

22,1 %

21,2 %

Yrkesaktiv (20-66 år)

59,0 %

58,2 %

58,2 %

55,9 %

53,9 %

Pensjonist (67-99 år)

15,4 %

18,1 %

19,0 %

22,0 %

24,9 %

Demografi
Alderssammensetningen i befolkningen gir føringer
for hva slags tjenester folk i kommunen har behov
for. Framskrivingen tilsier at andelen pensjonister
vil øke jevnt og andelen yrkesaktive og barn går
ned.

Kommunen som bosted
Rådmannen vil fortsette å jobbe for å avklare innbyggernes forventninger til livskvalitet, her med
fokus på stedsutvikling og kommunen som bosted.

En av de viktigste utfordringene kommunen står
overfor, er de demografiske endringene. Dette er
sannsynlig den utfordringen som mest kommer til å
tvinge fram innovasjon og nytenking

Innbyggerundersøkelsen (2011) tyder på at innbyggerne er godt fornøyd både med området hvor de
bor og med kommunen som bosted. De kjenner
tilhørighet med sitt nærområde og trygghet der de
bor.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har
laget kommunevise befolkningsframskrivinger og
anslag på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov
innen pleie og omsorg, grunnskole og barnehage.
Framskrivingene går mange år fram i tid, og må
sees på som illustrasjoner for mulige utviklingsbaner. Se fokusområdet brukere.

De er tilfreds med tilrettelegging av bomiljø og med
senterfunksjonene. Innbyggerne viser også at de
trives med kulturtilbudet og møteplassene i kommunen. Kulturens verdi og betydning på ulike samfunnsområder er godt dokumentert. Undersøkelser
viser at målrettet bruk av kulturopplevelser gir
helsegevinster, øker samfunnsbevisstheten og fører
4
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til vekst og utvikling i næringslivet. Deltakelse i
samfunnslivet gjennom organisasjoner, sosiale og
kulturelle aktiviteter har verdi både for den enkelte
innbygger og for utvikling av lokalsamfunnet.
Kommunen må gjøre sitt for at alle grupper av
innbyggere kan benytte seg av tilbudene som finnes.

Næringsutvikling
I følge SSB har antall sysselsatte med arbeidssted i
Oppdal blitt redusert med ca 200 fra år 2010- 2015.
Den største nedgangen finner vi innenfor de bransjene som tradisjonelt har stått sterkest i Oppdal.
Detter er for eksempel innen jordbruk, skogbruk og
fiske, industri og overnatting og serveringsvirksomheter. Oppdal har en bred næringsstruktur, men
bransjen Bygge- og anleggsvirksomhet og helse- og
sosialtjenester har økt mest fra år 2010 til 2015.

Bolig og arealplanlegging
I gjeldende kommuneplan er det satt av arealer til
boliger, fordelt i sentrum og i kretsene. Rulleringen
av arealdelen har sikret framtidige utbyggingsområder og med det byggeklare tomter i hele kommunen. Erfaringstall viser at det er størst etterspørsel
etter boliger i sentrum.

Kommunen har flest hytter nord for Dovre og bruken av fritidsboligene medfører at Oppdal har en av
de høyeste varehandelsomsetningene pr innbygger.
Hytteundersøkelse gjennomført 2015 bekrefter på
nytt at Oppdal er attraktiv som hyttekommune i
Midt – Norge. Det er sikret arealer til fritidsbebyggelse i arealdelen i kommuneplanen.

Sentrumsutvikling
I den videre utviklingen av Oppdal sentrum med
fortetting og ny E6 er det viktig å ivareta næringslivets behov samtidig som det legges vekt på trivsel
for innbyggere og besøkende. Kommunestyret
ønsker at sentrum skal videreutvikles som et attraktivt sentrum.

Infrastruktur
Omleggingen av kjøremønster som følge av ny E6
krever en sikring av gang- og sykkeltrafikk til
sentralskoleanlegget og sentrumsfunksjonene, jf.
universell utforming.

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum er
vedtatt av kommunestyret, og skal være grunnlaget
for utvikling og opparbeidelse av sentrale arealer.
Det skal stilles krav til universell utforming for å
sikre funksjonelle kvaliteter. Omlegging av kjøremønster som følge av ny E6 krever en vurdering av
gang- og sykkeltrafikk til sentralskoleanlegget og til
sentrumsfunksjonene, jf. kravet om universell utforming.

Trafikksikkerhetstiltak for trygg skolevei er vurdert
i trafikksikkerhetsplanen for 2014-18.
Samfunnssikkerhet
Beredskap og sikkerhet har stort nasjonalt fokus.
Hendelser har gitt viktig læring om betydning av
ledelse, gjennomføringsevne og kvalitetssikring.
Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse ble revidert
i 2016. Tiltak fra ROS-analysen som fremmes i
planperioden:
 Flomsikring – Vestre flomvei
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Folkehelse
Folkehelsemeldingen beskriver et helsefremmende
samfunn med flere leveår med god helse og trivsel
og reduserte sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet og prinsippet ”helse i alt vi gjør” legger til
grunn at det skal forebygges mer for å behandle
mindre. Det innebefatter et bredt helsebegrep; helse
er ikke et ansvar primært hos helsesektoren, men
gjelder alle fagområder.

har en gradert uføregrad som gjør at de kan arbeide
deltid.
Antall som mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV
er stabilt de siste år. Det er ønskelig at antallet som
mottar arbeidsavklaringspenger reduseres ved at
overgangen til arbeid økes. Fortsatt lavt sykefravær
vil trolig være med å bidra til dette. Mange av de
som står utenfor arbeidslivet har lav utdanning og
lite arbeidserfaring. Det er avgjørende med et godt
samarbeid mellom næringsliv og arbeidsgivere for å
lykkes med overgang til arbeid.

Grunnlaget for god fysisk og psykisk helse legges i
tidlige barneår. Helsestasjon, barnehage og grunnskole blir derfor sentrale arenaer for å fremme folkehelse. Foreldre/foresatte er barnets nærmeste
omsorgspersoner, og tiltak som kan styrke familien
er derfor viktige innsatsområder.

Ungdataundersøkelsen er gjennomført i ungdomsskolen og videregående skole i 2011,2014 og 2017.
Her rapporterer ungdommene selv omkring sin
livsstil og helse, noe som gir god oversikt over nåsituasjon og utviklingstrender. Resultatene for 2017
vil foreligge i juni, og blir presentert i Oversiktsdokumentet for folkehelse i Oppdal kommune, som
revideres i 2017.

Kommuneplanens samfunnsdel sier at satsing på
folkehelse, forebygging og tidlig innsats er fundament
i kommunens utforming av bærekraftige tjenester
overfor barn, unge og eldre. 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:

Tidligere ungdataundersøkeleser og den årlige elevundersøkelsen viser at høy grad av trivsel og skoletilknytning for de fleste, men samtidig rapporterer
en relativ høy gruppe om mobbing, psykiske vansker og lavere trivsel. Spesielt er det mange jenter
som strever. Barn og unge rapporterer om gode
relasjoner til sine foreldre og god foreldrestøtte i
forhold til skolearbeid. Godt skolemiljø, god skoletilknytning, gode relasjoner til foreldrene, venner og
lærere er sentrale faktorer for god psykisk helse.

 Utjevne sosiale helseforskjeller





Helse i alt vi gjør
Bærekraftig utvikling
Føre – var – prinsippet
Medvirkning

Folkehelseprofilen
Folkehelseprofilen fra Oppdal for 2017 er basert på
den årlige folkehelseprofilen fra folkehelseinstituttet, ungdataundersøkelsen i 2014, de årlige kartleggingene i enhetene, samt trender og utfordringer
som fagfolk i de ulike enhetene har rapporter om.

Sentrale utfordringer i planperioden
Det er utarbeidet et forslag til folkehelseplan våren
2017. Denne skal behandles politisk, mai 2017.
Folkehelseplanen peker på 4 områder en ønsker å ha
fokus på i perioden:
 Barn og unge – psykisk helse
 Eldre/voksne- Hvordan bo hjemme med god
livskvalitet lengst mulig
 Utvikle nærmiljø, bomiljø, friområder, sosiale
møteplasser og sentrumsutvikling i et folkehelseperspektiv
 Styrking av samhandlingen mellom Frivillig
sektor og kommunen

Andelen livsstilssykdommer og kroniske sykdommer øker nasjonalt. Folkehelseprofilen for Oppdal
viser at antall personer som bruker medisin for diabetes, psykiske sykdommer og behandling av personer for hjerte/kar lidelser er lavere enn landsgjennomsnittet.
Oppdal har i flere år ligget over både lands – og
fylkesgjennomsnittet når det gjelder muskel- og
skjelettskader/sykdommer.

Folkehelseplanen beskriver tiltak knyttet til satsingsområdene som enhetene skal arbeide med i
planperioden. Folkehelseplanen peker også på implementering av folkehelse i kommunens plan- og
styringssystem.
 Rådmannen forventer at utfordringene innarbeides og gjenspeiler seg i enhetenes målekart.

Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger
med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet.
Lav inntekt defineres i Folkehelseprofilen som under 60 prosent av nasjonal medianinntekt.
Det har gjennom flere år vært lav frafallsprosent ved
Oppdal videregående skole. Oppdal har en stabilt
lav arbeidsledighet og et lavt sykefravær. Oppdal
har en relativt høy andel unge uføre. Flere av disse
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Omsorg
Morgendagens omsorg overlapper og viderefører
Nasjonal helse- og omsorgsplan og legger kursen
for helse og omsorgstjenestene i årene som kommer. Den bygger bl.a. på «Innovasjon i omsorg»,
som gir strategiske føringer på innhold og utforming av framtidens helse- og omsorgstjenester. Økt
fokus på brukerressurser, fellesskap, tidlig innsats,
hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi skal gi
tjenestene en mer innovativ retning.

Samordnings- og samhandlingsgevinster
Den største behovsveksten framover vil komme på
grunn av økning i antall eldre samt yngre brukere
med særskilte behov. På lengre sikt er det grunn til
å forvente at dagens kommunale velferdsytelser vil
være under et betydelig press. Det kan føre til store
utfordringer når flere eldre har behov for omsorgstjenester fra 2020.
Oppdal kommune har hatt ulike erfaringer med å ta
imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Enkelte periode er det god kapasitet i hjemmetjeneste og
sykehjem, mens det i andre perioder ikke er anledning til å ta imot. Oppdal kommune må kontinuerlig arbeide for gode og fleksible løsninger for å
kunne ta imot utskrivningsklare pasienter.

Sentrale utfordringer i planperioden
Rådmannen har vurdert resultatene for fokusområdet livskvalitet – omsorg for 2016, jf. årsmeldingen
og årsrapportene fra enhetene. Med bakgrunn i
måloppnåelse, nøkkeltall og politiske føringer har
rådmannen definert følgende sentrale utfordringer
for planperioden:









Oppvekst
Nøkkeltall, brukerundersøkelser og resultater bekrefter at tilbudet til barn og unge har god tilgjengelighet, er av god kvalitet og er godt dimensjonert.

Samhandling og flerfaglig samarbeid
Sikring av helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk.
Hverdagsrehabilitering
Etablering av omsorgsteknologi der det vil øke
tjenestekvalitet og effektivitet i tjenestetilbud
Kapasitetsutvidelse i demensomsorgen
Økt innsats for å sysselsette unge brukere med
ulike behov
Sikre gode botilbud til de som trenger bistand
til det gjennom plan og handling
Sikre god nok voksentetthet til de aller yngste i
barnehagen

Oppdal har en høy barnehagedeltakelse og så blant
minoritetsspråklige barn. Dette gir et godt grunnlag
for barnas norskspråklig kompetanse og inkludering
i samfunnet. Fellesprosjektet «Et godt språkmiljø
for alle barn» vil bli videreført i kommunale og
private barnehager i 2018.
Stadig yngre barn i barnehagen, også barn som ikke
er fylt 1 år, utfordrer bemanningsnormen i barnehagen. I barnets første leveår er nærhet og tilknytning
sentrale faktorer.
Øremerkede midler til økt lærertetthet 1. -4. trinn
benyttes til bedre tilpasset opplæring for de yngste
elevene. Andel elever i grunnskolen som mottar
spesialundervisning ligger litt over landsgjennomsnittet, og har hatt en nedgang fra 2015. Kommunens innsats i spesialundervisningen må sees i
sammenheng med svært lite frafall i videregående
skole.

Oppdal kommune skal i tjenesteytingen arbeide
etter to prinsipper:


Forebygging



Tidlig innsats

Tidlig innsats
Tidlig innsats er en gjennomgående strategi for å
sikre mestring og livskvalitet gjennom hele livsløpet. 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.

Unge
Risikoen for å falle utenfor arbeidsmarkedet er
større i enkelte grupper enn i andre. Ungdom som
ikke fullfører videregående skole er en risikogruppe. De kan ha problemer med å få innpass på arbeidsmarkedet. Mangel på utdanning gir også større risiko for helseproblemer, samt det å ikke fullføre skolegangen kan bety å miste en viktig sosial
arena.

Samhandling og flerfaglig samarbeid
Økt satsing på forebygging og tidlig innsats krever
økt samhandling på tvers av fag og tjenesteområder.
Den enkelte bruker skal motta en helhetlig og tilpasset tjeneste, uavhengig av organisatoriske skillelinjer og praktisk organisering av tjenester.

Vi ser at flere i denne gruppa trenger bistand og
tilrettelegging i forhold til både aktivisering, sysselsetting og bolig. Boligsosial handlingsplan etterspør
boliger til flere yngre brukere med ulike behov som
ikke trenger heldøgns omsorgstjeneste.
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Voksne
Oppdal kommune har også en brukergruppe med
voksne funksjonshemmede med omfattende
bistandsbehov. Erfaringene det siste året forteller at
det kan være utfordrende å gi disse kvalitativt gode
nok tjenester som er tilstrekkelige stabile og forutsigbare. Det arbeides med å utvikle gode tilbud med
stor grad av brukerstyring der det er ønskelig og
formålstjenlig for brukeren.

Eldre brukere
I et folkehelseperspektiv vil kommunen legge til
rette for at flest mulig kan planlegge sin alderdom,
mestre hverdagen og dermed bo hjemme lengst
mulig. Antall innbyggere i aldersgruppa 67-79 år
stiger kraftig. Denne aldersgruppa kan representere
en betydelig ressurs for lokalsamfunnet og kommunen. De eldre er friskere enn før, og gode forebyggende tilbud og egeninnsats kan redusere etterspørselen etter kommunale tjenester. Mottakere av
hjemmetjenester for denne aldersgruppa er redusert,
et bilde som bekrefter god helse og egenmestring.

Boligsosial handlingsplan skal rulleres i 2017. Den
vil ha økt fokus på kommunens helhetlige boligpolitikk der kommunen må bli mer offensive i å ta i
bruk Husbankens virkemidler.

Utvikling av gode og effektive tjenestetilbud til
denne gruppa kan være med å berede grunnen for å
ta imot den økningen av de eldste eldre som kommer. Det bør i planperioden satses på videreutvikling og etablering av mer velferdsteknologi som
eks. varslings- og sporingsteknologi. Videre vil det
være en viktig satsing på tilrettelegging med hjelpemidler i hjemmet.

Det skal prioriteres et videre samarbeid mellom
helse og familie og hjemmetjenestene om boveiledning og praktisk bistand for egenmestring til unge
voksne.
Flyktninger – ei gruppe med situasjonsbetingede
behov (innvandrertjenesten)
Oppdal kommune har hatt en økning i antall innvandrere siste år. Satsingen på utdanning blant
flyktninger har vært i fokus. Det er flere av flyktningene i Oppdal som gjennomfører grunnskole og
videregående skole. Dette er viktig som ledd i å
sikre mennesker å bli økonomisk selvhjulpne. En
utfordring knyttet til økt skolegang er å sikre tilstrekkelig med lærlingeplasser for de som trenger
dette.

Det er stort fokus på livsgledearbeid i Oppdal. Det
skal satses på livsgledetiltak i helse – og oppveksttjenesten for å styrke fokus på frivillighet. Formålet
med livsgledetiltak er å gi liv til årene, og fremme
lysten til å leve.
Omsorgsanalysen 2014-2017 for Oppdal kommune
skal rulleres i 2017. Her vil det gjøres analyse og
beskrives tiltak for å imøtekomme utfordringer for
en ny planperiode.

NAV må kobles inn i arbeidet rundt en flyktning i
god tid før vedkommende er ferdig i introduksjonsprogrammet. Det er viktig i et integreringsarbeid at
NAVs arbeidsmarkedskunnskap og virkemidler i
størst mulig grad kommer brukerne til gode. Målet
er å sikre gode overganger fra Introduksjonsprogrammet til arbeid og utdanning, og eventuelle
tiltak fra NAV. Tett samarbeid skal prioriteres høyt
i perioden.
Oppdal kommune har en etablert helsetjeneste for
nye landsmenn. Med kunnskap om at flere av flyktningene som kommer til Norge har en dårlig psykisk helse er det viktig å gjennomføre psykisk helsesjekk på lik linje som den somatiske helsesjekken.
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Brukere av tjenestene
Rådmannen har vurdert de kritiske suksessfaktorene for å lykkes med gode tjenester til brukerne.
Med bakgrunn i måloppnåelse, nøkkeltall og politiske føringer har rådmannen definert følgende
sentrale utfordringer for perioden;
 Fornye, forenkle og forbedre forvaltningen for
innbyggere og næringsliv i tråd med den digitale utviklingen i Norge (Mld.St.27(2015-2016)
Digital agenda for Norge)

seg oppmerksomhet og interesse fra aktuelle næringslivsaktører og innbyggere.
Tjenesteutvikling IKT
Det er et nasjonalt krav at digital kommunikasjon
og digitale tjenester skal være hovedregelen i det
offentlige.
I digitaliseringsprogrammet for offentlig sektor har
regjeringen satt disse kravene;
 Forvaltningen skal, så langt det lar seg gjøre,
være tilgjengelig på nettet.
 Nettbaserte tjenester skal være hovedregelen
når forvaltningen kommuniserer med innbyggere, organisasjoner og næringsliv.
 En digital forvaltning skal gi bedre tjenester.
 IKT gjør det mulig å tenke nytt om hvordan
offentlig sektor samlet sett kan løse oppgavene
sine på en så rasjonell måte som rmulig.

 «Digital strategi Oppdal kommune» skal være
med på å sikre at Oppdal oppfattes som en
«IKT-vennlig» og digital kommune. Strategien
gir føringer for alle kommunens sektorer og
tjenester. For å lykkes med digitalisering må
arbeidet prioriteres og det må avsettes ressurser, både økonomiske og menneskelige.

 IKT- systemene må fungere for tjenesteområdene, og kvaliteten på den tekniske infrastrukturen må ha kapasitet til å håndtere kompleksiteten og veksten.

Omfanget og kompleksiteten av IKT-tjenester som
leveres til enhetene har økt. IKT er det daglige
verktøyet i de fleste tjenestene og det forventes at
IKT- systemene til enhver tid skal fungere, og at
kvaliteten på den tekniske infrastrukturen har kapasitet til å håndtere veksten. Kravet om oppgradering
av teknisk plattform for integrasjon mellom forskjellige fagsystemer og IKT-løsninger skjer raskere. Dette fører til økt kompleksitet og sårbarhet med
hensyn til ressurser for å imøtekomme både forventninger og krav til løsninger

Tilgjengelige tjenester
Oppdal kommune legger stor vekt på at brukere og
innbyggere på en enkel og hensiktsmessig måte kan
komme i kontakt med kommunen og få raske svar
på spørsmål og andre henvendelser. Dette skal i stor
grad skje digitalt, og det skal være lett å finne viktig
og riktig informasjon tilpasset den enkeltes behov
Digital kommunikasjon – hovedregelen i forvaltningens kommunikasjon med innbyggere
Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når
forvaltningen kommuniser med innbyggere og
næringsliv. Formålet er å gi innbyggerne og næringsdrivende en enklere hverdag og bidra til å
fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Dette
underbygges av Stortinget i form av Stortingsmeldinger og KS strategiplaner.

Tilstrekkelig tjenestetilbud
De demografiske endringene kommunene står overfor skaper behov for omstilling. Det vil bli flere
som har behov for tjenester og færre til å utføre
tjenestene. Det må arbeides og samhandles mer
effektivt, internt i organisasjonen og mellom forvaltningsnivåer. Det ligger et potensiale for effektivisering gjennom digitalisering i alle kommunens
virksomheter.

Kommunens hjemmeside er hovedkanalen for informasjon om kommunens tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. Denne er oppgradert og
gir i dag et bedre tjenestetilbud og bredere tilgang
til opplysninger for den enkelte.

Alderssammensetningen i befolkningen gir føringer
for hva slags tjenester folk i kommunen har behov
for. Framskrivingen tilsier at andelen pensjonister
vil øke og andelen av yrkesaktive vil gå ned. Økningen av eldre er betydelig etter 2020.

I tillegg bør Oppdal kommune være en aktiv deltaker i sosiale medier. Dette for å markedsføre og
synliggjøre det som skjer i kommunen og tiltrekke

Tabell 4: Framskriving av folketallet. SSB`s middelalternativ. Prosentvis fordeling av aldersgruppe.

2017
Aldersgruppe

Oppdal

2020
Landet

Oppdal

2040
Landet

Oppdal

Landet

0-5 år

6,7

7,0

6,5

6,9

5,8

6,5

6-15 år

11,7

12,0

11,5

11,9

10,9

11,1

16-66 år

63,4

66,5

63,0

66,0

58,4

62,3
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2017
Aldersgruppe
67-79 år
80 år og eldre

2020

2040

Oppdal

Landet

Oppdal

Landet

Oppdal

Landet

12,8

10,3

13,8

11,0

15,7

12,8

5,3

4,2

5,3

4,2

9,1

7,8

Oppvekst barnehage
Det arbeides videre med prosessen rundt oppvekstsenter ved Lønset, Midtbygda og Drivdalen. Språkprosjektet ved Oppdalsbarnehagene videreutvikles
og implementerer også det matematiske språket.

Brukerundersøkelser og kvalitetskontroll
Brukernes opplevelse av tjenestekvaliteten gir oss
nyttige tilbakemeldinger på tilfredshet med tjenestene og utviklingen av tilbudet de kommende årene.
1 2016 er det gjennomført brukerundersøkelse innenfor disse tjenestene:
 Barnehage: Foreldre/foresatte
 Helse og familie: Barnevern – foreldre/foresatte
 Helse og familie: Barnevern – barn og unge
 POF: Byggesak - byggesaksbehandling
 Hjemmetjenesten – brukere
 Hjemmetjenesten – dagsenter, brukere
 Oppdal helsesenter – beboere
 Oppdal helsesenter – pårørende

Oppvekst skole
Satsingsprosjektet” Grunnleggende ferdigheter i
regning og IKT” videreføres for alle skolene i planperioden. De valgte digitale løsningene (iPad og
PC) videreutvikles spesielt som pedagogiske verktøy.
Den nasjonale satsingen på videreutdanning av
lærer fortsetter fram mot målet om at alle lærere i
2020 har formell kompetanse i undervisningsfag.
Oppdal har mange søkere til dette hvert år.

I tillegg er det kjørt brukerundersøkelse for utviklingshemmede brukere og pårørende. Elevundersøkelsen er gjennomført i Oppdalsskolen.

Helse og omsorg
Regjeringen signaliserer at kommunene bør stimuleres til å satse særlig på innovasjon og digitalisering av omsorgs- og velferdsteknologi i helsesektoren det kommende tiåret. Det er viktig med god
kommunikasjon med innbyggerne ut i fra forventningene til et trygt og godt tjenestetilbud.
Det vil de kommende årene være av betydning å
legge til rette for pårørendes og frivillige organisasjoners deltakelse. Endringer i samfunnet krever
samhandling og kommunikasjon på alle nivå.
 Oppdal kommune har særlig fokus på unge
psykisk syke eller omsorgstrengende brukere.

Det samlede resultatet for brukerundersøkelsene
forteller om god måloppnåelse i opplevd kvalitet.
Tilleggskommentarene følges opp og er med på å gi
retning videre.
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Medarbeidere
Medarbeidertilfredshet

Satsingsområdene for kommunens arbeidsgiverpolitikk er nedfelt i arbeidsgiverstrategien for Oppdal
kommune.
 Godt arbeidsmiljø
 Systematisk nærværsarbeid
 Gode utviklingsmuligheter
 Nytenking og innovasjon for å møte omstillingsbehov
 Heltidskultur

Medarbeiderne er den viktigste enkeltfaktoren når
det gjelder å utvikle og effektivisere tjenesteproduksjonen i kommunen. Et godt arbeidsmiljø styrker kommunens omdømme og posisjon som attraktiv arbeidsgiver.
Det vil bli gjennomført medarbeiderundersøkelse
høsten 2017.
Nærværsarbeid og sykefravær
Det jobbes kontinuerlig med reduksjon av sykefravær i alle enheter.

Godt arbeidsmiljø
Godt arbeidsmiljø i Oppdal kommune måles med to
indikatorer:
 Medarbeidertilfredshet
 Økning i tilstedeværelse (nærværsarbeid)

Et godt samarbeid mellom Arbeidslivssenteret,
NAV, bedriftshelsetjenesten og kommunen opprettholder fokuset på arbeidet.

Figur 2: Sykefravær

Sykefravær
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

7,9 %

7,0 %
6,8 %

2004

6,9 %

2005

7,9 %
7,8 %5,9 %

7,2 %

2007

2008

2009

Rådmannen har som målsetting at det samlede
sykefraværet i Oppdal kommune ikke skal overstige
6 prosent. Dette krever en målrettet og systematisk
innsats for økt nærvær og forebygging av sykefravær. Lavt sykefravær er en forutsetning for godt
arbeidsmiljø og økonomisk måloppnåelse.

2010

2011

2012

7,1 %

7,2 %

6,7 %
7,3 %

2013

2014

2015

2016

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Oppdal 2016
viser stort sett stabile og gode læringsresultater fra
de Nasjonale prøvene.
Heltidskultur
Forskning viser til at det er sammenheng mellom
stillingsstørrelse og kvalitet og effektiv tjenesteyting, nærvær og et godt arbeidsmiljø. I Oppdal
kommunes retningslinjer er det et mål at ingen
stillinger skal være mindre enn 60 prosent med
unntak av studentstillinger.

Målekartet på kommunenivå reflekterer samlet
sykefravær for hele kommunen. Sykefraværet følges opp månedlig av rådmannen og rapporteres til
kommunestyret ved tertialrapport I og II i tillegg til
årsmelding.

Helseenhetene er de enhetene der vi har størst andel
av deltidsstillinger. Kun 26 prosent av de ansatte
der har stillingsstørrelse mellom 80 prosent og 100
prosent. Målet for 2017 er at vi skal øke dette til 30
prosent.

Kompetanse
Effektive og tilfredsstillende tjenester forutsetter
kompetente medarbeidere. I Oppdal kommunes
arbeidsgiverstrategi er «lærende organisasjon» et
fokusområde. Som et ledd i dette arbeidet er det
lagt vekt på bruken av arbeidsplassen som læringsarena.
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Forutsetninger
Vekst i frie inntekter
Endring i folketallet er den faktoren som gir størst
forklaringskraft for endring i kommunens frie inntekter. Befolkningsveksten i Oppdal har de siste
årene vært lavere enn veksten på landsbasis. Både
trendfremskriving og SSB sine prognoser indikerer
en vekst lavere enn landstallene. Rådmannen har
anslått at kommunesektoren vil bli tilgodesett med
1 prosent realvekst i frie inntekter hvert år begrunnet med befolkningsdrevet behov for flere tjenester.
For Oppdal er anslaget redusert til 0,68 prosent.
Men dersom vi ikke får en befolkningsøkning på
om lag 140 personer i perioden 2017 til 2020 vil
denne forutsetningen svikte. Med nullvekst i denne
perioden vil kommunens frie inntekter bli i overkant av 5 millioner lavere i 2020.

Konsesjonskraft og Drivakraft
Oppdal kommune har en konsesjonskraftmengde på
49,2 GWh. Drivarettigheten gir i et normalår rundt
12 GWh i tilleggskraft, slik at samlet volum på
kommunens kraftrettigheter utgjør rundt 61 GWh i
et normalt nedbørsår.
For 18,3 GWh følger uttakskostnaden den sentralt
fastsatte konsesjonskraftprisen. For Drivarettigheten (43 GWh i et normalår) må kommunen betale
7,5 prosent av kraftverkets selvkost. Det er avgjort
med dom at grunnrenteskatten skal tas med ved
beregningen av uttakskostnaden.
Kraften omsettes i sin helhet til spotprisbetingelser.
For å gi mer stabile inntekter over tid er det inngått
avtale med selskapet Markedskraft om prissikring
gjennom handel med finansielle sikringskontrakter.
Gjennomsnittlig salgspris er basert på inngåtte
prissikringskontrakt i 2018. Inntektsanslagene er
basert på følgende forutsetninger:
 Gjennomsnittlig salgspris blir 21,8 øre/KWh
 Konsesjonskraftprisen blir 11,4 øre/KWh
 Uttakskostnaden for Drivarettigheten vil tilsvare 18,0 øre/KWh.
 Drivarettigheten vil utgjøre 43 GWh pr år

Skatt på inntekt og formue
I 2017 er det budsjettert med 158,70 millioner kroner. Dette anslaget var basert på skatteprognosen
for 2016 og regjeringens vekstanslag for 2017. Med
korreksjoner for den faktiske skatteinngangen i
2016 og endring i folketallet, anslås skatteinngangen i 2017 nå å bli 159,2, mill. Framskrivingen i
handlingsplanen tar utgangspunkt i dette anslaget,
og det er lagt til grunn en generell realvekst på 0,68
prosent pr år i planperioden.

I budsjett for 2017 ble det lagt til grunn en kraftpris
på 25 øre/KWh og en uttakskostnad på 20 ør/KWh.
Rådmannen har nedjustert dette anslaget, i handlingsplanen, i tråd med fremtidig forvente lavere
spottpriser. De nedjusterte prisforventninger utgjør
et inntektstap på rundt 0,6 millioner kroner i forhold til budsjettanslaget for 2017. Med de nye
forutsetningene vil kraftinntektene gi en nettoinntekt på 3,36 millioner kroner.

Rammetilskudd
Størrelsen på rammetilskuddet er beregnet ved hjelp
av egen modell som er distribuert via KS, som de
har oppdatert i tråd med kommuneproposisjonen for
2018. Innbyggertilskuddet og den utgifts utjevnende delen av tilskuddet blir basert på aldersfordelt
folketall 1. juli forut for budsjettåret, og er dermed
ukjente størrelser. For landet totalt er det lagt til
grunn en befolkningsøkning på i overkant av 1
prosent i årene 2018 og 2019 og i underkant av 1
prosent i 2020. I rådmannens forslag er det lagt til
grunn en realvekst på 0,68 prosent hvert år i planperioden. I dette anslaget er det tatt høyde for at Oppdal i følge SSB sine framskrivinger forventes å få
svakere befolkningsvekst enn landet som helhet, og
dermed ikke kan legge til grunn vekstanslagene for
kommunesektoren.

Konsesjonsavgift
Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommunen for skader og ulemper ved utbygging av vannfall og vannreguleringer. Det er meningen at avgiftene skal gi kommunene en andel av den verdiskapingen som utbyggingen gir. Avgiftssatsene fastsettes i konsesjonsvilkårene og indeksjusteres automatisk ved første årsskifte 5 år etter at konsesjonen ble
gitt, og deretter hvert 5. år. Konsesjonsavgiften skal
avsettes til et fond som nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter avgjørelse i kommunestyret. I Oppdal benytter vi næringsfondet til dette.

Kraftinntekter
I 2011 utgjorde kommunens inntekter fra kraftsektoren bestående av eiendomsskatt, aksjeutbytte og
konsesjonskraft 21,7 millioner kroner. I 2017 kan
det forventes at sammenlignbare nettoinntekter blir
rundt 9,3 millioner kroner. Målt i samme kroneverdi betyr det en inntektsreduksjon på rundt 12,4
millioner kroner siden 2011. Det er svake utsikter
for noen forbedring i løpet av neste 4-årsperiode
med de kraftprisene som markedet forventer.

Eiendomsskatt
Det blir skrevet ut eiendomsskatt for hele kommunen. Skattesatsene i 2017 er 2,0 promille for ubebygde eiendommer, 3,15 promille for bebygde
bolig- og fritidseiendommer, og 7 promille for
øvrige objekt. Bebygde bolig- og fritidseiendommer
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har et bunnfradrag på 450 000 kroner pr selvstendig
boenhet. For 2017 er det budsjettert med 26,15
millioner kroner i eiendomsskatt.

Avdrag på innlån til egne formål
Avdragsbeløpene som er ført opp i framskrivingen
samsvarer med vedtatt nedbetalingsplanen for de
eksisterende lånene.

I framskrivingen er det lagt til grunn samme satser
og bunnfradrag som i 2017. Det er lagt til grunn at
økning som følge av at nye objekter blir taksert vil
tilsvare den reelle inntektsreduksjonen ved at skatten ikke blir inflasjonsjustert.

I framskrivingen av låneporteføljen er avdrag tilknyttet forvaltningslån ikke inkludert som en driftskostnad, da disse avdragene skal bokføres i investeringsregnskapet. Ved utgangen av 2016 utgjør betalte avdrag til forvaltningslån 2,38 millioner kroner. Dette innebærer at avdrag tilknyttet følgende
beløp (beløp i millioner kroner) inngår i handlingsprogrammet:

Andre generelle statstilskudd
Posten består av tre ordninger:
 Kompensasjon for normerte kapitalutgifter som
følge av utbygginger i forbindelse med grunnskolereformen.
 Kompensasjon for kapitalutgifter som følge av
utbygginger i forbindelse med eldrepakken.
 Kompensasjon for normerte rentekostnader for
lån til renovering og bygging av skolelokaler

Tabell 6: Fremskrevet avdragsnivå (uten nye investeringer). Beløp i millioner.

2017
2018
2019
2020
2021

Det er lagt til grunn at rentesatsen som det kompenseres etter blir 1,55 prosent til 1,70 prosent i planperioden

Inflasjonsjustert
29,9
26,2
25,3
24,7
23,9

I Kommunelovens § 50.7 a) er det fastsatt en
nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:
”Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens
eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan
ikke overstige den veide levetiden for kommunens
eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste
årsskifte.”

Renteutgifter
Rentenivået i årene fremover avhenger av en rekke
usikre faktorer. Styringsrenten er nå 0,5 prosent.
Norges Bank beskriver en rentebane hvor styringsrenten mest sannsynlig vil stige med 0,9 prosentpoeng frem til og med 2021. Kommunens gjennomsnittsrente er nå (utgangen av mars 2017) 2,52
prosent, hvor omlag 45 % er sikret med fast rente.
Dagens låneportefølje vil ha en gjennomsnittsrente
på 2,36 prosent i slutten av 2020, men rådmannen
forventer at nye låneopptak i perioden vil ha en
høyere rente dagens nivå, og har således lagt til
grunn at gjennomsnittlig lånerente vil være 2,7
prosent i 2021.

Avdragstiden på kommunens lån skal altså som
minimum reflektere levetiden for anleggsmidlene.
For regnskapsåret 2016 ble det beregnet at eksisterende gjeld maksimalt kan avdras over 26,4 år, noe
som tilsier minimumsavdrag på rundt 15,7 millioner kroner i 2017. Med beløpene som er lagt inn i
økonomiplanen ligger vi godt over dette nivået.

Anslått lånesaldo ved inngangen til 2018 er beregnet slik (beløp i millioner kroner):
Saldo 01.01.17
+ Låneopptak i 2017
- Budsjettert avdrag i 2017
= Forventet lånesaldo 31.12.17

Nominelt
29,9
26,7
26,2
26,1
25,7

Ubundne avsetninger
Ved framskrivingen av ubundne avsetninger er det
tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger:
 Renteinntekter opptjent i Kapitalfondet tilbakeføres til fondet på vanlig måte.
 Egne lån i Kapitalfondet betjenes etter en ordinær 3-årig avdragsplan.
 Egne lån i Kapitalfondet rentebelegges med en
rentesats svarende til alternativkostnaden, renten man kunne oppnådd ved bankplassering.
 Avsetningen til infrastrukturfondet holder
samme nivå som i 2017-budsjettet, 4,7 millioner kroner

364,0
33,2
29,9
367,3

Renteinntekter og utbytte
Det er lagt til grunn at innskuddsrenten i 4årsperioden vil øke fra 1,55 prosent til 1,70 prosent.
Likvider til driftsformål er anslått til 70 millioner
kroner, og innskuddsmidler tilhørende fond er
fremskrevet fra dagens nivå med kjente endringer.
Renteinntekter for det ansvarlige lånet til TrønderEnergi på 25 millioner kroner utgjør 1,78 millioner
kroner (7,1 prosent rente), og det ansvarlige lånet til
Oppdal Everk på 6,95 millioner kroner gir renteinntekter på 0,52 millioner kroner (7,5 prosent rente).

Bundne avsetninger
Noen bundne fond har bestemmelser om at opptjente renter skal tillegges fondet. Dette gjelder næringsfondet, VAR-fondene, tilfluktsromfondet og
gavekontiene. I tilleggs kal konsesjonsavgiften i sin
helhet avsettes til Næringsfondet.

Det er lagt til grunn at kommunens samlet årlig
aksjeutbytte fra TrønderEnergi og Oppdal Everk på
2,3 millioner kroner. Utbytteforutsetningen er spesielt usikker.
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vedtak om at det ikke bevilges tilskudd til kommunale og regionale næringsfond for 2017.

Regionale utviklingsmidler
I budsjettarbeidet for 2017 var det forutsatt og budsjettert med 307 000 kroner i tilskudd fra SørTrøndelag fylkeskommune – «regionale utviklingsmidler». Oppdal kommune ble ved brev fra
fylkeskommunen datert 13.12.2016, orientert om
følgende:

Det er ikke gjort kjent om bortfall av tilskudd vedvarer for kommende år, men det er det grunn til å
tro. En direkte konsekvens av bortfallet er at etablerere/næringsaktører ikke lenger kan søke om tilskudd gjennom den tidligere ordningen «regionale
utviklingsmidler» ved nyetablering/bedriftsutvikling.

På grunn av nedskjæringer i tilskuddsmidlene fra
staten til regional utvikling, har fylkesutvalget gjort
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Konsekvensjusteringer
Framskrivingen av bevilgningene baseres på vedtatt
budsjett for 2017. I arbeidet med å anslå handlingsrommet for årene 2018-2021 er det foretatt justeringer av 2017-bevilgningene, i forhold til behov
som ikke var kjent på tidspunktet for budsjettvedtaket.

Innføringen av direkteoppdatering av FKB-data er
et offentlig-privat samarbeidsprosjekt, der Kartverket står for det faglige innholdet, mens det er Norkart som står for de tekniske løsningene for Oppdal
kommune.
For å kompensere driften vil vi de første 3 årene få
et tilskudd på 15 000 kroner årlig fra Kartverket. Ut
over dette må alt dekkes av kommunen selv.

I kommunestyret (k-sak 17/11-13) ble det vedtatt at
Oppdal kommune skulle overta tre private barnehager fra og med 1.1.2018. Den økonomiske konsekvensen av dette fremkommer som konsekvensjustering. I tillegg bygges det demensboliger som etter
planen skal driftsettes august 2018. De driftsmessige konsekvensene av dette er i dette dokumentet
behandlet som en driftskonsekvens av nye investeringer, og ikke som en konsekvensjustering.

For årene 2018 og 2019 vil kostnaden være 20 000
kroner pr. år. Fra 2020 vil årlig kostnad være
35 000 kroner.
Drift av toalettanlegg – Vang gravfelt
Det vil i løpet av 2017 blir oppført toalettbygg ved
parkeringsplassen til Vang gravfelt. Bygget vil ha
to toalettrom med vann og strøm. Det er alt i handlingsprogrammet for 2017 – 2020 avtatt 15.000
kroner til drift fra 2018, og dette kan med stor sannsynlighet bli for lite.

Bygdebokforfatter
Bygdebokforfatter ble tilsatt i 2016 med avtale til
31.12.2019. Avtalen er han skal skrive 8. og siste
bind i Oppdals gards- og slektshistorie.
Bind 7 er imidlertid ikke ferdigstilt pga. alvorlig og
kronisk sykdom hos forfatteren. Hans avtale gikk ut
31.12.2015. Nytilsatt forfatter har sagt seg villig til
å fullføre bind 7 slik at den kan utgis. Det er på
nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvor mye tid
dette arbeidet vil ta da det ikke foreligger full oversikt over status. Muligens må avtalen med nåværende forfatter forlenges 1 år til 31.12.2020 for at
Oppdals gards- og slektshistorie skal bli fullført.
Ved fjorårets behandling av handlingsplan ble bygdebokforfatter tatt ut av bevilgningsbudsjettet til
PoF fra 2019, men denne utgiften opprettholdes nå
ut 2020.

Det samla driftsbudsjett økes med ytterligere
15 000 kroner.

Sunne kommuner
Kommunestyret vedtok i møte den 5.4.17, k-sak
17/31 at Oppdal kommune skal søke medlemskap i
organisasjonen Sunne kommuner. Medlemskapet
skal søkes sommeren 2017. Medlemsavgiften er på
12 000 kroner i året.

For resten av planperioden ser det samlede elevtallet ut til å utvikle seg ganske stabilt, og rammene til
skolene er derfor fremskrevet flatt fra nivået for
skoleåret 2017/2018.

Endring av kriterieverdiene til skolene
Skolenes budsjettrammer blir utmålt etter en egen
ressursmodell, hvor bevilgningene endres i takt
med endring i elevtall og andre faktorer som avgjør
ressursbehovet. Fra inneværende til neste skoleår
ser det ut til at det elevtallet går ned med 5 på ungdomsskolen, men at det er en økning på 23 i barnetrinnene. Sammen med effektene av elevoverføring
mellom skolene gir dette en budsjettøkning på 0,83
millioner kroner.

Kommune- og Stortingsvalg
I 2018 er det ikke valgår. Det er lagt til grunn erfaringstall for gjennomføring av Stortingsvalg (2017)
på kr 300 000 kroner kommunevalg (2019) på 500
000 kroner.

Sentral kartbase
Sentral felles kartdatabase er et forvaltningssystem
der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i
en sentral database i Kartverket. Kartdatabasen gir
alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede
data.

Tilskudd til private barnehager/økt bruk av
barnehage
Tilskuddssatsene til drift blir beregnet på basis av
kostnadene i de kommunale barnehagene to år i
forveien. I 2017 er det budsjettert med 40,9 millioner kroner i tilskudd til private barnehager, av dette
er 39,9 millioner kroner lagt ut i budsjettrammen til
helse- og oppvekstforvaltningen, og i tillegg er 1
million kroner avsatt på posten for
tilleggsbevilgninger.

For å få en smidig overgang fra dagens løsning til
den sentrale kartdatabase-løsningen, har Kartverket
i samarbeid med leverandørene bestemt at dette
skal gjennomføres i kommunene puljevis. Oppdal
kommune er satt opp i august 2017. Alle kommunene er pålagt å gjennomføre dette, og Oppdal kan
ikke velge en annen løsning.
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En av beregningsforutsetningene var at antall
heltidsplasser skulle bli på 2016 -nivå. Denne
forutsetningen har sviktet, gjennomsnittsbelegget
har økt med ca. 4 småbarnsplasser og 4
storbarnsplasser i forhold til gjennomsnittsbelegget
i 2016. Dette skyldes både flere barn i barnehagene
og flere barn på heltidsplass. I beregningen er tatt
med barn som har fått plass fra høsten ved
hovedopptaket 2017. Erfaringsvis vil det komme
noen søknader til i løpet av sommeren før
telletidspunktet 15. august.

I 2016 hadde Oppdal kommune en dobling av utbetaling av rettmessig praksiskompensasjon fra året
før. Bakgrunnen er at leger i større grad tar ut fri
dag etter vakt, samt at kommunale legeoppgaver
knyttet til kommunens øyeblikkelig-hjelp tilbud
utløser mer praksiskompensasjon enn budsjettert.
Fra 1.1.2018 innføres KAD i hjemmet (øyeblikkelig
hjelp i hjemmet) som vil kunne utløse ytterligere
utgifter til praksiskompensasjon.
Med bakgrunn i økning i utbetalinger i 2016 og
med en kunnskap om at økte kommunale legeoppgaver fra 2018 vil kunne medføre ytterligere utgifter anslås det et behov for en økning pr. år med
120 000 kroner fra 2017 og en ytterligere økning
med 20 000 kroner pr. 2018. Beløpet er et anslag da
antall utrykninger på vakt og arbeid med kommunale legeoppgaver er uforutsigbart. Anslaget er basert
på gjennomgang av regnskap siste år og analyse av
fremtidig behov.

Kostnadene pr. barn i de kommunale barnehagene
var noe høyere i 2016 enn i 2015 selv om vi trekker
ut lønns- og prisveksten. Dermed øker satsene i
2017, og det må avsettes mer penger på
tilskuddsposten.
Overtagelse av private barnehager
Kommunestyret vedtok 1.mars1 overtakelse av
Midtbygda, Drivdalen og Lønset barnehage fra
1.1.2018. Økonomisk konsekvens av overtakelsen i
form av økt tilskudd til de resterende barnehagene
var i saken stipulert til knapt 200 000 kroner. I
saken ble det også poengtert at det hefter stor
usikkerhet for tallene, blant annet vil antall barn i
den enkelte barnehage ha stor innvirkning. Dette
betyr samtidig en omfordeling av budsjettbevilgning mellom enheten helse- og oppvekstforvaltning
og kommunale barnehager/tekniske tjenester.

Driftstilskudd legevaktsentral
Budsjettposten har ikke vært justert i henhold til økt
innbyggertall og økte utgifter som følge av
innføring nødnett i 2015. Kostnaden er stipulert på
bakgrunn av reforhandlet avtale med
legevaktsentralen i Orkdal der dekning av utgifter
til drift av digitalt nødnett er medtatt samt en
oppjustering i henhold til innbyggertall jfr. Avtale
mellom St. Olavs Hospital og Oppdal kommune
november 2014.
Ny ressurskrevende bruker
Kommunen har ansvar for å ta imot en ny ressurskrevende bruker. Netto ekstrakostnadene er beregnet til 1 020 000 kroner.

Tabell 7: Beskrivelse av konsekvens ved overtakelse
av tre private barnehager. Beløp i tusen kroner.

Enhet
Økte ramme kommunale
barnehager
Økt ramme tekniske tjenester
Redusert tilskudd private
barnehager
Sum konsekvens

Endret budsjettramme 2018
10 315

Økt antall vedtakstimer
Innleie av ekstravakter for å kunne yte tjenester
etter innvilget vedtak om helsetjenester i hjemmet
regnet ut etter forbruk pr. 01.04.2017.

1 215
-11 330
200

Gatenavnskilt private veger
Tiltaket omfatter skilting (matrikkelforskriften) av
private veger. Merking vil være viktig hjelp for
blålysetatene for å finne fram. Det er for 2017 bevilget penger til å skilte ca. 250 veger. Kommunestyret har videre vedtatt at den årlige driftskostnaden innarbeides i HP 2018 – 2021. Skiltingen medfører en økning i driftsutgifter på 30 000 kroner
årlig.

Ny bruker – psykisk helsevern
Kommunen har ansvar for å ta i mot en bruker av
psykisk helsevern med omfattende tjenestebehov.
Ekstrakostnadene er beregnet til 470 000 kroner.
Økt praksiskompensasjon
Praksiskompensasjon er en kompensasjon for leger
som har fastlegeavtale regulert i avtale mellom KS
og legeforeningen SFS 2305. Kompensasjonen
utbetales der lege har fravær fra allmennpraksis
pga. offentlig legearbeid. Lege som har hatt utrykning på legevakt har krav på fri dag etter legevakt
med en kompensasjon for denne.

1

K-sak 17/11-13
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Tabell 8: Konsekvensjustering av bevilgningsbehovet, jf. 2017 budsjett. Beløp i tusen kroner.

Enhet
Bygdebokforfatter
Sunne kommuner
Sentral kartbase
Drift av toalettbygg på Vang
Kommune- og Stortingsvalg
Økt praksiskompensasjon
Driftstilskudd legevaktsentral
Tilskudd til private barnehager
Økt bruk av barnehage
Overtagelse av private barnehager
Endring av kriterieverdier for skolene
Ny ressurskrevende bruker
Ny bruker med omfattende behov i psykisk helse
Økt antall vedtakstimer helsetjenester i hjemmet
Gatenavnskilt private veger

2018

Sum

0
12
20
15
- 300
140
129
600
1 200
200
835
1 020
470
600
30

2019
0
12
20
15
200
140
129
600
1 200
200
835
1 020
470
600
30

2020
0
12
20
15
- 300
140
129
600
1 200
200
835
1 020
470
600
30

2021
- 709
12
20
15
0
140
129
600
1 200
200
835
1 020
470
600
30

4 971

5 471

4 971

4 562

Tabell 9: Framskriving av fellesinntekter før nye tiltak. Tall i tusen kroner og 2017 kroneverdi

Basisforutsetninger:
Generell realvekst i frie inntekter
Gjennomsnittsrente på innlån
Gjennomsnittsrente på bankinnskudd
Aksjeutbytte (mill kr)
Kraftpris (øre/kWh)

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Konsesjonskraft og Drivakraft
Konsesjonsavgift
Andre generelle statstilskudd

Regnskap Budsjett
2016
2017
153 757 158 700
203 416 211 270
24 741
26 300
4 903
4 000
3 038
3 038
23 611
2 400

2018
0,68 %
2,55%
1,55%
2,3
21,80
Anslag
2018
160 562
213 629
26 300
3 364
3 038
1 934

2019
0,68 %
2,55%
1,55%
2,3
21,80
Anslag
2019
161 654
215 468
26 300
3 364
3 038
1 699

2020
2021
0,68 % 0,68 %
2,60% 2,70%
1,60% 1,70%
2,3
2,3
21,80
21,80
Anslag Anslag
2020
2021
162 753 163 860
217 344 218 651
26 300 26 300
3 364
3 364
3 038
3 038
1 616
1 549

411 523
6 523
-7 995
-25 291
-26 764
-7 930
-3 397

414 415 416 762
6 563
6 640
-7 325 -6 784
-24 717 -23 913
-25 479 -24 057
-5 154 -5 143
-3 402 -3 424

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Renteinntekter og utbytte 3)
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på innlån til egne formål
FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO
Til ubundne avsetninger 4)
Til bundne avsetninger 5)
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
AVSETNINGER NETTO AV FELLESINNTEKTER
Overføring til investeringsbudsjettet
Motpost for avskrivninger

413 466
7 548
-10 085
-27 867
-30 404
-17 887
-9 110
3 286
5 834
-11 424
-54
5 011

406 912
6 800
-9 238
-29 090
-31 528
-11 900
-3 288
5 758
3 400
-6 030
0
5 305

408 827
6 530
-8 924
-26 470

DISPONIBLE MIDLER

376 595

374 659

372 598

17

-28 864
-9 548
-3 403
0
0
-12 951
0
5 587

0
0
-11 327
0
5 774
379 206

0
0
-8 555

0
0
-8 568

0
0
5 923
6 129
386 303 390 266
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Investeringstiltak 2018-2021
Tabell 10 viser investeringstiltak i perioden 2018-2021. I hovedsak er dette en videreføring av handlingsplanen for 2017-2020.
Tabell 10: Investeringstiltak 2018-2021. Beløp i tusen kroner.

Pri Anlegg

Kostnad
Kostnads- Budsjettert
overslag
t.o.m -17
12 000

Gjenståen- Tilskudd/
de kostnad refusjon
12 000

1

Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger

2

Oppgradering kommunale veger

5 200

5 200

3

Klargjøring av nye industritomter

1 000

1 000

4

Tiltak for myke trafikanter

5

49 400

7

Bofellesskap for demente
Flomsikring boligomr. Oppdal. sentr., Vestre
vannv., etapppe 1
Luvegen 9

8

Ny brannstasjon

9

UPS (batterier)

6

10 Lønseth oppvekstsenter, brannkrav
11 Oppgradering Kulturhuset

1 200

Finansiering av gjenstående kostnad
Kapital- Infrastruk- Momskom- Interne/ekfondet
turfond
pensasjon sterne lån
2 160
9 840
2 952

216

1 200
24 000

936

19 762

24 100
2 450

11 200

11 200

3 360

47 500

47 500

41 000

425

425

2018

2019

2020

2021

3 000

3 000

3 000

1 312

3 000
1 300

1 300

1 300

1 300

1 000

250

250

250

250

300

300

300

300

984

4 338
441

2 450

5 668

Fordeling av gjenstående kostnad

24 100
2 009

2 450

2 172

11 200
47 500

77

349

425

130

130

23

107

130

2 500

2 520

454

2 046

2 520

2 800

2 800

700

700

700

700

2 000

2 000

VAR-anlegg:
2

Diverse forsterkninger ledningsnett vann

2 800
2 000

500

500

500

500

3

Diverse forsterkninger ledningsnett avløp

2 800

2 800

2 800

700

700

700

700

4

Sanering vann, Bregnevegen/Vikavegen
Sanering avløp, Bregnevegen/Vikavegen

2 370
3 560

2 370

2 370

2 370

5

3 560

3 560

3 560

6

Sanering vann, Valmuevegen

1 365

1 365

1 365

1 365

7

Sanering avløp, Valmuevegen

2 011

2 011

2 011

2 011

8

Sanering avløp, Lønset
Utvidelse av Oppdal Miljøstasjon - Kjøp av
grunn

700

700

700

700

1 000

1 000

1 000

1 000

10 Sanering Bakkevegen, vann **)
11 Sanering Bakkevegen, avløp **)

1 013
1 423

1 013

1 013

1 013

1 423

1 423

1 423

12 Opparbeidelse av ny mellomlagringsplass for

2 500

2 500

1

9

Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt

2 500
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Pri Anlegg

Kostnad
Kostnads- Budsjettert
overslag
t.o.m -17

Gjenstående kostnad

Tilskudd/
refusjon

Finansiering av gjenstående kostnad
Kapital- Infrastruk- Momskom- Interne/ekfondet
turfond
pensasjon sterne lån

Fordeling av gjenstående kostnad
2018

2019

2020

2021

kompost og avfall
13 Sanering vann, Kåsenvegen
14 Sanering avløp, Kåsenvegen
Utvide sorteringsområdet på avfallsmottak på
15
Oppdal Miljøstasjon

1 680

1 680

1 680

2 415

2 415

2 415

5 000

5 000

5 000
64 122

19

5 688

2 952

8 645

52 476

101 005

14 262

9 250

15 845
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Finansiering av nye investeringer 2018-2021
Tabell 11 Finansieringsplan for investeringene. Beløp i tusen kroner.

Finansiering:
Lån av Kapitalfondet
Bruk av infrastrukturfondet
Bruk av Kapitalfondet
Tilskudd/refusjoner
Momskompensasjon
Eksterne lån til VAR-anlegg
Eksterne lån til andre anlegg
Sum finansiering

2018
6 066
738
5 668
64 122
6 161
7 830
10 420
101 005

2019
3 038
738

2020
3 038
738

2021
3 038
738

828
9 412
246
14 262

828
4 400
246
9 250

828
10 995
246
15 845

Sum
15 180
2 952
5 668
64 122
8 645
32 637
11 158
140 362

Beskrivelse av investeringstiltak 2018-2021
årlig til fremkommelighets- og sikkerhetstiltak for
myke trafikanter.

Rehabilitering kommunale offentlige bygg og
boliger
I gjeldende økonomiplanen for 2017-2020 ligger prosjektet inne med 3 millioner årlig. Kommunestyret har
presisert at den årlige bevilgningen også skal omfatte
kommunalt eide boliger. Merk at prosjekter under
100 000 kr samt vedlikehold ikke kan finansieres med
disse midlene.

Bofellesskap for demente
I k-sak 16/153 ga kommunestyret sin tilslutning til at
det skulle prosjekteres for 16 nye heldøgns
omsorgsboliger for personer med demens i et
frittstående bygg. Det er i 2017 budsjettert 24 millioner
kroner. Gjenstående kostnad 24,1 millioner kroner
foreslås å legges inn i handlingsprogrammet for 2018.
Gjennom Husbanken gir staten 45 % tilskudd til etablering av omsorgsboliger, oppad begrenset til 1,34 mill
pr bolig.

Ubrukte budsjettmidler er ikke overførbare fra år til år.
Oppgradering av kommunale veger
Hovedplan veg, delrapport 2, ”Kommunale veger”, er
tidligere behandlet politisk og det ble presisert i vedtaket at hovedplanen legges til grunn for handlingsprogramarbeid og budsjettarbeid. Det foreslås en videreføring av 2017-bevilgnigen for alle år i planperioden. Det
presiseres at bevilgningene skal brukes til prosjektrelaterte oppgraderinger, og ikke til løpende vedlikehold.
Under budsjettprosessen skal det spesifiseres hvilke
vegstrekninger som skal oppgraderes i 2018.

Flomsikring boligområder Oppdal sentrum, Vestre og
Østre vannveg
Etappe 1 ligger inne i gjeldende HP for gjennomføring
i 2018.
SINTEF har utarbeidet en flomanalyse av vannveger
(bekker, bekkelukkinger) gjennom boligområdene i
Oppdal sentrum nord, og foreslått endringer av vannveger oppstrøms i området. Flomanalysen som ble
gjennomført i 2008, inneholder en rekke konklusjoner
og anbefalinger i forhold til omlegginger av eksisterende vannveger. For å redusere for flomskader i eksisterende bekker og bekkelukkinger gjennom sentrale
boligområder, foreslår SINTEF to nye ”avskjærende”
vannveger ”Vestre vannveg” og en ”Østre vannveg”
som drenerer vannet mot henholdsvis elvene Ålma og
Garåa. Av hensyn til risikoen for eventuelle flomskader, foreslås tiltaket gjennomført snarest mulig. Kapasiteten på overvannsnettet i sentrum blir allerede i dag
overskredet ved kraftig nedbør, dette skjedde senest i
juni 2013 (oppstuving i kjellere m.m.). Vestre vannveg
foreslås oppdelt i to etapper, Etappe 1 på strekningen
Ålma – Rv70 (påkobling av ny kulvert gjennom Rv70,
lagt sommeren 2011), Etappe 2 på oversiden av Rv70.
Rettighet til bruk av grunn forbi Oppdal Videregående
skole er avklart og det ligger til rette for en oppstart i
2018. På bakgrunn av SINTEFs analyse har Multiconsult AS kostnadsberegnet tiltakene, eksklusive utgifter
til grunnrettigheter. Arbeidene med Vestre og Østre

Investeringene finansieres med bruk av infrastrukturfondet og momskompensasjon. Ubrukte budsjettmidler
er ikke overførbare fra år til år.
Klargjøring av nye industritomter
Det er fortsatt etterslep på grunnlagsinvesteringer veg,
vann og avløp i Ålma industriområde. I K-sak 00/108
vedtok kommunestyret følgende:
"Investeringsbehov til veg, vann- og avløpsanlegg på
iendustriområdet søkes innarbeidet i revidert handlingsprogram for perioden 2002-2005."
Det har siden vært fulgt opp ved revideringen av økonomiplanene, med en årlig investering på 250 000
kroner. Det legges til grunn at dette programmet skal
videreføres for perioden 2018-2021.
Tiltak for myke trafikanter
Oppfølging av tidligere vedtak i handlingsplan 2017 –
20, hvor 300 000 kroner skal fra og med 2018 bevilges
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vannveg kan om nødvendig deles opp ytterligere i
etapper, forutsatt at arbeidene startes ”nedstrøms” og
forseres oppover i terrenget.

Lønset Oppvekstsenter, brannkrav:
Pr. i dag er det godkjent drift med provisoriske løsninger ang. brannalarmanlegget. I løpet av 2018 må
brannalarmanlegget oppgraderes til heldekkende. Pris
130 000 kroner inkl. mva.

Vestre vannveg, etappe 1 ligger inne i gjeldende økonomiplan for gjennomføring i 2018.

IKT-investeringer
Vi anskaffet nye UPS’er og skiftet batterier i en del av
disse i 2012. Disse batteriene har en anbefalt levetid på
3 år fra produsent. Vi har vurdert dette år for år og har
pga. etterslep og omprioriteringer ikke byttet disse
batteripakkene enda. Vi vurderer fortløpende levetid på
pakkene og prioriterer ut fra dette fra år til år. Den
anbefalte levetiden på disse pakkene er 3 år og vi har
nå vurdert at 2018 er året for utskifting.

Etablering av Vestre vannveg etappe 2 bør av praktiske
og kostnadsmessige årsaker gjennomføres i sammenheng med sanering av VA-ledninger i Bakkevegen, jfr.
pkt. 2.2.11 og 2.2.12 under «Anleggstiltak under VARområdene».
Luvegen 9
Luvegen 9 er i dag en horisontaldelt tomannsbolig fra
1951. I K-sak 15/125 ble det vedtatt at rådmannen
skulle utrede full finansiering av nybygg i Luvegen 9 i
forslag til handlingsplan 2017-2020. Salg av Roseringen 26, Mogopsvingen 1a-d og Skogly inntas som
del finansiering av utbyggingen i Luvegen 9. Foreløpig
kalkyle viser en total investeringskostnad på 11 200
000 kroner. Det er stor sannsynlighet for 3,36 millioner
kroner (30 prosent) i investeringsstøtte fra Husbanken.
Fdv-kostnader er tenkt inndekket av husleie. Årlig tapt
husleieinntekt for salg/rivning av øvrig kommunal
boligmasse som nevnt over blir kompensert av husleieinntekt i Luvegen 9.

VAR-anlegg
Enhetens forslag til investeringsprogram foreslås gjennomført, jf. tiltaksforslagene i vedlegg til handlinplan
2018-2021. De økte kostnadene til renter og avdrag
forutsettes å bli dekt av VAR-gebyrene i sin helhet.
Ny brannstasjon
Ny brannstasjon er inkludert i forslaget til nye investeringer. Prosjektet er stipulert (estimat) til koste 47,5
millioner kroner (eksklusiv erverv av tomt). Kostnader
tilknyttet etablering av ny brannstasjon er selvfinansierende (eksklusiv tomtekostnad), i form av TBRT betaler årlig husleie. Kjøp av privat tomt inngår ikke i selvkostkalkylen, men det er lagt inn et estimat på mulig
tomtekostnad i tabell 10. Dette er synliggjort ved at
tilskudd til bygging av ny brannstasjon er redusert med
en estimert tomtekostnad. Her er det stor usikkerhet
vedr. hvorvidt og hva en tomt vil koste.

Bygging av åttemannsbolig i Luv 9 bestående av seks
2-roms og to 3-roms med hver sin sykkelbod. Forutsetter rivning av Luv 9, salg av fire leiligheter i Mogopsvingen 1 og salg av Roseringen 26. Vi har allerede
solgt to leiligheter på Tågvollan (Skogly). Nettoinntekt
ble 1 773 263 kroner. Vi kvitter oss da med ni leiligheter og bygger åtte nye. Bygge kostnad kjenner vi ikke
før etter avholdt anbudskonkurranse. Eksakt tilskuddssats fra Husbanken vil ligge på rundt 30 prosent. Størrelse på tilskuddssats avhenger bl.a. av prosjektkostnad
og størrelse på husleie. Vi vet heller ikke hvor mye vi
kan få vet et salg av foreslått avhendet boligmasse.

Oppgradering kulturhuset
Kulturhuset tilføres investeringsmidler på kr. 2 520
000,- i 2018. Det gjennomføres bygningsmessige endringer der lovpålagte tiltak prioriteres.

21

Handlingsplan for 2018-2021
Nye driftstiltak 2018-2021
Tabell 12 Nnye driftstiltak. Beløp i tusen kroner.

Driftskonsekvenser av investeringer:
Pri.
Tiltak
1
Bofellesskap for demente
Sum driftskonsekvenser av investeringer
Forslag til nye tiltak:
Pri
Tiltak
1
Ny idrettshall
2
Nydyrkingstilskudd
3
Gravfeltet på Vang
4
Tverrfaglig opplæringskontor
5
Stimulere til bredbåndsutbygging
6
Forskuttering Nerskogveien
Sum nye driftstiltak

2018

2019

2020

2021

4 413
4 413

10 593
10 593

10 593
10 593

10 593
10 593

2018

2019

2020

2021

2 000
150
250
175
700
78
3 353

2 000
150
250
175
0
78
2 653

2 000
150
50
175
0
80
2 455

2 000
150
50
175
0
85
2 460

Beskrivelse av nye driftstiltak 2018-20121
Bofellesskap for personer med demens
Det blir lagt til grunn at driften av 16 nye heldøgns
omsorgsboliger for demente krever en bemanning på
17,22 årsverk, noe som innebærer årlige kostnader på
rundt 11,2 millioner kroner, se tabell 12. I tråd med
fjorårets handlingsplanvedtak legges det til grunn at 0,6
millioner kroner skal dekkes gjennom de midlertidige
ressursene til dagaktivisering, og at det dermed kreves
10,6 millioner kroner i friske midler.

Tverrfaglig opplæringskontor
Kommunestyret støtter drift av tverrfaglig
opplæringskontor i henhold til søknad fra
Nasjonalparken Næringshage med kr. 175 000,- hvert
år i planperioden.
Bredbåndsutbygging
Kommunestyret mener at Oppdal kommune bør
stimulere til bredbåndsutbygging i områder der det ikke
er bedriftsøkonomisk lønnsomt. For å nyttiggjøre seg
tilskuddsmidler fra NKOM og STFK vedtas å avsette
inntil kr. 700.000,- som engangsinvestering for 2018.

I årets handlingsplan er det lagt til grunn helårseffekt
fra 2019 av. Derfor er det lagt til grunn innflytting og
bemanningseffekt fra 1. august.

Forskuttering oppgradering Nerskogsveien
Kommunestyret er særdeles glad for at det nå ser ut til
å komme til en løsning for oppgradering av
Nerskogveien. Dette er til beste for fastboende, Oppdal
og Rennebu Kommune samt nærings- interesser i
området. Oppdal kommune stiller seg positiv til å
forskuttere inntil 5 millioner av oppgraderingen.

Idrettshall
Realisering av idrettshall-prosjektet i tråd med
prosjektrapport, innarbeides i handlingsplanen. Tiltaket
medfører 2,0 mill. kr. i årlige økte utgifter og tapte
leieinntekter for Oppdal kommune.
Nydyrkingstilskudd
Kommunestyret ønsker å videreføre ordningen med
nydyrkingstilskudd. Tiltaket på kr. 150 000 finansieres
årlig gjennom økte frie inntekter.
Gravfeltet på Vang
Gravfeltet på Vang er Oppdals store kulturskatt.
Kommunestyret bevilget 250 000 kr for året 2017, med
disse midlene har arbeidsgruppen generert ca. 1 million
kroner for året 2016/2017, og betydelige løft for Vang
og kulturen rundt er gjort. For ytterliggere tiltak ved
gravfeltet bevilges:
 kr. 250 000,- 2018 og 2019
 kr. 50 000,- 2020 og 2021
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Balanseringstiltak 2018-2021
En framskriving der de vedtatte investerings- og driftstiltak er tatt med, gir ikke en økonomiplan som har en
forsvarlig balanse mellom inntekter og utgifter i hele
handlingsplanperioden. Jf. kommunelovens forutsetning om et balansert driftsregnskap er det et totalt balanseringsbehov på 2,1 millioner kroner fordelt over
hele perioden (8,1 millioner kroner samlet for årene
2018 og 2019).

Effektiviseringskrav for enhetene
Enhetene, unntatt sykehjemmet og hjemmetjenester,
blir pålagt et effektiviseringskrav hvert år i perioden
med 0,52 % av ressursene som brukes til lønn og vareog tjenestekjøp i 2017-budsjettet. For enhetene sykehjemmet og hjemmetjenester utgjør effektiviseringskravet 0,20 %.

I tillegg legges det til grunn en forutsetning om at netto
driftsmargin skal utgjøre 1,5 prosent i gjennomsnitt for
hele planperioden (anbefalt norm er 1,75 %). I forhold
til dette har Oppdal kommune et gjennomsnittlig balanseringsbehov på 6,9 millioner kroner for hele planperioden.

Økning av eiendomsskattesatsen
I 2017 er skattesatsen for bebygde bolig- og fritidseiendommer 3,15 promille. Rådmannen foreslår en gradvis økning av satsen opp til 4,15 promille i 2021.
Utsatt avdragsbetjening på eksterne lån
Det vedtas å utsett avdragstiden på eksterne lån tilsvarende 1,753 millioner kroner.

Det vedtas nye balanseringstiltak som akkumulerer seg
til rundt 12,9 millioner kroner i 2021. Følgende balanseringstiltak er vedtatt:

Tabell 13 Oversikt foreslåtte akkumulerte balanseringstiltak. Beløp i tusen kroner.

Effektiviseringskrav for enhetene, unntatt enhetene sykehjemmet og hjemmetjenester
Effektiviseringskrav for enhetene,
Ny eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer
Som gir følgende akkumulerte budsjetteffekt
Effektiviseringskrav
Eiendomsskatt
Utsatt avdragsbetjening på eksterne lån
Økte renteutgifter pga. utsatt avdragsbetjening
Sum

2018

2019

2020

2021

0,52 %

0,52 %

0,52 %

0,52 %

0,20 %
3,4 promille

0,20 %
3,65 promille

1 420
1 369
1 753
-45
4 497

2 839
2 737
1 753
-45
7 285

4 259
4 106
1 753
-46
10 073

2019
546
0
0,8 %

2020
0
9 042
1,9 %

0,20 %
0,20 %
3,9 promille 4,15 promille
5 678
5 475
1 753
-47
12 859

Netto driftsmargin etter balansering er gjennomsnittlig
1,56 prosent for hele planperioden (øker fra 0,5 prosent
til 3,0 prosent). Resultatet av balanserinstiltakene er at
kommunen samlet kan avsette henholdsvis 9,0 millioner kroner og 15,2 millioner kroner i årene 2020 og
2021 (se tabell 14).
Tabell 14 Fondstransaksjoner etter balanseringstiltak. Beløp i tusen kroner.

2018
1 318
0
0,5 %

Bruk av fond
Avsetning til fond
Netto driftsmargin etter balansering
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2021
0
15 226
3,0 %
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Balansert økonomiplan 2018-2021
Tabell 15: Diverse nøkkeltall. Beløp i tusen kroner.

Hovedtall
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Eksterne finansposter
Motpost avskrivinger
Netto driftsresultat
Balanseringsstørrelser
Ekstern lånegjeld 31.12
Disponibel saldo i Kapitalfondet 31.12
Fondskapital i Kapitalfondet 31.12
Fondskapital i Infrastrukturfondet 31.12
Fondskapital i det generelle disposisjonsfondet 31.12
Ubalanse i driftsbudsjettet
Avvik i forhold til 1,5% netto driftsmargin
Investeringer
Nøkkeltall:
Brutto driftsmargin
Netto driftsmargin
Netto rente- og avdragsbelastning
Investeringer i % av driftsinntekter
Lånegjeld i % av driftsinntekter

Budsjett
2017
568 546
-560 488
8 058
-31 528
29 500
6 030
Budsjett
2017
364 000
14 000
46 315
3 525
4 151
0
-2 498
Budsjett
2017
1,4 %
1,1 %
5,5 %
13,8 %
64,0 %

Økonomiplanen er i finansiell balanse, og tilfredsstiller
dermed kommunelovens krav til en økonomiplan.
Nøkkeltallene forteller også at man får et opplegg for
driftsmargin som i gjennomsnitt over de 4 årene ligger
på måltallet 1,5 prosent. Anslagene indikerer en netto
driftsmargin på 0,5 prosent i 2018, 0,8 prosent i 2019,
1,9 prosent i 2020 og 3,0 prosent i 2021.

2018
572 726
-572 086
640
-27 381
29 782

2019

2020

2021

577 189 580 840
-576 834 -575 243
355
5 597
-25 938 -25 056
29 969
30 495

584 810
-574 083
10 726
-24 110
31 158

3 040

4 386

11 036

17 775

2018

2019

2020

2021

385 528
11 934
44 249
5 259
2 833

368 148
16 334
45 117
7 693
2 287

344 535
19 920
46 020
10 127
11 329

327 692
21 701
49 989
12 661
26 555

0
-5 551

0
-4 272

0
2 324

0
9 002

2018

2019

2020

2021

0,1 %
0,5 %
4,8 %
17,6 %
67,3 %

0,1 %
0,8 %
4,5 %
2,5 %
63,8 %

1,0 %
1,9 %
4,3 %
1,6 %
59,3 %

1,8 %
3,0 %
4,1 %
2,7 %
56,0 %

Ved hjelp av et moderat investeringsnivå og 20 års
nedbetalingstid på lånene vil lånegjelden komme under
dagens nivå ved utgangen av planperioden. Samtidig
vil likvide midler i Kapitalfondet og Infrastrukturfondet bli bygd opp igjen.

Tabell 16: Budsjettoppstillinger for driftsbudsjettet. Beløp i tusen kroner.

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Konsesjonskraft og Drivakraft
Konsesjonsavgift
Andre generelle statstilskudd
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Avdrag på innlån til egne formål
FINANSIERINGSUTGIFTER NETTO

Regnskap Budsjett
2018
2019
2020
2016
2017
153 757 158 700 160 562 161 654 162 753
203 416 211 270 213 629 215 468 217 344
26 300 27 669 29 037 30 406
24 741
4 000
3 364
3 364
3 364
4 903
3 038
3 038
3 038
3 038
3 038
2
400
1
934
1
699
1 616
23 611
413 466 406 912 410 196 414 260 418 521
6 431
6 457
7 548
6 800
6 438
-9
102
-8
309
-7
802
-10 085
-9 238
27 867 -29 090 -24 717 -24 059 -23 711
-30 404 -31 528 -27 381 -25 938 -25 056
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2021
163 860
218 651
31 775
3 364
3 038
1 549
422 237
6 531
-7 450
-23 191
-24 110
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Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger

-17 887
-9 111
6 454
5 834

-11 900
-3 288
5 758
3 400

-9 548
-3 403
1 318

-9 916 -17 152 -24 277
-3 397 -3 402 -3 424
546

AVSETNINGER NETTO AV FELLESINNTEKTER
Motpost for avskrivninger

-11 424
5 011

-6 030
5 305

-11 633
5 587

-12 767 -20 554 -27 701
5 774
6 300
6 963

DISPONIBLE MIDLER

376 595

374 659 376 768 381 330 379 212 377 389

Tabell 17 viser vedtatt budsjettramme for 2018. Denne
hensyntar en omfordeling av budsjettmidler mellom
helse- og oppvekstforvaltning og kommunale barnehager/tekniske tjenester.
Tabell 17: Budsjettrammer for 2018. Tall i tusen kroner.

PoF
Støtte- og fellestjenester
Politisk styring og kontroll
Tilleggsbevilgninger
Oppdal kulturhus KF
Helse- og oppvekstforvaltning
Sykehjemmet
Hjemmetjenester
Aune skole
Drivdalen skole
Lønset og Midtbygda skole
Ungdomsskolen
Kirkelig sektor
Kommunale barnehager
Tekniske tjenester
Helse og familie
NAV
Sum

Ramme
Konsekvens- Nye drifts- Balanserings2017
justeringer
tiltak
tiltak
13 477
47
400
69
25 270
0
953
131
4 212
-300
0
11 688
0
0
12 315
0
62
51 742
-9 261
22
40 367
0
4 413
105
70 210
1 620
160
30 307
1 210
173
4 376
329
27
8 926
-191
45
26 516
-513
148
4 578
0
23
11 810
10 315
78
16 698
1 245
2 000
220
26 208
470
148
6 751
0
9
365 452
4 971
7 765
1 420
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Ramme
2018
13 855
26 092
3 912
11 688
12 253
42 459
44 675
71 670
31 344
4 678
8 690
25 855
4 555
22 048
19 723
26 530
6 742
376 768
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Vedtatte verbalforslag
10. Fornybar energi
Kommunestyret mener at mulighetene for utvikling av fornybar energi i kommuneområdet bør avklares snarest slik
det er forutsatt i gjeldende Energi- og klimaplan. Dette vil kunne ha helt utslagsgivende betydning for mulig framtidig satsing på en utvikling som kan styrke lokal virksomhet, samtidig som det kan medvirke positivt til å nå de
energi- og klimamål som er satt både globalt og nasjonalt. Kommunestyret ber om at rådmannen snarest utarbeider
en arbeidsplan for en slik avklaring, slik at den kan behandles senest sammen med forslaget til ny Energi- og klimaplan.
11. Kjøp av festet grunn
Kommunestyret viser til de forskjellige rentesatser som nyttes ved beregning av festeavgifter og lån til kjøp av
grunn, og ber rådmannen legge fram en vurdering av fordeler og ulemper med mulig omgjøring fra feste til eie av
større arealer som kommunen fester. Vurderingen bes framlagt før behandlingen av budsjettet for 2018.
12. Dagsenter for demente
I forbindelse med driftsoppstart av demensboligene, overflyttes en midlertidig bevilgning på kr. 0,6 mill. fra Dagsenteret for demente til å dekke bemanning i de nye boligene. Kommunestyret ønsker å se nærmere på det framtidige behovet til Dagsenteret for demente og ber rådmannen legge fram en sak til driftsutvalget der behovet blir
godt vurdert samt muligheten for andre tiltak blir belyst. Saken legges fram for driftsutvalget i god tid før budsjettbehandling for 2018.
13. Planer, råd og medlemskap:
Koordineringskomiteen får fremlagt en sak, hvor råd og medlemskap kommunen er med i redegjøres for. Komiteen
bør gjennomgå medlemskap kommunen har i råd, utvalg mm for å se om noe kan avvikles. Komiteen kan også se
om kommunen har planer som har utspilt sin funksjon.
Koordineringskomitéen konkluderer og legger frem sak for kommunestyret.
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