Vedlegg til handlingsplan
2019-2022
Plan for å iverksette kommunestyret/formannskapets vedtak om
målrettede effektiviseringstiltak

1 Formål og beskrivelse
Kommunestyret, og senere formannskapet, har gjort følgende vedtak som har vært førende for dette
arbeid:
Det forutsettes at samlet effektivisering, jf. rådmannens forslag til handlingsplan opprettholdes,
og at halvparten av sykehjemmets og hjemmetjenestens sin andel fordeles på de resterende
enhetene.
Kommunestyret ber om at rådmannen, før neste revisjon av handlingsplanen, legger fram en
vurdering av mulighetene for bedre og raskere markering av endringer i ressursbehovet
innenfor de forskjellige kommunale virksomhetsområder, slik at det kan brukes til reell
omfordeling i handlingsplanen.
Kommunestyremøte 21.06.2017, K-sak 2017/74, vedtakspunkt 2 (vedtakspunkt 2 omhandler
også klima- og energiplan, men er ikke gjengitt her)
Formannskapet ønsker å unngå ostehøvelprinsippet, og få konkrete forslag fra rådmannen til
prioriteringer. Vedtaket er en utfordring til rådmannen om å forbedre og tydeliggjøre
informasjonen i rapporter og økonomiplandokumenter. Rådmannen bes å tydeliggjøre
muligheter for prioritering mellom og innenfor ulike sektorer. Rådmannen bør forsøke å peke
på hva som er "må"(lovpålagte)-, "bør"- og "ønsker"-oppgaver.
Formannskapsmøte 05.09.2017, F-sak 2017/41

2 Gjennomføring og metode
2.1 Gjennomføring
Økonomisjefen har hatt møter med alle enheter i løpet av vinteren 2018. Her har enhetene fått
anledning til å meddele hva som er lovpålagte, vedtaksfestede eller frie tiltak innen egen enhet.
Økonomikontoret har gjennomførte analyser for hver enhet.
Enhetsledere og rådmannens stab har fått dokumentet til gjennomlesing og fått gitt sine
kommentarer til rådmannens fremleggelse.

2.2 Metode
I dette kapittelet belyses effektiviseringstiltak i de ulike tjenesteområdene for Oppdal kommune. Vi
har prioritert kartlagte effektiviseringstiltak i to kategorier:
Prioritet
Prioritet 1:

Beskrivelse
Tiltak som bør gjennomføres. Tiltak som kan knyttes opp mot
innsparinger hvor det hverken ligger et lovpålagt krav eller at det
foreligger lokale politiske vedtak

Prioritet 2:

Tiltak som blir utredet i løpet av neste år.

Prioritet 3

Tiltak hvor det er gjort lokalpolitiske vedtak, som kan gi grunnlag for
innsparinger.

Gjennom prosjektet har det blitt identifisert flere måter hvor Oppdal kommune kan gjennomføre
innsparinger. I tillegg vil det være områder hvor det kreves at det gjøres en mer dybdegående
utredning før man kan fastslå effekten av dette.

2.3 Avgrensninger av arbeidet
Rådmannen har ikke gjennomført detaljerte vurderinger i forhold til rammeområdene; kulturhuset,
kirkelig sektor, nav, politisk styring og kontroll og NAV. Rådmannen legger opp til en vurdering av
mulige effektiviseringstiltak i forbindelse med utarbeidelsen budsjett 2019, og i forhold til
handlingsplanen 2020-2023.

2.4 Videre arbeid med målrettet ressursstyring
Rådmannen vil fortsette arbeidet med å vurdere ytterligere målrettet ressursstyring inn mot budsjett

2019 og handlingsplan 2020-2023. Følgende områder/aktiviteter vil bli vurdert:
Parkeringsinntekter
Bruk av flytende eller faste kontrakter vedlikehold veg
Tjenestevedtak innen helse og omsorg.
Gevinstrealisering ved at flere oppgaver kan digitaliseres og automatiseres.
Vurdere selvkostanalyse for utslippssøknadsbehandling.
Vurdere organisatorisk skjæringspunkt mellom Hjemmetjenesten og Helse
og familie.
Institusjonskjøkken - utredning for å finne mulighetene ved å gå fra innkjøp
av industrimat til en satsing på hjemmelaget mat.
Spesialundervisning; det vil i løpet av 2018 ble satt ned en arbeidsgruppe
som skal se på spesialundervisningen.
Målrettet effektivisering; kulturhuset, kirkelig sektor, politisk styring og
kontroll og NAV.

3 Stab og støtte, politisk styring og felles inntekter
3.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon
Tjenesteområde omfatter:
 Rådmann og rådmannens stab
 Lønn, personal og økonomi
 IKT
 Post, arkiv og sekretariat

 Servicetorget
 Utvikling og næring
 Forvaltning Helse og forvaltning Oppvekst

Mange av oppgavene er ikke lovpålagte oppgaver, med unntak av regnskapsførsel, budsjettering,
arkivering og kravet om at kommunen skal ha en administrasjonsleder. Hvordan kommunen skal
administreres avgjøres av kommunestyret.
I forbindelse med politisk behandling har kommunestyret vedtatt en rekke tiltak som budsjettmessig
er knyttet opp mot tjenesteområdet stab- og støtte:






Tverrfaglig opplæringskontor, 175 000 kroner
Forskuttering oppgradering Nerskogvegen
Andre næringsformål, 2 405 000 kroner (finansieres nærings- og infrastrukturfond)
Bidrag til fellesgodefinansiering, 1 493 000 kroner (finansieres nærings- og infrastrukturfond)
Tjenester fra Nasjonalparken Næringshage, 356 000 kroner (finansieres med næringsfond)

Historisk utvikling av budsjettrammer (real-utvikling). Tall i tusen kroner.
Budsjett

2013

2014

20 097

19 969

2015

19 891

2016

18 441

2017

2018

22 848

21 582

3.2 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
Stab og støtte: Timelister kommer til lønnskontoret på papir (utenom hjemmetjenester og sykehjem).
Disse må over på digitale løsninger gjennom anskaffelse av en HRM-modul til vårt lønnssystem.
Dagens løsning utgjør en risiko for feilregistrering og utgjør en potensiell feilkilde. Det vil ikke være
enkelt å vise til økonomiske besparelser, da spart tid vil kunne benyttes til andre kontrolloppgaver som
i dag er tidkrevende.
Stab og støtte: Økonomikontoret fakturerer 1.000 saker i året for byggesak, kart og oppmåling,
landbruk, miljøavdelingen. Dette skjer i dag manuelt, og krever mye tid. Ved å automatisere unngår vi
feil i fakturering og frigjør kapasitet til andre oppgaver. Det må kjøpes inn programvare for å håndtere
dette.
Felles inntekter: Redusere fritaksperioden for nye boliger for eiendomsskatt fra 10 år til fem år.
Kommunene har anledning til å frita nye boliger for eiendomsskatt i inntil 20 år. Bakgrunnen er at
Husbanken tidligere krevde at nye boliger de finansierte ikke ble ilagt kommunal ekstraskatt de første
årene. Etter hvert har dette utviklet seg til en praksis der fritaket innvilges for alle nye boliger hvis det
innføres. Rådmannen vil foreslå en innfasing av dette gjeldene for nye og ikke de som allerede har
innrettet seg.
Omtrent hver tredje kommune (87 av 250) med eiendomsskatt på boliger gir fritak for nye boliger.
Gjennomsnittlig periode det gis skattefritak for er 5,5 år. I 2013 var det på 6,3 år. Andelen som gir
fritak for nye boliger er nesten halvert fra 60 % i 2007 til 36 % i 2011, og videre til 34,8 % i 2015.
Stab- og støtte: Innbyggere kan i fremtiden være mer selvbetjente via internettjenester gitt av
kommunen. Flere oppgaver kan digitaliseres og automatiseres. Det foreslås at ved naturlig avgang å få
inn dataroboter til å betjene publikum.

Effektiviseringstiltak administrasjon og politisk styring. Tall i tusen kr.
Pri

Beskrivelse
Fakturering av 1.000 saker i
året for byggesak, kart og
oppmåling, landbruk, miljø
skjer

Konsekvenser/kommentarer
Dette skjer i dag manuelt, og krever
mye tid. Ved å automatisere unngår
vi feil i fakturering og frigjør
kapasitet til andre oppgaver.

1

Digitalisering av
tjenestetilbudet for
innbyggerne

Naturlig avgang erstattes med
digitale løsninger.

1

Bruk av
videokonferanseutstyr.

Redusere antall reiser.

2

Redusere fritaksperioden for
nye boliger for eiendomsskatt
fra 10 år til fem år

Basert på 2017-tall vil dette bidra til
økt skatteinntekt. I 2017 ble det
oppført 35 nye enheter.

3

3

1

B19
35

B20
35

B21

B22

35

35

-500

-500

-10

-10

-10

-10

-500

-500

-500

-500

Tverrfaglig opplæringskontor

-175

-175

-175

-175

Egenandel tilskuddsordninger

-600

-600

-600

-600

4 Plan og forvaltning
4.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon
Tjenesten omfatter:
 Landbruksforvaltning
 Miljøforvaltning
 Plan, byggesak og oppmåling

 Kultur som omfattar forvaltning av
kultursaker
 Miljøretta helsevern/Folkehelse inkludert
kommuneoverlege

4.2 Tjenesteproduksjon – lokale politiske vedtak

























Program for folkehelsearbeid, «Det skal ei hel fjellbøgd til for å oppdra et barn. Kr 340.000 for 2018
Medlem av nettverksorganisasjon «Sunne kommuner»
Kr 12.500 pr år
Nydyrkingstilskudd.
innført 2017 – 10 søknader i 2017.
Saksbehandle og fatte vedtak adm. videreført 2018
Kr 300.000 pr år
Oppdal beite- og rovviltutvalg.
Sekretariat for utvalget
Beite- og rovviltutvalg – møter to-tre ganger pr år.
Oppfølging av tiltak beiteplan, samt FKT-tiltak i beiteområdene.
Sti- og løypeplan. Beiteplan – revidering 2017-18
Delplan idrett og fysisk aktivitet. Revisjon som kommunedelplan
Sti- og løypeplan. Utarbeidelse som temaplan
Prosjektgruppe Sykkel og vandring. Deltakelse i prosjektgruppen
Enern. Tidsbegrenset prosjekt for å sikre Enern som bærekraftig arrangement
Hjem for en 50-lapp – 086.
Betale fakturaer og administrere ordningen.
Holde kontakt med Trøndertaxi. Kr 20.000 pr år
Tilskudd til idretts- og kulturarrangement.
Oppføling av vedtatte retningslinjer og forberedelser til formannskapet. Kr 256.000 pr å
Den kulturelle spaserstokken.
Booking og avtaler med BOAS/sykehjemmet. Kr 51.000 pr å
Vang gravfelt – 084. Kr 250.000 i 2018
Deltar i arbeidsgruppen for utvikling av gravfeltet. Søknadsskriving og økonomioppfølging.
Samarbeid med fylkeskommunen, NTNU-Vitenskapsmuseet m.fl..
Toalettbygg og nytt inngangsparti til gravfeltet.
Utstilling av gjenstander.
Minnesmerke Tverrfjellet gruver, Hjerkinn.
Oppsetting av minnesmerke. Interkommunalt samarbeid. Kr 100.000 i 2018
Kongevegen over Dovrefjell – 084. Kr 100.000
Utviklingsprosjekt sammen med SVV, Oppland og Trøndelag FK og Dovre k., vernemyndigheten
Dovrefjellområdet. Deltakelse i prosjektgruppe.
Miljøfyrtårn. Oppfølging av prosjektet
Bygdebok. Kr 721.000
Salg og administrasjon. kontakt med forfatter og bygdeboknemnda.
Møteinnkalling.
Vennskapskommuner/Nordenutvalget.
Sekretær Nordenutvalget. Kr 36.000 pr år










Turløyper, vinter og sommer – ikke lovpålagt
Bistand til tilskudds arbeid ovenfor frivillige.
Kartlegging av kommunens kompetanse.
Dialog med frivillige. Legges frem under behandlingen av handlingsplanen
Byggeskikk-veileder – ikke påbegynt
Alpinuniversitetet. Budsjettert med støtte på 200 000 kroner
17. Mai - Kr 57.000 pr år
Sekretær for komiteen
Regnskap, Koordinering, Innkallinger
Kulturprisen Kr 10.000 pr år
Annonsering
Innkalling til jurymøter.
Avtaler med arrangør av nyttårskonserten.

4.3 Oppgaver som ikke er forankret i spesifikke lov eller vedtak





Utvalgte naturtyper.
Egen tilskuddsordning. Slåttemarker – kartlegging og skjøtselsplaner. Oppfølging av 12 grunneiere –
veiledning søknader og skjøtsel
Prioriterte arter. Egen tilskuddsordning.
Svartkurle - Oppfølging av 7 grunneiere – veiledning søknader og skjøtsel
Nasjonalt registrert kulturlandskap.
Egen tilskuddsordning. Oppfølging av skjøtselsplan for kulturlandskapet i Vinstradalen - innenfor og
utenfor verneområdene. Kontakt med Vintradalen og Loe utmarkslag

Plan og utvikling - Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Budsjett
Kommentarer

2013
2014
2015
62 216
66 106
62 051
Helse og oppvekstforvalting lå her. Støtte til
barnehagene lå her.

2016
13 336

2017
13 477

2018
13 891

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:

Budsjettrammer
80 000
60 000
40 000
20 000
2011

2012

2013

Budsjettramme (1.000 kr)

2014

2015

2016

2017

Budsjett 2018

Budsjettramme korrigert (1.000 kr) justert inflasjon

4.4 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
Plan og forvaltning drifter flere fellesanlegg for avløp, felles fordi private aktører er tilknyttet det
kommunale avløpet. Kommunen har i dag 54 % egeninntjening på disse. Det startes et arbeid med den
hensikt å øke egeninntjeningen til 70 %.
Utslippssøknader har en selvkost. I dag dekker ikke inntektene selvkost. Det gjennomføres en
selvkostanalyse og basert på denne justeres pris på behandling av utslippssøknader til selvkost.

Kommunen dekker i dag deler av utgiftene ved 17. mai-arrangementer på Auna, i hovedsak
arrangementet i Oppdal kulturhus. Det er grunn til å stille spørsmål hvorfor kommunen skal dekke
utgifter til ett av arrangementene i kommunen, og ikke til andre.
Hver enhet bruker varierende tid på møter (reisetid og møtetid). Anskaffelse av videokonferanseutstyr
vil bidra til å spare tid og penger. Gitt at enheten unngår én større reise eller flere kortere reiser vil
besparelsen være kr. 10.000 for enheten.
Tabellen nedenfor beskriver mulige effektiviseringstiltak. Det vil være et større potensiale jf.
beskrivelse under kapitel 4.2 og 4.3.
Effektiviseringstiltak plan og forvaltning. Tall i tusen kr.
Pri

Beskrivelse

Konsekvenser/kommentarer

B19

B20

B21

B22

3

Bruk av
videokonferanseutstyr.
Ta ut deler av 17.mai
arrangementet
Tilskudd til Kongevegen

3

Tilskudd Alpinuniversitetet

Lokalpolitisk vedtak.

-200

-200

-200

-200

3

Gravfeltet på Vang

Lokalpolitisk vedtak.

-250

-250

-250

-250

3

Nydyrkingstilskudd

Lokalpolitisk vedtak.

-150

-150

-150

-150

1
2

Redusere antall reiser.

-10

-10

-10

-10

Likebehandling i kommunen

-36

-36

-36

-36

Lokalpolitisk vedtak.

-100

-100

-100

-100

5 Helse og familie
5.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon
Tjenesteområde omfatter:
 Barneverntjenesten
 Psykisk helse- og rusarbeid
 PP-tjenesten
 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

 Jordmortjenesten
 Frisklivssentral
 Medisinsk rehabilitering.

Beskrivelse av tjenesteproduksjonen
Tjenesteproduksjon – lokale politiske vedtak
Hjemmekonsulent på helsestasjonen utgjør 0,5
stilling – ca. kr. 250.000 i året. KS-sak 11/23.

Oppgaver som ikke er forankret i spesifikke lov eller vedtak
Har 30 % logoped – ikke lovpålagt. Kommunen kan velge å
heller kjøpe logopedtjenester.

Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
2013
20 492

Budsjett

2014
20 793

2015
21 899

2016
22 443

2017
22 801

2018
23 538

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:

Budsjettramme

30 000

20 000
Budsjettramme (1.000 kr)

10 000

Budsjettramme justert inflasjon

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Budsjett
2018

5.2 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
Anskaffe videokonferanseutstyr
Hver enhet bruker varierende tid på møter (reisetid og møtetid). Anskaffelse av videokonferanseutstyr
vil bidra til å spare tid og penger. Gitt at enheten unngår én større reise eller flere kortere reiser vil
besparelsen være kr. 10.000 for enheten.
Kryptert datalinje
Erstatte leieavtale med Vitnett av kryptert datalinje mellom Oppdal og Rennebu med mobil
nettløsning. Dagens løsning koster kr. 100.000 i året, og kan godt erstattes.
Effektiviseringstiltak helse og familie. Tall i tusen kr.
Pri
1

1

Beskrivelse
Erstatte leieavtale med Vitnett
av kryptert datalinje mellom
Oppdal og Rennebu med mobil
nettløsning
Bruk av videokonferanseutstyr.

Konsekvenser/kommentarer
Koster i dag kr. 100.000, ny løsning vil
koste kr.50-70.000 i investering, og
deretter kr. 30.000 i årlig drift
Redusere antall reiser.

B19
-70

B20
-70

B21
-70

B22
-70

-10

-10

-10

-10

6 Hjemmetjenester
6.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon







 Dagtilbud/aktivisering, dagtilbud for
personer med demens
 Demensteam
 Kreftsykepleie
 Diabetessykepleie
 Hverdagsrehabilitering
 Avlastning og aktivitetskontakt.

Heldøgns omsorgsbolig
Hjemmesykepleie
Bo-veiledning
Hjemmehjelp
BPA (Brukerstyrt personlig assistent)
Omsorgslønn

Tjenesteproduksjon – lokale politiske vedtak
Dagtilbud demente (KS-sak 124/2017))
Dagtilbud BOAS
Matombringing - årskostnad kr.122.000.

Oppgaver som ikke er forankret i spesifikke lov eller
vedtak
Trygghetsalarm – leies ut til selvkost.
Renhold fellesareal. Vask av fellesareal til beboerne på
BOAS utgjør 30/71 deler – årskostnad 423.000.
Dagaktivisering på BOAS er tirsdag og torsdag hver uke,
og er for hjemmeboende som har behov for aktivisering.
Lønnskostnad 40% = 250.000.

Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Budsjett
Kommentarer

2013
2014
2015
54 751
56 399
58 679
Helse og oppvekstforvalting lå her. Støtte
til barnehagene lå her.

2016
59 573

2017
61 442

2018
63 980

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:

Budsjettramme
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2013

2014

Budsjettramme (1.000 kr)

2015

2016

2017

Budsjett 2018

Budsjettramme justert inflasjon

6.2 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
Det kjøres ut varmmat som kjøkkenet på sykehjemmet har laget. Utgifter til transport og lønn utgjør
kr. 122.000. I følge selvkostkalkyle har vi ikke dekt kostnadene til utkjøring. For å dekke kostnadene til
utkjøring må prisen pr middag økes med kr. 2,42.

Vasking av håndduker, sengeklær og klær utføres under kostpris. Transportkostnadene ved vasking er
ikke tatt med i dag. Disse utgjør kr 20.000 for 2017.
Det etableres system for å vurdere om vedtakene som fattes er for rause, samt om utførelse følger
vedtakene. Bakgrunnen er en hypotese om at den tjeneste som gis er mer raus enn vedtakene.
Videre er det ønskelig å vurdere skjæringspunkt mellom Hjemmetjenesten og Helse og familie. Dette
utredes i forbindelse med handlingsplan 2020-2023.
Hver enhet bruker varierende tid på møter (reisetid og møtetid). Anskaffelse av videokonferanseutstyr
vil bidra til å spare tid og penger. Gitt at enheten unngår én større reise eller flere kortere reiser vil
besparelsen være kr. 10.000 for enheten.
Effektiviseringstiltak hjemmetjenester. Tall i tusen kr.
Pri
1

1
1
1

Beskrivelse
Økt prising for vask av klær til
beboere på BOAS
Ta bedre betalt for mat som
selges
Bruk av videokonferanseutstyr.
Bruk av iPad for å rapportere
for hjemmetjenesten

Konsekvenser/kommentarer
Transportkostnaden er ikke tatt med i
beregningsgrunnlaget for pris.
I følge selvkostkalkyle har vi ikke dekt
kostnadene til utkjøring. For å dekke
kostnadene til utkjøring må prisen pr
middag økes med kr. 2,42.
Redusere antall reiser.
Rapportere ute hos brukere – direkte
inn til database. Økt effektivitet.

B19

B20

B21

B22

-20

-20

-20

-20

-58

-58

-58

-58

-10

-10

-10

-10

15

15

30

30

7 Oppdal helsesenter
7.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon





 Institusjonskjøkken
 Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)
 Fra august 2018 også bolig for personer
med demens

Sykehjem m/avlastning
Korttids- og langtidsopphold
Røntgen
Dialyse

Beskrivelse av tjenesteproduksjonen
Tjenesteproduksjon - lovpålagt
Helse- og omsorgstjenesteloven
• personer som oppholder
seg i kommunen, tilbys
nødvendige helse- og
omsorgstjenester.
• alle pasient- og
brukergrupper
• c. plass i institusjon,
herunder sykehjem.
• tilbud om døgnopphold for
helse- og omsorgstjenester
til pasienter og brukere med
behov for øyeblikkelig hjelp.
Pasient- og
brukerrettighetsloven
• rett til øyeblikkelig hjelp fra
kommunen
• rett til nødvendige helse- og
omsorgstjenester fra
kommunen.
• rett til et verdig
tjenestetilbud
• gi den som søker eller
trenger helse- og
omsorgstjenester, de helseog behandlingsmessige
opplysninger vedkommende
trenger for å ivareta sin rett.
• rett til å medvirke.
• skal så langt som mulig
utformes i samarbeid med
pasient eller bruker.

Tjenesteproduksjon – lokale
politiske vedtak
Produksjon av mat til
hjemmeboende:
• 1990: Kjenner ikke til politisk
vedtak

Oppgaver som ikke er forankret i
spesifikke lov eller vedtak
Pasientsikkerhetskampanjen «i trygge
hender 24/7» (oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet). 16
innsatsområder, OHS har fokus på:
• Riktig legemiddelbruk i sykehjem
• Forebygging av underernæring
• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

2003: Satellittdialyse:
• K-sak 2003/058. St.Olav leier
lokaler og refunderer alle
utgifter
• Oppdal kommune driver, og har
arbeidsgiveransvar

Livsglede for eldre
• Sertifisert mai -17

2008: Kreftsykepleie:
• Etablert 20% 2008, økt til 40%
2011, økt til 60% 2015
• Lønnes av Oppdal helsesenter,
har hele bygda som nedslagsfelt

TJENESTER SOM «SELGES» TIL ANDRE

•
•
•
•

Matombringing hjemmeboende
Middag til BOAS
Dagbehandling KAD
Blodtransfusjoner St.Olavs hospital
og fastleger

Tjenesteproduksjon - lovpålagt

Tjenesteproduksjon – lokale
politiske vedtak

Oppgaver som ikke er forankret i
spesifikke lov eller vedtak

•
•
•
•
•
•
•
•
2008: Overbelegg 2 plasser:
• Finner ikke k-sak.
• To dobbeltrom

Blodprøver fastleger
Utvidete blodprøver politi
Lokaler + foredrag til
pårørendeskole
Kapell og bårerom (renhold)
Aktivisering/sosialt til beboere
Lusletta
Renhold røntgen, dialyse,
ergo/fysio, rus/psyk
VTA
Praksisplasser, studenter,
arbeidsutprøving

Har 5 lærlinger

2012: Satellittrøntgen:
• K-sak 2012/175. Oppdal
kommune stiller lokaler,
røntgenapparat innkjøpt av
Oppdal kommune og Oppdal
helselag.
• St.Olav driver og har
arbeidsgiveransvar
2017: Interpellasjon 17/303 fra
Høyre i kommunestyret
• Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmann
starte dialog med Oppdal
helsesenter for å fremme
muligheten til å innføre senere
middagsservering ved
helsesenteret. Oppstart
24.04.17. Videreført etter
evaluering i juni -17.

Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Budsjett

2013
32 860

2014
35 652

2015
35 376

2016
35 971

2017
34 559

2018
39 954

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:

Budsjettramme
50 000
40 000
30 000
Budsjettramme (1.000 kr)

20 000

Budsjettramme justert inflasjon

10 000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Budsjett
2018

7.2 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
Sykehjemkjøkkenet
Det vil i begynnelsen av perioden settes i gang en utredning for å finne mulighetene ved å gå fra
innkjøp av industrimat til en satsing på hjemmelaget mat. Hypotesen er at kommunen kan spare
penger. Hensikten vil være å vurdere lønnsomhet, attraktivitet ved arbeidsplasser og tilfredshet fra
brukerne av den mat som institusjonene våre lager.
Bårerom/kapell
Begravelsesselskapet har i dag ca 130m² lokaler (bårerom, arbeidsrom, kapell, entré og toaletter) til
rådighet i sykehjemmet. Det betales ikke godtgjørelse for dette. Normal leie for dette areal vil være kr.
150.000 i året. Nabokommunene har ikke slik ordning, og Røros, som har lignende ordning som
Oppdal kommune, har allerede startet forhandlinger med begravelsesbyrå om husleie.
Det startes forhandlinger med begravelsesbyrå for å oppnå avtale om betaling av husleie.
Reisekostnader
Hver enhet bruker varierende tid på møter (reisetid og møtetid). Anskaffelse av videokonferanseutstyr
vil bidra til å spare tid og penger. Gitt at enheten unngår én større reise eller flere kortere reiser vil
besparelsen være kr. 10.000 for enheten.
Effektiviseringstiltak Oppdal helsesenter. Tall i tusen kr.
Pri
1
1

Beskrivelse
Bårerom og kapell – innføre
husleie
Bruk av
videokonferanseutstyr.

Konsekvenser/kommentarer
Normal husleie for 130m² er kr.
1.200 pr. m² pr. år.
Redusere antall reiser.

B19
-156
-10

B20
-156
-10

B21
-156
-10

B22
-156
-10

8 Oppvekst og kvalifisering
8.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon
Oppdal kommunale barnehager – omfatter Høgmo barnehage og Pikhaugen barnehage.
Oppdalsskolen – omfatter Oppdal ungdomsskole, Lønset og Midtbygda oppvekstsenter, Drivdalen
oppvekstsenter, Aune barneskole og SFO ved barneskolene.
Kvalifisering – omfatter voksenopplæring underlagt Oppdal ungdomsskole. Voksenopplæringa skal
kvalifisere elever som følger introduksjonsprogrammet til videre utdanning, evt. arbeidsliv.
Plan og utvikling - Beskrivelse av tjenesteproduksjonen
Tjenesteproduksjon – lokale politiske vedtak
Vi tilbyr fire valgfag i ungdomsskolen,
minstekravet er to valgfag. Årskostnad er kr.
548.350.

Oppgaver som ikke er forankret i spesifikke lov eller
vedtak
Både Aune barneskole og ungdomsskolen har egne
ressurser som bibliotekarer. Dette utgjør hhv. kr
427.000 og kr. 337.000 i året.
«Inn på tunet» - tilbud for elever som opplever dette
som et bedre lærlingstilbud enn skolen. Årskostnad
er kr. 105.000.

Kommunale barnehager. Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Kommunale
barnehager
Budsjett

2013

2014

2015

10 512

10 535

2016

10 308

2017

10 004

9 888

2018
9 470

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:

Budsjettramme
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Budsjettramme justert inflasjon

Budsjett
2018

Drivdalen oppvekstsenter. Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Drivdalen skole

2013

Budsjett
Kommentarer

2014

2015

9 492
8 980
Vollan og Drivdalen skoler

2016

7 606

2017

4 126

4 008

2018
6 564
Oppvekstsenter

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:
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Budsjettramme justert inflasjon

Aune barneskole. Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Aune barneskole

2013

2014

Budsjett

24 526

23 906

2015

2016

24 568

2017

26 406

24 899

2018
26 423

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:
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Lønset og Midtbygda oppvekstsentre. Historisk utvikling av budsjettrammer.
Tall i tusen kroner.
Lønset og
Midtbygda skoler
Budsjett
Kommentarer

2013

2014

9 143

2015

9 224

2016

6 798

2017

6 341

6 576

2018
6 965
Oppvekstsenter

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:
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Ungdomsskolen. Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Ungdomsskolen

2013

2014

Budsjett
Kommentarer

21 850

21 860

2015

2016

20 565

2017

21 749

2018

18 942

20 261

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:

Budsjettramme
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Elevtallsprognose
Skolekrets

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

Drivdalen

45

42

43

43

46

42

Lønset

15

18

18

17

12

11

Midtbygda

67

75

83

85

91

90

Aune

418

406

402

406

407

410

Ungdomsskolen

256

246

225

222

218

229

TOTALT

801

787

771

773

774

782

-14

-16

+2

+1

+8

Endring

Elevtallsprognose
820

800
780
760
740

720
700
TOTALT

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

801

787

771

773

774

782

8.2 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
Ungdomsskolen
60% stilling som bibliotekar er ikke lovfestet. Denne stilling kan inndras i forbindelse med naturlig
avgang innen oppvekstsektoren. Tiltaket dekkes av endring i gruppestørrelse.
Skolen tilbyr i dag fire valgfag, mens minstekravet er to valgfag. Hvert valgfag gir 56 årstimer.
Arbeidslivsfag, et alternativ til fremmedspråk, har gitt gode resultater. Det foreslås å ta vekk ett
valgfag. Tilbudet til elevene vil fortsatt være forsvarlig og godt. Effekten vil være reduserte kostnader
med kr. 91.000 i 2019, kr.182.000 i 2020 og kr. 274.000 i 2021 og utover. Tiltaket dekkes av endring i
gruppestørrelse.
Aune barneskole
70% stilling som bibliotekar er ikke lovfestet. Denne stilling kan inndras i forbindelse med naturlig
avgang innen oppvekstsektoren. Tiltaket dekkes av endring i gruppestørrelse.
Lønset og Midtbygda oppvekstsentre
Elev- og barnegrunnlaget for Lønset oppvekstsenter gir svært høye enhetskostnader. Disse midlene
kan brukes alternativt uten at det går ut over kvaliteten på tilbudet som gis. For 2018 er
personalutgiften per elev på Lønset skole kr. 159 867, for Midtbygda skole kr. 97.125 og for alle
kommunale skoler (små- og mellomtrinnet) kr. 85.508. Den totale kostnad per elev er for Lønset kr.
253.000 (inklusive bygg og drift). Ved å legge ned Lønset oppvekstsenter vil utgiftene til

undervisningspersonell kunne reduseres. Disse to skolekretsene vil måtte slås sammen for at barna
som i dag tilhører Lønset skolekrets skal kunne overføres til Midtbygda skolekrets.
Lærertetthet og gruppestørrelse
Lærertettheten i Oppdal er høyere enn nasjonal nivå (Skoleporten). Nasjonale krav på kommunenivå
er maksimalt 16 elever pr. lærer på småtrinnet og 21 elever pr. lærer på mellom- og ungdomstrinnet
for skoleåret 2018/19. Våre tall har vært 13,6 på småtrinnet og 14,6 på mellom- og ungdomstrinnet.
Det foreslås å endre dette til å legge oss nærmere de nasjonale krav. Fra skoleåret 2019/20 er den
nasjonale normen 15 elver pr. lærer på småtrinnet, og 20 elever pr. lærer på mellom- og
ungdomstrinnet.
Reisekostnader
Hver enhet bruker varierende tid på møter (reisetid og møtetid). Anskaffelse av videokonferanseutstyr
vil bidra til å spare tid og penger. Gitt at enheten unngår én større reise eller flere kortere reiser vil
besparelsen være kr. 10.000 for enheten.
Spesialundervisning
Det vil i løpet av 2018 ble satt ned en arbeidsgruppe som skal se på spesialundervisningen.
Kommunen har et bruk som ligger over sammenligningsgrunnlaget. Målet er gi elevene et godt tilbud
uten å bruke så mye økonomiske ressurser som vi gjør i dag. Det er ønskelig å vri innsatsen til å gi
større innsats tidlig i utdanningsløpet.
Barnehagene
Det startes et arbeid med å se på mulighetene for bedre utnyttelse av arealene i de kommunale
barnehager. Vil utredes inn mot handlingsplan 2020-2023.
Effektiviseringstiltak oppvekst og kvalifisering. Tall i tusen kr.
Pri
1

1
1

Beskrivelse
Legge ned Lønset skole lærere
Legge ned Lønset skole –
drift. Se kapittel for
tekniske tjenester.
Legge ned Lønset
barnehage – personell

1

Endre gruppestørrelse for
skolene

1

Bruk av
videokonferanseutstyr.

Konsekvenser/kommentarer
Legge ned Lønset oppvekstsenter
og overfør barna til Midtbygda
oppvekstsenter. Det vil gi
besparelser for personell.
Øke gruppestørrelsen på
småskoletrinnet fra 13,6 til 14,0.
Endre gruppestørrelse på mellomog ungdomstrinnet fra 14,6 til 15,0
Redusere antall reiser.

B19

B20

B21

B22

-1 870

-1 870

-1 870

-1 870

-566

-566

-566

-566

-1 106

-2 485

-3 471

-3 471

-10

-10

-10

-10

9 Tekniske tjenester
9.1 Beskrivelse av tjenesteproduksjon
 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.
 Tjenesteområdet har også ansvar for kommunens byggeprosjekter.
 Vannforsyning, Avløpshåndtering, Slamtømming og Avfallshåndtering
 Kommunale samferdselsanlegg (Kommunale veger, parkeringsplasser og gatelys)
Beskrivelse av tjenesteproduksjonen
Tjenesteproduksjon – lokale politiske vedtak
Veivedlikehold kommunale veger
Vann, renovasjon og avløp (VAR)
Utleie av Oppdalshallen uten økonomisk
kompensasjon

Oppgaver som ikke er forankret i spesifikke lov eller vedtak
Ingen identifiserte i denne rapporten

Historisk utvikling av budsjettrammer. Tall i tusen kroner.
Budsjett
Kommentarer

2013
15 464

2014
16 822

2015
15 838

2016
17 098

2017
15 080

2018
16 001

Inflasjonsjusterte budsjettrammer:
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9.2 Beskrivelse av mulige effektiviseringstiltak
610 kommunale veier
Snøbrøyting har «dratt i vei» de siste årene (skiftende temperatur). Kommunen har åtte brøyteroder,
hvorav sju kontrakter er på timepris, og én er funksjonskontrakt (fast pris). Det er entreprenørene som
avgjør når det skal brøytes ut fra dybden på nysnø. Avtalene sier ingenting om snø/issåle, men om
nysnødybde. Mengde av strøsand som brukes er ikke definert. Kvalitetskriteriene må gjennomgås.
Ved overgang til funksjonskontrakt vil kommunen ha kontroll på kostnadene, og leverandørene vil ha
en motivasjon til å redusere utgiftene sine. Dette vil bli gjennomgått i første år.
612 Parkeringsplasser
Kommunen har flere kommunale og offentlige parkeringsplasser i sentrum av Auna, og noen av disse
benyttes av private næringsaktører da disse ikke har nok egne parkeringsplasser. Butikkene betaler

ikke leie for grunnen. Dette kan oppfattes som skjult næringsstøtte. Det settes i gang et arbeid med å
kartlegge omfanget av dette.
Oppdalshallen
Kommunen bærer kostnadene for driften av bygningen og områdene rundt. Leietaker betaler ikke
leie, men leier ut lokalene og beholder inntektene selv.
Det er ikke urimelig at leietaker betaler kostpris for leie av lokalene.
Lønset oppvekstsenter
Elev- og barnegrunnlaget for Lønset oppvekstsenter gir svært høye enhetskostnader. Disse midlene
kan brukes alternativt uten at det går ut over kvaliteten på tilbudet som gis. Ved å legge ned Lønset
oppvekstsenter vil utgiftene til drift og renhold kunne reduseres.
Renhold på skolene
Vi har en betydelig høyere kostnad enn sammenligningsgrunnlaget. Det er allerede tatt grep for å
redusere våre kostnader. Likevel er det mulig å se om vi tilbyr for gode tjenester, eller om vi har for
dyre tjenester.
Reisekostnader
Hver enhet bruker varierende tid på møter (reisetid og møtetid). Anskaffelse av videokonferanseutstyr
vil bidra til å spare tid og penger. Gitt at enheten unngår én større reise eller flere kortere reiser vil
besparelsen være kr. 10.000 for enheten.
Effektiviseringstiltak tekniske tjenester. Tall i tusen kr.
Pri
1
1
2
2

Beskrivelse
Legge ned Lønset
oppvekstsenter

Konsekvenser/kommentarer

Bruk av videokonferanseutstyr.

Redusere antall reiser.

Ta betalt for utleie av
Oppdalshallen til kostpris
Privatisering av veier

Dagens leietakere må betale for at de
benytter bygningen. Selvkost.
Innsparing på kr. 60.000 per km vei
som privatiseres

Reduserte utgifter til drift

B19

B20

B21

B22

-692

-692

-692

-692

-10

-10

-10

-10

-100

-100

-100

-100

-60

-60

10 Oppsummering
Rådmannens forslag til effektiviseringstiltak.
Effektiviseringstiltak samlet. Tall i tusen kroner.
Tjenesteområde

Stab og støtte, politisk
styring og kontroll, og
felles inntekter
Stab og støtte, politisk
styring og kontroll, og
felles inntekter
Stab og støtte, politisk
styring og kontroll, og
felles inntekter
Plan og forvaltning
Plan og forvaltning
Plan og forvaltning
Helse og familie
Hjemmetjenester
Oppdal helsesenter
Oppvekst
Tekniske tjenester
Tekniske tjenester

Prioritet

B19

B20

B21

B22

25

25

-475

-475

2

-500

-500

-500

-500

3
1
2
3
1
1
1
1
1
2

-775
-10
-36
-700
-80
-73
-166
-3 552
-702
-100

-775
-10
-36
-700
-80
-73
-166
-4 931
-702
-100

-775
-10
-36
-700
-80
-58
-166
-5 917
-702
-160

-775
-10
-36
-700
-80
-58
-166
-5 917
-702
-160

1

