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Et innholdsrikt år
 

 

Vårt økonomiske resultat for 2016 ble bedre enn 

forventet. Det ble en klar resultatforbedring fra 

2015 til 2016. Regnskapet for 2016 ga et netto 

driftsresultat på 22,5 millioner, noe som tilsvarer 

en netto driftsmargin på 3,62 prosent.  

Mange av enhetene hadde i 2016 et merforbruk i 

forhold til budsjett. Merforbruket ble i stor grad 

dekket inn ved bruk av de enhetsvise disposisjons-

fondene. I omsorgssektoren er vi veldig presset på 

kapasitet og lite robuste i forhold til demografiske 

endringer. Vi har derfor betalt for 227 liggedøgn i 

sykehus. Over tid så har enhetene i Oppdal kom-

mune hatt en meget god budsjettdisiplin. Regelen 

er at virksomheten er bevilgningsstyrt og ikke 

behovsstyrt og på den måten skal eventuelle 

overforbruk avklares i budsjettreguleringene. 

Rådmannen vil fortsette å ha fokus på dette.  

Brukertilfredshet 

Vi gjennomførte også i 2016 en rekke brukerun-

dersøkelser. Dette gjør vi for å finne ut hvordan 

brukerne oppfatter kvaliteten på våre tjenester. Vi 

gjennomfører brukerundersøkelser hvert år innen-

for forskjellige tjenesteområder. Her er resultater 

fra følgende undersøkelser i 2016:  

 

 

 

 

 

Tjenesteområde Resultat 

 Barnehage 5,0 

 Barnevern - foresatte 5,1 

 Barnevern – barn og unge 3,4 

 Byggesak 4,8 

 Dagsenter – brukere 5,6 

 Hjemmetjenesten - brukere 5,3 

 Hjemmetjenesten – utviklings-

hemmede – pårørende 
4,5 

 Hjemmetjenesten – utviklings-

hemmede – brukere 
1,2 

 Sykehjemmet – pårørende 4,9 

 Sykehjemmet - brukere 1,9 

Tallene viser helhetsinntrykk på en skala fra 1- 6 

der 6 er best. For Hjemmetjenesten. – utviklings-

hemmede. – bruker og Sykehjemmet – bruker går 

skalaen fra 0 -2. Dette er meget gode resultater. 

Kommunebarometeret 

Oppdal kommune har i en årrekke plassert seg 

meget godt på det såkalte kommunebarometeret. I 

2016 ble det en 3. plass. Kommunebarometeret er 

en sammenligning av alle landets kommuner 

basert på nøkkeltall hentet fra KOSTRA-

databasen. Hensikten med denne undersøkelsen er 

å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere- en 

lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan 

kommunen drives. Det at Oppdal kommune scorer 

så godt over tid viser at vi klarer å holde fokus på 

kjerneoppgavene og «sette tæring etter næring». 

Året 2016 var preget av en lang rekke med 

«tunge» saker i kommunestyret. Dette er saker 

som krever betydelige ressurser i utredningsfasen 

både med tanke på kapasitet, kunnskap og kvalitet. 

Samtidig er det viktige saker for lokaldemokratiet 

som er med å forme samfunnsutviklinger for 

mange tiår fremover. Her vil jeg nevne følgende 

saker: 

Kommunereformen 

Etter en intens periode med forhandlinger klarte 

forhandlingsutvalgene i Oppdal og Rennebu å bli 
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enige om forslag til en avtale om sammenslåing av 

de to kommunene. Kommunestyret i Oppdal sa ja 

til avtalen mens kommunestyret i Rennebu, etter 

en folkeavstemming, sa nei. Sentrale myndigheter 

ser ut til forholde seg til et slikt resultat og et det 

ikke blir noen sammenslåing. 

Demensboliger 

I kommunestyremøtet i november ble anbud for 

bygging av såkalte demensboliger antatt med en 

prosjektkostnad på 48,1 millioner kroner, med 

byggestart i 2017. Et meget etterlengtet prosjekt 

som vil avhjelpe kapasitetsproblemene i eldreom-

sorgen. 

Flyktningmottak 

Oppdal kommune fikk flyktningkrisen i Europa 

«tett inn på live» da Oppdal turisthotell ble fylt 

med 170 flyktninger i et såkalt akuttmottak vinte-

ren 2015/16. Det ble løst på en imponerende måte. 

Oppdal kommune vedtok også å etablere et ordi-

nært asylmottak i kommunal regi. Vi deltok i en 

anbudskonkurranse som ble avblåst da tilstrøm-

mingen av flyktninger til landet hadde avtatt. 

Opparbeidelse sentrum 

I budsjettet for 2015 og 2016 er det avsatt til 

sammen 19,7 millioner kroner (inkl. mva.) for 

kommunale tiltak i forbindelse med E6-

omleggingen. I bevilgningspremissene heter det: 

«Midlene skal brukes på kommunale areal i slutt-

fasen av vegvesenets prosjekt for E6 og Rv70, 

primært knyttet til ny sentrumsgate og adkomst og 

parkering mellom torgområdet og Oppdalsban-

ken». Arbeidet med opparbeidelse av ny sent-

rumsgate ble oppstartet etter sommerferien 2016 

og vil bli ferdigstilt høsten 2017. 

Oppvekstsenter 

Kommunestyret behandlet i april sak om fremtidig 

barnehagestruktur i Oppdal. I den forbindelse ble 

det bestemt at etablering av oppvekstsenter skal 

utredes. Som kjent munnet det ut i kommunal 

overtakelse av tre barnehager og etablering av to 

oppvekstsenter 

Reguleringsplan Gjevilvassveiene 

Kommunestyret vedtok i møte i juni Områderegu-

leringsplan for Gjevilvassveiene. Etter en forbere-

dende klagebehandling i kommunestyret høsten 

2016, stadfestet fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

kommunestyrets planvedtak ved brev februar 2017 

 

Parkeringsutredning 

I mars fikk rådmannen i oppdrag fra kommunesty-

ret å utrede framtidig behov for parkering i og i 

umiddelbar nærhet av Oppdal sen-

trum. Utredningen ble framlagt for kommunestyret 

i september, og kommunestyret ønsket ytterligere 

utredninger/avklaringer. Den nye utredningen har 

vært ute til offentlig ettersyn, og er klar for slutt-

behandling mars 2017. 

Utredning ny idrettshall 

I behandling av budsjettet for 2017 bevilget kom-

munestyret1,5 millioner kroner til igangsetting av 

forprosjekt for ny idrettshall i Oppdal. Der er 

etablert arbeidsgruppe med representanter fra Sør-

Trøndelag fylkeskommune, Oppdal kommune og 

Idrettsrådet. I tillegg er det etablert brukergrupper 

som blir involvert. Arbeidet med forprosjektet skal 

ferdigstilles våren 2017, og ny idrettshall avklares 

i handlingsplan for 2018 – 2021. 

Oppdal Fjellmat og fjellfisk 

Kommunestyret fikk en orientering og gjennom-

gang av planer for etablering av virksomheten 

«Oppdal Fjellmat og fjellfisk» i møte 30.11.2016. 

Planene ble mottatt med begeistring og det resul-

terte i at kommunestyret i desember vedtok å 

støtte utredningsarbeidet med 1,0 million kroner i 

tilskudd fra næringsfondet.  
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KOMMUNESTYRET 

Kirsti Welander AP Ingrid Grøtte Johansson SP 

Tor Snøve AP Kari Toftaker SP 

Maiken Snøve AP Ingvild Dalseg H 

Arnt Gulaker AP Olav Martin Mellemsæter H 

Trond Mesloe AP Eli Dahle H 

Ragnhild Hassel Skjevik AP Trygve Sande V 

Anne-Grete Hoelsether AP Gerd-Mette Vatne Drabløs V 

Odd Arne Hoel AP Kyrre Riise V 

Eirin Heggvold AP Hans Bøe V 

Bjørg Marit Sæteren SP Heidi Pawlik Carlson Krf 

Ola Husa Risan SP Sigmund Fostad Frp 

Ola Skarsheim SP Ketil Jacobsen U 

Arne Braut SP   

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSUTVALGET FORMANNSKAPET BYGNINGSRÅDET 

Arnt Gulaker AP Kirsti Welander AP Eli Dahle H 

Ola Skarsheim SP Ingvild Dalseg H Ottar Selbæk H 

Anne-Grete Hoelsether AP Tor Snøve AP Trond Mesloe AP 

Olav Magne Mellemsæter H Heidi Pawlik Carlson Krf Ragnhild Hassel Skjevik AP 

Liv Sægrov Reitan H Bjørg Marit Sæteren SP Ingrid Grøte Johansson SP 

Kari Toftaker SP Ola Husan Risan SP Olav Skjøtskift SP 

Kyrre Riise V Trygve Sande V Hans Bøe V 

 
 

Tabell 1 Antall møter og saker til politisk behandling 

  2014 2015 2016 

Politisk organ 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Kommunestyret 11 112 11 145 10 153 

Kontrollutvalget 6 42 5 35 4 43 

Bygningsrådet 12 153 13 107 12 126 

Formannskapet 10 34 10 53 11 60 

Driftsutvalget 7 16 5 9 7 24 

KONTROLLUTVALGET 

Palmer Gotheim Frp 

Asbjørn Liberg H 

Inger Lise Toftaker V 

Ketil Jacobsen U 

Elisabeth Gulaker AP 
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Økonomi 

Svein-Erik Bjerkan 

Fra 1.12.2016 

 

1.1.2016-30.11.2016 
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System og struktur 
 

 

 

 

 

Internkontroll er de systemer og rutiner som 

etablereres for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og etterlevelse av regelverk. 

Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om 

kontroll, men like mye om styring og læring. 

Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å 

sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer 

gjennom delegeringsreglementets klare full-

makter. Enhetsleder har ut i fra sine fullmakter 

ansvar for å etablere tilstrekkelig internkontroll 

innenfor sitt ansvarsområde. Organisasjonssje-

fen koordinerer, gjennomfører og følger opp 

tjenesteovergripende internkontrolltiltak på 

vegne av rådmannen. Dette skjer i stor grad 

gjennom kommunens kvalitetssikringssystem – 

KF Kvalitet, som skal sikre at Oppdal kommu-

ne har planverk og retningslinjer til etterlevelse.  

Resultatledelse og nøkkeltall 

Målekartene til enhetene gir en enkel og over-

siktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resul-

tat der en kan følge utviklingen innen de mest 

sentrale områdene i kommunen.  

Revisjoner 

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres 

det interne og eksterne revisjoner som undersø-

ker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og 

overordnede styringsdokumenter. Det kan også 

gjennomføres interne revisjoner på områder ut 

fra en vurdering av risiko og hendelser i orga-

nisasjonen.  

I 2016 er det gjennomført følgende tilsyn:  

 Branntilsyn av kommunens bygg blir årlig 

foretatt av TBRT. Avvik som går på per-

sonsikkerhet utbedres fortløpende og do-

kumenteres. Bygningsmessige avvik legges 

inn i handlingsplan med tidsramme for 

godkjenning av TBRT.  

 Mattilsynet har foretatt tilsyn etter oppsatt 

plan ved Midtbygda og Lønset skoler og 

Tekniske tjenester (vann og avløp). 

 Miljørettet helsevern har foretatt tilsyn ved 

Midtbygda og Lønset skoler. 

 Farmasøytisk tilsyn foretatt ved Oppdal 

Helsesenter. 

 Skriftlig tilsyn fra Oppdal kommunes 

tilsynsmyndighet i Pikhaugen og Høgmo 

barnehager. 

Forvaltningsrevisjonen 

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et 

virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta 

kommunestyrets tilsynsansvar overfor admini-

strasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folke-

valgte mulighet til å følge opp at politikk og 

prioriteringer gir de ønskede resultater i kom-

munens forvaltning og tjenesteyting.  

Statlige tilsyn 

For å følge opp at kommunene leverer tjenester 

i samsvar med lovkrav, gjennomfører statlige 

myndigheter tilsyn i kommunene.  

Det er i 2016 gjennomført følgende systemtil-

syn i Oppdal kommune: 

 

 

 

 

 

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

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

tryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommune-

styrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen 
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Tabell 2 Beskrivelse av gjennomført tilsyn 

Tilsynsmyndighet Tema for tilsynet Funn Status 

Fylkesmannen Overordnet ROS og beredskap i 

Oppdal kommune 

1 avvik knyttet til opplæ-

ring kriseledelse 

Tiltak igangsatt 

Fylkesmannen Landbruk – håndtering av ulike 

tilskuddsordninger 

3 avvik og 4 merknader Avvik lukket og 

kontroll ok 

Arbeidstilsynet  Rutiner for arbeidsantrekk i 

hjemmetjenesten 

Ingen avvik Ingen avvik 

Arbeidstilsynet Oppdal miljøstasjon 1 avvik knyttet til måten 

kjemikalier i farlig avfalls-

lager var merket  

Avvik lukket 

 

 

Tabell 3 Kommunebarometeret – rangering av Oppdal blant landets 428 kommuner  

  Vekt 2012 2013 2014 2015 2016 

Grunnskole 20 % 21 26 28 23 18 

Eldreomsorg 20 % 317 199 214 97 226 

Barnevern 10 % 28 12 9 27 30 

Barnehage 10 % 36 29 44 54 70 

Helse 7,5 % 85 159 195 147 178 

Sosial 7,5 % 133 192 258 265 267 

Kultur 2,5 % 196 174 132 52 135 

Økonomi 10 % 115 77 72 69 43 

Kostnadsnivå 5 % 109 141 148 167 132 

Miljø og ressurser 2,5 % 156 226 400 243 341 

Saksbehandling 2,5 % 236 190 278 54 26 

Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 13 4 43 22 36 

Totalt 100 % 42 10 5 1 3 

 

2016-rangeringen er basert på endelige tall. Totalrangeringen er vektet mot kommunens inntektsnivå, 

mens sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Ettersom noen av delindikatorene bak rangeringen 

er endret, er ikke 2016-rangeringen direkte sammenlignbar med tidligere år. 
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Stedsutvikling 

 
(Ny sentrumsgate er under opparbeidelse, ferdigstilles høsten 2017) 

                               
Befolkningsutvikling  

Folketallet i Oppdal viste en økning på 87 

personer fra 2015 til 2016. Folketallet per 

31.12.2016 var 6 973. 

De demografiske endringene viser stabile tall 

for barn/ unge, og flere eldre. Dette fører til 

flere tjenestemottakere og større arbeidskraftbe-

hov i omsorg, og færre elever i skolen.   

Kommunens beliggenhet helt sør i fylket krever 

en bevisst strategi og samlet innsats for å til-

trekke seg flere innflyttere. 

 
Tabell 4 Befolkningsutvikling Oppdal kommune 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fødte 55 64 65 60 75 82 66 69 78 69 71 

Døde 62 67 50 68 63 60 76 66 52 65 53 

Netto innflytting 33 36 50 -16 76 41 51 17 14 28 69 

Folketall 31.12 6 531 6 564 6 629 6 603 6 691 6 755 6 794 6 814 6 852 6 886 6 973 

 herav:            

0-5 år 450 450 430 403 421 437 452 460 477 472 471 

6-15 år 929 905 916 899 911 895 862 847 802 810 819 

16-19 år 377 401 408 384 375 363 368 348 381 367 366 

20-66 år 3 810 3 838 3 884 3 895 3 936 3 981 4 000 4 013 3 991 3 998 4 036 

67-79 år 626 630 643 669 691 712 756 798 846 878 908 

80 år og over 339 340 348 353 357 367 356 348 355 361 373 
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Figur 1  Befolkningsutvikling 2005 - 2016

 

Figur 2 Utvikling i innbyggertallet 2001 - 2016 

 
 

 

 

Levekår 

Oppdal hadde 71 personer som var registrert 

helt uten arbeid ved NAV ved utgangen av 

2016. Dette utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken 

og ligger under fylkesgjennomsnittet for Sør-

Trøndelag på 2,3 prosent. Arbeidsledigheten i 

Oppdal har en nedgang på 8 personer (8 pro-

sent) sammenlignet med årsskiftet 2015/16. 

NAV har inntrykk av at bedriftene i Oppdal 

fortsatt har godt med arbeid og vi har ingen 

meldinger om større permitteringer eller ned-

bemanninger. 

Oppdal hadde 561 personer i alderen 18-67 år 

som mottok uføretrygd ved utgangen av 2016. 

27 av disse var under 30 år. Tilsvarende tall for 

ett år siden var 534 og 27.  

26 prosent av de som mottok uføretrygd har 

gradert ytelse og dermed sannsynligvis delvis i 

arbeid. Dette er en økning fra 23,6 prosent på 

samme tid i fjor. 162 personer mottok arbeids-

avklaringspenger ved årsskiftet, en nedgang på 

17 siste året.  
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Nav ser at mange av de som står utenfor ar-

beidslivet har lav utdanning og lite arbeidserfa-

ring. Oppdal kommune må fortsette å jobbe 

tverrfaglig og tverretatlig for å unngå at folk blir 

stående utenfor arbeidslivet. Kommunen må 

også ha et spesielt fokus på ungdom, langtidsle-

dige og innvandrere fra land utenfor EØS-

området. 

Utbygginger - bolig, fritid og næring 

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyn-

dighet har betydning for steds- og næringsutvik-

lingen. Dialog mellom bygge-bransjen og plan- 

og byggesak videreutvikles til fordel for både 

kommune og næringsliv som stedsutvikler.  

Tabell 6 viser antall søknadspliktige vedtak for 

2016 etter plan og bygningsloven. Vedtakene er 

gyldige i 3 år, med andre ord vil noen av tilta-

kene starte senere enn vedtaksåret. Statistikken 

må derfor leses som et bilde på aktivitet i byg-

ge-bransjen innenfor vedtaksperioden.  

Det ble vedtatt 12 reguleringsplaner i 2016, og 

de fleste av disse gjelder områder for fritidsbe-

byggelse. 

Oppdal kommune har nå veldig begrenset tilbud 

av byggeklare boligtomter. 9 kommunale tomter 

er solgt i 2016. Det er ikke solgt industriareal i 

2016. Se tabell 5. 

Tabell 5 Oversikt antall kommunale boligtomter 

Boligområde Gjenværende  

tomter pr. 

31.12.2016 

Tomter 

solgt i 2016 

Bjørkmoen 3 5 5 

Brennhaug-

Mjøen 
5 1 

Driva 1 1 

Lønset 2 0 

Fagerhaug 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6 Oversikt antall vedtak plan-/byggesaker 

Kategori 2015 2016 

Fritidsbolig ny 111 108 

Fritidsbolig - eksisterende 49 42 

Bolig - ny 39  24 

Bolig eksisterende 25 34 

Næring - ny 11 4 

Næring - eksisterende 7 14 

Totalt antall behandlede saker 242 226 

Sentrumsutvikling 

I budsjettet for 2015 og 2016 er det avsatt til 

sammen 19,7 millioner kroner (inkl. mva.) for 

kommunale tiltak i forbindelse med E6-

omleggingen. I bevilgningspremissene heter 

det: «Midlene skal brukes på kommunale areal i 

sluttfasen av vegvesenets prosjekt for E6 og 

Rv70, primært knyttet til ny sentrumsgate og 

adkomst og parkering mellom torgområdet og 

Oppdalsbanken». Arbeidet med opparbeidelse 

av ny sentrumsgate ble igangsatt etter sommer-

ferien 2016 og vil bli ferdigstilt høsten 2017.  

Næringsutvikling 

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av 

få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv 

utvikling i folketallet over tid. Kommunen har 

flest hytter nord for Dovre, og bruken av fritids-

boligene tilsvarer 1 800 innbyggere. Dette 

medfører at Oppdal har en av den høyeste 

varehandel omsetningene pr innbygger, 107 278 

kroner i 2016. Dette er 26 600 kroner over 

landsgjennomsnittet.  

Pr 3. kvartal 2016 er det registrert 54 nye fore-

tak, sammenlignet med 74 nye foretak i hele 

2015. 2016 ligger derfor an til å komme på 

samme nivå som 2015.  

I kommunens arbeid med å støtte opp om næ-

ringsutviklingen er følgende oppgaver viktig: 

 Å holde kontakt og tilegne seg kunnskap 

om de utfordringer og problemstillinger næ-

ringslivet er opptatt av. 

 Å orientere seg om kommunens tilretteleg-

gingsmuligheter for næringsutvikling, her-

under klargjøring og realisering av areal til 

næringsformål. 

 Å veilede mulige etablerere. 
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Næringsarbeidet i Oppdal er organisert gjennom 

kommunens rådmannen/stab, formannska-

pet/ordfører og Nasjonalparken Næringshage 

AS (samarbeidsorgan mellom Oppdal og Ren-

nebu). Nasjonalparken Næringshage skal ha 

størst fokus mot de bedrifter og prosjekter med 

størst utviklingspotensial i regionen. 

Rammen for "regionale utviklingsmidler" var i 

2016 på 307 000 kroner. Det ble innvilget 10 

tilsagn på til sammen 300 000 kroner, som ble 

disponert over årets ramme. Tilsagn innvilges i 

samsvar med formål og retningslinjer for bruken 

av midlene, både fra fylkeskommunen så vel 

som Oppdal kommune. 

2016 har vært et aktivt år i Fjellandbruket. Pro-

sjektene i regi av Fjellandbruksprosjektet i Ren-

nebu og Oppdal har vært studieturer, fjelland-

brukskonferanse over to dager, «bondepub», 

mange fagdager og kurs om både jord, skog og 

husdyr, mentorordning, rådgiving mm. Fjelland-

bruksprosjektet 2014-16 er avsluttet, selv om 

noen tiltak fortsetter utover 2017. En million 

tilførte kroner fra staten har resultert i aktivitet 

for 3,5 millioner kroner – i tillegg kommer 

deltagernes arbeidstid. 

Beitekartleggingen som ble gjennomført i 2013-

2015, ble i april 2016 presentert for kommune-

styret. Resultatet fra beitekartleggingen blir nå 

videreført i revidering av Beiteplan for Oppdal. 

Oppdal kommune har etter anbudsinnhenting, 

inngått ny veterinærvaktavtale for de fire neste år 

med Oppdal Dyreklinikk AS. Pr i dag er de fire 

veterinærer ansatt - som ved hjelp av den statlige 

veterinærvaktordningen har døgnvakt.  Statstil-

skudd til ordningen i 2016 utgjorde 710 000 

kroner,  kommunen dekte resten på 65 000 

kroner. 

Konsesjonsloven er et virkemiddel som regulerer 

bosetting og landbruksdrift, bebygde tomter mm. 

I 2016 har kommunen behandlet 240 skjema med 

egenerklæring om konsesjonsfrihet, hatt oppføl-

ging av ubebygde tomter og fulgt opp 60 tomte-

eiere som ikke har bebygd tomten innen 5 år slik 

loven krever. 39 søknader om konsesjon har vært 

til behandling. 
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Omsorg, lek og livsglede 

 
 

Med brukere fra 0-100 år må kommunen ivareta mange ulike behov. Felles for alle er 

ønsket om god omsorg, mestring av egne liv og plass til livsglede og lek. Brukerundersø-

kelse er et verktøy for å måle hvorvidt de kommunale tjenestene svarer til forventninge-

ne. Gjennom standardmålingene til Kommunens Sentralforbund kan vi sammenstille 

tilbakemeldingene med svarene i andre kommuner. 

Tabell 7 Gjennomførte brukerundersøkelser og sammenlignet med andre kommuner som gjennomført 

tilsvarende undersøkelser. Tallverdi fra 1 til 6 der 6 er høyeste verdi.  

Brukerundersøkelser 
Oppdal Norge 

2014 2015 2016 Snitt  

Barnevern - foresatte   5,1 4,6 

Barnevern – barn og unge   3,41 3,01 

Byggesaksbehandling   4,7 4,3 

Vann og avløp   5,6  4,8 

Hjemmetjenestene - brukere 5,6   5,2 

Hjemmetjenestene - dagsenteret 5,1  5,7 5,7 

Barnehage – foreldre/foresatte 5,3  5,2 5,2 

Helsestasjon  5,7  5,1 

Psykisk helse – brukere over 18  3,71  3,71 

Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte  5,4  4,9 

Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående 

ung 
 4,9  4,6 

Institusjon - beboere 
 

 1,92 1,92 

Institusjon - pårørende 5,1  5,3 4,9 

Utviklingshemmede - pårørende 5,2  5,6 4,7 

Utviklingshemmede - bruker 
 

 1,02 1,02 

 

                                                           
1 For undersøkelsene Psykisk helse – brukere over 18 år og Barnevern – barn og unge går skalaen fra 1- 4 

2 For undersøkelsene Institusjon –bruker og Utviklingshemmede – bruker går skalaen fra 1-2 
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Det ble gjennomført 8 ulike brukerundersøkel-

ser i 2016. Brukere uttrykker generelt stor 

fornøydhet med kommunale tjenester. Poenggi-

vingen ligger høyt oppe på skalaen. Dette 

gjelder ikke bare for Oppdal, men for landet 

som helhet. For undersøkelsene som Oppdal har 

gjennomført i 2016 ligger kommunen i øvre 

sjikt sammenlignet med andre kommuner som 

har brukt det samme verktøyet.  

  

 

 

Barn og unge 

 
Det har i 2016 vært jobbet systematisk og 

tverrfaglig med barn og unge, blant annet har 

det vært fokus på å styrke foreldres rolle. 

I 2016 startet arbeidet med Foreldremøteplan 

fra barnehage til skole. I dette arbeidet deltar 

ulike tjenester som barnehage, skole, helsesta-

sjon, psykisk helse, barnevern. Det ble gjen-

nomført to storforeldremøter, et for barnetrinn 

og et for videregående skole med stort oppmø-

te.  

Alle nybakte foreldre har fått tilbud om hjem-

mebesøk innen to uker etter hjemkomst. Det er 

fullført Det er fullført helseundersøkelser på 

alle barn innen de ulike alderskategoriene.   

Et økende antall elever i skolealder oppsøker 

skolehelsetjenesten. 

Barnevern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8 KOSTRA-tall, barnevern 

 

I barnevernet har det vært gjennomført bruker-

undersøkelse i 2016 for barn/ungdom med 

hjelpetiltak og deres foreldre.  Svarprosenten 

har vært høy og begge grupper uttrykker til-

fredshet med tjenesten.   Brukerundersøkelsen 

viser blant annet følgende: 

 

Barnevern Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2014 2015 2016 2016 2016 

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

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 4,0 3,3 3,2 - 3,8 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder 98 98 100 82 85 

Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 100 100 100 - 87 

Antall stillinger med fagutdanning pr.1000 barn 0 -17 år 3,7 3,5 3,6 4,3 4,6 
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 Barn/ungdom er opptatt av å bestemme mer 

hva de vil ha hjelp til, og bedre informasjon 

om egne planer i barneverntjenesten. 

 Foreldre ønsker større brukermedvirkning 

mht. innholdet i planer for 

barn/ungdom/foreldre, og er opptatt av å få 

god informasjon fra barneverntjenesten. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste har et stabilt 

antall henvisninger til tjenesten, både på sys-

tem- og individnivå. På systemnivå har PP-

tjenesten hatt oppfølging med flere ulike klasse-

trinn over tid, der temaet for veiledningen har 

vært utfordringer i læringsmiljøet. 

Familiesenteret har hatt en økning i antall 

brukere som kjenner til og benytter seg av 

tilbudet. Hovedårsaker til individuell kontakt 

med familiesenteret: barneoppdragelse, sam-

liv/familie, samlivsbrudd/samarbeid om barnet, 

atferdsvansker, psykisk eller somatisk helse.  

Gruppetilbud til barn og unge som har foreldre  

med rus- og/eller psykiske problemer er gjen- 

nomført. Kurs til foresatte med fokus på å 

styrke foreldrerollen «De Utrolige Årene», er 

gjennomført. 

Barnehage 

 

Tabell 9 KOSTRA-tall, barnevern. Tall i prosent. 

 

Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2014 2015 2016 2016 2016 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 93,0 96,7 96,0 91,1 91,5 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 28,4 26,1 26,0 51,0 49,3 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 86,5 90,0 92,2 94,8 97,3 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke 13,5 10,0 7,8 5,2 2,7 

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

forhold til alle barn i barnehage. Alle barnehager. 
13,7 12,5 15,3 14,8 17,6 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrer-

barn 1-5 år 
94,9 100,0 91,7 76,6 75,6 

 

Det kommunale barnehagetilbudet består av to 

barnehager; Pikhaugen og Høgmo. Oppdal 

kommune innfridde også i 2016 lovens krav i 

forhold til full barnehagedekning. Dette ble løst 

gjennom en kombinasjon av kommunale og 

private plasser. Oppdal har også i 2016 kunnet 

tilby plass til alle søkere, også de som ikke har 

lovfestet rett til barnehageplass. 

Tabell 10 Antall barn i barnehager 

Fordeling barn 2014 2015 2016 

Kommunale barnehager 106 102 100 

Private barnehager 275 289 285 

 

I forhold til landsgjennomsnittet har Oppdal en 

liten andel offentlige plasser.  På slutten av året 

startet kommunen forhandlinger med Midtbyg-

da, Drivdalen og Lønset barnehage med sikte på 

kommunal overtakelse og etablering av opp-

vekstsenter fra 1.1.18. 

 

Barnehagedeltakelsen er høy: 96 % av barna 1-

5 år hadde barnehageplass. Det er en økning i 

Oppdal i andel barn med oppholdstid 32 timer 

eller mer pr. uke, selv om andel deltidsplasser 
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fortsatt er høyere her enn ellers i landet. 

Stadig større andel 1- og 2-åringer i barnehage-

ne gir utfordringer i forhold til de kommunale 

barnehagebyggene som er opprinnelig bygd for 

stor overvekt av 3-7 åringer. Pikhaugen barne-

hage har fått et avvik fra Miljørettet helsevern i 

forhold til mulighet for sove- og hvileplasser, 

dette vil bli lukket i 2017. 

I 2016 startet alle barnehagene i Oppdal, både 

kommunale og private et felles 2-årig språkpro-

sjekt. Prosjektets mål er ”Godt språkmiljø for 

alle barn” og omfatter blant annet veiledning på 

avdelingsnivå med veileder fra høgskolen 

Dronning Mauds Minne. 

Oppdal har svært høy barnehagedeltakelse for 

barn med innvandrerbakgrunn. Dette er postivt 

både med tanke på språkinnlæring og 

inkludering. 

Barnehagene arbeider kontinuerlig med å skape 

et inkluderende miljø blant barna og god grup-

pedynamikk i barnegruppene. Et helhetlig 

barnesyn der leken gis stor plass er kjennetegn-

ende for barnehagenes pedagogikk. 

Skole 

 

Tabell 11 KOSTRA-tall, grunnskole. Tall i prosent (to siste linjer representer antall elever og poeng). 

Grunnskoleopplæring Oppdal 
Gruppe 

11 

2016 

Landet 

ex Oslo 

2016   2014 2015 2016 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 3,2 4,1 4,9 4,1 5,6 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,5 8,9 8,4 8,3 7,8 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 20,8 19,9 15,3 19,3 17,5 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 12,0 11,8 11,8 12,2 13,4 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 42,7 43,4 41,6 - 41,1 

 

I januar 2016 stod nybygget ved Midtbygda 

skole ferdig. En del foreldre tilhørende Lønset 

krets valgte å flytte sine barn over til Midtbyg-

da skole. I samarbeid mellom skolen, barneha-

gen og Snøhetta idrettslag er det startet arbeid 

med nærmiljøanlegg. 

Drivdalen skole ble også renovert innvendig, 

har fått nytt tak og arbeid med nærmiljøanlegg i 

samarbeid med Drivdalen idrettslag er startet. 

I følge elevundersøkelsen som gjennomføres i 

4. -7.trinn oppgir de fleste elevene i Oppdals-

skolen at de trives godt. Andel elever som 

oppgir at de opplever mobbing 2-3 ganger pr. 

måned eller oftere ligger under landsgjennom-

snittet på 7.trinn, men over på 10.trinn. På 

10.trinn er det en nedgang i mobbetall siden 

2015. Skolene har nulltoleranse i forhold til 

mobbing og arbeider kontinuerlig med å skape 

trygt og godt psykososialt miljø. 

Læringsresultatene ligger på et stabilt og rela-

tivt høyt nivå. Resultatene for regning viser fin 

framgang i 2016. 

Barneskolene innførte i 2016 i-pad til alle 

elever og har i 2016 gjennomført en omfattende 

kompetanseheving hos personalet. Ungdoms-
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skolen har på sin side innført 1-1 Pc til alle 

elever. 

Dette har vært et stort løft for skolene, og 

Oppdalsskolen ligger nå langt framme nasjonalt 

i forhold til digital læring i skolen. 

 

 
 

  

Voksne og eldre med tjenestebehov 
 

Tabell 12 KOSTRA-tall, sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år 

 
Oppdal kommune har i 2016 arbeidet med ulike 

tiltak for å sikre målsettingene om gode tjenes-

tetilbud for voksne og eldre mennesker med 

tjenestebehov. Kommunen erfarer et økt press 

på tjenester til eldre. Det har i 2016 vært stort 

fokus på kvalitet i tjenestene. 

Unge voksne 

Det ble i 2016 etablert dagtilbud til unge men-

nesker med sammensatte behov. Dette har vært 

et samarbeidsprosjekt mellom hjemmetjenesten 

og psykisk helse og rusarbeid.  

Boveiledertjenesten for unge med sammensatte 

behov er økende og det har i 2016 vært fokus 

på å se tjenesten sammen med utvikling av 

boligsosialt arbeid i Oppdal. Det har vært 

jobbet med å få til en prosjektstilling for bolig-

koordinator for å styrke arbeidet mot denne 

brukergruppen. 

Det er jobbet med samordning av dagaktivise-

ringstjenestene for ulike brukergrupper. Dette 

for å kunne organisere et dagtilbud til de som 

faller utenfor arbeidslivet på en hensiktsmessig 

måte. Dette arbeidet videreføres i 2017. 

Funksjonshemmede 

Tjenestetilbudet til funksjonshemmede i Oppdal 

har vært preget av stabilitet siste år. Det er 

fortsatt en relativt liten andel unge funksjons-

hemmede med omfattende bistandsbehov 

sammenlignet med kommunegruppen og landet 

for øvrig. De unge som har bistandsbehov har 

likevel et relativt stort tjenestebehov.  

Det er i Oppdal 13 brukere under 66 år med 

særskilt omfattende tjenestetilbud. Kostra har 

ikke sammenstilt tall for kommunegruppe 11 

for andel hjemmetjenestemottakere med omfat-

tende bistandsbehov 0-66 år. Men Oppdal 

Sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år Oppdal 
Gruppe 

11 

2016 

Landet 

ex Oslo 

2016   2014 2015 2016 

Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i % av innb. 

20-66 år 
3,4 3,8 4,6 - 4,0 

Antall mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 14 14 13 22 21 

Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbe-

hov, 0- 66  år 
27,8 25,9 - 20,2 19,6 

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov - - 25,4 25,4 24,4 
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kommune sine brukere er alle under 66 år. 

Flyktninger  

Ved utgangen av 2016 hadde kommunen 115 

flyktninger innenfor 5-årsperioden, og 64 

personer i introduksjonsprogrammet. Fokuset 

har vært å bidra til at bosatte flyktninger blir 

selvforsørget så raskt som mulig. 

Å lære norsk og samfunnsfag tidlig er viktig. 

En suksessfaktor i arbeidet er at de som trenger 

det får fullført grunnskole. Alternativt er det å 

kunne bygge på medbragt utdanning viktig for å 

bli konkurransedyktig på det norske arbeids-

markedet. I tillegg til utdanning har det i perio-

den vært fokus på boligvelferd og integrering, 

samt psykisk og fysisk helse for bosatte flykt-

ninger. Det er i perioden forsterket helsesøster-

tilbudet i tjenesten. 

  

Eldreomsorg 

Det har i 2016 vært utfordringer knyttet til  

mottak av utskrivningsklare pasienter fra syke-

hus. Dette har ført til økt press på hjemmetje-

nesten samt store kostnader for eldreomsorgen i 

sin helhet..  

Det har vært en økning i antall mottakere av 

hjemmetjenester i 2016. Dette er som forventet. 

Det har vært en bevisst satsing på hverdagsre-

habilitering, livsgledetiltak for eldre samt 

dagtilbud for hjemmeboende. Dette er forebyg-

gende tiltak som skal fremme den enkeltes 

mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig. 

Livsgledearbeid i sykehjemmet har vært et 

satsingsarbeid også i 2016. Det er et mål om å 

bli sertifisert som Livsgledehjem i 2017. 

Ostehøvelkutt i budsjettrammene de siste årene 

kombinert med mer behandlingskrevende 

pasienter, flere brukere med demens og de-

mensadferd og lav kapasitet innen heldøgns 

bemannede helseinstitusjoner, gir økonomiske 

utfordringer for helse- og omsorgstjenesten. For 

å tilfredsstille økt behov for institusjonsplasser, 

er det inngått avtale med Rennebu kommune 

om kjøp av korttidsplasser ved behov. 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år 

Tallet er litt sammensatt da det også gjelder 

flyktninger. Det er rapportert 194 mottakere i 

2016. 135 av disse er brukere som har fått 

utbetaling fra NAV. 59 personer har fått utbeta-

ling fra Innvandrertjenesten ved etablering og 

livsoppholdskilde før oppstart intro.   Kostra 

har ikke sammenstilt tall for kommunegruppe 

11. 

Andel plasser i skjermet enhet for personer 

med demens 

Kostra-tallene viser at Oppdal har færre plasser 

i skjermet enhet enn sammenlignbare kommu-

ner og landsgjennomsnittet. Tallene bekrefter 

kommunens behov for demensboliger. Det er 

fortsatt utfordringer knyttet til kapasitet og 

kvalitativt gode tjenester i demens-omsorgen. 
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Andel plasser avsatt til rehabilite-
ring/habilitering 
Det er disponert færre plasser til rehabilite-
ring/habilitering enn det som i utgangspunktet 
er reservert til formålet. Dette er for å kunne ha 
fleksibel bruk av plasser.  

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem  

Her har egentlig prosentandelen gått opp fra 

2015 til 2016 i forbindelse med innføring av 

KAD. Men det fungerer slik at legevakt har 

tilsyn på dager der sykehjemslege ikke er 

tilstede. Realiteten er altså høyere antall legeti-

mer pr. beboer i sykehjem, men det er ikke 

ansatt fast stillingsprosent for kommunalt akutt 

døgntilbud-biten.

 

Tabell 13 KOSTRA-tall, eldreomsorg.  

Eldreomsorg Oppdal 
Gruppe 

11 

2016 

Landet ex 

Oslo 

2016 
  

 

2014 2015 2016 

Antall mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år. 65 67 62 64 68 

Antall mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 431 421 416 301 325 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 10,1 9,1 9,7 5,6 3,8 

Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 16,9 16,6 15,8 17,5 18 

Andel plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig i % av bef. 

80+ 
34 33 31 30 29 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,7 11,9 11,5 11,2 13 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,7 16,7 16,7 28,7 27,8 

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 11,7 11,7 10 8,9 7,8 

Antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,49 0,49 0,49 0,51 0,55 
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Motiverte medarbeidere 
 

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprin-

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

rende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift   

 

Medarbeidertilfredshet 

Medarbeiderundersøkelser blir gjennomført 

hvert andre år og vil bli gjennomført i 2017. 

Medarbeiderundersøkelsen i 2015 viste gode 

resultater og ut i fra rapporter fra medarbeider-

samtaler trives våre ansatte med jobben de har 

og har en jobb de er stolte av 

Etikk og varsling 

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske 

retningslinjer, og er innlemmet i kommunens 

HMS-rutiner. I 2016 var det ingen saker til 

behandling. 

Kompetanse 

Det er gjennomført mye godt lærings- og utvik-

lingsarbeid i 2016. Noe av det som er gjennom-

ført er:  

Enhet Hjemmetjenestene og Oppdal helsesenter 

har gjennom hele året fortsatt samarbeidet om 

gjennomføring av Demensomsorgens ABC. 113 

ansatte deltar i opplæringen. Håkon Nordseth 

har holdt kurs i førstehjelp for begge enhetene. 

 Oppdal helsesenter har i gjennom vår og 

høst 2016 hatt legemiddelgjennomgang- læ-

ringsnettverk. Det har også i år vært stort 

fokus på internundervisning bl.a. i håndhy-

giene, medikamenthåndtering, sårkurs, ser-

tifisering i medisinsk utstyr for sykepleier- 

og hjelpepleiergruppene. I løpet av året ble 

det gjennomført opplæring for nyansatte.   

 I enhet Hjemmetjenestene er det gjennom-

ført kompetanseheving innen diabetes, er-

næring, etikk, livsglede og innovasjon. Det 

er utarbeidet strategisk kompetansesty-

ringsplan. Intern opplæring i ulike team, 

som tvang og makt, kognitiv svikt og fag-

dager i etikk. 

 I enhet Helse og familie har to ansatte i PP-

tjenesten startet videreutdanning i hen-

holdsvis ledelse og Foreldreveilederutdan-

ning i programmet De utrolige årene. Alle 

ansatte har også deltatt på kompetansehe-

ving om erverva hjerneskade i samarbeid 

med PP-tjenesten i Gauldalsregionene og 

Statped. I psykisk helse- og rus samt helse-

stasjons- og skolehelsetjenesten har to an-

satte gjennomført lederutdanning.   

 I enhet Plan og forvaltning er det påbegynt 

organisasjons-utviklingsprogram, med fo-

kus på kommunikasjon og samhandling.  

 I enhet Tekniske tjenester har to driftsope-

ratører tatt fagbrev innen byggdrift. På mil-

jøstasjonen har to av de ansatte gjennomført 

35 timers obligatorisk etterutdanningskurs 

for yrkessjåfører. Alle på miljøstasjonen og 

i administrasjonen har deltatt på kurs som 

er direkte rettet inn mot de oppgaver som 

skal utføres.  

 Skolene har «Skoleutvikling med digitale 

hjelpemidler» som hovedsatsingsområder i 

skoleåret 2016/17. Dette er et felles utvik-

lingsarbeid i grunnleggende ferdigheter i 

regning og IKT. Opplæring av lærere i pe-

dagogisk bruk av iPad. Fem kursdager 

hvorav tre sammen med elevene. 

 Høsten 2016 startet barnehagene med 

«Barnehagebasert kompetanseheving» i 

forhold til tema: «Et godt språkmiljø for al-

le barn». Samarbeid mellom Gauldalsregio-

nen, Dronning Mauds Minne og alle barne-

hage i Oppdal. 

 Enhetsleder startet videreutdanning: «Na-

sjonal lederutdanning for styrere» ved 

Dronning Mauds Minne.  
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 Stab & støtte legger vekt på kompetansehe-

ving ved å bruke interne veiledere og kolle-

gaveiledning. 

Servicetorget har deltatt på grunnkurs i 

Klart språk, Infoland og Husbanken. 

 Ansatte, både på lønn og IKT- kontoret, 

deltar i et nettverkssamarbeid med andre 

kommuner. 

Lærlinger 

Vi har 8 lærlinger som er fordelt på fagene; 

Helsefag, barne- og ungdomsarbeider og IKT. I 

tillegg har vi 2 lærekandidater i Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. 

Rekruttering 

I 2016 hadde vi 31 faste tilsettinger, med en 

kjønnsfordeling på 24 kvinner og 7 menn.  

Turnover 

Det sluttet 29 personer i løpet av året fordelt på 

23 kvinner og 6  menn. I tallet er det ikke tatt 

med ansatte som er ute i permisjoner.  

Konkurransedyktige betingelser 

På mange fagområder konkurrerer kommunen 

med andre kommuner og privat sektor om den 

samme arbeidskraften.  

 Lønnsoppgjøret 2016 var et «hovedopp-

gjør», men resultatet av sentrale forhand-

linger bestemte at det ikke skulle gjennom-

føres lokale forhandlinger i kap. 4. Det ble 

derfor ført forhandlinger kun i kapittel 3 og 

5.   

 Kap 3: Regulerer lønn for kommunens 

ledere, med kun lokale forhandlinger. Årets 

oppgjør fikk en gjennomsnittlig økning på 

3,0 prosent.   

 Kap 5: Regulerer lønn for ansatte i spesia-

liserte stillinger med høyere utdanning. Det 

føres kun lokale forhandlinger. Årets opp-

gjør utgjorde en gjennomsnittlig økning på 

3,2 prosent. 

Likeverd 

Ett av fokusområdene for likeverd er heltidskul-

tur. Tradisjonelt er det også i Oppdal kommune 

helseenhetene som har de største utfordringene.  

Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store 

flertall av deltidsansatte.  Antall heltidsstillinger 

i 2015 var på 18 prosent og hadde en liten 

økning 2016 til 20 prosent.  

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal 

kommune er på 0,75 prosent. I helseenhetene er 

dette 0,65 prosent.  

Seniorpolitikk 

Oppdal kommune skal legge til rette for å være 

en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel 

på arbeidskraft vil være en av samfunnets 

største utfordringer de neste tiårene. En god 

seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både 

kan og vil fortsette lengre i arbeid. 

 Kommunen hadde i 2016 totalt 51 ansatte i 

alderen 62 t.o.m. 70 år.  Disse utgjør 9,7 

prosent av 525 ansatte. Fordeling på kjønn: 

39 kvinner og 12 menn.  

 I 2016 var den gjennomsnittlige avgangsal-

der i Oppdal kommune 65 år. Fordelingen 

var 1 med AFP, 4 ufør og 5 med 100 pro-

sent alderspensjon.   

Lønnsutvikling og likelønn 

Menn har fortsatt litt høyere lønnsnivå enn 

kvinner. Arbeidsgiver har fokus på å utjevne 

forskjellene der det ikke har en naturlig forkla-

ring. Som en kan se av figur 3 har fokuset på 

dette gjort at utjevningen er ytterligere redusert 

i 2016.   
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Figur 3 Utvikling lønnsnivå mellom kvinner og menn 
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Likestilling

I 2016 utgjorde kvinner 81,2 prosent av ansatte 

i Oppdal kommune. Tallene er noenlunde 

stabil, med en liten økning fra 2015 (81,0 

prosent). Tabellen under viser kjønnsfordeling-

en pr. enhet, inkludert ledere.  

 

 

Tabell 14 Antall ansatte på ulike enheter  

  Kvinner 2015 Menn 2015 Kvinner 2016 Menn 2016 

  Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk 

Plan og forvaltning 12 9,8 7 6,1 10 8,2 7 6,1 

 Stab og støtte 17 14,6 7 6,5 19 15,1 9 8,5 

Pleie og omsorg* 227 150,8 17 9,7 229 145,2 13 7,6 

Barneskoler/SFO 59 49,7 17 15,2 64 48,6 17 15,2 

Oppdal u.skole 26 23,6 19 16,1 26 23,4 20 17,2 

Barnehagene 24 20,2 2 1,7 26 20,8 2 2,0 

Tekniske tjenester 16 12,4 24 21,9 16 11,4 24 20,4 

Helse og familie 35 29,4 4 2,9 35 29 6 5,1 

NAV 2 2,0 1 1,0 2 2 1 0,5 

 

*Plei og omsorg: Oppdal helsenter og hjemmetjenesten 

 

Arbeidsmiljø og fravær 

Som IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet 

til å følge opp sykmeldte innenfor rammene 

som IA-avtalen legger, og sykefraværet har 

spesielt fokus i administrative fora. Det totale 

sykefraværet hadde en nedgang fra 7,3 prosent i 

2015 til 6,8 prosent i 2016.  
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Figur 4 Andel sykefravær 
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Diskriminering  
Oppdal kommune arbeider for et inkluderende 

arbeidsliv og ser på mangfold på arbeidsplassen 

som verdifullt i forhold til likebehandling.  

Diskriminering omfatter all forskjellsbehand-

ling, utestenging eller preferanse basert på rase, 

kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell 

legning, religion, politiske synspunkter, nasjo-

nal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende 

forhold, som fører til at man tilsidesetter eller 

går på akkord med likhetsprinsippet. 
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Stabil økonomi 
 

Regnskapet for 2016 ga et netto driftsresultat på 21,1 millioner, noe som tilsvarer en 

netto driftsmargin på 3,6 %. Tilsvarende resultat for hele landet er 3,4 %. Dette er 

bedre enn det vi tok høyde for i budsjettet. Hovedårsakene er bedre skatteinngang enn 

forventet, at øremerkede tilskudd og integreringstilskudd for flyktninger ikke ble brukt 

opp, og at kraftforvaltningen ga et resultat som var betydelig bedre enn forventet.  

Videreføring av god budsjettdisiplin er sentralt i forhold til å sikre et tilfredsstillende 

økonomisk handlingsrom i årene fremover.  
 

 

Tabell 15 Driftsregnskapet. Tall i tusen kroner.  

 Regnskap 

2016 

Budsjett  

2016 

Regnskap 

2015 

Regnskap 

2014 

Driftsinntekter 582 442 545 607 546 395 522 554 

Driftsutgifter -561 685 -535 884 -532 253 -514 579 

Brutto driftsresultat 20 757 9 723 14 142 7 975 

Finansinntekter 9 172 7 325 7 833 11 707 

Finansutgifter -37 963 -38 470 -35 206 -42 099 

Motpost for avskrivninger 29 140 29 257 28 845 28 495 

Netto driftsresultat 21 105 7 835 15 614 6 078 

Netto avsetning til fond -11 424 -7 835 -11 979 -5 946 

Overført investeringsregnskap 54 0 -349 -132 

Regnskapsmessig mindreforbruk 9 626 0 3 286 0 

 

Andre hovedtall: 

    

Investeringer i anleggsmidler 30 634  64 479 36 687 

Bruk av lånemidler 23 466  70 100 19 772 

Omløpsmidler 199 038  200 904 178 481 

Kortsiktig gjeld 64 595  80 591 59 261 

Fondsmidler 103 618  87 714 78 647 

Akkumulert premieavvik 26 847  27 248 31 443 

Langsikt lånegjeld 364 073  381 697 347 897 

 

Figur 5 Fordeling driftsinntekter- og utgifter 
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Tabell 16 KOSTRA-finansielle nøkkeltall 

  Oppdal 

Gruppe 

11 

2016 

Landet 

ex Oslo 

  2014 2015 2016 2016 

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,5 2,6 3,56 2,7 3,5 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,2 2,8 3,62 2,6 4,0 

Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter 3,9 -1,8 5,1 -4,5  -1,8 

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter 5,2 5,0 4,7 3,9 3,6 

Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter 66,6 69,9 62,7 97,7 93,8 

Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter 118,3 117,5 115,5 126,3 114,8 

Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter 16,5 17,0 18,7 14,9 19,5 

Akkumulert regnskapsresultat i % av driftsinntekter 0,0 0,6 - 1,4 1,9 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 7,9 8,5 9,7 4,6 7,1 

 

 

Netto driftsmargin 

Netto driftsmargin er det samme som netto 

driftsresultat i prosent av inntektene. Denne 

størrelsen viser hvor mye av inntektene som 

står igjen etter at driftsutgifter, renter og avdrag 

er betalt. Netto driftsmargin er den mest sentra-

le indikatoren for å måle om kommunen setter 

tæring etter næring. For å sikre forsvarlighet på 

langs sikt, har vi satt som målsetning at den 

ikke skal komme under 1,5 %.  

Figur 7 Netto driftsmargin 

 

Fra 2014 av ble regnskapsreglene endret ved at 

investeringsmomsen ikke lenger skal føres i 

driftsregnskapet. Ved sammenligning mot 

tidligere år bør det også korrigeres for ekstraor-

dinære inntekter. 

En korrigert netto driftsmargin på drøyt 3,6 % 

er klart sterkere enn i de 2 foregående årene, og 

indikatoren har igjen kommet på rett side av 

forsvarlighetsgrensen. 

Gjeldsgrad 

Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor 

betydning for den økonomiske handlefriheten. 

Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor 

mye av inntektene som er bundet opp til renter 

og avdrag. Kommunens langsiktige lånegjeld er 

redusert med 17,6 millioner kroner i 2016.  

Oppdal har markant lavere lånegjeld sammen-

lignet med andre kommuner. Forklaringen er at 

vi betaler lånene ned hurtigere enn maksimal-

grensene, og at vi har klart å frigjøre midler fra 

driftsregnskapet til å dekke en del av investe-

ringskostnadene. 

Figur 8 Langsiktig lånegjeld (eks. pensjon) 
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Fondsbeholdning 

Den samlede fondsbeholdningen økte med 15,9 

millioner kroner siden forrige årsskifte. Om lag 

39 prosent av fondsmidlene er bundet opp til 

bestemte formål i form av øremerkede tilskudd 

eller pålegg om selvkostfond. 

Figur 9 Fordeling fondsbeholdning 

 
 

Investeringer 

I kommuneregnskapet skilles det mellom inves-

teringsformål og driftsformål. I 2016 hadde 

kommunen et middels investeringsnivå. Det ble 

brukt 30,6 millioner kroner fordelt på 54 ulike 

prosjekter. 

Figur 10 Investeringer 

 
 

Budsjettstyring 

Tabell 17 Regnskap og budsjett for enheter og ansvarsområder. Tall i tusen kroner.  

Enhetene: 
Regnskap 

2016 

Budsjett 

2016 

Overskridelse 

2016 

Besparelse 

2016 

%-vis avvik 

2016 

Regnskap 

2015 

Støttetjenester 24 438 25 055 - 617 2 21 840 

Plan og forvaltning 11 170 13 336 - 2 166 16 60 697 

Helse og familie 25 613 25 530 83 - 0 23 748 

Hjemmetjenester 67 543 66 950 593 - -1 65 620 

Sykehjemmet 42 319 40 722 1 597 - -4 39 242 

Aune barneskole 31 809 31 049 761 - -2 26 903 

Drivdalen skole 4 494 4 570 - 76 2 7 911 

Lønset og Midtbygda skole 7 987 8 107 - 120 1 7 036 

Ungdomsskolen 27 852 27 177 675 - -2 25 806 

Kommunale barnehager 11 558 11 705 - 147 1 11 543 

Tekniske tjenester 18 997 18 388 609 - -3 17 890 

NAV 6 372 6 282 90 - -1 6 076 

Sum for enhetene 280 152 278 871 4 408 3 126 -0,5 314 312 

Andre rammeområder:        

Helse- og oppvekstforvaltning 51 576 50 486 1 090 - -2 0 

Tilleggsbevilgningsreserve 955 1 580 - 625 40 1 067 

Politisk styring og kontroll 4 146 3 907 239 - -6 3 938 

Opdal Kulturhus KF 12 001 12 001 - - 0 10 623 

Kirkelig sektor 4 480 4 480 - - 0 4 360 

Totalsum 353 310 351 325 5 737 3 751 -0,6 334 300 

 

For de 12 enhetene var det syv som hadde 

budsjettoverskridelser med til sammen 4,4 

millioner kroner. Av dette ble 3,6 millioner 

kroner dekket over de enhetsvise disposisjons-

fondene. Budsjettbesparelsene for de 5 enhetene 

som ikke brukte opp bevilgningene summerte 

seg til 3,1 millioner kroner (tabell 17 viser 

regnskap før korreksjoner mot de enhetsvise 
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disposisjonsfondene). Disse midlene ble i sin 

helhet avsatt til de enhetsvise disposisjonsfon-

dene.  

 

Administrasjon og forvaltning 

Figur 11 – Andel av netto driftsutgifter 

 

 

KOSTRA-indikatorene viser at Oppdal fortsatt 

har litt lavere administrasjonskostnader enn 

kommuner det er naturlig å sammenligne seg 

med. Kostnadene knyttet til plansaker, bygge-

sak og oppmåling ligger på et relativt lavt nivå i 

forhold til sammenlignbare kommuner.  

I 2016 har Oppdal lavere energikostnader enn 

sammenlignbare kommuner, mens Oppdal 

kommune har høyere energikostnader enn 

landet forøvrig.  

 

 

 

 

Tabell 18 KOSTRA – økonomiske måleparametere administrasjon og forvaltning 

  Oppdal 
Gruppe 

11 

2016 

Landet 

ex Oslo 

2016   2014 2015 2016 

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring pr 

innb. 
4 399 4 693 4 857 5 087 4 759 

Driftsutgifter til plansaksbehandling pr årsinnbygger 219 129 150 192 232 

Driftsutgift byggesak pr. kvm. godkjent bruksareal 99 102 109 124 132 

Driftsutgifter kart og oppmåling pr årsinnbygger 126 113 123 170 170 

Kommunale energikostnader pr innbygger         944          947  958 962 774 

 

Tekniske tjenester 

Figur 12 – Andel av netto driftsutgifter 

 

Vann- avløps- og renovasjonssektoren skal 

være selvfinansierende, noe som betyr at kost-

nadsnivået får direkte innflytelse på gebyrni-

vået. Gebyrnivået i Oppdal ligger markant i 

underkant av gjennomsnittet. 

KOSTRA-indikatorene forteller at driftsutgifte-

ne til Oppdal sine utleieboliger ligger godt over 

sammenligningsgruppen, og det samme gjelder 

gatebelysning og brann- og redningstjenesten. 

Oppdal kommune har hatt en relativ flat utvik-

ling, mens sammenlignbare kommuner har en 

økende trend.  
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Tabell 19 KOSTRA - økonomiske måleparametere tekniske tjenester 

  Oppdal Gruppe 

11 

2016 

Landet 

ex Oslo 

2016   2014 2015 2016 

Årsgebyr for vannforsyning år t+1      2 365       2 365  2 365 3 097 3 391 

Årsgebyr for avløpstjeneste år t+1       2 570       2 588  2 570 3 607 3 782 

Årsgebyr for avfallstjeneste år t+1      2 134       2 342  2 553 2 709 2 656 

Driftsutgift pr km kommunal vei og gate    91 254   103 797  112 922 98 743 135 526 

Driftsutgift til gatebelysning pr lyspunkt     956         966  809 718 709 

Driftsutgift pr kommunalt disponert bolig    55 068     58 608  58 333 43 633 50 059 

Driftsutgift til brann- og ulykkesberedskap pr innbygger        716          893  891 828 744 

 

 

 

Oppvekst 

Figur 13 – Andel av netto driftsutgifter 

 

 

 

Kostnadsnivået i de kommunale barnehagene 

har vært temmelig konstant de tre siste årene, 

og målt pr oppholdstime ligger det nå i under-

kant av gjennomsnittene.  

Driftsutgiftene pr elev i grunnskolen ligger også 

litt over gjennomsnittet.  Lønnsutgiftene, - som 

utgjør rundt 75 % av driftskostnadene, - er 

relativt lave, mens utgifter til skolelokaler og 

inventar og utstyr drar opp nivået. 

Man merker seg at Oppdal har et spesielt høyt 

utgiftsnivå for SFO-ordningen, men at nivået er 

fallende.  

Tabell 20 KOSTRA - økonomiske måleparametere oppvekst 

  

  

Oppdal 
Gruppe 

11 

2016 

Landet 

ex Oslo 

2016 2014 2015 2016 

Driftsutgifter pr korrigert oppholdstime i barnehage 60 60 58 61 61 

Utgift til lokaler og skyss pr barn i barnehage 11 907 11 873 13 450 15 642 16 794 

Driftsutgift pr elev i grunnskolen, herav 111 523 113 672 121 293 117 951 110 479 

  Lønnsutgifter  83 593 85 040 89 151 96 196 89 009 

  Skolelokaler 18 575 18 313 19 158 16 651 16 822 

  Undervisningsmateriell 2 264 1 996 1 747 1 773 1 509 

  Inventar og utstyr 978 1 518 1 446 1 115 1 042 

SFO-utgifter pr bruker 35 912 40 117 37 928 27 995 28 148 
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Helse og omsorg 

Figur 13 – Andel av netto driftsutgifter 

 

 

Oppdal bruker mer penger til kommunehelse 

enn landsgjennomsnittet. Det er spesielt kost-

nadene til helsestasjon og skolehelse som drar 

opp nivået. 

Målt i forhold til antall eldre bruker ikke Opp-

dal spesielt mye penger til omsorgstjenester. 

Utgiftene pr bruker av hjemmetjenester er 

lavere enn i sammenligningsgruppen, men noe 

høyere enn landsgjennomsnittet. Det er verdt å 

merkes seg det lave kostnadsnivået for syke-

hjemmet sammenlignet med de andre kommu-

nene. 

 

Tabell 21 KOSTRA - økonomiske måleparametere helse- og omsorg 

  

  

Oppdal Gruppe 

11 

2016 

Landet ex 

Oslo 

2016 2014 2015 2016 

Driftsutgift til kommunehelse pr innb. 3 944 3 652 3 205 2 822 2 538 

Driftsutgift pr innb. 0-5 år, helsestasjon/skolehelse 14 270 13 252 12 000 11 491 9 785 

Pleie og omsorg pr innb. 80 år og over, netto 311 525 306 884 312 740 380 032 389 664 

Driftsutgift pr mottaker av pleie- og omsorgstjeneste 410 213 391 456 394 585  461 691 404 294 

Driftsutgift pr bruker av hjemmetjenester 264 201 249 476 248 614 302 677 246 322 

Driftsutgift pr plass på sykehjem 969 083 956 733 930 365 1 063 158 1 088 035 

Utgift pr beboerdøgn på sykehjem 2 677 2 639 2 736 3 693 3 292 

Driftsutgift pr sosialhjelpsmottaker 100 752 105 517 108 247 - 95 790 

Nto driftsutgift pr innb. 0-17 år, barnevernstjenesten 5 064 5 422 5 920 9 155 8 877 

Driftsutgift pr barn som er plassert av barnevernet 441 333 501 812 558 062 - 387 659 

 


