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Kapitel 1 Kommunen vår
Rådmannens forord
Nok et år er tilbakelagt, og vi klarer å drive «bedriften» Nord-Odal kommune på en – etter mitt syn – god måte.
Årsmeldingen for 2016 viser en kommune med et omfattende og økende tjenestetilbud. En kommune er en
kompleks organisasjon med mange forskjellige profesjoner, tjenester og et svært komplisert lovverk vi må
forholde oss til. Det er også en lang rekke myndigheter som følger med at vi gjør jobben vår. Antall tilsyn og
revisjoner øker jevnt og trutt. Heldigvis avdekker de få eller ingen alvorlige avvik. Antall klager fra innbyggere
og brukere av tjenester er også veldig lav.
2016 kjennetegnes ved arbeid med store prosjekter og utredninger. Sammen med Odal sparebank arrangerte
kommunen en arkitektkonkurranse for nytt bank/bibliotek/boligbygg i Sand sentrum. Konkurransen ble
gjennomført, vinner kåret og arbeidet fortsatte med kvalitetssikring og prosjektering.
Ombygging av Thorvald Meyers Minde førte til etablering av en ny barnehageavdeling i bygget, samt at både
hjemmetjenesten og helsestasjonen fikk nye lokaler. Av andre større byggeprosjekter det arbeides med, men
som ikke er fullført kan nevnes; Milepelen; nytt hotell med 26 rom, Trygghetsboliger; med 8 kommunale og 12
private boliger, Kommunehuset; ombygging av Eiendom og samfunnsetatens lokaler, tilrettelegging for
utbygging av MAPEI, flytting av NIPRO AS mm.
Innen helse og omsorg har det også vært arbeidet med prosjekter innen velferdsteknologi og avansert
geriatrisk sykepleie. Dette er store tiltak som krever mye av administrasjonen, men som alle er viktige for
utviklingen av kommunen.
En viktig milepel var også at arbeidet med å få på plass et nytt internkontrollsystem ble fullført innen utgangen
av året.
Regjeringens ønske om ny kommunestruktur har også medført mye arbeid for administrasjonen. Det ble
gjennomført nabosamtaler med Eidsvoll kommune, Sør-Odal kommune og fellesmøte med kommunene i
Kongsvingerregionen. Flere utredninger ble gjort og til slutt ble det gjennomført en veiledende folkeavstemning
– parallelt i begge Odalskommunene – 12. september. Rådmannen har sett på endring i kommunestruktur som
en styrking av fagmiljøer og et alternativ til kutt i tjenestetilbudet og har anbefalt kommunesammenslåing.
Resultatet av folkeavstemningen var imidlertid veldig klar; 78,5 % stemte for å stå som egen kommune og 21 %
stemte for en kommunesammenslåing med Sør-Odal. 60 % av de stemmeberettigede deltok. Kommunestyret
vedtok derfor at Nord-Odal kommune skulle bestå som egen kommune. Det nære samarbeidet med Sør-Odal
kommune fortsetter imidlertid som før og videreutvikles.
Sykefraværet har dessverre igjen steget til 10 %, men vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere det.
Antall innbyggere ble redusert med 33 i løpet av året. Rådmannen mener likevel at det er grunn for en viss
optimisme. Det arbeides med tiltak for å styrke næringslivet og å bygge flere boliger. Kommunen tar
samfunnsutviklerrollen på alvor og er framover lent og arbeider aktivt for å skape vekst både i innbyggertall og
for næringslivet i kommunen.

Det er også hyggelig at vi nok en gang leverer et regnskap med et ikke ubetydelig overskudd.

Runar Kristiansen
- rådmann -
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Politiske styrer
Det politiske styringssystemet i kommunen er organisert på følgende måte:

Kommunestyret
25 medlemmer

Formannskap

Kontrollutvalg

7 medlemmer

3 medlemmer

Utvalg for oppvekst
og kultur

De unges
kommunestyre

Utvalg for helse og
omsorg

Administrasjonsutvalget

9 medlemmer

6 medlemmer

9 medlemmer

9 medlemmer

Utvalg for eiendom
og samfunn
9 medlemmer

De sentrale politiske posisjonene ivaretas av følgende personer pr. 31.12.16:
De sentrale politiske posisjonene ivaretas av følgende personer pr. 31.12.16:
Ordfører
Varaordfører
Leder utvalg for oppvekst og kultur
Leder utvalg for helse og omsorg
Leder utvalg for eiendom og samfunn
Leder kontrollutvalg
Leder de unges kommunestyre

Kommunestyret
Arbeiderpartiet
Sosialistisk venstreparti
Senterpartiet
Høyre

Medlemmer
15
2
4
4

Lise Selnes (Ap)
Lasse Weckhorst (Ap)
Lasse Juliussen (Ap)
Tore Ødegård (Ap)
Lasse A. Weckhorst (Ap)
Ole Theodor Holth
Isabell Valentic

Kvinner
4
0
3
1

Menn
11
2
1
3
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Formannskapet
Arbeiderpartiet
Sosialistisk venstreparti
Høyre
Senterpartiet

Medlemmer
4
1
1
1

Kvinner
2
0
0
0

Menn
2
1
1
1

Politiske møter og behandlede saker:
2016
Kommunestyret
Formannskapet
Utvalg for eiendom og samfunn
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for oppvekst og kultur
De unges kommunestyre

Saker
115
108
56
28
32
7

2015
Møter
10
12
6
6
6
3

Saker
91
91
43
19
33
9

2014
Møter
6
9
5
4
6
4

Saker
84
86
53
19
25
2

2013
Møter
6
8
6
5
5
1

Saker
85
78
29
6
27
7

Møter
8
10
5
2
5
2

Kommunestyret er det øverste organ i kommunen og har dermed ansvar for kommunens drift. Gjennom
lovverk og vedtak fattet av kommunestyret, er oppgaver og myndighet delegert til andre folkevalgt organ eller
kommunens administrasjon.
Alle kommunens folkevalgte organ har jevnlig med møter igjennom året.
De behandler og fatter vedtak i mange ulike typer saker. De mest sentrale sakene gjennom året må sies og
være budsjett, regnskap, årsmelding og økonomiplan for de neste 4 årene.
Det har i 2016 som i 2015 vært mye fokus på ny kommunestruktur. Det har vært et tatt samarbeid mellom
formannskapene i Nord-Odal kommune og Sør-Odal kommune. Det er gjennomført en folkeavstemning. Denne
viste at det var et nei flertall for kommunesammenslåing.

Hovedutfordringer/prioriteringer 2017





Regnskap og årsberetning/årsmelding 2016
Budsjett 2018
Økonomiplan 2018-2021
Fokus på innbyggervekst og næringsliv
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Administrativ organisering
Kommunens administrasjon er organisert etter følgende modell pr 31.12.16:

Rådmannen

Servicekontoret

Odal økonomikontor

Oppvekst- og
kulturetaten
Nord-Odal
ungdomsskole

Helse og omsorgsetaten

Eiendom og samfunn

Landbruk og teknisk
forvaltning

2. etg NOS
Kjøkken og vaskeri NOS

Garvik skole

Drift
3. etg NOS

Sand sentralskole

Helseavdelingen

Renhold

Solheim sykehjem
Knapper barnehage

Brann/feier
Nord-Odal legesenter

Mo barnehage
Møllerbakken
barnehage

Hjemmetjenesten Sand
Hjemmetjenesten Mo
Halmhaugen bokollektiv

Sand barnehage

Gardvikåsen bokollektiv
Møllerhuset bokollektiv

Bibliotek
Storbråten bokollektiv
Kultur

Småbruket bokollektiv
NOAO
NAV

Den kommunale tjenesteproduksjonen i Nord-Odal kommune er delt inn i 3 etater med underliggende enheter,
samt stabs- og støttefunksjoner underlagt rådmannen.
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Kommunens ansikt utad

Servicetorget, kommunens ansikt utad

Servicekontoret står for den største andelen av kontakten med eksterne brukere, og avdelingen er kommunens
ansikt utad. Servicekontoret streber alltid etter å være tilstede for både innbyggere og ansatte ved å vise stor
servicegrad og imøtekommenhet.
I tillegg bidrar servicekontoret med servicefunksjoner og støttefunksjoner for de tjenesteytende avdelingene,
arkivtjeneste, sekretæroppgaver for politisk nivå, oppfølging av sosiale medier, bestillerfunksjonen overfor
Hedmark IKT og personaloppgaver.

Digitalisering
I 2016 harkommuneni fokusert på økt digital kommunikasjon og digitalisering. Dette gjennom fokus på sosiale
medier, gode elektroniske arkiver både aktive og historiske og ferdigstillelse av internt kvalitetssystem.
Kommunens utstrakte bruk av Facebook som kommunikasjonsmiddel ut til innbyggere har blitt godt tatt i mot
og antall følgere øker stadig. Både praktisk informasjon og glimt av hva som rører seg hos avdelingene i
kommunen blir delt.
Gode digitale løsninger er viktig for effektiv saksbehandling. Dette har kommunen fått gjennom fullelektronisk
sak/arkiv system samt ferdigstillelse av et stort digitaliseringsprosjekt av historiske eiendomsarkiv. Dette ble
gjort i samarbeid med IKA Opplandene og prosjektet ble feiret behørig i juni 2016. Som første kommune i
regionen er dette noe å være stolte av.
2017 er ett nytt år, det også med fokus inn i den digitale hverdagen. Kommunen vil fortsette med utvikling av
gode løsninger utad mot innbyggere, med blant annet økt fokus på flere elektroniske skjema med en ny og
forbedret løsning. Sending av elektronisk post via KS SvarUt og Sikker digital post vil også være et fokusområde.
Kommunen ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og innfører nytt rekrutteringssystem i 2017. Sosiale medier
vil fortsatt være en viktig brikke for samhandling med våre innbyggere, et sted hvor de kan henvende seg for
spørsmål og rask informasjon. Servicekontoret ønsker å være en synlig avdeling internt og eksternt, noe våre
digitale mål vil bidra til samtidig som det er åpne dører og hjelp gis via telefon og ved skranke.
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Kapitel 2 Samfunnsutvikling
Vekstog utvikling er helt sentralt for å nå målenefor hvordanvi ønskerå
ha det i Nord-Odalfremover.
Det er bred enighet om at vi sammenmå leggetil rette for flere
arbeidsplasserog økt bosettinggjennomen bevisstsatsing.
Planstrategi2017-2020og planprogramfor kommuneplanenssamfunnsdel
er lagt ut til høring.I tillegg til å prioritere hvilke planer som skalutarbeides
angisdet satsingsområderframover.

Strategiskesatsingsområder:

Kompetanseog
næringsutvikling
Levendeog attraktive
tettsteder

I 2028 er det:
Etablert flere arbeidsplasser
i regionen
Flere sysselsattemed høyere
utdannelseog flere
sysselsattetotalt
Vekst i de strategiske
satsingsområdenebioøkonomi, industri, bygg &
anlegg og logistikk
Bedre balansemellom inn/ut pendling
Reduserteklimagassutslipp
Flere som tar høyere
utdanning
Er Sand sentrum fortettet
med bolig og næring

Mangfoldog inkludering

Har innbyggertallet økt
Er det flere
unge/barnefamilier

Livsmestringhele livet
Sikker,effektiv og
bærekraftigkommune

Er det et bredere handels- og
servicetilbud
Er det mindre
handelslekkasjer
Er det flere
turister/besøkende
Er det mindre bi lbruk

Behovfor variert boligtilbud
Kommunenhar de sisteti årene hatt en beskjedenbefolkningsvekstog
økendegjennomsnittsalder.I 2016var det en nedgangi folketallet på 31
personer. For at folketallet skaløke er det viktig at kommunenleggertil
rette for en variert boligstrukturog at Sandsom tettsted styrkes slik at det
bedrer grunnlagetfor handelsvirksomhetog redusererhandelslekkasjen.

Er flere i aktivitet i arbeid
eller under utdanning
Har alle mulighet til å delta i
aktiviteter uavhengig av

økonomi

Byggeaktivitetenhar vært lav i mangeår men tok segkraftig opp i 2016
med igangsettingav hele 31 boliger,hvorav20 leiligheter.Det er samtidig
igangsattbyggingav 9 fritidsboliger.I de fire foregåendeår ble det til
sammenligningigangsatt10 boliger totalt.
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Det er gjennom kommuneplanens arealdel avsatt flere områder for spredt bebyggelse og boligfelt i grendene. I
disse boligfeltene er det fortsatt over 30 ledige tomter. De siste årene ser vi en tendens til økt etterspørsel
etter boliger/leiligheter sentralt på Sand. Det er derfor igangsatt arbeid med kommunedelplan Sand for å legge
til rette for økt utbygging i sentrum og prosjektering av nytt bank, bibliotek og leilighetsbygg pågår for fullt.
Det arbeides også med andre prosjekter for å øke tilbudet av boliger i kommunen.

Positiv utvikling i felles arbeidsmarkedsregion
Vekst i innbyggertall og vekst i arbeidsplasser henger sammen. Kongsvingerregionen hadde samlet en vekst i
antall arbeidsplasser i 2016. Antall arbeidsplasser i kommunen har økt med 110 siden 2005, men det er fortsatt
et stort behov for flere arbeidsplasser både lokalt og i regionen. Nord-Odal kommune jobber regionalt
gjennom Byregionprosjektet og lokalt med å tilrettelegge for vekst i næringslivet. Granerud industriområde
planlegges utvidet med ca 450 daa. Reguleringsarbeidet er igangsatt.
Nord-Odal har, som et unntak i regionen, en bedrift med et eget FoU-senter. Store deler av kommunens
næringsliv er et resultat av knoppskyting og tjenesteetterspørsel fra denne bedriften. Det er gledelig at Mapei
utvider, noe som gir grunnlag for mer enn 40 nye arbeidsplasser i årene som kommer. Kommunen har lagt til
rette for denne satsingen gjennom en rekke aktiviteter. Blant annet er ny reguleringsplan vedtatt og bygging av
ny veg til boligområdet på Nedre Halmhaugvegen er igangsatt. Det arbeides også med støyreduserende tiltak
for naboene til bedriften.
Kommunens ombygging av
Milepelen motell til hotell ble
igangsatt i 2016. En utvidelse til
26 dobbeltrom og møterom
med moderne utstyr og plass til
30 personer, samt nyoppusset
oppholdsrom/stue vil ha stor
betydning både for eksisterende
næringsliv og for
reiselivssatsingen i kommunen.

Infrastrukturforbedringer
Nord-Odal kommune fikk i 2016
tildelt 7,1 millioner fra Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet til
bredbåndsutbygging i området
ved Råsen og Toner-Fjell-Bunes.
Telenor, som vant anbudet, vil i
tillegg bygge ut i Sand.
Utbyggingen kommer til å omfatte ca. 440 adresser for jordanlegg og ca. 459 for lufteanlegg. Det forventes ca.
35 800 meter maskingraving av grøft, annen graving ca. 1 300 meter og strekking av luftkabel ca. 33 000 meter.
Det er søkt om nytt tilskudd i år, for å kunne fortsette utbygging i andre dele av kommunen.
Nord-Odal kommune og Hedmark Trafikk gikk sammen om et prøveprosjekt for bussrute mellom Sand og
Eidsvoll stasjon i 2016 med 4 avganger morgen og 4 avganger ettermiddag. Tilbudet er nå i fast drift.
Kommunen viderefører satsingen på utvikling av digitale tjenester i kommunen, gjennom fullelektronisk
saksbehandling, kartløsninger og selvbetjeningsløsninger.
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Beredskap
God kommunal beredskap er en forutsetning for en velfungerende nasjonal beredskap. Fjorårets tilsyn med
kommunens beredskapsarbeid viste at vi har et godt oppdatert planverk og at vi har gjennomført øvelser.

Miljø og grønn drivkraft.
Nord-Odal kommune skal være med å bidra til å nå de nasjonale- og regionale målene om å kutte i
klimagassutslippene. Kommunen jobber med klimatilpasning for å forebygge og håndtere de konsekvenser
klimaendringene fører til. Det er nedsatt en interkommunal arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide en
strategi for miljø og klima. Arbeidet skal knyttes opp mot regionens næringsarbeid med grønn drivkraft i fokus.
Sammenlignet med 2015 så har energiforbruket i kommunens bygningsmasse blitt redusert fra 200 kwh pr. m2
til 190 kwh pr.m2. De største reduksjonene er gjort ved Nord-Odal sykehjem som følge av gjennomførte ENØK
tiltak og ved Sandbo som ett resultat av grundig analyse og oppfølging fra byggdrifterteamet.
Som følge av det grønne skifte er det et økende fokus på bruk av tre i nye byggeprosjekter. Kommunen følger
opp denne satsingen ved bygging av det nye bank, bibliotek og leilighetsbygget i Sand sentrum.

Folkehelesprofil med stort potensiale
Nord-Odal har klare folkehelseutfordringer.
Forventet levealder er nesten 2 år lavere enn
landsgjennomsnittet. Målet med kommunens
samlede innsats innen oppvekst, omsorg og
samfunnsutvikling er å påvirke folkehelsen positivt.
Gjennom bevisst satsing i skole/barnehage,
tilrettelegging for mindre bilbruk gjennom
arealplaner og støtte til frivillige organisasjoner og
gjennom Frisklivsentralen kan kommunen bidra til
en positiv utvikling. Utbygging av kunstgressbane
med tilhørende garasjeanlegg på Prestberget i
2016 legger forholdene bedre til rette for aktiv
idrettsutøvelse.
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Kapitel 3 Kommunensom arbeidsgiver
Personalpolitikk
Kommunestyrethar det overordnedearbeidsgiverans
varet for de ansattei kommunen. Dette er delegert til
administrasjonenog ivaretasav kommunensledelse.
Det er utarbeidet retningslinjersom sier noe om hvordanarbeidsgiveransvaret
skalivaretas.Særligsentralt er
de arbeidspolitiskeretningslinjene. Kommunenhar ikke en overordnetarbeidsgiverstrategi.

Medbestemmelse/tillitsvalgte
De ansattehar flere arenaerhvor de utøver medbestemmelse.
Det er faste møter mellom arbeidsgiverog arbeidstakerorganisasjonen
sentralt i kommunen.Påavdelingeneer
det møter med leder og tillitsvalgt.
I arbeidsmiljøutvalgetog administrasjonsutvalgeter ogsåde ansatterepresentert.Dette er to viktige arenaer
hvor de ansattekan benytte sin mulighet for medbestemmelse.
Medarbeiderundersøkelsen
er et annet viktig områdehvor ansattekan gi uttrykk for sinemeninger.Det er ikke
gjennomførtnoen medarbeiderundersøkelse
i 2016.
Det har i løpet av 2016 vært gjennomførtflere forhandlingermed tillitsvalgte i forhold til krav om faste
tilsettinger i henhold til arbeidsmiljøloven.Forhandlingenetyder på at flere ansatteønskerøkt stillingsprosent.

Rekruttering
Nord-Odalkommunehar følgendealderssammensetning
på sinefaste ansatteper 31.12:
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Gjennomsnittsaldereni per 31.12.2016er litt i underkantav 50. Den er forholdsvishøy.
Det har vært liten variasjoni tallene i aldersgruppenopp til og med 34 år i perioden.Det er imidlertid positivt at
det i 2016har vært en økningi antall ansattei gruppen20-24 år. Tabellenviserat kommuneni løpet av de
nesteårenevil ha behov for å rekruttere ny arbeidskraft.
Nord-Odalkommunehar per i dag mangedeltidsansatte.Flereav disseønskeren høyerestillingsprosent.Det
er positivt med en slik utvikling med hensyntil kommunens behovfor arbeidskraftframover.Økt fokus på faste
og større stillinger har sannsynligvismedført at flere ønskerdette.
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I løpet av 2016 har kommunen ved utlysning av stillinger, klart å tilsette personer som fyller kravene til
stillingen. Ved rekruttering merker kommunen konkurranse fra nabokommunene. Det er færre søkere til
stillinger hvor det er krav om utdanning utover videregående.

Sykefravær
Legemeldt fravær:
2012

2013

2014

2015

2016

1. Kvartal

10,40 %

8,90 %

8,80 %

10,10%

10,10 %

2. Kvartal

9,00 %

7,30 %

6,10 %

7,00 %

8,60 %

3. Kvartal

6,80 %

5,40 %

4,30 %

5,70 %

5,50 %

4. Kvartal

9,10 %

7,20 %

7,00 %

9,60 %

9,10 %

Hele året

8,70 %

7,40 %

5,90 %

7,90 %

7,90 %

Siden 2012 har det legemeldte sykefraværet sunket frem til og med 2014. Sykefraværet gikk i 2015 opp noe i
forhold til de to foregående årene. Fraværet i 2016 er på samme nivå som året før. Det blir derfor viktig å følge
med på sykefraværet fremover.
Kommunen har fokus på sykefraværsoppfølging og det lages oppfølgingsplaner med den enkelte ansatte som
er sykemeldt utover en måned. Det ble også i 2016gjennomført to samlinger på slutten av året med fokus på
IA-arbeidet. Ledere, tillitsvalgte og verneombud var med på felles opplæring.

Egenmeldt fravær – antall dager:
2012

2013

2014

2015

2016

1. Kvartal

659

768

539

530

601

2. Kvartal

370

443

359

351

360

3. Kvartal

279

326

282

265

288

4. Kvartal

534

424

393

483

701

Hele året

1 842

1 961

1 573

1629

1950

Det egenmeldte fraværet har de to siste årene hatt en oppgang. Det er et mål at de ansatte skal bruke
egenmeldt fravær i større grad da det viser seg at legemeldt korttidsfravær ofte blir lengre enn om ansatte
benytter egenmeldinger.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Verneombudene er sentrale i arbeidet med HMS. Det var i 2016 none nye ledere og verneombud. De har alle
gjennomført grunnopplæring.
Arbeidsmiljøutvalget er et viktig organ i forhold til HMS arbeidet. AMU har fått meldt inn behov for tiltak i 2016
fra avdelingen og har fattet vedtak om tildeling av midler. Tiltakene som meldes til AMU er kommet frem som
behov i forbindelse med vernerundene. AMU hadde i 2016 kr. 90 000 til disposisjon som fordeles. Noe av
midlene er også benyttet til å vedlikeholde treningsrommet som alle ansatte kan benytte.
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Arbeidsgiver- og seniorpolitikk
Lønnspolitikk
I 2016 var det et hovedoppgjør ved de sentrale forhandlinger. Den økonomiske rammen ble på 2,4%
(årslønnsvekst). Det ble også ved dette oppgjøret gjort en del endringer som skal gjennomføres over en to
årsperiode. Minstelønnsordningen ble fjernet og det har i stedet kommet en garantilønn. Det er også innført
lønnstillegg for ansiennitet. Det er også gjort en stor endring da kapitel 4 ikke lengre er delt i to tabeller (lærere
og andre). Omleggingen har medført at lærerutdanning og annen utdanning likestilles når det gjelder lønn. Det
er varigheten på utdanningen som er avgjørende for hvilken garantilønn som skal legges til grunn.
Det ble også opprettet en ny gruppe ledere i kapitel 3.4.2. Det er gjennomført forhandlinger om de ansatte som
skal tilhøre denne gruppen.
Det er for sentralt hold avtalt at det skal utarbeides lokale retningslinjer for å redusere deltidsstillinger. Det er
satt ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med disse.
Det er gjennomført lokale forhandlinger i kapitel 3 og 5. Det var ingen lokale forhandlinger i kapitel 4.
Forhandlingene ble gjennomført uten brudd.

Seniortiltak
Ved sentrale forhandlinger har det blitt avtalt at kommunene kan lønne pensjonister med pensjonistlønn.
Dette er positivt i forhold til at denne lønnen ikke medfører at de får reduksjon i sine pensjonsutbetalinger i fra
KLP. Kommunen synes dette er en god ordning som benyttes i forhold til behov for vikarer.
Kommunens særskilte seniortiltak ble avviklet i 2014. Imidlertid benytter kommunen seg av den muligheten
som er avtalt sentralt, hvor personer over 67 år kan arbeide på pensjonistlønnsvilkår.

Tilsyn
I 2016 har det ikke vært gjennomført noen tilsyn i forhold til kommunens rolle som arbeidsgiver.
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Kapitel 4 Økonomisk utvikling og resultat
Årsregnskap
Regnskap
2016

Justert
budsjett
2016

Regnskap
2015

Regnskap
2014

-16 131
-25 755
-44 117
-182 570
-9 686
-2 137
-100 053
-14 484
0
-394 933

-16 792
-25 893
-30 196
-181 670
-22
-2 207
-96 261
-14 422
0
-367 464

-18 085
-23 401
-40 949
-175 574
-13 753
-2 827
-94 709
-14 418
0
-383 715

-17 987
-23 405
-36 492
-181 195
-2 456
-2 388
-89 306
-14 449
0
-367 678

214 332
54 070
45 217
33 541
26 566
12 560
459
386 745

209 742
56 489
44 396
37 089
21 825
10 694
0
380 235

202 092
51 020
41 557
31 679
21 939
11 704
0
359 991

189 512
50 909
44 195
28 708
25 710
10 730
0
349 764

Brutto driftsresultat

-8 188

12 770

-23 724

-17 914

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteutgifter, provisjoner og andre fin. utg.
Tap på finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Resultat eksterne finanstransaksjoner

-3 601
9 530
0
10 741
344
17 014

-3 726
10 473
0
8 516
0
15 263

-3 348
9 771
0
9 696
180
16 300

-3 454
12 016
0
8 719
97
17 378

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

-12 560
-3 734

-10 694
17 340

-11 704
-19 129

-10 730
-11 266

Bruk av avsetninger
Avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (+/-)

-31 606
20 301
-15 039

-32 108
14 767
0

-22 144
25 949
-15 325

-6 528
4 396
-13 398

Tall i hele 1000 kr

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår tj.prod
Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
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Driftsregnskap
Nord-Odalkommunehaddei 2016 ett netto
driftsresultat på 3,7 mill.kr. Dette t ilsvarer 1 % av
kommunensdriftsinntekter i 2016.I 2015 var
resultatet 5,2 %.
Til sammenligninger dette 3 % lavereenn
Hedmark, hele landet (uten Oslo)og 3,4 % lavere
enn vår nabo kommune,Sør-Odal.
Kommunenbør etterstrebe resultat som er høyere
enn 1 % av sine inntekter. Tekniskberegningsutvalg anbefalerminimum 1,75 % i resultat av
inntektene.

Driftsresultati % av driftsinntekter

%

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
Nord-Odal

Hedmark

Landetuten Oslo

Sør-Odal

Det vil fortsatt væresærdelesviktig å videreføre
den sterkeog megetgodebudsjettdisiplinensom
utvisesute i enhetene.
Tall i
tusen

Frie inntekter

60000

Frie inntekter i kroner per innbygger

50000
Frieinntekter ble i 2016 kr 55.416,- per innb. i
Nord-Odal(midler kommunendisponereruten
andre føringer fra staten enn lover og regler).
Sammenlignetmed 2015 økte dette med 2 740 kr,
økningen tilsvarer13,9 mill.kr.
Nord-Odaltildeles mer enn gjennomsnitteti
Hedmarkviserog landet (uten Oslo).Sammenlignet med Sør-Odal kommunefår Nord- Odalkr
4 812 mer per innbygger. Dette skyldeshøyere
utgiftsbehov,bl.a. har Nord-Odalvesentligflere
innbyggereover 80 år og fler PUover 16 år.
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Økonomiskstatus per 2016
Nord-Odalkommunehar siden2013 hatt positive
resultater. Kommunens«sparekonto»ble i 2016
styrket med 1,5 mill. kr. som overføres
disposisjons
fond.
Med oppspartemidler fra tidligere år blir saldopå
disposisjonsfondet11,7 mill.kr. Ensparekontosom
kommer godt med til å dekkefremtidige
variasjoneri driftssituasjonen.

Tall i
tusen

Utviklingdisposisjonsfond
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0

Side 15

Årsmelding 2016 – Nord-Odal kommune

Prioriteringer av kommunensressurser
Diagrammenenedenfor viser hvordankommunenprioriterer sineressurseri 2016. Av kommunenstotale
utgifter i 2016 det brukt 39 % innenfor området pleie og omsorgmensdet ble brukt 17,6 % innenfor
grunnskole.Samletsett utgjør dette 56,6 % av alle utgifter.
Til sammenligningmed Hedmarkog landet (uten Oslo)og Sør-Odalkommunebenyttesdet mer til pleie og
omsorg.Nord-Odalkommunebenytter nestentilsvarendeandre kommuneri Hedmarkpå grunnskole,men
mindre til grunnskolesammenlignetmed landet (utenom Oslo)og Sør-Odalkommune. Årsakener 42 % flere
eldre over 80 år enn landssnittet,men færre barn enn landssnittet.

Netto drfitsutgifter pleie og omsorgi %av kommunensnetto utgifter

Netto drfitutgifter grunnskolei %av totale netto driftsutgifter
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Administrasjonskostnader
Nord-Odalhar høyeadministrasjonog styringskostnader,en trend sum utviklet segytterligere i 2016.
Kommunenbrukte 5 127 kr. per innbyggerpå administrasjonog styring 2016,mot 5 086 i 2015.Sliksett er
økningkun 0,8 %.Videreer utgiftsbehoveti Nord-Odal10 % høyereenn landsnittet, da er det naturlig at også
administrasjonskostnadene
er høyere.
Til sammenligningmed Hedmark,landet (uten Oslo)og KongsvingerliggerNord-Odalhøyere,men lavereenn
Sør-Odalkommunemed 5 785 kr. per innbygger.

Netto driftsutgifter til administrasjonog styring i kroner per innbygger
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Investeringer
Kommunensinvesteringeri 2016 var på 51,4mill.
kr. Enbetydeligøkningmot de to forutgåendeår.
De størsteinvesteringenegjennom2016var:

InvesteringsoversiktNord-Odal kommune2013-2016

30,0

Adm/Stab

25,0
Eiendomog samfunn

20,0

Trygghetsboliger,14, 7 mill. kr
Boligertil utleie, 8 mill. kr
Kunstgressbane
Dalen,7,5 mill. kr
Utbyggingmotell Milepelen,3,9 mill. kr

15,0

Helseog omsorg

10,0
Oppvekst/Kultur

5,0
0,0
2014

2015

2016

Oppvekst/Kultur/Helse
og omsorg

Finansforvaltning
Totale lån Nord-Odal kommune
Total lånegjeld for kommunenvar ved utgangenav
2016,379, 3 mill. kr., en økningmed 33.2 mill. kr
fra 2015.Økningenskyldesøkte investeringer
sammenlignetmed tidligere år.

Nord-Odalkommune- historisk utvikling lånegjeld2014 - 2016

400
380
360
340
320
300

Fordelingav låneportefølje
Nord-Odalkommuneslån er fordelt mellom fast og
flytende rente i samsvarmed kommunens
finansreglement.
Låneporteføljenbør ha en fastrenteandelpå 20 %
og maksimum70 % fastrenteandelmed maksimum
bindingstidpå 5 år.
Vedårsslutt i 2016 er andelenlån med fast rente
36,4 %, resterendeer flytende og kommunen
overholderfinansreglementet.

63,60
%

36,40
%

Flytenderente
Fastrente
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Netto lånegjeld per innbygger
For Nord- Odalutgjorde netto lånegjeldper innbygger82 198 kr i 2016,en økningpå 14 137 kr fra 2015.
Lånegjeldenhar økt hvert år siden2012.
Netto lånegjelder høyere enn de fleste sammenlignbare kommunermed ca. 15-20 000 kr sett bort fra Sør-Odal
kommunesom har en lånegjeldper innbyggerpå 55 618.
Netto lånegjeldi kroner per innbygger

100000
80000
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60000

Hedmark

40000

Landetuten Oslo

20000

Sør-Odal

0
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Kapitel 5 Tjenesteområde Oppvekst og kultur
Oppvekst og kultur gir tjenester innen barnehage i tråd med barnehageloven, grunnskole og voksenopplæring
etter opplæringsloven. Avlastning og støttekontakter i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven, kulturtilbud
(inkl.kino og idrett) i tråd med kulturloven og folkebibliotektjenester på Sand og i Bruvoll fengsel etter lov om
folkebibliotek.

Overordnede fokusområder
Den største målgruppa i sektoren er barn og unge, selv om tjenestene innenfor kultur og folkebibliotek handler
om alle innbyggerne i kommunen.

Barnehage
I 2016 ble barnehagevirksomheten på Hamninga avsluttet i juni og 2 nye avdelinger åpnet i T.Meyers minne
1.august , som utvidelse av Sand barnehage. Sand barnehage har dermed 6 avdelinger med over 80 barn. De
nye lokalitetene er lyse og fine og har bidratt til å samle Sand barnehage til «ett rike».

To nye barnehager i bygget T. Meyers minne

Mo barnehage trenger utvidelse og bygningsmessige forbedringer og det ble i 2016 vedtatt å hente ekstern
bistand for å se på hvilke muligheter som finnes for barnehagen.
Alle barnehagene har fortsatt arbeidet fra 2015 med språkutvikling i barnehagen. I tillegg har det vært felles
fokus på oppvekstmiljøet knyttet til utestenging og mobbing. Det jobbes godt med forebyggende tiltak i alle
barnehagene, i samarbeid med foreldrene og FAUene.

Skole
Skole er det største tjenesteområdet i Oppvekst og kultur. Elevtallet er ganske stabilt totalt, men varierer på
skolene fra år til år pga. årskullvariasjoner.
Sand sentralskole fikk solavskjerming i 2016 og Garvik skole fikk «nye» klasserom etter intern oppussing, der
små klasserom ble slått sammen til større, mer hensiktsmessige undervisningsrom.
Garvik skole fikk ny rektor i august 2016 og Sand sentralskole takket av assisterende rektor til jul.

Side 19

Årsmelding 2016 – Nord-Odal kommune

Kultur for læring
Alle skolene og kommunene i Hedmark fylke deltar i fylkesmannens utviklings- og forskningsprosjekt kalt Kultur
for læring. Prosjektets overordnede mål er å øke elevenes læringsutbytte og resultater og sikre at flest mulig
gjennomfører videregående opplæring. Elever, foreldre og ansatte deltok i en stor kartleggingsundersøkelse i
november/desember og Nord-Odal kunne vise til hele 98 % svar. Dette er utrolig flott og gir kommunen
verdifullt datagrunnlag å bygge videre utvikling på. En stor takk til alle som har bidratt!

Bibliotek
Biblioteket ble flyttet til midlertidige lokaler i
Milepelen i juni 2016 som følge av utvidelsen av
hotelldelen i Milepelen.
Kommunestyret vedtok før jul 2016 bygging av nytt
bank- og bibliotekbygg. Prosjektet er godt i gang og
det forventes nytt bygg før januar 2020.

Midlertidige lokaler i påvente av nytt bygg.

Kultur
Store deler av 2016 var viet idrett; etableringen av ett idrettslag, regional plan for idrettsanlegg og anlegget på
Prestberget.
I tillegg ble Fylkesmønstringen i Ungdommens kulturmønstring (UKM) gjennomført på en utmerket måte bl.a.
ved hjelp av stor innsats fra frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner. En stor felles dugnadsinnsats som er
blitt lagt merke til utenfor Nord-Odal kommune.

Kino
Kinoen har vært godt besøkt i 2016. Investeringen i popkornmaskin har vært et positivt bidrag.
Kinoen kjøres ved hjelp av 3 unge jenter i samarbeid med kulturavdelingen og dette fungerer godt.
Det har i 2016 vært mange gode filmer på lerretet som har trukket publikum.
Samarbeidet mellom biblioteket og kulturavdelingen har bidratt til flere arrangementer, bl.a. i forbindelse med
den kulturelle spaserstokken. Dette samarbeidet videreføres i 2017 , for eksempel gjennom prosjektet film og
bok.
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Mål for sektoren
Oppvekst og kultur har ikke egne overordnede målsettinger felles for etaten. Målsettingene fremkommer av
tjenesteområdenes planer. For oppvekst og kultur er det i første rekke Oppvekstplanen som gjelder og den skal
revideres i løpet av 2017.
Nulltoleranse for mobbing og krenkelser i skolene er vedtatt av De unges kommunestyre (DUK) og videreført
gjennom et vedtatt felles forpliktende manifest.

Prosjekter for området
I 2016 har det vært brukt mye tid og ressurser på følgende prosjekter:
















Kultur for læring (omtalt tidligere i dokumentet).
Vurdering for læring, Statlig prosjekt med mål å bedre vurderingspraksisen i skolene.
Godt miljø i barnehagene, vennskap og sosial kompetanse.
Implementering av Gausdal modellen i barnehagene. Omhandler sammenhengen mellom motorisk og
kognitiv utvikling hos barn.
Videreføring av Mind the Gap. Utvikling av prosedyrer knyttet til bekymringsfullt elevfravær i skolene.
Prosedyrene ses også i sammenheng med tilstedeværelse i barnehagen for barnehagebarna.
Felles lese- og skriveopplæringsplan for barneskolene. Blir videreført for å se på sammenhengen med
språkarbeidet i barnehagene.
Plan for overgang barnehage -skole og barneskole-ungdomsskole. Revidering.
Oppstart felles IKT-plan for barnehage og skole. Fullføres i 2017.
KF kvalitetssystem for kommunen, inkl.delegeringsreglement.
Innføring av Windows 365 i skolene og barnehagene.
Ny hjemmeside for kommunen og enhetene.
Naturlig leselyst (Bibliotek og kultur).
Film og bok.
Nytt bank- og bibliotekbygg.
Nye avdelinger/lokaler Sand barnehage.

Utfordringer
Oppvekst og kultur har en utfordring med å sikre nok ansatte med den kompetansen som kommunen trenger.
Nye kompetansekrav for lærerne krever videreutdanning for mange lærere i bl.a. norsk, engelsk og matematikk
og det er utfordrende å skaffe vikarer som har den nødvendige kompetansen.
Det er også utfordrende å klare å holde tritt med alle endringene som skjer på barnehage- og skoleområdet
pga. kapasiteten i administrasjonen. Nye statlige planer og lovendringer krever et kommunalt apparat til å
håndtere og implementere endringene i organisasjonen.
Stadig flere barn og unge trenger særskilt tilrettelegging av tilbud i hverdagen. Dette er krevende både
økonomisk og personalressursmessig. Flere trenger individuell oppfølging på tvers av etatene og fordrer et godt
tverrfaglig samarbeid på systemnivå.

Barn og unge er fremtidens arbeidskraft og samfunnsutviklere. Derfor er det avgjørende at vi gir
dem de beste vekst- og utviklingsvilkårene nå, slik at de blir istand til å mestre livene sine.
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Kapitel 6 Tjenesteområde Helse og omsorg
Felles for etaten
Det er veldig godt samarbeid innad i etaten. Alle bidrar når det oppstår behov for hjelp ett sted. Samarbeidet
med frivillige lag og organisasjoner i kommunen fungerer bra. De gir et mangfoldig og variert tilbud til brukerne
av tjenesten. Underholdning med sang og musikk er populært på sykehjem og bosentere. Hvert år markeres
med «frivilligmiddag» ved Mo bosenter.

Sykehjemmene

Facebook som informasjonskilde viser at livet på sykehjem er mye mer enn pleie

Hjemmetjenesten og sykehjemmene har merket stor pågang av pasienter med hjelpebehov.
Korttidsopphold har økt fra 48 til 73, mens innleggelser ved sykehjemmet har økt henholdsvis med 63, 100 og
149 for årene 2014,2015 og 2016. Hovedårsaken er at 2 plasser er benyttet til 8 personer med rullerende
avlastning. Solheim har hatt 8 innleggelser i 2016.
Kommunen har deltatt i en stor nasjonal forskning vedrørende demens. Alt personale har deltatt i opplæring.
Spesielt for Solheim som ble aktiv utprøvingsavdeling. Solheim var ikke i kontrollgruppen slik som de øvrige
deltakerne.
Det har vært økning i betaling til sykehus på grunn av mangel på korttidsplasser. Pasientene var for syke til å
kunne motta pleie i eget hjem.

Utfordringer




Bruk av bad for korttidspasienter.
Behov for å ta i bruk trygghetsboligene.
Kommunebarometeret viser dårlig score på grunn av lav andel fysioterapi og legeårsverk, men viser
bra resultat på antall legekonsultasjoner til pasientene.
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Kjøkken og vaskeri
Kjøkkenet lager mat til ca. 120 personer hver dag og tar i mot internbestillinger fra alle avdelinger i kommunen
ved ulike arrangementer. Det jobbes kontinuerlig med å bedre/utvikle tilbudet til bruker gjennom møter,
brukerundersøkelser, ønsker, etc. De ansatte takler endringer og utfordringer på en utmerket måte.
Vaskeriet har vist stor fleksibilitet med hensyn til økte mengder klær til vask.

Utfordringer



Gammel maskinpark ved kjøkken og vaskeri.
Utvidelse av produksjonen ved opprettelse av 8 plasser ved trygghetsboligene.

Hjemmetjenesten
2016 var et hendelsesrikt år for hjemmetjenesten. Innflytting i nye lyse og flotte lokaler i Thorvald Meyers
Minde var en stor oppgradering fra de gamle lokalene, både når det gjelder størrelse og utforming. I tillegg
kjøpte kommunen inn 8 nye Caddyer med romslige bagasjerom med plass til nødvendige hjelpemidler.
Tjenesten har en årrekke leaset tjenestebiler. Man håper egne biler skal bli billigere for tjenesten selv om
hjemmetjenesten har fått flere oppgaver knyttet til bilhold, som man ikke hadde da man leaset og det tar mye
tid.
Tjenesten har deltatt i ett regionalt prosjekt vedrørende velferdsteknologi. Det var nyttig erfaring, men enkelte
produkter er arbeidskrevende og krever mye oppfølging.
Hjemmetjenesten behandler alle søknader om sykehjemsplass, botilbud og alle meldingene vedrørende
pasienter på sykehus. Tjenesten belastes alle utgifter ved overliggerdøgn på sykehuset kr 4.505/døgn med et
budsjett på ca. 120.000 i 2016.
I løpet av året er det tilsatt 1 fraværsvikar i 100 % stilling (sykepleier) og 8 stk i 70 % stilling (5 sykepleiere og 2
omsorgsarbeidere og en ufaglært). Bakgrunnen var 8 helge stillinger koblet sammen med midler på
fraværsbudsjettet. Dette grepet har medført bedre kontinuitet for pasientene, færre personer å forholde seg
til, kompetansen i sum på avdelingen har økt, det er større forutsigbarhet for ansatte og en sparer mye tid på å
ringe etter vikarer.

Utfordringer







Det er venteliste på sykehjemsplass.
Etterspørsel etter dagtilbud for hjemmeboende demente.
Økte kompetansekrav på flere nivåer. Pasientene er tidligere utskrivningsklare enn før, med større
behov for tekniske sykepleieroppgaver og tettere oppfølging.
Departementet kommer stadig med nye pålegg om oppfølging av pasienter (for eksempel ernæring,
vurdering av demens og nå økonomiske forhold) områder som er særdeles utfordrende og
tidkrevende.
Stor forventning til opprettelse av spesielle fagteam for alle typer sykdomsgrupper.
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Tjenester for funksjonshemmede
NOAO har ansvar for dagtilbud, støttekontakter,
brukerstyrt personlig assistent (BPA), og oppfølging
av hjemmeboende brukere. NOAO bistår med
transport fra kjøkken og vaskeri.
Det er registrert 42 personer med
utviklingshemming. I bokollektivene er det 28
boligenheter. Beboerne har tilbud om ulike
dagtilbud. Bokollektivene og NOAO har et utbredt
samarbeid, og deler personell ved behov. Personell
ved noen bokollektiv gir også tjenester til
hjemmeboende.

Budsjett 2016 ble videreført med små endringer
fra 2015. Til sammen gikk tjenesten med 1,2
millioner i overskudd. Dette skyldes god
budsjettdisiplin, ubrukte støttekontakttimer og
innsparing redusert bemanning ved sykefravær.
Bilde fra utflukt med NOAO

Utfordringer






Beboerne er blitt eldre og krever økt bistandsbehov.
Tjenesten har to ressurskrevende brukere med 1:1 bemanning.
To beboere har vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjeneste-loven.
En ledig leilighet er blitt benyttet av hjemmetjenesten pga. mangel på sykehjemsplasser.
Kompetanse/utdanning hos personalet. Det er få vernepleiere og fagarbeidere i tjenesten. Dette
skyldes blant annet mange små stillinger og at stillinger bruker personell med økt stilling etter AML §
14-4A og § 14-9.
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Helseavdelingen
Kommuneoverlege er ansatt i 40 % stilling uten å ha fastlegehjemmel. Dette medfører større fokus på
miljørettet helsevern.

Utfordringer


Opprettelse av interkommunalt miljørettet ingeniør, slik vi hadde tidligere.

Helsestasjonen
Helsestasjonen er godt fornøyd med nye lokaler i 2016. Det gjenstår noe støyisolering til barnehagen,
lyddemping på møterommet og «nakne» vegger.
2016 har bydd på litt utfordringer i skolehelsetjenesten da helsesøster i ungdomskolen selv har vært i
utdanning og dermed vært mye borte fra tjenesten.
Høsten 2016 gjennomførte COS-kurs for foreldre med små barn i samarbeid med barnevernet. En helsesøster
er nå sertifisert og tjenesten kan selv holde kursene fremover. Tilbakemeldingen fra foreldrene var veldig
positive som syntes de hadde god nytte av veiledningen.
Nytt fra høsten-2016 var gjennomføring av HPV vaksinering til unge kvinner. Dette medfører noe arbeid på
kveldstid.
Gjennom året har det vært gjennomført flere prosjekter bl.a. Mind the Gap. Dette viste seg å være mer
tidskrevende enn forventet. Vi har imidlertid tro på at resultatet blir verdifullt ift de barna og familier dette
gjelder.

Psykisk helsetjeneste
Psykisk helsetjeneste startet i 2016 opplæring innen familiestøtteprogrammet og EMDR traumeutdanning. Det
har gitt økt kompetanse på viktige satsningsområder.
Tjenesten har etablert ett varierende innhold i torsdagstreffen, og prøver å finne aktiviteter som kan inkludere
flyktninger. De er bidragsytere mht. utveksling av kulturelle verdier. Tilbudet har blitt mer synlig med lav terskel
for å ta kontakt.

Utfordringer


Spesialisthelsetjenesten har redusert sine oppgaver til barn og unge, slik at kommunen må utdanne og
ha stillinger for å dekke behov hos brukere under 18 år.

Fysioterapi og ergoterapi
Fysioterapitjenesten har i 2016 hatt to årsverk, fordelt på 100 % voksne brukere, 50 % barn og 50 %
Frisklivssentral. Tjenesten har fulgt opp barn, eldre og andre med sammensatte behov, habilitering/
rehabilitering. Innsatte på Bruvoll fengsel omfattes også av tjenesten.
En viktig del av arbeidet er tverrfaglig tilnærming og samarbeid med kommunens andre tjenester.
Fysioterapitjenesten på sykehjemmet har fokus på de pasientene som er inne på korttidsopphold. Dette for å
sikre at pasienter kan få nødvendig trening til å klare seg hjemme. Med høyt antall innleggelser øker
arbeidsmengden på denne funksjonen. Dette innebærer at langtidspasienter ved sykehjemmene ikke får
vedlikeholdstrening etc., slik som pårørende og til dels personalet har ønske om.
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Kommunen har i 2016 hatt en aktiv Frisklivssentral med tilbud om hjelp til levevaneendring til aldergruppen 18
til 67 år. En ser positive endringer hos brukere som selv tar kontakt med sentralen. Dette viser hvor viktig
lavterskeltilbud er. Tjenesten er opptatt av å tilpasse tilbudet til den enkelte bruker.
Kommunen har flere unge voksne med sammensatte behov på vei fra skole ut til arbeidslivet. Ergoterapeut har
fått ansvar som koordinator for flere av disse. Dette er tidkrevende, men svært viktig arbeid.
Fysioterapeut og ergoterapeut samarbeider om et tilbud for brukergruppen med slag, MS eller Parkinson.
Brukerne gir tilbakemelding om at dette er et nyttig, samlende og god tilbud. Tilbudet stimulerer brukerne til å
bo hjemme lengst mulig.
Alle terapeutene deltok i prosjekter og nettverk interkommunalt sammen med spesialisthelsetjenesten.
Spesielt ønskes nevnt «Godt og effektivt samhandlingsforløp for hoftebrudds pasienter», et interkommunalt
prosjekt med Sykehuset Innlandet.

Utfordringer:


Stilling for fysioterapeut ved sykehjemmene på grunn av lav dekning.

NAV Nord-Odal
I 2016 ble det et stort overforbruk på sosialhjelp. Nord-Odal følger statlig satser, som få av kommunene i
Hedmark gjør. Staten har strammet inn på ordningene om arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd. Dette
medfører økte sosialhjelpsutgifter. For å hindre store sosiale ulikheter har kommunen styrket tilbudet til
familier som er avhengig av sosialhjelp. Dette medfører økte kostnader, men er viktig i arbeidet mot
barnefattigdom.
Høy husleiepriser i Nord-Odal er også med på å skru opp sosialhjelp utgiftene.
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble ikke gjennomført i 2016, men er planlagt gjennomført i
2017. Formålet med vilkår om aktivitet er å styrke den enkeltes muligheter til å komme i arbeid, utdanning eller
bli selvforsørget på annen måte. Aktivitetsplikten innebærer økt oppfølging og plikt til å kunne tilby aktiviteter.
Kommunen tok i mot de flyktningene som ble tildelt fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), men en
stor familie kom ikke i desember som avtalt.

Utfordringer






Gi arbeidsrettet oppfølging med utgangspunkt i brukers behov. Brukere under 30 år og innvandrere
utenfor EØS skal prioriteres særskilt.
Nav kontoret skal legge til rette for at flest mulig brukere benytter selvbetjeningstjenester i
samhandlingen med NAV. Digitale tjenester gir innsyn i egen sak og grunnlag for dialog.
Realiserte gevinster (som redusert åpningstid) overføres til brukeroppfølging.
Bruken av tiltak og virkemidler skal gi best mulig resultat for inkludering og overgang til arbeid.
Bidra til mer helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk gjennom samarbeid mellom enheter og bruk
av ressurser på tvers.
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Kapitel 7 Tjenesteområde Eiendom og Samfunn
Tjenesteområdet
Eiendom og samfunnsetaten, med sine fire enheter innen renhold, drift, brann, landbruk og teknikk, har svært
varierte arbeidsoppgaver. Av arbeidsoppgaver kan nevnes:





Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og næringsutvikling.
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunens eiendommer.
Brannberedskap, feiing og forebyggende brannsikkerhetsarbeid.
Saksbehandling og veiledning knyttet til en lang rekke lover og forskrifter vedrørende eiendom,
landbruk, miljø, samfunn, og infrastruktur.

Eiendom og samfunnsetaten spiller en viktig rolle i arbeidet med vekst og utvikling. Det er fokus på nye
arealplaner, gjennomføring av vedtatte prosjekter og oppfølging av ny og etablert næringsvirksomhet. I tillegg
skal ordinær drift opprettholdes. Det er viktig for nåværende og nye innbyggere og næringsliv at det gis raske
og gode svar på søknader og henvendelser.
Etaten har ansvar for drift og vedlikehold av 59 bygg, hvorav 22 utleiebygg. Totalt er det 85 tekniske anlegg
som skal driftes og vedlikeholdes, ca. 27 000 m2 gulvareal som skal rengjøres og vedlikeholdes. I tillegg
kommer vedlikehold og oppfølging av 26 km kommunale veger, gangveger, 17 parkeringsplasser, 715 gatelys,
grøntanlegg, park og idrettsanlegg, badeplasser, boligfelt, overvannssystem, damanlegg og svømmebasseng,
med mer.

Mål for tjenesteområdet
Vekst og utvikling
Et viktig mål er å legge til rette for vekst i antall innbyggere og utvikling i næringslivet. Byggeaktiviteten har
vært lav i mange år, men tok seg kraftig opp i 2016 med igangsetting av hele 31 boliger, hvorav 20 leiligheter.
Det er samtidig igangsatt bygging av 9 fritidsboliger. I de fire foregående år ble det til sammenligning igangsatt
10 boliger totalt.
Arbeidet med å bedre kvalitetene i Sand sentrum er videreført. Økningen i årlig omsetning per innbygger i
detaljhandel øker fortsatt, men noe mindre enn tidligere. I 2016 var tiden kommet for å gjennomføre de tyngre
investeringene i Sand sentrum, som oppfølging av Sentrumsprosjektet. Ny rundkjøring i Bunesvegen og
omlegging av kollektivtrafikken kom på plass i regi av Statens vegvesen, Kommunen fulgte opp med etablering
av ny parkeringsplass med belysning, sykkelstativ, benker og belysning. Denne plassen vil bli asfaltert i år og
planter vil komme på plass. Det ble også gjennomført flere mindre tiltak i sentrum, som forlengelse av
kjærlighetsstien og etablering av ny gangvei fra sykehjemmet til Sandsfossen.
Antall sysselsatte med arbeidskommune Nord-Odal har økt de siste 10 årene (107 nye), men gikk noe ned i
2016. Vi forventer større økning fremover med utbyggingen ved Mapei. Viktige prosjekter i 2016 har vært
arbeidet med omregulering og klargjøring for salg av næringstomt til Mapei og utbyggingen av hotellkapasitet
på Milepelen.
Antall søknader til det kommunale næringsfondet er økende. Tilskuddene stimulerer til etablering og utvikling
av bedre og mere effektive eller lønnsomme tjenester/drift eller til bedre markedsføring av disse. På denne
måten bidrar kommunen til at omsetning av tjenester eller salg av produkter på sikt kan sikre eller utvikle nye
arbeidsplasser. I tillegg kommer mulighetene det kommunale vekst- og utviklingsfondet gir. Reiselivssatsingen
det ble gitt tilskudd til i 2016 begynner å vise resultater .
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Økonomi og miljø
Et viktig mål er å redusere forbruk av vann- og energi ved kommunale bygg. Sammenlignet med 2015 så har
temperaturkorrigert energiforbruk totalt for bygningsmassen gått ned fra 200 kWh pr. m2 til 190 kWh pr.m2.
De største reduksjonene er gjort ved Nord-Odal sykehjem og Sandbo. Sykehjemmet sin reduksjon har

Tilskudd næringsfond i 2016:










Fotterapeutene Gunn Else Svennebybråten og Else Bekken. Etablering av ny salong og
samlokalisering.
Odalsbryggeriet. Spesialutstyr.
Yogatid. Markedsføring.
Galleri Nordhagen. Eksport. Internasjonal markedsføring.
Vaktmestertjenester Thomas Negård. Spesialutstyr.
Safe Park Defender. Kommersialisering, markedsføring.
Din tid frisør. Fagsystem, spesialutstyr, markedsføring.
Milepelen. Hotell markedsføring.
DYR Expert (Utstyr akvarier/hagedam) Markedsføring.

Hvorvidt det blir vindkraftutbygging eller ikke er enda ikke avklart. Det forventes at E.ON tar sin beslutning ved
utgangen i 2017. Kommunen har brukt betydelig ressurser på kommunikasjon med E.ON for å sikre
kommunens og innbyggernes interesser i utforming av planene.
Det har i tillegg vært nedlagt et stort arbeid ved gjennomføring av ny taksering av eiendomsskatt.

Infrastruktur, samferdsel og vedlikehold
Et viktig mål har vært å få gjennomført anbud, inngått avtaler og klargjøre utbygging av bredbånd i området
ved Råsen og Toner-Fjell-Bunes, i tråd med innvilget tilskudd på 7, 1 millioner. Selve utbyggingen starter i disse
dager. Det er sendt ny søknad om midler for å kunne fortsette utbyggingen i andre deler av kommunen.
I tillegg til oppgradering av Bunesvegen i regi av Statens vegvesen og etablering av nye parkeringsplasser i Sand
sentrum, er det gjennomført vegvedlikehold i form av grøfting, utskifting av trommer, asfaltering, støvbinding,
skraping og påkjøring av grus for en kostnad på kr 1,6 mill. Dette er i tråd med vedlikeholdsplanen. Dersom vi
fortsetter med tiltak i henhold til planen, vil etterslepet på vegvedlikehold være hentet inn i 2022. Dette er en
klar forbedring fra tidligere.
Det er også et klart mål å komme à jour med bygningsvedlikehold. Utvendige vedlikehold er prioritert først. I
2016 ble det malt bygninger for ca. 400 000 eks mva. Dersom planene fremover for utvendig vedlikehold
følges, vil vi også der være à jour i 2022.
Av andre større vedlikeholdstiltak har vedlikeholdsteamet blant annet bygget om klasserom på Garvik skole,
renovert 3 utleieboliger, og bygget nytt uthus for søppelkontainere i Sand sentrum.
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Beredskap
Forebyggende arbeidet for å unngå bygningsbranner, har høy prioritet. Samtidig er det viktig med god
beredskap dersom ulykker oppstår.
Erfaringene etter et års drift med ny vaktordning for brannvesenet er svært gode, og ordningen fungerer etter
intensjonen. Det er nå garantert at 4 mann møter ved utkalling, mot to tidligere. Dette har som forventet
medført en kraftig nedgang i antall fullalarmer. Sikkerheten har med dette økt for både mannskap og
innbyggere.
I 2016 var det 4 bygningsbranner, hvorav kun en alvorlig. De øvrige 3 var mindre branner som ble slukket med
ubetydelige skader på bygningene. Det gjennomføres kurs i varme arbeider og kommunens enheter gis
veiledning i brannforebyggende arbeid.

Medarbeidere
Sykefraværet økte i 2016 og endte på 9 % i snitt. Både i renholdsavdelingen og Landbruk og teknikk har det
vært en del langtidsfravær. Det jobbes aktivt for et godt arbeidsmiljø. Blant annet har dette vært fokus i
renholdsavdelingen, som nå rapporterer at samarbeidet mellom teamene i Sand og Mo har blitt bedre.

Tema for tjenesteområdet
Eiendom og samfunnsetaten har hatt et spesielt fokus på hvordan de ulike enhetene kan legge til rette for
vekst og utvikling. Dette gjelder tiltak gjennomført av kommunen, utvikling av boligmarkedet og forholdet til
lokalt næringsliv.
Det har vært jobbet intenst med regulering og tilrettelegging av næringsareal. Rask saksbehandling, tydelige
tilbakemeldinger, god koordinasjon og samordning av ulike saksområder internt i kommunen har gitt gode
resultater.
Vi er svært fornøyd med å kunne bidra til at Mapei-konsernet valgte kommunen som lokalitet for utvidelse av
bedriften, med de positive ringvirkninger dette vil gi mht. nye arbeidsplasser og økt tilflytting. Reguleringsplan
Granerud vil, når den er vedtatt, gi 450 daa nytt næringsareal.
For å utvikle Sand sentrum med nye boliger og nye handelsbedrifter, er oppstarten av Kommunedelplan Sand
og budsjettvedtak om videre regulering viktig. Nye regulerte utbyggingsområder vil legge til rette for flere
virksomheter og økt boligbygging.
Fokusområder for effektiv forvaltning av kommunens egne eiendommer er å styrke rolleforståelse og prioritere
tidsbruken der det gir best effekt. Til å kartlegge vedlikeholdsbehov, overvåke tekniske anlegg, internkontrollrutiner og arbeidsordreflyt er det gjennomført et vesentlig løft med hjelp av digitalt verktøy. På samme måte er
det ønskelig å effektivisere renholdsavdelingen. Disse tiltakene ligger inne i økonomiplanen fremover.
Eiendom og samfunnsetaten har også en viktig rolle i å legge til rette for andre enheter i kommunen. Et stort
prosjekt har vært ombygging av Torvald Meiers Minde med to nye barnehageavdelinger. Nå gjenstår det kun å
renovere toppetasjen før hele brygget er renovert og i full bruk.
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Utfordringer
For en kommune som vil mye, er det alltid en utfordring å ha nok ressurser til å følge opp de ulike aktivitetene.
Det er ingen tvil om at gjennomføringsevnen ville økt om det var tilgang på flere folk. Blant annet har arbeidet
med samfunnsplanen blitt skjøvet på som følge av prioritering av andre presserende oppgaver. På
renholdsavdelingen er det stort tidspress ettersom renholds arealet har økt samtidig med at det har vært
gjennomført en stillingsreduksjon.
En klar utfordring for det kommunale brannvesenet er at stadig flere oppgaver som tidligere ble håndtert av
politiet, nå må løses av det lokale brannvesen. Som regel er brannvesenet først på skadestedet. De må da også
løse politifaglige oppgaver. Vi ser også en markant utvikling med økende antall helseoppdrag som for eksempel
hjertestans. I 2016 var 15 utrykninger helserelatert. Denne utviklingen er bekymringsfull. Det innebærer at
kommunen løser oppgaver som tidligere ble løst av ambulansetjenesten og politiet, uten at det følger med
økonomiske ressurser til å løse oppgavene.
Kommunen er eier/deleier i mange ulike selskaper, foretak og interkommunalt samarbeid. I 2016 ble det
utarbeidet en ny eierstrategi som gir en bedre oversikt og økt mulighet for politisk styring. Det er også behov
for å utvikle en eierstrategi for kommunens bygnings- og eiendomsmassen som kan legge premisser og mål for
drift, vedlikehold og utvikling. Dette både for å gi en oversikt over alt hva kommunen eier, men også for å sette
mål for vedlikehold, inneklima og energi. Tydelige mål og ansvarsavklaringer gjør det enklere å prioritere
innsatsen.
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