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Kapittel 1 Kommunen vår 
 

Rådmannens forord 
  

 

Rådmannen legger med dette frem årsmelding for 2017. Nord-Odal kommune driver en omfattende 
virksomhet som spenner over et vidt spekter av samfunns områder. En virksomhet som er styrt av til dels svært 
omfattende lovverk, et utall forskrifter og som til stadighet kontrolleres av ulike tilsyn - og som drives innen 
stadig trangere økonomiske rammer.  
 
Isolert sett kan det se ut som vi har et godt driftsresultat med 7,3 millioner kr i mindreforbruk. Det er imidlertid 
viktig allerede innledningsvis i årsmeldingen å få frem at dette mindreforbruket skyldes økte inntekter fra 
inntektsutjevning fra andre kommuner samt at vi har budsjettert med bruk av fond på ca. 10 millioner kr. Reelt 
sett brukte derfor kommunen mer enn vi hadde i inntekter i 2017. 
 
Selv om kommunen fikk en nedgang i 
innbyggertallet er det helt avgjørende 
å holde fast på den langsiktige 
strategien for befolkningsvekst, slik at 
en sikrer det økonomiske grunnlaget 
for velferdsproduksjonen. Uten vekst i 
folketallet på linje med 
landsgjennomsnittet vil inntekts-
grunnlaget svekkes ved at 
rammeoverføringene fra staten 
reduseres.  
 
I forordet til økonomiplan for 2017-
2020 skriver rådmannen at 
økonomiplanen «preges av et økt 
fokus på samfunnsutvikling. For å få 
fart på samfunnsutviklingen er det en 
ambisiøs økonomiplan som legges 
frem til politisk behandling». 2017 bar 
da også preg av en framoverlent 
kommune som har satset: 
Trygghetsboligene sto ferdige, 
Milepelen Hotell åpent, endelig vedtak 
for bygging av 
bank/bibliotek/leilighetsbygget 
Samling ble fattet, vi hadde en stor 
satsning på bredbåndsutbygging, kjøp 
og totalrenovering av 
Støverudbutikken for NIPRO AS/Odal 
kompetansesenter AS, igangsetting av 
utvidelse av Granerud industriområde 
m.m.  Mapeis behov for utvidelse ble 
også håndtert av kommunen på en 
smidig og effektiv måte og medførte 
bl.a salg av Berganshallen, kjøp av tre eneboliger, bygging av ny trase for deler av Vallsetvegen, støyskjerming 
m.m. Som enkelttiltak er dette kanskje det viktigste kommunen har gjort i 2017. Sikring og etablering av nye 
lokale arbeidsplasser er noe av det viktigste enhver kommune kan arbeide med.  
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Skolenes storsatsning med Kultur for læring har som mål at alle barn og unge i kommunen skal vokse opp i en 
kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. I 2017 ble også 
barnehagene tatt med i denne satsningen.  Kommunestyret behandlet også utredning av fremtidig 
barnehagekapasitet og -struktur som igjen førte til vedtak om bygging av ny stor barnehage i Mo. 
 
Helse- og omsorgssektoren er en uforutsigbar sektor. Kommunen plikter å levere tjenester og behovene kan 
være store og komme brått og uanmeldt. Antall ressurskrevende brukere har økt i 2017 og det er selvsagt 
utfordrende økonomisk, men også bemanningsmessig. For første gang har vi ikke klart å gi tilbud til alle i egen 
kommune, men har måtte kjøpe tilbud fra private aktører.  
 
Vi jobber stadig med å gjøre det lettere for våre innbyggere i deres dialog med kommunen. Digitalisering har 
vært prioritert i 2017 og vil nok stå på agendaen også i årene som kommer.  
 
En ekstra hyggelig begivenhet i 2017 var selvfølgelig besøket av H.M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja. 
Korps, skole- og barnehagebarn og svært mange andre hadde møtt frem da de ankom Mapei 14. juni. 
 
Som allerede nevnt har Nord-Odal kommune et omfattende tjenestetilbud. Vi leverer tjenester til våre 
innbyggere hele døgnet – hele året. Kvaliteten på tjenestene er jevnt over veldig gode. Det er få klager fra 
innbyggere og brukere, og det er få avvik ved tilsyn og forvaltningsrevisjoner. At vi klarer både å holde budsjett 
og levere gode tjenester skyldes dyktige ansatte og ledere. Det er vel verdt å bruke årsmeldingen til å takke 
dem for innsatsen – samt takke politikere og de tillitsvalgte for et godt samarbeid gjennom året.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Runar Kristiansen 

- rådmann - 
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Politiske styrer 

 
Det politiske styringssystemet i kommunen er organisert på følgende måte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De sentrale politiske posisjonene ivaretas av følgende personer pr. 31.12.17: 
 
Ordfører     Lise Selnes (Ap) 
Varaordfører     Lasse Juliussen (Ap) 
Leder utvalg for oppvekst og kultur  Lasse Juliussen (Ap) 
Leder utvalg for helse og omsorg   Tore Ødegård (Ap) 
Leder utvalg for eiendom og samfunn  Elin K. Hansen (Ap) 
Leder kontrollutvalg    Ole Theodor Holth 
Leder de unges kommunestyre   Mari Bunes 
 

 
Kommunestyret Medlemmer Kvinner Menn 

Arbeiderpartiet 15 6 9 

Sosialistisk venstreparti 2 0 2 

Senterpartiet 4 3 1 

Høyre 4 1 3 

 
 

 
  

Kommunestyret 
25 medlemmer 

Formannskap 
7 medlemmer 

Utvalg for eiendom 
og samfunn 

9 medlemmer 

 
 

 

Utvalg for oppvekst 

og kultur 
9 medlemmer 

Utvalg for helse og 
omsorg 

9 medlemmer 

Administrasjons-
utvalget 

9 medlemmer 

De unges 

kommunestyre 

6 medlemmer 

Kontrollutvalg 
3 medlemmer 
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Formannskapet Medlemmer Kvinner Menn 

Arbeiderpartiet 4 2 2 

Sosialistisk venstreparti 1 0 1 

Høyre 1 0 1 

Senterpartiet 1 0 1 

    

 

Politiske møter og behandlede saker: 

 
 

 
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 2017 vært noe fokus noe fokus på regionreformen. Andre viktige saker for politikeren har vært 
Samling -bank/biliotek og leilighetsbygg.De politiske utvalgene har også fokus på næringsutviklingen i 
kommunen og regionen. Samarbeidet i kongsvingerregionen blir stadig viktigere.  
 

  

Hovedutfordringer/prioriteringer 2018 
 Regnskap og årsberetning/årsmelding 2017 

 Budsjett 2019 

 Økonomiplan 2019-2022 

 Fokus på innbyggervekst og næringsliv 

 Samarbeidet i Kongsvingerregionen og betydningen av at Sør-Odal kan endre regiontilhørighet 

  

 2017 2016 2015 2014 

Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter 

Kommunestyret 103  115 10 91 6 84 6 

Formannskapet 112 10 108 12 91 9 86 8 

Utvalg for eiendom og 
samfunn 

52 7 56  6 43 5 53 6 

Utvalg for helse og 
omsorg 

34 6 28 6 19 4 19 5 

Utvalg for oppvekst og 
kultur 

28 6 32 6 33 6 25 5 

De unges kommunestyre 2 2 7 3 9 4 2 1 
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Administrativ organisering 
 
Kommunens administrasjon er organisert etter følgende modell pr 31.12.17: 

 

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

 
 
  

  

  

Småbruket bokollektiv

NOAO

NAV

Rådmannen

Odal økonomikontorServicekontoret

 

Hjemmetjenesten Mo

Halmhaugen bokollektiv

Storbråten bokollektiv

Gardvikåsen bokollektiv

Møllerhuset bokollektiv

Helse og omsorgs- 

etaten

2. etg NOS

Kjøkken og vaskeri NOS

3. etg NOS

Helseavdelingen

Solheim sykehjem

Nord-Odal legesenter

Hjemmetjenesten Sand

Eiendom og samfunn

Landbruk og teknisk 

forvaltning

Drift

Renhold

Brann/feier

Nord-Odal 

ungdomsskole

Oppvekst- og 

kulturetaten

Kultur

Sand barnehage

Knapper barnehage

Sand sentralskole

Garvik skole

Mo barnehage

Møllerbakken 

barnehage

Bibliotek
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Politisk og sentraladministrasjon 
 
Politisk og sentraladministrasjon består av servicekontor, økonomikontor og rådmanns stab. Mange av 
oppgavene er rettet mot de folkevalgte.   
 
 

 

            Servicekontoret 

Servicekontoret står for den største andelen av kontakten med eksterne brukere, og avdelingen er kommunens 
ansikt utad. 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.  
Servicekontoret streber alltid etter å være tilstede for både innbyggere og ansatte ved å vise stor servicegrad 
og imøtekommenhet.  
 
I 2017 har kommunen hatt fokus på økt digital kommunikasjon og digitalisering. Dette gjennom overgang til 
nytt skjemadesignerverktøy, gode elektroniske arkiver både aktive og historiske, samt overgang til SvarUt. 
Bruken av sosiale medier som kommunikasjonspunkt med kommunens innbyggere og andre har også vært 
viktig. Kommunens side på Facebook oppdateres ofte og når stadig flere følgere. Både praktisk informasjon og 
glimt av hva som rører seg hos avdelingene i kommunen blir lagt ut.  
 
Gode digitale løsninger er viktig for effektiv saksbehandling. Kommunen påbegynte prosjekt for fullelektronisk 
arkiv for tre fagsystemer innenfor helse- og sosial i 2017. Alle tre fagsystemer integreres med SvarUt for digital 
post. Det er også jobbet mye med nye digitale skjemaer for alle enheter. Effektiviserende og mer tilgjengelige 
løsninger har blitt implementert inn i søknadsprosesser og saksbehandlingen.  
 
Utvikling av gode løsninger for innbyggerne fortsetter, med blant annet flere elektroniske skjema med mulighet 
for digital signatur (eSignering). Med bred kompetanse og engasjement vil avdelingen fortsatt kunne være et 
nav for god innbyggerdialog og en god intern ressurs også i 2018. 
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Kapittel 2 Samfunnsutvikling 
 

Vekst og utvikling er helt sentralt for å nå målene for hvordan man ønsker å ha det i Nord-Odal fremover.  Det 
er bred enighet om at man sammen må legge til rette for flere arbeidsplasser og økt bosetting  gjennom en 
bevisst satsing. Kommunen har de siste ti årene hatt en beskjeden befolkningsvekst og økende 
gjennomsnittsalder. I 2017 var det en nedgang i folketallet på 3 personer. Komunen satser på at dette er et 
midlertidig tilbakeslag etter hvert som satsingen gir seg resultater i form av nye boligtilbud og vekst i antall 
arbeidsplasser, noe som legger grunnlag for tilflytting.     

Behov for variert boligtilbud 
Det er gjennom kommuneplanens arealdel avsatt flere områder for spredt bebyggelse og boligfelt i grendene. 
Det har vært liten etterspørsel etter disse. Kommunen ser imidlertid at det er økende interesse for 
boliger/leiligheter sentralt på Sand. 
I 2017 ble det gitt tillatelse til igangsetting av hele 16 nye boliger. Prestegardsjordet borettslag ble ferdigstilt i 
fjor med 20 nye leiligheter, og arbeidet med Samling – nytt bank-, bibliotek og leilighetsbygg har pågått for 
fullt. Ny kommunedelplan for Sand sentrum som er under utarbeidelse legger til rette for transformasjon 
(tilbygg, påbygg, riving og nybygg på eksisterende næringseiendommer) med kombinerte nærings- og boligbygg 
med leiligheter. Planen inkluderer Sand-jordet som en del av sentrum. Det arbeides også med andre prosjekter 
for å øke tilbudet av boliger i kommunen.  Per dags dato foreligger det utbyggingsplaner i Sand for minst 38 
boenheter. Potensialet i de nye planene er i hvert fall 69 boenheter i den kommende to-års perioden. Arbeidet 
med reguleringsplan for Sand-jordet har vært prioritert foran selve kommunedelplanen for Sand, ettersom det 
haster å komme i gang.  

Positiv utvikling i felles arbeidsmarkedsregion 
Vekst i innbyggertall og vekst i arbeidsplasser henger sammen. Kongsvingerregionen hadde samlet en vekst i 
antall arbeidsplasser på 123 i 2017. 24 av disse ble etablert i Nord-Odal. Antall arbeidsplasser i kommunen har 
dermed økt med 134 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. I fase 1 blir det i første 
omgang opparbeidet 6 byggeklare tomter med ferdig infastruktur. Disse blir byggeklare høsten 2018. 
Markedsføring ble påbegynt i 2017, og kommunen opplever etterspørsel fra flere næringsaktører. 
 
Høsten 2017 startet hjørnestensbedriften Mapei AS arbeidet med å bygge ut fabrikken på Sand. Planen er å 
doble produksjonskapasiteten. Investeringen er beregnet til ca. 160 mill og vil medføre behov for 30-40 nye 
arbeidsplasser i løpet av de nærmeste årene. I tillegg ventes økt etterspørsel etter arbeidskraft hos lokale 
underleverandører. I forbindelse med kongeparets 80-års markering besøkte Kong Harald og dronning Sonja 
Mapei, som også hadde 80-års jubileum, i juni 2017. 
 
Kommunen ønsker et levende sentrum i Sand og samarbeider godt med blant andre Sand sentrumsforening. 
Høsten 2017 ble det første høstmarkedet arrangert en lørdag i forbindelse med høstferien. I forbindelse med 
julegrantenning i starten av desember arrangerte kommunen julemarked, der fokus var på utstillere og selgere 
med julerelaterte varer. 
I adventstida inviterte kommunen næringsdrivende i Sand sentrum til å være med å lage en liten videohilsen til 
følgere på Facebook. De fleste butikkene i Sand var med og bidro med dette til økt bevissthet rundt hvilke 
tilbud man finner lokalt. 
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I 2017 nyåpnet Milepelen som hotell med 26 værelser. Hotellet har egen restaurant og ligger i tilknytning til 
kulturhuset midt i Sand sentrum. Her finnes også bobilparkering. Det er kort vei til en stor båthavn, inkludert 
gjestebrygge ved populære Storsjøen. Hotellet hadde ifølge styreleder en økning i antall gjestedøgn med 114 % 
i 2. halvår 2017. En autorisert turistinformasjon 
ble åpnet på Milepelen i 2017.  Det ble 
samtidig tatt initiativ til å opprette et lokalmat 
nettverk «Odalsmat» for å stimulere til økt 
produksjon og felles distribusjon av lokal 
mat/drikke. Odalsbryggeriet fikk Regionrådet 
sin gründerpris i 2017. 
 
Nord-Odal kommune er også en viktig 
hyttekommune med over 900 hytter. 
Utviklingen i hyttebyggingen er positiv, de siste 
tre årene har det blitt oppført ca. 30 hytter. 
Det er således et godt marked for videre 
utvikling av næringer rettet mot hytteturister.  

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, 
ferdigstilte utbygging i Toner-Fjell-Bunes og Råsen høsten 2017. Tilskuddsområdene inkluderte ca. 372 
bolighus, 172 fritidsboliger og 35 virksomheter. I tillegg gjennomførte Telenor en kommersiell utbygging i Sand. 
Her fikk 450 boenheter tilbud om fiberbredbånd. Fiberen er fordelt på ca. 50% bakkekabel og 50% luftstrekk, 

og totalt ble  det gravd ned og hengt 
opp rundt 85 km med fiberkabel. Ca. 
65% av alle som ble tilbudt fiber takket 
ja til tilkobling og abonnement. 
 
Kommunestyret vedtok i 2017 å søke 
støtte til ytterligere fiberutbygging i de 
mest kostnadseffektive områdene 
Austvatn-Gardvik sør, til sammen 261 
boenheter. Kommunens bidrag per 
husstand i dette alternativet ble 
estimert til kr. 12.000,-, dvs 3,1 mill 
totalt. Dette kommer i tillegg til 3,1 mill 
fra Hedmark fylkeskommune. 
Utbyggingen vil starte våren 2018.   
Kommunens initiativ for å sikre 
kollektivtrafikk til Eidsvoll har gitt 
resultater. Tilbudet er nå i fast drift  og 
høsten 2017 økte det til 9 daglige 

avganger hver veg. 
 
Kommunen viderefører satsingen på utvikling av digitale tjenester i kommunen, gjennom fullelektronisk 

saksbehandling, kartløsninger og selvbetjeningsløsninger.  

Kommunen har tatt i bruk digital post til innbyggerne via SvarUt. Dette forenkler og effektiviserer 

saksbehandlingsprosesser, samt at kommunen forholder seg til at det er digital kommunikasjon som er 

førstevalget når offentlige myndigheter skal sende post til innbyggerne.   

Nye hotellrom på Milepelen 

FIBERNETTET ER PÅ PLASS: Glåmdalen, Relacom, Telenor og Nord-
Odal kommune var tilstede hos Trond Sundby (t.v) på Fjell da gutta 
fra Telekompetanse koblet til fiberkabelen. 
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Beredskap  
God kommunal beredskap er en forutsetning for en velfungerende nasjonal beredskap.  Det var heldigvis ingen 
store hendelser i løpet av 2017 som satte kriseledelsen på prøve. Kommunen har i samarbeid med GIVAS IKS 
fått etablert et varslingssystem for å nå innbyggere via telefon/tekstmelding.  

Miljø og grønn drivkraft.  
Nord-Odal kommune skal være med  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. Arbeidet til den interkommunale arbeidsgruppe som jobber med å utarbeide en 
strategi for miljø og klima, blir presentert vårhalvåret 2018.  Arbeidet skal knyttes opp mot regionens 
næringsarbeid med grønn drivkraft i fokus.  

 

Folkehelsprofil 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. Tall fra Ungdata viser at det er færre som er fornøyd med helsa si enn i landet for øvrig. Psykiske 
lidelser for personer mellom 15 og 29 år er høyere enn landet for øvrig. Også personer som har muskel og 
skjelettplager er høyere enn landsgjennomsnittet. Andelen med hjerte- og karsykdommer er også noe høyere 
enn ellers i fylket og landet. Antibiotakbruk er høyere enn landsgjennomsnittet. Overvekt og fedme ved sesjon 
(17 års alder) er mye høyere enn ellers i Hedmark og i Norge. Gjennom bevisst satsing i skole/barnehage på 
fysisk aktivitet, mestring, forbyggende tiltak, støtte til frivillige organisasjoner og gjennom Frisklivsentralen kan 
kommunen bidra til en positiv utvikling. 
  



Årsmelding 2017 – Nord-Odal kommune 

 

 

11 
 

Kapittel 3 Kommunen som arbeidsgiver   

 

Personalpolitikk 
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kommunen.  Dette er delegert til 
administrasjonen og ivaretas av kommunens ledelse.  
 
Kommunen har ikke en overordnet arbeidsgiverstrategi. Det er imidlertid utarbeidet retningslinjer og rutiner 
som sier noe om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas. Særlig sentralt er de arbeidspolitiske 
retningslinjene.  

Lønn/tariff 
I 2017 var det et mellomoppgjør ved de sentrale forhandlinger. Det var ikke brudd ved de sentrale 
forhandlingene. Den økonomisk rammen for årslønnsvekst ble på 2,4%. Det ble gitt sentrale tillegg fra 
01.07.2018 i kap 4. Det er vanligvis ikke lokale forhandlinger i kap. 4 ved mellomoppgjør, men i årets oppgjør 
var det avsatt midler til det. Potten var på ca. 1 million. De lokale tilleggene ble gitt med virkning fra 
01.08.2017.  
 
Det ble gjennomført lokale forhandlinger i Kapittel 3 og 5. Disse tilleggene ble gitt fra 01.05.2017.  
 
De lokale forhandlingene ble gjennomført uten brudd. 

Medbestemmelse / tillitsvalgte 
De ansatte har flere arenaer hvor de utøver medbestemmelse. 
 
Det er faste møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen sentralt i kommunen. På avdelingene er 
det møter med leder og tillitsvalgt. 
 
I arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget er de ansatte representert. Dette er to viktige arenaer hvor 
de ansatte kan benytte sin mulighet for medbestemmelse. 
 
Medarbeiderundersøkelsen er en annet viktig mulighet hvor ansatte kan gi uttrykk for sine meninger. I 2017 
ble det bestemt at det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse for 9 enheter i 2018. Dette er organisert 
som et prosjekt som skal legge føringer for hvordan det skal arbeides med medarbeiderundersøkelser 
fremover. Det er søkt om prosjektmidler til dette prosjektet i KLP. Kommunen har fått innvilget kr. 200 000,-.  
 

Rekruttering 
Nord-Odal kommune har følgende alderssammensetning på sine faste ansatte per 31.12: 
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Gjennomsnittsalderen per 31.12.2017 er 46,5 år mot 47,12 i 2016. Det er en reduksjon i gjennomsnittsalderen 
fra 2016 til 2017.  
  
I perioden 2014-2017 var det en økning på 21 personer i gruppen til og med 34 år. Dette er postivt for 
kommunen som arbeidsgiver. I samme periode har det vært en reduksjon på 11 personer i aldersgruppen 35-
49 år. Gruppen 50-64 år har blitt redusert med 7 personer. Det er få personer i gruppen 65+. Det er forholdsvis 
likt antall personer i denne gruppen i perioden. 
 
Tabellen viser at kommunen i løpet av de neste årene fortsatt vil ha behov for å rekruttere ny arbeidskraft.  
 
Nord-Odal kommune har per i dag mange deltidsansatte. Flere av disse ønsker en høyere stillingsprosent. Det 
er positivt med en slik utvikling med hensyn til kommunens behov for arbeidskraft framover. Det har i løpet av 
2017 vært gjennomført forhandlinger med tillitsvalgte som følge av krav om faste tilsettinger i henhold til 
arbeidsmiljøloven. Forhandlingene tyder på at flere ansatte ønsker økt stillingsprosent. 
 
I løpet av 2017 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 skole. Det har både i Nord-Odal og omliggende 
kommuner blitt vanskeligere å få sykepleiere enn tidligere. Det har ført til at kommunen ikke alltid lykkes med å  
besette stillingen ved første gangsutlysning.  

Sykefravær 
 

Legemeldt fravær:  
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Kvartal 8,90 % 8,80 % 10,10% 10,10 % 10,30 % 

2. Kvartal 7,30 % 6,10 % 7,00 % 8,60 % 8,90 % 

3. Kvartal 5,40 % 4,30 % 5,70 % 5,50 % 6,60 % 

4. Kvartal 7,20 % 7,00 % 9,60 % 9,10 % 9,00 % 

Hele året 7,40 % 5,90 % 7,90 % 7,90 % 8,10 % 

 
Siden 2013 har det legemeldte sykefraværet økt frem til og med 2017. Sykefraværet i 2014 var lavt i forhold til 
årene før og etter.    

-19 20- 24 25 - 29 30-34 35 - 39 40-44 45 -49 50 - 54 55 -59 60 -64 65-69 70+

2017 0 22 30 35 46 47 92 74 64 60 14 0

2016 0 18 22 32 42 63 82 68 63 58 13 0

2015 1 9 22 32 41 66 86 70 82 55 15 0

2014 1 8 23 34 37 80 79 70 79 56 10 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

A
ld

er
Aldersfordeling



Årsmelding 2017 – Nord-Odal kommune 

 

 

13 
 

Kommunen har fokus på sykefraværsoppfølging og det lages oppfølgingsplaner med den enkelte ansatte som 
er sykemeldt utover en måned. Det ble også i 2016 gjennomført to samlinger på slutten av året med fokus på 
IA-arbeidet. Ledere, tillitsvalgte og verneombud var med på felles opplæring. 
 
I 2017 har NAV fått på plass elektroniske sykemeldinger og oppfølgingsplaner. Dette er kommunen i gang med 
å bruke. Det skal neste år anskaffes et nytt system som skal gjøre det enklere for ledere å kunne holde løpende 
oversikt over blant annet enhetens sykefravær. 
 
Egenmeldt fravær – antall dager:  

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Kvartal 768 539 530 601 655 

2. Kvartal 443 359 351 360 406 

3. Kvartal 326 282 265 288 342 

4. Kvartal 424 393 483 701 554 

Hele året 1 961 1 573 1629 1950 1957 

 
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. Ledere, verneombud og medlemmer i AMU skal har 
grunnopplæring i HMS. 
 
Arbeidsmiljøutvalget er et viktig organ i forhold til HMS arbeidet. AMU har fått meldt inn behov for tiltak i 2017 
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 2017 kr. 90 000 til disposisjon som fordeles. Noe av 
midlene er også benyttet til å vedlikeholde treningsrommet som alle ansatte kan benytte.  

 

Kompetanseutvikling 
Kommunen har utarbeidet lønnspolitiske  retninglinjer. I disse  fremkommer det blant annet at det skal gis 
lønnskompensasjon til ansatte som tar ettter- og videreutdannning som gjennomføres i samarbeid med 
arbeidsgiver. Den ansatte får kr. 5 000,- får 5 studiepoeng, maksimalt utbetales det kr. 20 000,-. 

 

Seniorpolitikk 
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 sin pensjonsutbetalinger i fra 
KLP. Kommunen synes dette er en god ordning som benyttes i forbindelse med behov for vikarer. 
 
Kommunens særskilte seniortiltak ble avviklet i 2014. Imidlertid benytter kommunen seg av den muligheten 
som er avtalt sentralt om at personer over 67 år kan arbeide på pensjonistlønnsvilkår. Seniortiltak som ble 
avviklet gjaldt for ansatte som hadde fylt 62 år og hadde minst 50 % stilling. De kunne ta ut fri. Alternativt at de 
fikk en økonomisk kompensasjon om de ikke tok ut fri eller hadde en stillingsprosent på mindre enn 50 %.  
Ordningen har opphørt, men de som hadde senioravtale fikk beholde den.  

 

Tilsyn 
I 2017 har det ikke vært gjennomført noen tilsyn i forhold til kommunens rolle som arbeidsgiver. 
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Kapittel 4 Økonomisk utvikling og resultat 

Årsregnskap 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tall i hele 1000 kr 

Regnskap 

2017 

Justert 

budsjett 

2017 

Regnskap 

2016 

Regnskap 

2015 

DRIFTSINNTEKTER       

Brukerbetalinger -16 891 -16 508 -16 132 -18 085 

Andre salgs- og leieinntekter -26 605 -26 120 -25 755 -23 401 

Overføringer med krav til motytelse -46 089 -30 731 -44 117 -40 949 

Rammetilskudd -192 113 -189 346 -182 570 -175 574 

Andre statlige overføringer -10 004 -11 838 -9 686 -13 753 

Andre overføringer -1 769 -1 402 -2 137 -2 827 

Skatt på inntekt og formue -103 183 -101 754 -100 053 -94 709 

Eiendomsskatt -19 333 -19 018 -14 484 -14 418 

Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 

Sum driftsinntekter -415 988 -396 718 -394 933 -383 715 

DRIFTSUTGIFTER       

Lønnsutgifter 228 998 225 797 214 332 202 092 

Sosiale utgifter 54 932 59 152 54 070 51 020 

Kjøp av varer og tj som inngår tj.prod 46 309 44 137 45 217 41 557 

Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod 37 756 37 348 33 541 31 679 

Overføringer                                          35 705 29 439 26 566 21 939 

Avskrivninger 13 898 10 694 12 560 11 704 

Fordelte utgifter -554 -512 459 0 

Sum driftsutgifter 417 044 406 056 386 745 359 991 

          

Brutto driftsresultat 1 057 9 339 -8 188 -23 724 

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER       

Finansinntekter -3 662 -3 310 -3 601 -3 348 

Renteutgifter, provisjoner og  andre fin. utg. 7 345 6 396 9 530 9 771 

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 

Avdragsutgifter 14 280 14 207 10 741 9 696 

Utlån 287 0 344 180 

Resultat eksterne finanstransaksjoner 18 250 17 293 17 014 16 300 

        

Motpost avskrivninger 13 898 10 694 -12 560 -11 704 

Netto driftsresultat 5 408 15 938 -3 734 -19 129 

        

Bruk av avsetninger -34 771 -33 117 -31 606 -22 144 

Avsetninger 22 028 17 178 20 301 25 949 

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (+/-) -7 335 -1 -15 038 -15 325 
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Driftsregnskap 
 
Nord-Odal kommune hadde i 2017 et netto drifts 
resultat på   -5,4 mill.kr. Dette tilsvarer -1 % av 
kommunens driftsinntekter i 2017. I 2016 var 
resultatet 1 %.  
 
Til sammenligning er dette 4,2 % lavere enn 
Hedmark, og 4,7% lavere enn hele landet (uten 
Oslo). 
 
Kommunen bør etterstrebe resultat som er høyere 
enn 1 % av sine inntekter. Teknisk beregnings-
utvalg anbefaler minimum 1,75 % i resultat av 
inntektene. 
 
Regnskapsmessig overskudd ble 7,3 mill kr. 
 
 

Frie inntekter  
 
Frie inntekter ble i 2017 kr 57.935,- per innbygger i 
Nord-Odal. Dette er midler kommunen disponerer 
uten andre føringer fra staten enn lover og regler. 
Sammenlignet med 2016 økte dette med 2 519 kr 
pr innbygger, økningen tilsvarer ca 12,8 mill.kr. 
 
Nord-Odal tildeles mer enn gjennomsnittet i 
Hedmark samt landet (uten Oslo). Dette skyldes 
høyere utgiftsbehov, bl.a. har Nord-Odal vesentlig 
flere innbyggere over 80 år og flere psykisk 
utviklingshemmede over 16 år.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Økonomisk status per 2017 

 
Nord-Odal kommune har siden 2013 hatt 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) hvert 
år.  Kommunens disposisjonsfond ble i 2017 styrket 

med 4,9 mill. kr. Saldo på fondet pr 31.12.17 er 
16,6 mill.kr.  
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Netto lånegjeld per innbygger 
 
For Nord- Odal kommune utgjorde netto lånegjeld per innbygger 104.543 kr i 2017, en økning på 22.345 kr fra 
2016. Lånegjelden har økt hvert år siden 2012.  
 
Netto lånegjeld er høyere enn de fleste sammenlignbare kommuner. 
 
 

 

 

 

Prioriteringer av kommunens ressurser 
 
Diagrammene nedenfor viser hvordan kommunen prioriterer sine ressurser i 2017. Av kommunens totale 
utgifter i 2017 ble det brukt 41,8 % innenfor området helse og omsorg mens det ble brukt 21,7 % innenfor 
grunnskole. Samlet sett utgjør dette 63,5 % av netto driftsutgifter. 
 
Til sammenligning med Hedmark og landet (uten Oslo) benyttes det mer til helse og omsorg i Nord-Odal. 
Kommunen benytter mindre enn andre kommuner i Hedmark og landet (utenom Oslo) på grunnskole.  
 

 
 

 

 

Administrasjonskostnader 
 
Nord-Odal har høye administrasjon og styringskostnader, en trend som stadig utvikler seg. Kommunen brukte 
5 439 kr. per innbygger på administrasjon og styring i 2017, mot 5 127 i 2016. Dvs en økning på  6%. Økningen 
skyldes mye til dels økte ikt-kostnader i form av lisenser. 
 
Til sammenligning med Hedmark og landet (uten Oslo) ligger Nord-Odal høyere i kr. per innbygger. 
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Investeringer 
Kommunens investeringer i 2017 var på 95,3 mill. 
kr. De største investeringene gjennom 2017 var:  
 

 Trygghetsboliger, 16, 8 mill. kr  

 Kjøp av næringslokale og oppgradering av 

dette for Nipro AS, 25 mill kr 

 Flyktningeboliger, 9,2 mill kr 

 Utbygging motell Milepelen, 12,4 mill kr 

 Samling (ba-bi- bo), 11,1 mill kr 

  
 

 

Finansforvaltning 
  
Finansforvaltningen reguleres av kommunens finansreglement. Status og utvikling gjennom året skal 
synliggjøres for likviditet, langsiktige finansielle aktiva og gjeldsforvaltning. 
 
 

Likviditet og langsiktige finansielle aktiva 

Nord-Odal kommunes likvide midler pr 31.12.2017 var 66,2 mill kr hvorav 10,5 mill kr er skattetrekksmidler. 

Dette er en reduksjon på 7,5 mill kr fra 2016. 

Nord-Odal kommune har ikke endret sin risiko eksponering gjennom 2017 når det gjelder likviditet og 

langsiktige finansiell aktiva. Alle midler er bankinnskudd i bankavtale som er forbundet med lav risiko. 
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Totale lån Nord-Odal kommune 
Total lånegjeld for kommunen var ved utgangen av 
2017 kr 443,8 mill, en økning med  64,5 mill. kr fra 
2016. Økningen skyldes økte investeringer 
sammenlignet med tidligere år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fordeling av låneportefølje 
Nord-Odal kommunes lån er fordelt mellom fast og 
flytende rente. Dette i tråd med kommunens 
finansreglement som sier: 
 
Låneporteføljen bør ha en fastrenteandel på 20 % 
og maksimum 70 % fastrenteandel med maksimum 
bindingstid på 5 år. 
 
Ved årsslutt i 2017 er andelen lån med fast rente 
36,75 %, resterende er flytende og kommunen 
overholder finansreglementet. 
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Kapittel 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, ikke bare barn og unge. 
 
Både skolene og barnehagene deltar nå i den store satsingen i Hedmark ; Kultur for læring. 
Overordnet fokusområde på kultursida er byggingen av nytt bank- og bibliotekbygg, i tillegg til utviklingen av 
Kjærlighetsstien. 

 

Barnehage 
Sand barnehage åpnet nye avdelinger høsten 2016 
og har i 2017 brukt tid på å få lokalene i  bruk på en 
mest mulig hensiktsmessig måte. Ny assisterende 
styrer ble tilsatt like før jul i 2017. 
 
Det ble gjennomført en barnehageutredning i regi 
av Norconsult i 2017. Rapporten ga et bilde av 
framtidig behov for barnehageplasser i kommunen 
og forslag til alternative løsninger. Kommunestyret 
vedtok at rapporten skulle danne grunnlag for 
videre arbeid med utvikling av struktur og 
kapasitet på barnehageområdet. I forbindelse med 
budsjettbehandlingen i desember, ble det vedtatt å 
bygge ny barnehage i Mo og legge ned nåværende 
Mo og Knapper barnehager. Det ble avsatt midler 
til forprosjekt i 2018.  
 
 
  
Alle barnehagene i kommunen gjennomførte en kartleggingsundersøkelse høsten 2017 i forbindelse med 
Kultur for læring. Resultatene forelå i januar 2018 og vil påvirke utviklingsarbeidet i barnehagene framover. 
Barnehagene fikk ny rammeplan høsten 2017 og det har vært brukt mye tid på å implementere planen med 
nye krav og faglige endringer. 

 

Skole 
Grunnskolen 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 ny løsning for SFO høsten 2017, da eksisterende lokaler ble noe ombygd, samtidig som 
det ble bestilt to frittstående moduler for å avhjelpe plassbehovet.  
Garvik skole fikk ny rektor i november 2017 og Sand sentralskole ny assisterende rektor i januar 2017. 
I 2017 har det vært kjøpt inn Ipads til alle elevene på 1.-3.trinn. 

 

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. Skolene har tatt i bruk analyseverktøyet pedagogisk analyse, som skal 
hjelpe dem til å igangsette riktige tiltak for å forbedre sin pedagogiske praksis. 
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Bibliotek 
 

Midlertidige lokaler i påvente av nytt bygg. 

Biblioteket ble flyttet til midlertidige lokaler i 
Milepelen i juni 2016 som følge av utvidelsen av 
hotelldelen i Milepelen. Driften har derfor i 2017 
vært gjennomført i midlertidige lokaler i påvente 
av nytt bank- og bibliotekbygg. De ansatte har vist 
stor fleksibilitet og kreativitet for å kunne holde 
virksomheten i gang. 

 

Kultur 
Store deler av 2016 var viet idrett; etableringen av ett idrettslag, regional plan for idrettsanlegg og anlegget på 
Prestberget. 
I 2017 har det vært fokus på bruken av Milepelen. Aktiviteten har økt betraktelig i 2017 og det har vært flere 
tilbud om konserter og forestillinger. Folk har vært flinke til å møte opp på arrangementene. 
Milepelen fikk en kulturvert høsten 2017, som har vært en viktig styrking av arbeidet i kommunens kulturhus. 
I  tillegg har kulturavdelingen bidratt aktivt i samarbeid med andre aktører som for eksempel 
Morodalsfestivalen og biblioteket, i tillegg til samarbeid om Julemarked . 

 
 

Kino 
Kinoen har vært godt besøkt i 2017 og økt sitt besøkstall fra 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. 
Samarbeidet mellom biblioteket og kulturavdelingen har bidratt til flere arrangementer, blant annet i 
forbindelse med den kulturelle spaserstokken. Dette samarbeidet videreføres i 2018. 

 

Mål for sektoren  
Oppvekst og kultur er i gang med revidering av Oppvekstplanen og utvikler i den sammenheng nye 
målsettinger for etaten. Målsettingene fremkommer av tjenesteområdenes planer.  
Nulltoleranse for mobbing og krenkelser i skolene er vedtatt av De unges kommunestyre (DUK) og videreført 
gjennom et vedtatt felles forpliktende manifest. I 2017 har dette fokuset også vært i barnehagenes årsplaner. 

 

Prosjekter for området 
I 2017 har det vært brukt mye tid og ressurser på flg.prosjekter: 

 Kultur for læring         (Omtalt tidligere i dokumentet) 

 IKT i skoler og barnehager (innkjøp av Ipads til barneskolene og barnehagene, samt PC’er til elevene på 
ungdomstrinnet) 

 Godt miljø i barnehagene, vennskap og sosial kompetanse. 

 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 ble revidert 

 Oppstart felles IKT-plan for barnehage og skole. Fullføres i 2018.  
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 Innføring av Windows 365 i skolene og barnehagene, samt opplæring av ansatte i barneskolene i bruk 
av Ipad 

 Ny hjemmeside for kommunen og enhetene 

 Film og bok 

 Nytt bank- og bibliotekbygg 

 Utredning barnehagestruktur og barnehagekapasitet 

 

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 fortløpende. Ny rammeplan for barnehagene og 
varslet ny læreplan for grunnskolen, krever tid til implementering og fornyelse. Satsingen på digitale enheter 1 
til 1 i skolen, oppleves som en god start på dette arbeidet. 
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 kommunen gir 
dem de beste vekst- og utviklingsvilkårene nå, slik at de blir istand til å mestre livene sine og blir godt 
forberedt på framtidig deltagelse i arbeidsliv og samfunn. 

 

 

 

             FOTO: Bartosz Matysiak 
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Kapittel 6 Tjenesteområde Helse og omsorg 
 
Helse og omsorg består av tjenester innenfor sykehjem, kjøkken og vaskeri, hjemmetjeneste, tjenester for 
funksjonshemmede, helsestasjon, fysio- og ergoterapi, psykisk helse og NAV. Et mangfold av tjenester som ytes 
direkte til kommunens innbyggere. 

 

Samarbeid i regionen  
I regionen er det etablert et prosjekt for å  «Sikre pasientene ved overføring mellom ulike nivåer i 
helsetjenesten».   
Det er opprettet et forbedringsteam i Helse og omsorg som i perioden januar 2017-desember 2018 deltar i 
Læringsnettverket Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Dette er drevet av Kommunenes 
Sentralforbund (KS) og Folkehelseinstituttet med fysioterapeut Lillian Røstum som prosjektleder. 
Forbedringsteamet har representanter fra sykehjem, hjemmetjenesten og fysio- og ergoterapitjenesten. Det er 
kommet frem til flere forbedringsområder i tjenestene og det er iverksatte flere tiltak, som viser god effekt.  
 

Velferdsteknologiprosjekt 
Kommunen deltar i ett regionalt prosjekt om bruk av velferdsteknologi i tjenesten. En 20 % stilling er finansiert 
av Helsedirektortatet. Hovedfokus er medisindispensere og e-låser. Det er inngått avtale med ny leverandør av 
trygghetsalarmer. Disse alarmene mottar 24/7 og har ett vidt spekter av teknolgisle løsninger.  

 

Felles for turnuspersonell - Arbeidsmiljøloven’s § §14.9 og 14.4 a  
Etter lovkrav og ny lovendring, kan vikarer kreve fast ansettelse og økte stillinger ved å være vikar. Det har 
kommet mange søknader som følge av dette. Det medfører at turnuser må legges om på kort varsel og større 
stillinger brytes til dels opp i flere mindre stillinger. Mange vikarer har ingen formell utdanning, men enkelte tar 
nå fagbrev. Lovendringen medfører økt andel uten formell godkjenning, og Nord-Odal har fra før 10 % færre 
autorisert personell enn andre kommuner i regionen.  
 

Sykehjemmene 
Sykehjemmene har 57 enerom til pasienter, eget kjøkken, vaskeri og dagtilbud 4 dager i uka til de som bor på 
Nord-Odal sykehjem. 
Det har vært gitt 71 avlastningsopphold for hjemmeboende pasienter, 43 korttidsopphold, 15 korttidsopphold, 
som ble endret til langtidsopphold. Solheim har hatt dagpasient tre dager i uka. Det er totalt 23 dødsfall, som 
er ett lavt tall.  
Det har vært stort behov for sykehjemsplasser  i 2017, og de to ”badene” ved Nord-Odal sykehjem har blitt 
brukt som ”pasientrom” i 2017. 
Det har likevel blitt levert gjennomgående bra tilbud til pasienter og pårørende. 

 

Kjøkken  
Fokus er å produsere best mulig tjenester innenfor gitte rammer. Postkjøkkenet på den ene avdelingen på 
Nord-Odal sykehjem er utbedret. Kjøkkenet har hatt en markant økning i brukere av tjenesten. Flere brukere 
benytter seg av tilbud om hjemkjøring av mat. Vaskeriet har en stabil levering av rent tøy av god kvalitet. 

 
Utfordringer:  
Utfordringene for kjøkkenet ligger hovedsakelig i tekniske innretninger, som gir lite forutsigbarhet i forhold til 
utgifter.  

 

 

Hjemmetjenesten 
Det har vært stor arbeidsbelastning hele siste året.  
Det er jobbet mye med fagprogrammet og arbeidet fortsetter så det skal bli enda bedre og raskere med 
dokumentasjon. Dette vil spisse tjenesten og redusere tidsbruk. Det er 10 Ipader i tjenesten og dette har vist 
seg å være et svært nyttig hjelpemiddel.  
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Utfordringer:  
Det var for få ledige senger på sykehjemmet gjennom hele 2017 og det resulterte i 46 overliggerdøgn på 
sykehus. Korttidsrommene  på Mo bosenter var i bruk hele året.   Trygghetsboligene skulle tas i bruk 1.mai, 
men ble utsatt til begynnelsen av 2018.  
Det var stort sykefravær; større enn fraværsvikarene greide å dekke. 

 

 
Trygghetsboligene stod ferdig i 2017, men ble først tatt i bruk i 2018 

 

Tjenester for funksjonshemmede/Nord-Odal arbeids og opplæringssenter 
(NOAO) 
Det er registrert 42 personer med utviklingshemming. Det er 28 boligenheter i bokollektivene. Beboerne har 
ulike dagtilbud. Bokollektivene og NOAO har et utbredt samarbeid, og deler personell ved behov. Personell gir i 
tillegg tjenester til hjemmeboende personer. Det er godt og bredt samarbeid med andre enheter innen helse 
og omsorg. 
 
NOAO har ansvar for dagtilbud, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent (BPA), og oppfølging av 
hjemmeboende brukere. NOAO bistår med transport fra kjøkken og vaskeri. 

 
Målet er at brukerne skal leve et så selvstendig liv som mulig. God individuell tilrettelegging og mestring av 
dagliglivet er nødvendig for å oppnå dette. 

 
Utfordringer:  
For å oppnå målet for tjenesten, er det viktig med høyere utdanningsnivå i personellgruppen. 
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Helsestasjonstjenesten 
I løpet av 2017 har tjenesten gått over til elektronisk samhandling og arkivering.  
Fra og med høsten 2016 ble det tilbudt opphentingsvaksinering (HPV) av alle kvinner født 1991 og senere. Det 
er til nå vaksinert 61 kvinner i denne gruppen, av totalt 142 som er registrert bosatt i kommunen.  
løpet av 2017 hatt en runde med såkalte COS-kurs. Circle of Security (COS) er foreldreveiledning som har som 
mål og fremme trygg tilknytning mellom barnet og omsorgspersonene.  
Høsten 2017 fikk kommunen et tilbud fra familievernkontoret om et samarbeid på helsestasjonen. Dette er et 
prosjekt og innebærer at en representant fra familievernkontoret tilbringer en dag pr. mnd. på helsestasjonen.  

 
Utfordringer:  
Det ikke er kommet søkere til ledig 50 % stilling for helsesøster. Jordmortjenesten kjøpes fra Kvinnehelsa.  
Helsestasjonen skal få overført en ny 100% stilling fra psykisk helse i 2018, som spesialsykepleier i psykisk helse 
for barn og unge. Dette er et ledd i å imøtekomme samhandlingsformen på at helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten har fått økte krav ifht å forebygge, hindre og behandle psykiske vansker.  

 

Fysio og ergoterapi 
Fysioterapitjenesten har i 2017 hatt to kommunale årsverk, fordelt på 100 % voksne brukere, 50 % barn og 50 
% Frisklivssentral, samt 3,67 driftsavtaler fordelt på 4 fysioterapeuter og 3 institutter. Kommunen har i tillegg 
en ergoterapeut i 100 % stilling. Tjenesten har fulgt opp barn, eldre og andre med sammensatte behov, 
rehabilitering og habilitering, hjelpemiddelformidling, samt innsatte Bruvoll fengsel. En viktig del av arbeidet er 
tverrfaglig tilnærming og samarbeid med kommunens andre tjenester. Kommunen har i 2017 hatt en aktiv 
Frisklivssentral med tilbud om hjelp til levevaneendring. 
 

Spesielle fokusområder 
Koordinatorarbeid: 
Alle kommunale terapeuter er personlige koordinatorer for brukere med store og sammensatte hjelpebehov, 
og har en viktig rolle i forhold til å gi forutsigbarhet og trygghet. Dette gjelder særlig for ungdom på vei inn i 
voksenlivet. 
 
Utfordringer:  
Tjenesten er sårbar i forhold til bemanning. En vakant stilling for privat fysioterapeut ga lengre ventelister og 
stort trykk på de gjenværende terapeuter.  
For de kommunalt ansatte terapeutene legges også deltagelser i prosjekter oppå de allerede eksisterende 
oppgavene, noe som gir økt arbeidsbelastning. 

 

Psykisk helse og avhengighet  
Det er 100 pasienter på vedtak til enhver tid, med varierende hjelpebehov. Det er flest kvinner som tar kontakt 
med tjenesten, men stadig flere menn tar kontakt. Det er flest pasienter i aldersgruppen 18-49 år.  
Hjelpetilbud er lavterskel og skal i mest mulig grad tilpasses den enkeltes behov. Mange tar kontakt for korte 
livskriser, mens andre opplever dype kriser som det kan ta år å bearbeide. 
2 ansatte har gjennomført Familiestøtteprogrammet i regi av Sykehuset Innlandet. Det finnes en ressursgruppe 
med ansatte fra ulike avdelinger i kommunen, der målet er å fremme pårørendearbeidet.  
Torsdagstreffen, som er ett lavterskeltilbud og sosial arena for brukere av tjenesten, har fått en opptur i 2017 
med flere deltakere. Dette er også ett tilbud til flyktningene i kommunen, noe som kan bidra til økt integrering i 
lokalsamfunnet. Det er utetid på disse treffene og det tilstrebes å legge turer til lokalsamfunnet, slik at flest 
mulig kan gjenta disse aktivitetene på egenhånd. I regi av Kulturnettverket får brukere deltatt på lenger turer. 
Det er viktig at alle kan oppleve ett avbrekk fra hverdagen. 
To ansatte ved psykisk helsetjeneste tatt utdanning for å bli EMDR terapeuter. EMDR står for Eye Movement 
Desensitazion and Reprosessing og er en psykoterapeutisk metode som hjelper til med å minske ubehaget man 
kan ha, hvis man har blitt utsatt for traumer, f.eks overgrep, vold og ulykker.Effekten er som ved kognitiv 
atferdsterapi, men er lettere for pasienten å gjennomføre fordi den innebærer mindre egenarbeid mellom 
terapitimene. Dette har vært ett løft for tjenesten. 
Tjenesten har fått overført stilling og ansvar for rusarbeid fra NAV. Det er gitt midler til ett prosjekt for 
boligsosialt arbeid. 20 brukere med svært dårlig boevne har vært ivaretatt av prosjektet med tett individuell 
oppfølging. Prosjektet har betydd mye for de som har vært involvert og gjort en forskjell i hverdagen. 
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Det har vært nødvendig å etablere ett nytt heldøgnstilbud og kjøp av en ekstern privat plass på grunn av 
mangel på kommunalt døgntilbud tilbud.  
 

 

NAV Nord-Odal 
Det er arbeidet med å få fast møtelokale for å få tilgang på egnede lokaler, som kan benyttes mye friere. Dette 
gjør at NAV kan komme skikkelig i gang med både individuelle oppfølgingssamtaler og felles samlinger. 
Når det gjelder personer, er det nå knyttet 5 personer til aktivitetsplikt, dette er brukere under 30 år. Det 
jobbes også nå med å ta inn personer over 30 inn i aktiviteten. 
Det arbeides også aktivt med å få flyktninger i jobb.  
 
Generelt: 

 Kontoret har fått tildelt en ekstra plass for varig tilrettelagt arbeid (VTA). 

 Flere personer som har stått lenge utenfor ordinært arbeidsliv har kommet i fast arbeid. 

 Arbeidsmarkedet er godt. 

 Økte muligheter til arbeidsmarkedet via gode bussforbindelser. 

 Godt samarbeid med NAV  markedsteam på Øvre Romerike  er formalisert.  
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Kapittel 7 Tjenesteområde Eiendom og Samfunn 
   

Eiendom og samfunnsetaten har fire enheter:  Landbruk og teknikk, Renhold, Drift samt Brann og  Feiing. 
Arbeidsoppgavene er svært varierte og omfatter blant annet;   

 Samfunnsplanlegging, arealplanlegging og næringsutvikling 

 Forvaltning, drift, renhold, vedlikehold og utvikling 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 arbeides med nye 
arealplaner, gjennomføring av vedtatte prosjekter, utarbeidelse av nye planer 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 i tillegg 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.  

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, og det er i 2017 gitt tillatelse til igangsetting av  hele 16 
boliger/boenheter og fire fritidsboliger. I de fire foregående år ble det til sammenligning igangsatt ti nye boliger 
totalt. Det ble også solgt fire boligtomter på de kommunale tomtefeltene i 2017. 
 
Arbeidet med å bedre kvalitetene i Sand sentrum er videreført. Det er fortsatt økning i årlig omsetning per 
innbygger i detaljhandel. Økningen er noe mindre enn tidligere, men fortsatt mer enn gjennomsnittet i 
regionen. I 2017 fortsatte arbeidet med de tyngre investeringene i Sand sentrum.  Parkeringsplassen nord for 
kommunehuset ble ferdigstilt, med el-bil ladeplasser, belysning, sykkelstativ og benker. Odal 
kompetansesenter, tidligere NIPRO, flyttet inn i ombygde lokaler i Sand sentrum i det tidligere Støverudbygget. 
Ny veg til Halmhaugen boligområde er etablert.  Ikke minst har det vært arbeidet intenst med prosjektering av 
Samling, nytt bank, bibliotek og leilighetsbygg i sentrum.  Det er også gjennomført flere mindre tiltak i sentrum, 
som ytterligere forlengelse av kjærlighetsstien og belysning av Sandsfossen, etablering av ny badeplass, 
planting av epletrær og andre detaljer langs kjærlighetsstien. Det har også blitt arrangert markedsdager som 
har bidratt til å skape liv i sentrum og som også kommer de næringsdrivende til gode.  Kommunen har fått 
utarbeidet en mulighetstudie for utvidelse av sentrum mot Sand gård. Denne danner grunnlag for 
reguleringsarbeidet som nå pågår for fullt. Det har også blir utarbeidet en plan for videre utvikling av 
kjærlighetsstien og parkområdet mot vassdraget. Kommunen har også fått tilskudd til prosjektet «inkluderende 
og attraktive lokalsamfunn» som gir oss ytterligere muligheter til å forsterke innsatsen for utvikling.  
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Her skal «Samling» bygges 

 

Arbeids- og næringsliv 
Antall sysselsatte med arbeidskommune Nord-Odal 
økte med 24 i 2017. Generelt har sysselsettingen i 
kommunen økt i de fleste bransjer i perioden 2013-
2017. Størst er økning innen varehandel og 
transport og lager, hvor økningen er på 12-15% . To 
lokale eksempler på bedrifter i vekst er Ruud’s 
Transport som utvider hallkapasitet for 10 mill, og 
Frakt og Spedisjon som vurderer å bygge ut på 
nabotomt. En utfordring for denne bransjen er 
tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Det forventes 
også en større økning i industrien fremover, som 
følge av økt aktivitet ved Mapei.  

 
 

 

Første spadetak Mapei

 

 
Viktige prosjekter i 2017 har vært fullføring av arbeidet med omregulering og klargjøring for salg av 
næringstomt til Mapei, utbygging av hotellkapasitet på Milepelen,  flytting av  Odal kompetansesenter  (NIPRO) 

og regulering og prosjektering av utvidelse av næringsarealene på Granerud.    

 
Sysselsetting innen landbruket har gått ned, samtidig som en ser at det bør være mulig å øke verdiskapingen i 
landbruket. Kommunen har derfor økt satsingen innen næringsutvikling i landbruket, selv om det er begrenset 
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hvilke virkemidler som er tilgjengelig. Et tiltak som bidrar positivt  er utarbeidelse av nye skogbruksplaner. 
Skogeierne har bestilt plan for 91 % av planarealet. Det er svært bra. Man kan allerede se at aktiviteten har økt, 
som følge av at skogeierne har en oppdatert ressursoversikt over skogen. Det er også lagt til rette for digitale 
løsninger som sikrer oppdatering av planverktøyet.  
 
Det var en netto tilvekst av nye virksomheter i Nord-Odal i 2017. Totalt ble det etablert 14 nye virksomheter. 
Etableringene kommer først og fremst innen handel- og tjenestebaserte næringer. Mangel på egnede 
næringslokaler er en utfordring. 
 
Det er jevn pågang av søknader til kommunalt næringsfond. Mildene brukes til å stimulerer til nyetablering, 
utvikling av nye produkter eller tjenester, eller til markedsføring. Hovedhensikten er å bidra til å sikre eller 
utvikle nye, lokale arbeidsplasser. Det ble tildelt midler på til sammen 235.000 fra næringsfondet til følgende 
virksomheter: 
 

 Sand regnskapsservice. Støtte til utvidelse av forretning 

 Øberg Bygg. Tilskudd til etablering og markedsføring 

 Sand sentrumsforening. Tilskudd til hjemmeside 

 Nyland gård. Markedsundersøkelse andelslandbruk 

 Munkheimen gårdsbutikk. Støtte til etablering av nettbutikk 

 Fjellrypa. Prøveproduksjon av mannsbunad fra Odalen 

 Odal Fritid og Turistservice. Utvidelse av forretningsmodell  

 Grønt Grep. Støtte til ny hjemmeside 

Det ble i tillegg bevilget 350.000 til et eget utviklingsfond i 2017. Av disse ble det brukt 262.000 til følgende 
prosjekter: 
 

 Igangsetting av autorisert turistinformasjon på Milepelen 

 Pilotprosjekt sko-såle-bevegelse. Samarbeid biomekanisk terapeut Svennebybråten og Nord-Odal 

sykehjem 

 Deltakeravgift etablererkurs for Fatmeh Trabouslesa 

 Gratis hjemmeside til 5 lokale bedrifter (konkurranse før jul) 

 Fotokonkurransen «Folk i aktivitet» i samarbeid med Sand Sentrumsforening 

 Sponsorat av stand til lokale utstillere på hytte- og fritidsmesse 

 Gratis markedsføring av ledige jobber for lokalt næringsliv på karriere.no 

 Deltagelse på «innovasjonsløftet» - Utvikling av konsept rundt salg av næringstomter på Granerud 

 Illustrasjonsfoto i forbindelse med markedsføring av tomter Granerud 

 Annonser av ledige tomter (bolig, næring, hytte) på finn.no 

 Gratis etiketter til deltakere i lokalmatprosjektet «Odalsmat» 

Den spesifikke satsingen på reiseliv i 2017 har gitt resultater i form av økt tilbud til besøkende, blant annet 
tilbys nå utleie av kano og sykkel. Det ble åpnet en autorisert turistinformasjon på Milepelen våren 2017. 

Økonomi og miljø  
Et viktig mål er å redusere forbruk av vann- og energi ved kommunale bygg.  Sammenlignet med 2016 har 
temperaturkorrigert energiforbruk totalt for bygningsmassen gått ned fra 190 kWh pr. m2 til 183 kWh pr.m2.  
De største reduksjonene  er gjort ved Solheim sykehjem og i barnehagene. Reduksjonen ved Solheim kommer 
etter god dialog mellom bruker og byggdrifter. Reduksjonen i barnehagene er et resultat den vedtatte 
eierstrategien for kommunale bygg og anlegg, hvor økt fokus på inneklima skoler og barnehager har gitt  
grundigere analyse og oppfølging fra byggdrifterteamet. 
 
Gjennom arbeidet med retaksering av eiendomsskatt og utarbeidelse av nye skogbruksplaner har kommunen 
mottatt mange henvendelser med spørsmål om opplysninger som er registrert i matrikkelen.  Kommunen er 
avhengig av at innbyggerne tar kontakt slik at man kan undersøke og kontrollere om de registrerte 
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opplysningene i matrikkelen er riktig registrert, og takket være mange henvendelser er det blitt rettet opp flere 
feil og mangler. Opplysningene som er registrert i matrikkelen hentes fra mange forskjellige aktører som for 
eksempel Skatteetaten, eiendomsmeglere og banker. Derfor er det viktig at disse opplysningene er riktig 
registrert. Kommunen jobber kontinuerlig med å rette og kvalitetssikre opplysningene i matrikkelen, men er 
avhengig av innbyggernes lokalkunnskap og kontakt for å gjennomføre dette arbeidet på en god og pålitelig 
måte. 

 

Viltforvaltning 
I 2017 ble det vedtatt ny nasjonal jakttidsramme for 
elg fra 29. september til 23. desember. De fleste av 
elgvaldene valgte likevel å starte elgjakta 05.10 eller 
senere og bidro på den måten til å at det heldigvis ble 
lite konflikter.  Det ble til sammen skutt 215 elg, en 
fellingsprosent på 87 %. Til sammen ga dette ca 23 
tonn elgkjøtt som har en førstehåndskjøttverdi på ca 
1,8 millioner kroner. 
I 2017 ble  alle valdene i kommunen samt arealet i 
Grue som forvaltes av Nord-Odal samlet til et felles 
hjortevaldvald men en felleskvote. Dette ble godt 
mottatt, og det ble en bedre beskatning av 
hjortestammen, enn tidligere med mange småvald 
med enkeltdyrskvote.  

 

 

 

 

 

Tiltak for reduksjon av utslipp 
Prosjektet «Opprydding i mindre avløpsanlegg» fortsatte i 2017. Det ble sendt ut 110 pålegg på avløpsanlegg 
som ikke tilfredsstiller dagens krav til renseeffekt. Av disse må ca halvparten byttet ut hele anlegget sitt. Dette 
er andre runde med pålegg, den første ble gjennomført i 2013. Foreløpige beregninger viser at man etter første 
påleggsrunde har redusert utslippet av fosfor til Storsjøen med ca 100 kg i året. Når man er ferdig med 
opprydding av mindra avløpsanlegg i hele kommunen vil dette kunne reduserer det totale utslippet av fosfor 
med 750 kg/år. Dette har stor betydning for vannkvaliteten i Storsjøen. 

Infrastruktur, samferdsel og vedlikehold 
Telenor, som vant anbudet om tilskuddsbasert fiberutbygging i Nord-Odal i 2016, ferdigstilte utbygging i Toner-
Fjell-Bunes og rundt Råsen høsten 2017. Områdene inkluderte ca 372 bolighus, 172 fritidsboliger og 35 
virksomheter. I tillegg gjennomførte Telenor en kommersiell utbygging i Sand. Her fikk 450 boenheter tilbud 
om fiberbredbånd. Fiberen er fordelt på ca 50% bakkekabel og 50% luftstrekk. Totalt ble det gravd ned og 
hengt opp rundt 85 km med fiberkabel. Ca 65% av alle som ble tilbudt fiber takket ja til tilkobling og 
abonnement. Arbeidet med utvidet filberkapasiteten i Nord-Odal fortsatte i 2017, og det ble gitt tilskudd (3,1 
mill) og bevilget midler (3,1 mill) til utbygging i Austvatnområdet (261 boenheter). Dette prosjektet foregår i 
samarbeid med Sør-Odal som bygger ut i Slåstadområdet og strater opp i 2018. 

 
Det ble i 2017 vedlikeholdt veg for kr 1,9 mill. i form av grøfting, utskifting av trommer og asfaltering. Dette er i 
tråd med vedlikeholdsplanen. I tilegg ble det investert kr 2,2 mill. i ny veg til Halmhaugen boligfelt. I Eierstrategi 
for kommunale bygg og anlegg står det at det skal være økt fokus på overvannshåndtering i og ved kommunale 
veger de neste årene. Det er lagt opp til kartlegging og oppfølging i 2018 slik at dette blir innarbeidet og 
prioritert i vegvedlikeholdsplanen.  
 
Det er også et klart mål å komme à jour med bygningsvedlikehold. Utvendige vedlikehold er prioritert som 
fokusområde i eierstrategi kommunale bygg og anlegg . I 2017 ble det malt bygninger for  675 000 eks mva. 
Dersom planene fremover for utvendig vedlikehold følges, er man à jour i 2022.   
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Av andre større vedlikeholdstiltak har kommunens egne tømrere/malere i vedlikeholdsteamet pusset opp 
vaktrom og personalgarderobe på brannstasjonen, fornyet flere utleieenheter, ett bokollektiv har fått nytt 
felleskjøkken og  Ungdomsskolen har fått nyoppusset vestibyle og garderober.  

Beredskap 
Forebyggende arbeid for å unngå bygningsbranner har høy prioritet. Samtidig er det viktig med god beredskap 
dersom ulykker oppstår. I 2017 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 gikk ned i 2017, og endte på 6,5 i snitt, på tross av en del langtidsfravær. Det jobbes aktivt for et 
godt arbeidsmiljøet. I 2018 blir det foretatt en medarbeiderundersøkelse i enkelte enheter for å kartlegge 
arbeidsmiljøet nærmere.   

 

Utfordringer 
For en kommune som vil mye, er det alltid en utfordring å ha nok ressurser til å følge opp de ulike aktivitetene. 
Det merkes nå en tydelig flaskehals på planleggingssida. Prosjektstilling knyttet til utviklingsprosjekter har 
bidratt til økt gjennomføringsevne på tiltakssida. På renholdsavdelingen er det stort tidspress ettersom 
renholdsarealet har økt  samtidig som stillingsressursene er redusert. Dette går på bekostning av 
gulvvedlikehold, som igjen går på bekostning av effektiviteten og arbeidsmiljøet.  
 
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. Man ser også en markant utvikling med økende antall helseoppdrag som for 
eksempel hjertestans. 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.  
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