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1.RÅDMANNENS INNLEDNING OG BUDSJETTGRUNNLAG 

1.1.Rådmannens innledning til framlagt budsjettforslag av 19.11.18 
 

I innledningen til økonomiplan 2018-21 konkluderer rådmannen med at «Det er 

vanskelig å se for seg at kommunen kan driftes som i dag med mindre det skjer store 

endringer i befolkningsutvikling, skatteinntekter, inntektssystem eller 

kommunestruktur». De tre siste punktene her har kommunen liten påvirkning på, men 

det er mulig å påvirke befolkningsutviklingen gjennom bygging av boliger, etablering av 

byggeklare tomter, satsing på økt bo-attraktivitet, bedre kollektivtilbudet og støtte 

etablering av nye arbeidsplasser. Dette har derfor vært viktige satsningsområder de siste 

årene. Dessverre har antall innbyggere gått ned også i 2018, men det arbeides aktivt 

med dette og det er håp om at tallene vil gå opp igjen i de nærmeste årene. Det skjer 

mye positivt i kommunen og kommunens innsats blir lagt merke til. Et eksempel på dette 

er at Vinmonopolet i sin begrunnelse for etablering av polutsalg på Sand (og i Rosendal i 

Kvinnherad kommune) skriver at «både Sand og Rosendal er steder i god utvikling, ny 

handel og boligbygging i sentrum er eksempler på slik aktivitet».  

I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en økonomiplan som «skal 

omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 

inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden». Til tross for 

grundig arbeid fra administrasjonen, så vet vi at de siste årene i planperioden er 

vanskelig å planlegge og neppe blir som vi har trodd når vi kommer dit. Vi forsøker 

imidlertid å gjøre økonomiplanen så realistisk som mulig. En spesiell utfordring for Nord-

Odal kommune er, at ut fra de signalene vi har fått, så har vi nå i flere år budsjettert 

med inntekter fra vindkraft i slutten av økonomiplanperioden. Men disse har blitt skjøvet 

på flere ganger – så også i denne økonomiplanen. Til tross for denne usikkerheten så var 

vi i økonomiplan for 2018-21 sikre på at 2019 ville bli et utfordrende år. 

Konsekvensjustert budsjett viser da også et inndekningsbehov på nesten 15,6 millioner – 

før nye investeringer og driftstiltak. Dette er mer enn kommunen har i ubundne fond. 

Den økonomiske situasjonen er med andre ord ganske prekær. Selv om vi klarer å legge 

frem et saldert budsjettforslag for 2019, så tærer vi så mye på reservene at vi risikerer å 

få likviditetsproblemer. Resten av økonomiplanperioden viser også så omfattende 

inndekningsbehov at de ikke lar seg saldere med forventede inntekter fra vindkraft alene.  

Selv om hovedstrategien må være å øke kommunens inntekter gjennom vekst og 

utvikling så må det parallelt arbeides videre med kostnadskutt. Vi kan ikke fortsette å 

drive kommunen som vi har gjort og det er ikke lenger mulig å «kutte med ostehøvel» i 

budsjettene. Det blir derfor viktig at det raskt settes i gang utredninger om ytterligere 

interkommunalt samarbeid – først og fremst med Sør-Odal kommune. Den økonomiske 

effekten vil vi forhåpentligvis kunne få allerede i 2020, hvis nødvendige utredninger og 

politiske vedtak fattes i 2019. Dette arbeidet må startes umiddelbart over nyttår.  
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Investeringsbudsjettet viser et omfattende investeringsbehov i hele planperioden. I 2019 

er det planlagt investeringer for 147 millioner. Nesten 105 av disse kommer fra forrige 

økonomiplan. Det er derfor ikke så mange nye store investeringer som ligger der. Det er 

viktig å investere seg til en ønsket utvikling og flere av tiltakene vil forhåpentligvis 

stimulere både til økt bosetning og næringsvirksomhet i årene som kommer. 

 

Runar Kristiansen 

rådmann 
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1.2 Kommunestyrets budsjettvedtak 
 

Driftsbudsjettet 2019: 

1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 320,9 mill. kr i henhold til budsjettskjema 

1A: 

 

2. Kommunestyret vedtar å fordele  320,9 mill. kr fra budsjettskjema 1B på følgende 

måte: 

 

3. Kommunestyret vedtar å bruke 12,5 mill. kr av disposisjonsfondet til saldering i 2019. 

Investeringsbudsjettet 2019: 

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2019 med totale investeringer i 

anleggsmidler på 115,8 mill. kr i henhold til budsjettskjema 2A: 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue -103 183 -107 558 -107 558 -107 534 -107 534 -107 534 -107 534

Ordinært rammetilskudd -192 113 -192 205 -192 205 -199 651 -202 847 -202 852 -202 866

Skatt på eiendom -19 333 -19 342 -19 342 -21 432 -21 973 -34 935 -34 893

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -2 184 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522

Sum frie disponible inntekter -316 813 -321 627 -321 627 -331 139 -334 876 -347 843 -347 815

Renteinntekter og utbytte -3 526 -3 172 -3 172 -3 172 -3 172 -3 172 -3 172

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 335 7 536 7 536 10 113 11 508 11 020 10 991

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 14 207 13 832 13 832 15 800 20 225 20 134 20 520

Netto finansinnt./utg. 18 016 18 196 18 196 22 741 28 561 27 982 28 339

Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 15 039 0 7 335 0 0 8 514 8 974

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr -15 039 0 -7 335 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -10 099 -8 138 -8 693 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 -12 504 -2 343 0 0

Netto avsetninger -10 099 -8 138 -8 693 -12 504 -2 343 8 514 8 974

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -308 896 -311 569 -312 124 -320 902 -308 658 -311 347 -310 502

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 301 559 311 568 312 124 320 902 308 650 311 337 310 493

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7 335 0 0 0 0 0 0

 Økonomiplan

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Politikk og sentraladministrasjon 27 307 31 107 27 778 31 165 28 804 28 732 28 677

Oppvekst og kultur 113 527 114 216 115 688 117 128 115 498 115 738 115 738

Helse og omsorg 140 697 144 872 146 573 155 286 152 065 154 367 153 812

Eiendom og samfunn 30 503 28 269 28 979 28 549 23 518 23 735 23 501

Finans -10 474 -6 895 -6 893 -11 226 -11 226 -11 226 -11 226

Sum fordelt 301 559 311 568 312 124 320 902 308 650 311 337 310 493

Økonomiplan
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Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B. 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 97 033 104 668 116 434 115 757 61 691 14 710 1 500

Utlån og forskutteringer 15 091 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 453 1 600 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800

Avdrag på utlån 2 340 3 500 3 500 0 44 333 1 667 2 500

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 803 1 200 1 200 5 950 4 450 1 950 1 200

Årets finansieringsbehov 116 720 130 968 142 734 148 357 137 174 45 077 32 000

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -79 676 -95 297 -105 896 -110 836 -60 428 -38 748 -26 360

Nytt låneopptak startlån -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Nytt låneopptak investeringer -85 836 -35 428 -13 748 -1 360

Inntekter fra salg av anleggsmidler -10 496 -19 828 -19 828 -16 550 -66 250 -1 950 -1 200

Tilskudd til investeringer 0 0 -40 -382 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 626 -10 643 -11 660 -18 445 -7 713 -962 -140

Mottatte avdrag utlån og refusjoner -18 469 -3 600 -3 710 -494 -1 083 -1 667 -2 500

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -115 267 -129 368 -141 134 -146 707 -135 474 -43 327 -30 200

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -1 453 -1 600 -1 600 -1 650 -1700 -1 750 -1 800

Sum finansiering -116 720 -130 968 -142 734 -148 357 -137 174 -45 077 -32 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett                                                                                       
(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan



 
Økonomiplan 2019-2022 – årsbudsjett 2019 

side 6 
 

 

Budsjett

Til investeringer i anleggsmidler 115 757

Fordelt slik:

Prosjektering og byggledelse 784

Kjøp av Ipad til  folkevalgte 180

Digitalisering arkiv og sikring av fjernarkiv 178

Innkjøp og montering av lekeapparat 225

Samling - inventar m.m bibliotek og flerbruksrom 3 431

Økt IKT-bruk i  skolene 800

IKT i barnehagen 2017/ 2018 100

Læremidler ti l  ny læreplan 300

Nytt Oppvekstadministrativt system 400

Innkjøp av utstyr kjøkken NOS 500

Innkjøp av bil  ti l  helse-og omsorgstjenesten 200

Innkjøp av gulvvaskemaskiner og glansemaskiner, renhold 75

Sentrumsprosjekt  - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot sjøen (AP) 250

Ny barnehage Mo 51 500

TMM Nedgravd avfallsløsning (Molok) 188

Bil driftavdelingen 2019 500

Brannsikring Administrasjonshuset - del Herredshuset 2018 1 800

Bygge/kjøpe boliger for utleie 8 700

Garvikåsen boligområde - utvidelse (Felt B 5) 6 344

Opparbeiding gårdsrom/drenering mellom kommunehuset og Odal 

sparebank 4 600

Opparbeiding utvidelse øst, Granerud industriområde 2018 0

Samling, Bank - Bibliotek - Bolig 2018 25 200

Vedlikeholdsplan 2019 - Utskifting av dører U-skolen 125

Sentrumsprosjekt - Nye steds- og informasjonsskilt 50

Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 1 000

Innkjøp av renholdsrobot ti l  idrettshallen 371

Fast dekke Furuholvegen Knapper 2019 515

Septiktømmestasjon for båter i  Storsjøen 166

Trapp fra Bunesvegen til  inngang Milepelen 169

Vedlikeholdsplan 2019 -Nye uteområder leil igheter Mosebo 250

Flomsikringstiltak- flytting av strømskap v/statlig sikra 

fri luftsområde 303

Gjerding mot utmark kommunale byggefelt 437

Ny gate Sand sentrum 929

Oppgradering herredshuset 2019 2 500

Takutbedringer Mosebo 2019 313

Trafikksikkerhetstiltak, Magasinvegen, Sand 125

Etablering av utendørs treningsapparater for bedre folkehelse 850

Møte ved Milepelen, folkehelse og lokalsamfunnsprosjekt i  statlig 

sikra fri luftsområde 1 125

Fast dekke 3 grusveger Høgbråtan boligfelt 2019 275

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett              (tall i hele 

1000 kr)

2019
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5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill. kr for startlån i 2019 

6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 85,8 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 

25 mill. kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 

7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 5,95 mill. kr avsettes til ubundet 

investeringsfond. 

Økonomiplan: 

8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2019-2022.  

Skatt:  

9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2019 etter de maksimale satser som 

Stortinget vedtar. 

Eiendomsskatt: 

10. I medhold av eiendomsskatteloven §§2 og 10 videreføres i 2019 utskriving av 

eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a. 

Det skrives ut skatt på særskilte skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal 

takseres og regnes som næringseiendom fra 2019.  

Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og 

skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med én syvendedel (jf. 

overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). 

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 6 promille. 

 

11. Eiendomsskattesatsen settes til 6,5 promille for boliger, fritids- og 

landbrukseiendommer. Bunnfradraget er satt til kr 50.000 pr eiendom. For 

næringseiendommer og energianlegg settes satsen til 6 promille. 

 

12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk 

verdi og eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med sikte på å gagne 

kommune, fylke eller stat for eiendomsskatt. 

13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer. 

Delegering, utredning og organisering: 

14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i 

driftsbudsjettet mellom hvert rammeområde. 

15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i 

driftsbudsjettet innen hvert rammeområde. 

16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de 

enkelte ansvarene i budsjettet. 

17. Kommunestyret delegerer til rådmannen 

 å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de enkelte ansvarene i budsjettet. 

18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 20 mill. kr. 

19. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med rådmannen i Sør-Odal for å få 

utredet ytterligere interkommunale samarbeid mellom de to kommunen. Sak med 

konkrete samarbeidstiltak og forslag på organisering legges frem til politisk behandling i 
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de to kommunene i løpet av første halvår 2019, og med en målsetting om iverksettelse 

innen 01.01.20. 

Kontroll og revisjon: 

20. Kommunestyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn. 

Kontrollutvalget 49 200 

Sekretariatet 236 000 

Revisjonen 1 004 250 

Totalt 1 289 450 

 

 
21. Som et tiltak mot barnefattigdom vedtar kommunestyret å fjerne barnetrygden fra 
beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp. I Nord-Odal gjelder dette familier med til sammen 
ca. 60 barn. Disse vil heller ikke dra nytte av den foreslåtte økningen i barnetrygden. Vi ber 
administrasjonen innpasse et tiltak, som iberegnet økningen vil beløpe seg til ca 758.000 kroner, i 
budsjettopplegget for 2020 og den kommende økonomiplanperioden. Dersom det finnes inndekning, 
legges tiltaket inn ved budsjettrevisjonen i juni 2019. 
 
22. Kommunestyret ber om at en sak vedrørende søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO 
forelegges utvalg for oppvekst og kultur og kommunestyret. 
 
Eventuelle søknader om oppsigelse av SFO-plass begrunnet med økt foreldrebetaling, skal vurderes å 
innfri unntaksvilkåret for oppsigelse utenfor fristen i SFO-vedtektenes § 7. 
 
23. Kommunestyret ber om at det i løpet av 2019 lages en sak om mulig åpning av svømmebassenget 
i Mo for publikum. 
 
24. Kommunestyret ber om en orienteringssak om innholdet i frisklivstilbudet. 
 
25. Kommunestyret ber om at det startes opp en dialog med fastlegene med sikte på å finne 
hensiktsmessig løsning drift av Nord-Odal legesenter, inkludert helsesekretærfunksjoner. Det 
foreslåtte kuttet legges inn med halvtårsvirkning i 2019 slik at det kan være mulig å finne en løsning 
før kuttet effektueres. 
 
26. Kommunestyret ber om tilbakemelding på hvordan kuttet på 60% stilling på kjøkkenet påvirker 
driften på avdelingene ved Nord-Odal sykehjem. 
  
27. Det ble vedtatt følgende om endringer i driftstiltak: 
1. Tiltaket om å bidra til interkommunal bedriftsrekrutterer velges -  kr. 100 000,- på ansvar 150. 
2. Tiltaket om å innvilge midler for å utbedre råteskader på Trøftskogen velges - kr. 50 000,- - ansvar 
163. 
3. Tiltaket om vakant stilling som leder av oppvekst og kultur i 3 mndr velges - kr. - 292 495,- - ansvar 
200. 
4. Tiltaket om å innføre leie for lag og foreninger med medlemmer under 16 år tas ut - kr. 20 000 - 
ansvar 250. 
5. Tiltaket om økt tilskudd til lag og foreninger pga nytt reglement velges - kr. 50 000,- - ansvar 250. 
6. Tiltaket maling av Storsalen tas ut -  kr. 50 000,- - ansvar  255. 
7. Tiltaket fjerne helsesekretær endres til kunne å ha halvtårsvirkning i 2019 - kr. - 295 715,-  - ansvar 
414. 
8. Tiltaket om avtale med Bruvoll fengsel legges bare inn i 2019 og ikke i 2020 kr. 685 000,- - ansvar 
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650. 
9. Tiltaket om nødreprasjoner  parkeringsplass Mo senteret tas ut - kr. -250 000,- - ansvar 650. 
10. Tiltaket om eiendomsskatt endres slik at inntekten i 2019 blir økt med kr. 1 498 000,- - ansvar 
800. 
 
29.  Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide opplegg for en årlig fagdag med vold i nære 

relasjoner som tema. Denne fagdagen kan bygges opp med én del rettet mot ansatte i kommunen og 

én del som er åpen for publikum.  
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2. KOMMUNENS ORGANISERING
2.1 Politisk organisering

Det politiske styringssystemet i kommunen er organisert på følgende måte:
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2.2. Administrativ organisering

Kommunens administrasjon er organisert etter følgende mode ll pr 09.11.18:

Den kommunale tjenesteproduksjonen i Nord - Odal kommune er delt inn i 3 etater med
underliggende enheter. Direkte underlagt rådmannen er stab - og støttefunksjoner.
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3. KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER
3.1. Befolkningsutvikling

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endringer er et viktig
grunnlag for utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan. Aldersfordelingen sier noe om
hvilke typer tjenester som etterspørres. Negativ befolkningsutvikling medfører redusert
inntektsgrunnlag g jennom skatter, avgifter og overføringer, samt reduserer behovet for
infrastrukturelle tiltak. Spesielt gir det utslag i reduserte rammeoverføringer fra staten.

Tabellen viser SSB sin befolkningsframskrivning mot 2022 etter hovedalternativet
(MMMM).

Gr afen viser at det er aldersgruppen 67 år og eldre som har størst andel, og som vil øke
mest framover. Aldersgruppen 6 - 15 år vil gå noe ned.



 
Økonomiplan 2019-2022 – årsbudsjett 2019 

side 13 
 

 

3.2 Det økonomiske opplegget for kommunene i 2019 

 

Generelt 

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 2,6 mrd 

kroner. Veksten i de frie inntektene er på linje med nederste grense i intervallet som ble 

signalisert i Kommuneproposisjonen 2019. Regjeringens forslag til vekst i frie inntekter 

må ses i sammenheng med virkningen befolkningsutvikling og pensjonskostnader har på 

kommunesektorens utgifter. Nye befolkningsframskrivninger i juni la til grunn vesentlig 

lavere forutsetninger om innvandring og fødsler enn tidligere. 

Veksten i de frie inntektene på 2,6 mrd kroner er begrunnet med 200 mill kr til 

opptrappingsplan for rusfeltet, 100 mill kr til opptrappingsplan for habilitering og 

rehabilitering og 200 mill kr til tidlig innsats i skolen. 

Kommunesektorens samlede inntekter i 2019 anslås til om lag 530 mrd. kroner. Av dette 

utgjør de frie inntektene, som består av rammetilskudd fra staten og skatteinntekter, vel 

72%. De øvrige inntektene består blant annet av øremerkede tilskudd fra staten, 

avgifter, gebyrer og momskompensasjon. 

Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig 

for å effektivisere driften. En bedre organisering av tjenestene kan frigjøre betydlige 

midler til bedre tjenester. En effektivisering på 0,5% i 2019 i hele kommunesektoren vil 

kunne frigjøre 1,2 mrd. kroner.  

Tabell over kommunenes handlingsrom uten effektiviseringskrav: 

Vekst i frie inntekter              2,6 

-Merkostnad til demografi    -1,0 

-Merkostnad til pensjon    -0,7 

-Satsinger innenfor veksten i frie inntekter -0,6 

Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav  0,3 

 

Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- 

og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting (deflator) 2,8% for 2019. Gebyrinntektene 

anslås å øke reelt med 0,5 mrd kroner fra 2018 til 2019. 

Følgende kostnadselementer dekkes ikke av deflatoren: 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad den øker i takt med 

lønnsveksten 

 Demografikostnader 

Disse kostnadene må dekkes av veksten i frie inntekter. 

For Nord-Odal kommune er sum skatt og rammetilskudd beregnet til 307,2 mill kr for 

2019 mot budsjettet i 2018 på 299,5 mill kr. 
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Særskilte satsninger og endringer i statsbudsjettet 

Boligsosiale tilskudd 

I 2017 startet en gradvis innlemming av boligsosialt tilskudd  i rammetilskuddet til 

kommunene. Dette fortsatt i 2018, og skal sluttføres i 2019. Innlemmingen av 

tilskuddene øker det lokale handlingsrommet og reduserer kommunens administrative 

arbeid tilknyttet til søknader og rapportering, og frigir på den måten kapasitet til 

tjenesterettet arbeid. I 2017 og 2018 ble nærmere 40 mill kroner innlemmet i 

rammetilskuddet, og for 2019 skal ytterligere 8,9 mill kr innlemmes. 

Tilskudd til frivilligsentraler 

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble fra 2017 overført til rammetildskuddet. 

Midlene er gitt en særskilt fordeling i en overgangsperiode på fire år. Den kommunevise 

fordelingen av midlene går fram av tabell C-k i Grønt hefte. 

Rusfeltet 

Av kommunenes vekst i frie inntekter er 200 mill. kr grunngitt i opptrappingsplan for rus 

og 100 mill. kr til habilitering og rehabilitering. Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for hhv sosialhjelp og helse. 

Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser 

Regjeringen ønsker bedre kvalitet og økt kapasitet i omsorgstjenestene. Bevilgningene til 

investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser foreslås økt med 130,8 mill. kroner. Det 

vil dekke første års utbetaling av tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser, med 

en tilsagnsramme på om lag 2,6 mrd. kroner.  

 

Kommunal psykologtjeneste 

Fra 1. januar 2020 er det lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Det 

har vært en solid økning i rekrutteringen av psykologer i kommunene fra 2013-2018. 

Rekrutteringen har gitt etablering av flere lavterskeltilbud, bedre forebyggende 

helsearbeid, mer samarbeid med andre kommunale tjenester og med 

spesialisthelsetjenesten. Fram til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer 

psykolog til sine helse- og omsorgstjenester kunne motta et årlig tilskudd pr 

psykologårsverk. 

Dagaktivitetstilbud for demente 

Regjeringen foreslår 50 mill. kroner for å legge til rette for opprettelse av 450 nye 

plasser i dagaktivitetstilbud for demente, inkl. forhøyet tilskuddssats i 2019. Som 

oppfølging av Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringen hevet tilskuddssatsen 

fra 30 pst. til 50 pst. ved opprettelsen av nye plasser i 2019. Målet er å bygge ut 

tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til 

hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. 
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Utskrivningsklare pasienter 

Fra 2019 foreslås det at også pasienter med psykisk helse- og rusproblemer skal 

omfattes av forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Forskriften 

forslås også endret slik at det er oppholdskommunen som får plikt til å betale for 

utskrivningsklare pasienter. Dette vil også gjelde for somatikk. 

Ressurskrevende tjenester 

Staten har en toppfinansieringsordning for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. 

Dette for å sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale 

tjenesteapparatet får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske 

situasjon. Regjeringen foreslår å stramme inn toppfinansieringsordningen for 

ressurskrevende brukere ved å øke innslagspunktet med 50 000 kr ut over 

prisjusteringen. Innslagspunkt for 2019 foreslås satt til kr 1 320 000. 

Kompensasjonsgraden på 80 % foreslås uendret. Siden starten av denne ordningen i 

2004, med innslagspunkt 0,7 mill. kr samme kompensasjonsgrad, har kommunene 

dekket større og større andel av utgiftene. Omregnet verdi av 0,7 mill. kr til 2017 verdi 

tilsvarer dette 0,9 mill. kr. KS har anslått at dette vil gi merkostnader for kommunene 

med 0,3 mrd. kroner isolert i 2019. 

Grunnskole og barnehage 

I 2019 foreslår regjeringen å videreføre den øremerkede bevilgningen til flere 

lærerårsverk med 1,468 mrd. kr.  

I tillegg er 200 mill. kr av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en 

særskilt satsing på tidlig innsats i skolen, som blant annet kan benyttes til flere 

lærerårsverk ved opptrappingen av lærernormen høsten 2019.  

Regjeringen foreslår også 46 mill. kroner til å utvide ordningen med gratis kjernetid i 

barnehage til også å gjelde toåringer. For foreldrebetaling er makspris fastsatt i 

statsbudsjett i to deler, første halvår øker prisen med 150 kr per måned, siste halvår 

øker den ytterligere med kr 50 kr per måned.  

Eiendomsskatt – innstramminger 2020 

Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra syv 

til fem promille fra 2020. Regjeringen foreslår videre at bruk av formuesgrunnlag gjøres 

obligatorisk ved verdsettelse av boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020.  
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3.3 Økonomiske forutsetninger i planperioden 

 

Pensjon og arbeidsgiveravgift 

Det er budsjettert med 20,21% premie til KLP og 12,07% premie til SPK 

Arbeidsgiveravgiften er 10,6% 

Lønns- og prisvekst 

Lønnsutgiftene er beregnet på grunnlag av lønnsoppgjør for 2018 og riktig lønn pr 

01.01.19 er budsjettert på de ulike ansvarene. Det er lagt til grunn en årslønnsveks i 

økonomiplanperioden på 2,3%. Dette er avsatt sentralt og vil bli fordelt når 

lønnsoppgjøret er ferdig. 

Frie inntekter 

Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Rammetilskuddet består av 

innbyggertilskudd, utgiftsutgjevning, skjønn, overgangsordninger og distriktstilskudd. 

Det er folketallet pr 1.7.2018 som legges til grunn for rammetilskuddet for 2019. 

 

Vedtatt budsjett er basert på statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2018. 

Kommunen har benyttet regjeringens anslag i grønt hefte for beregning av skatt og 

rammeoverføringer.  

Gjeld, renter og avdrag 

Pr. 31.12.18 vil kommunens lånegjeld være 451 mill.kr ekskl. startlån. Det er i 

økonomiplanperioden vedtatt følgende nye låneopptak til investeringer: 

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Økonomiplan 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Rammetilskudd 192 952 199 651 202 845 202 852 202 866

Herav:

innbyggertilskudd 121 240 125 278 125 775 125 963 125 977

utgiftsutjevning 25 361 27 708 27 758 27 777 27 777

inntektsutjevning 38 798 39 273 39 273 39 273 39 273

skjønn 3 400 2 300 2 300 2 300 2 300

distriktstilskudd 5 398 5 545 5 551 5 551 5 551

andre ting (overgangsordn. mm.) 867 -270 0 0 0

Saker særskilt fordeling **)
-2 112 -482 1 131 717 717

Kommunens egen justering ift 

prognosemodellen
299 1 057 1271 1271

Skatt 105 762 107 534 107 534 107 534 107 534

Sum frie inntekter 298 714 307 185 310 379 310 386 310 400

Vekst i kr 8 471 3 194 7 14

Vekst i % 2,84 % 1,04 % 0,00 % 0,00 %
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2019: 85,8 mill. kroner
2020: 35,4 mill. kroner
2021: 13,7 mill. kroner
2022: 1,4 mill. kroner

Det er i planperioden tatt utgangspunkt i 2 låneopptak i året, ekskl. startlån. Ett lån med
30 års løpetid som går på generelle investeringer og ett lån med 40 års løpetid på
investeringer som har en lengre tidshorisont , bl.a. bank/bibliotek/bolig - prosjektet .

Budsjetterte rent er er med utgangspunkt i dagens rente. Nye lån er lagt inn med 2 % i
hele planperioden.

Figuren nedenfor viser utviklingen i renter og avdrag de siste årene samt i
økonomiplanperioden.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er
et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Det
tekniske beregningsutvalget for kommunale og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbe faler
at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter for å
kunne si at kommunen har sunn økonomi. For Nord - Odal sin del betyr dette et netto
driftsresultat på ca. 7,4 mill kroner. Rådmannen ser dette som urealistisk.

Grafen nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat de siste fem år og for
økonomiplanperioden 2019 - 2022 .
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Grafen viser at Nord - Odal kommune i åren e 2010 - 2012 og 2014 - 2015 har hatt positivt
netto driftsresultat. For 3 av årene har det vært langt over anbe falingen på 1,75%.

I økonomiplanperioden er det budsjettert med et netto driftsresultat på i snitt - 1,11% ,
noe som er under anbefalingen. Det betyr at kommunen finansierer driften med
fondsmidler i stedet for å bygge opp en buffer. Netto driftsresult at bli r først positivt i
2021 .
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4. DRIFTSBUDSJETTET 

4.1 Økonomisk oversikt økonomiplanperioden 
Oversikten viser fordeling av inntekter, utgifter og finanstransaksjoner i planperioden for hele 

kommunen. 

 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsinntekter

Brukerbetalinger -16 891 -17 602 -17 602 -18 311 -18 356 -18 401 -18 401

Andre salgs- og leieinntekter -26 605 -28 882 -29 073 -29 578 -30 049 -30 724 -31 024

Overføringer med krav til motytelse -46 089 -30 391 -30 200 -34 703 -35 506 -34 744 -34 744

Rammetilskudd -192 113 -192 205 -192 205 -199 651 -202 847 -202 852 -202 866

Andre statlige overføringer -10 004 -10 722 -10 722 -10 161 -10 561 -10 561 -10 561

Andre overføringer -1 769 -4 697 -4 697 -4 054 -1 705 -1 705 -1 705

Skatt på inntekt og formue -103 183 -107 558 -107 558 -107 534 -107 534 -107 534 -107 534

Eiendomsskatt -19 333 -19 342 -19 342 -21 432 -21 973 -34 935 -34 893

Andre direkte og indirekte skatter 0 0

Sum driftsinntekter -415 988 -411 399 -411 399 -425 425 -428 532 -441 457 -441 729

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 228 998 228 856 232 456 238 874 236 302 235 273 234 823

Sosiale utgifter 54 932 60 967 60 967 61 930 61 073 60 743 60 603

Kjøp av varer og tj som inngår tj.prod 52 871 42 220 48 246 49 836 48 670 48 560 48 578

Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod 31 193 40 113 34 338 37 095 34 743 35 073 35 101

Overføringer                                         35 705 34 103 30 808 34 921 29 524 30 112 30 112

Avskrivninger 13 898 10 694 10 694 10 694 10 694 10 694 10 694

Fordelte utgifter -554 -2 927 -2 927 -2 164 -2 164 -2 164 -2 164

Sum driftsutgifter 417 044 414 026 414 581 431 186 418 842 418 291 417 747
   

Brutto driftsresultat 1 057 2 627 3 182 5 761 -9 690 -23 166 -23 982

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -3 571 -3 202 -3 202 -3 202 -3 202 -3 202 -3 202

Gevinst på finansielle instrumenter 0

Mottatte avdrag på utlån -92 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Sum eksterne finansinntekter -3 662 -3 302 -3 302 -3 302 -3 302 -3 302 -3 302

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg 7 345 7 536 7 536 10 113 11 508 11 020 10 991

Tap på finansielle instrumenter

Avdragsutgifter 14 280 13 832 13 832 15 800 20 225 20 134 20 520

Utlån 287 175 175 275 275 275 275

Sum eksterne finansutgifter 21 912 21 543 21 543 26 188 32 008 31 429 31 786

Resultat eksterne fin.trans. 18 249 18 241 18 241 22 886 28 706 28 127 28 484

Motpost avskrivninger -13 898 -10 694 -10 694 -10 694 -10 694 -10 694 -10 694

Netto driftsresultat 5 408 10 174 10 729 17 953 8 322 -5 732 -6 192

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -15 039 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -10 099 -8 138 -8 693 -12 504 -2 335 0 0

Bruk av bundne fond -9 633 -2 653 -2 653 -5 856 -6 386 -3 189 -3 189

Sum bruk av avsetninger -34 771 -10 791 -11 346 -18 360 -8 721 -3 189 -3 189

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års regnsk.m.  merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 15 039 0 0 0 0 8 514 8 974

Avsetninger til bundne fond 6 989 617 617 407 407 407 407

Sum avsetninger 22 028 617 617 407 407 8 921 9 381

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7 335 0 0 0 8 0 0

Økonomiplan
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Fordelingen på de ulike rammeområdene ser slik ut (netto ramme): 

 

  

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Politikk og sentraladministrasjon 27 304 31 107 27 778 31 165 28 804 28 732 28 677

Oppvekst og kultur 113 527 114 216 115 688 117 128 115 498 115 738 115 738

Helse og omsorg 140 697 144 872 146 573 155 286 152 065 154 367 153 812

Eiendom og samfunn 30 503 28 269 28 979 28 549 23 518 23 735 23 501

Finans -10 474 -6 895 -6 893 -11 226 -11 226 -11 226 -11 226

Netto 301 557 311 569 312 125 320 864 308 659 311 346 310 502

Økonomiplan
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5. RAMMEOMRÅDENE 

5.1 Politikk og sentraladministrasjon 

 

Vedtatte driftstiltak 2019-2022: 

 

 Uttrekk historisk base - Det er søkt Riksarkivet om utsettelse i forhold til uttrekk. Dette 

har de svart nei på. De har opprettholdt at det må legge inne midler til dette i budsjett 2019. 

(Kommunen må ta uttrekk fra den historiske basen for å kunne arkivere opplysningene der 

på riktig måte i forhold til lovkrav. Det gjelder tidsrommet 2001 - oktober 2015. Tjenester 

som skal utføres er: rydding, prosjektledelse, pdf - konvertering og uttrekk.Pålegget er at 

utrekket skal utføres i 2018 så det må søkes Riksarkivet om utsettelse til 2020. Det er uvisst 

om en slik godkjennelse gis.) 

 Folkevalgt opplæring - Det er valg i 2019. Det må da legges inn folkevalgt opplæring i 

2020. Det er lagt inn to dager. 

 Redusert pott til fordeling i formannskapet - Formannskapet har de senere årene hatt 

kr. 90 000,- til disposisjon. Dette har blitt benyttet til søknader om støtte blant annet til tv-

aksjonen og representasjonsgaver. Disse midlene er ikke vært benyttet fullt ut. 

 Sparte lønnsmidler pga permisjoner, 0,4 årsverk - 2 personer som har søkt 20% 

permisjon ut 2019 på økonomikontoret. Nord-Odals andel er 40% av innsparingen 

 Reduksjon i velferdstiltak ansatte - Velferdskomitèen organiserer hytteutleie for 

ansatte. Veldferdskomitèen har hatt midler som har dekt noe av differansen mellom 

leiekostnaden og leieinntektene. Disse midlene er nå oppbrukt. Det har vært vurdert å øke 

leiesummen. Det synes ikke hensiktsmessig i forhold til at da kan den enkelte leie selv. 

Det er også lagt inn reduksjon i velferdstiltak slik at det i 2019 kun er lagt inn kostnader til 

gullklokker og fortjenestemedalje. Julegaver til ansatte er fjernet. 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Netto ramme 27 307 31 107 27 778 31 165 28 804 28 732 28 677

Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON 530 010 -1 617 224 -1 807 739 -1 807 739

Uttrekk historisk base i 2019 300 000 0 0 0

Folkevalgt opplæring 0 107 420 0 0

Redusert pott til fordeling i formannskapet -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

Sparte lønnsmidler pga permisjoner - 0,4 årsverk -97 632 0 0 0

Reduksjon i velferdstiltak for ansatte -161 000 -161 000 -161 000 -161 000

Redusert stilling med 50% på servicekontoret fra 2020 0 -249 286 -332 381 -332 381

125 Styrking av kommunens beredskapsarbeid 35 867 35 867 35 867 35 867

Interkommunal innkjøpsordning RIIK - økt bemanning 64 000 64 000 64 000 64 000

Interkommunal stilling bedriftsrekrutterer 100 000 100 000 100 000 100 000

Muggsanering av eldre arkiver 53 000 0 0 0

Nye interkommunale samarbeid med Sør-Odal 0 -1 700 000 -1 700 000 -1 700 000

Opprettelse av personvernombud for Kongsvingerregionen* 150 000 150 000 150 000 150 000

Effektiviseringstiltak på 0,5 % i Odal fellesråd -15 225 -15 225 -15 225 -15 225

Utbedre råteskader på Trøftskogen 50 000 0 0 0

Økt tilskudd på grunn av lønns- og prisvekst, Odal  fellesråd. 91 000 91 000 91 000 91 000
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 Redusert stilling med 50% på servicekontoret fra 2020 - Reduksjon av stilling på 

servicekontoret fra april 2020.  

 Styrking av kommunens beredskapsarbeid - Det har de senere årene vært økt fokus på 

beredskap. Det har vært flere hendelser enn tidligere. I forhold til klima kan det forventes at 

det oftere vil kunne bli ekstremvær. Det er avsatt en stillingsressurs på 5% til dette arbeidet i 

dag. Det er behov for å øke denne ressursen. Stillingsressursen forslås derfor økt til 10%. 

 Interkommunal innkjøpsordning RIIK -økt bemanning - Kommunen er med i felles 

innkjøpsordning i regionen, med unntak av Eidskog. Eidskog ønsker nå å bli med i RIIG. 

Det er også ønskelig å styrke RIIG med et helt årsverk. Kongsvinger kommune er 

vertskommune for samarbeidet.  

 Interkommunal stilling bedriftsrekrutterer - Det er vedtatt et interkommunalt samarbeid i 

Kongsvingerregionen til en stilling som skal jobbe med bedriftsrekruttering til området. 

 Muggsanering av eldre arkiver - Arkiver er tidligere oppbevart rundt i kommunen. Det 

har medført at de har blitt mugginfiserte. Disse er nå overført til sentrale arkiver (IKAO). Det 

er viktig at disse blir behandlet slik at de ikke blir ødelagt og kommunen mister viktig 

historiske opplysninger. Arkivene det gjelder er det stor etterspørsel etter, mye skole og 

formannskapsprotokoller. De eldste er fra 1831. Kommunen er pålagt og bevare disse 

arkivene. Om dokumentene ikke behandles vil de bli ødelagte.  

 Nye interkommunale samarbeid med Sør-Odal - Nord-Odal og Sør-Odal kommuner vil i 

2019 gjennomføre utredninger på mulige samarbeidsområder. Det forventes at det i 2020 vil 

få en effektiviseringsgevinst på disse samarbeidene. 

 Opprettelse av personvernombud for Kongsvingerregionen - Det skal i 2019 tilsettes 

personvernombud i Kongsvingerregionen. Det er et interkommunalt samarbeid. Anslår 

kostnaden til Nord-Odal til å bli ca. kr. 150 000. 

 Effektiviseringstiltak på 0,5% i Odal fellesråd - Det er i statsbudsjettet lagt inn at 

kommunene skal ha effektiviseringstiltak tilsvarende 0,5%. Odal fellesråd fikk i 2018 overført 

kr. 3 045 000 fra kommunen. En effektivisering på 0,5% utgjør da kr. 15 225,-. 

 Utbedre råteskader på Trøftskogen - Det er råteskader på tårnet i Trautskogen kirke. Det er 

behov for å bytte noe panel. 

 Økt tilskudd på grunn av lønns- og prisvekst, Odal fellesråd - Fellesråd oppgir at de 

på grunn av lønns - og prisveksten vil ha behov for kr 91 000,- mer i faste overføringer i 2019.            

 

Om rammeområdet: 

Rammeområdet omfatter råd og utvalg, fylkestings-, kommune- og stortingsvalg, 

rådmannskontoret, økonomikontoret, servicekontoret, fellesfunksjonene, revisjon, 

beredskap, HTV og HVO og kirkeformål. 

Råd og utvalg 

Det er ikke vedtatt noen endringer i den politiske strukturen i 2019. Ettersom det er 

fylkestings- og kommunestyrevalg i 2019 er det økte utgifter på ansvar 116 i forhold til 

2018.  Kommunestyret har mulighet til å vurdere utvalgsstruktur og størrelsen på 

utvalgene. Om det er ønskelig med endringer er det naturlig å gjøre det i forbindelse 

med valget. 
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Det er lagt inn tiltak til innkjøp av iPad og noe til opplæring i forbindelse med 

kommunestyrevalget. 

Utfordringer for 2019 

Det er gjort små endringer i budsjettet innenfor dette området utover kostnaden til 

gjennomføring av valg og justering av folkevalgtes godtgjøring og tapt 

arbeidsfortjeneste. Det innebærer at budsjetterte utgifter til kurs og reise er på et 

forholdsvis lavt nivå. Det er tatt hensyn til at det i 2019 blir noe opplæring av 

folkevalgte.  

  

Mål for 2019 

 Opprettholde møtevirksomhet på dagens nivå, mellom 8-10 møter i 

kommunestyre, månedlige møter i formannskapet og 6 møter i hvert utvalg  

 Få alle nye politikere inn i kommunens reiseregningssystem og gjennomføre 

opplæring i dette systemet 

 Gjennomføre opplæring for nye politikere i møteportalen 

 Gjennomføre fylkestings- og kommunestyrevalget i henhold til de regler som 

gjelder 

 

Tiltak for 2019 

 Innkjøp av Ipader til nye politikere 

 Gjennomføre noe folkevalgt opplæring med interne ressurser 

 

Rådmann 

Området omfattet rådmann, assisterende rådmann, hovedverneombud og 

hovedtillitsvalgte som er frikjøpt. 

 

Rådmann har ansvaret for å følge opp de politiske vedtakene og sørge for at det politiske 

nivået i kommunen får nødvendig informasjon. For at de politiske organene skal kunne 

fatte beslutninger på riktig grunnlag, er det viktig at alle etatene deltar i arbeidet og at 

deres oppgaver samordnes. Rådmannen har nært samarbeid med ordfører. Rådmannen 

har fokus på den daglige driften i kommunen, bl.a. regnskaps- og budsjettarbeid, 

årsberetning og årsmelding, interkommunalt samarbeid, beredskap og personal. 

Samarbeidet i rådmannens ledergruppe er viktig. 

 

Det er Fagforbundet avd. 106 og Utdanningsforbundet som har frikjøpte ressurser til 

fagforeningsarbeid. Det er viktig for kommunen å ha tillitsvalgte som er med på ivareta 

de ansattes medbestemmelsesrett. 

 

Det er et hovedverneombud i kommunen. Stillingsressurser er på 30%. 

Hovedverneombudet har en viktig rolle i form av å ivareta reglene rundt helse, miljø og 

sikkerhet i samarbeid med kommunens ledere og verneombud. Hovedverneombud deltar 

i arbeidet med å utvikle kommunens prosedyrer innen dette området. 

 

 

Utfordringer for 2019 

 Opprettholde kvalitativt gode tjenester  

 Ha fokus på effektiv og god drift 

 

 

Mål for 2019 

 Ha en gjennomgang og oppdatering av prosedyrer og rutiner i HMS-håndboka 

 Oppdatere årshjulet for kommunens HMS-arbeid 

 Gjennomføre lønnsforhandlinger 

 Jevnlige møter med hovedtillitsvalgte 
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 Sammen med etatsledere følge opp politiske vedtak 

 

Odal økonomikontor 

Kontoret er et vertskommunesamarbeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal hvor Nord-Odal 

er vertskommune. Samarbeidet består av avdelingene regnskap, skatt, lønn og 

budsjett/økonomistyring. Det er 16,6 årsverk fordelt på 18 personer. 

 

Økonomikontorets rolle er å være de kommunale virksomheters viktigste støttespiller i 

arbeidet med å utøve god økonomistyring. Økonomikontoret tilbyr og utfører et bredt 

spekter av tjenester for enhetsledere, etatsledere og rådmannen innenfor områdene 

lønn, regnskap, vederlag, pasientregnskap, skatt, fakturering, innfordring, budsjettering, 

finans, rapportering, utvikling av støtteverktøy, kursing og opplæring samt analyse- og 

prosjektoppgaver. 

 

Utfordringer for 2019 

 Få effekt av nye moduler som gjør flere rutiner digitaliserte. 

  

Mål for 2019 

 Få ned arbeidsbelastningen ved effekt av nye moduler og systemer. 

 Komme i mål med å utarbeide rutiner både internt og mot enhetene i begge 

kommuner. 

 

Servicekontoret 

Noen av tjenesteområdene som skal dekkes er førstelinjen (besøk og telefon), 

service/brukerstøtte for interne brukere, journalføring, postliste og arkiv for hele 

kommunen, politisk sekretariat, personal, IKT, utleie av idrettshall/Milepelen/kommunale 

lokaler og utleie av kommunale boliger. Det er i tillegg mange mindre oppgaver som hver 

enkelt ansatt har. 

 

Utfordringer for 2019 

 Arkivet er en viktig ressurs i forhold til digitaliseringsarbeid for å effektivisere og 

styrke saksbehandlingsprosesser i kommunen. Dette krever oppgradering og 

oppfølging av systemer. Det jobbes også med en større fokus på interne 

saksbehandlingsprosesser via skjemaverktøy. Det blir stadig flere 

integrasjonsmuligheter mot arkiv, både fra egne og statlige systemer.  

 Ferdigstille arkivplan som det fortsatt er avvik på etter tilsyn i 2017. De avvik som 

ble avdekket under tilsyn krever store ressurser for at kommunen skal kunne 

ferdigstille en fullverdig arkivplan i henhold til arkivforskriften. En arkivplan skal 

dekke hele kommunen og all dens dokumentasjon, da inkludert både papir og 

elektroniske systemer. Herunder rutiner og prosedyrer for både aktive og 

historiske arkiver. Dette er en utfordrende og stor oppgave for tjenesten. 

Samtidig har arkivforskriften blitt endret og det kreves en ekstra oppdatering av 

allerede oppretta rutiner og oversikter.  

 Det blir stadig en større mengde arkiv som tjenesten skal kontrollere, dette vil 

igjen medføre større mengde support. Særlig integrasjoner og oppfølging av ytre 

enheter har gitt arkivet en større arbeidsmengde som er vedvarende. Herunder f. 

eks tre fagsystemer ved enhet helse og omsorg som nå er fullelektroniske etter 

prosjekter enheten har hatt gående siden 2017. Alle systemene bruker digital post 

via SvaUt som effektiviserer saksbehandlingen i kommunen, men øker arkivets 

kontrollfunksjon. For liten ressurs til opplæring medfører større mulighet for feil 

av brukere og konsekvensen er økt behov for support av tjenesten.  

 Arkivtjenesten får en bedre oversikt over kommunens arkiver ved digitalisering, 

men dette skaper samtidig en større kontrollfunksjonalitet innad i tjenesten.  



 
Økonomiplan 2019-2022 – årsbudsjett 2019 

side 25 
 

 Oppfølging av den nye personvernforordningen (GDPR) er en tidkrevende oppgave 

som enheten jobber med i forhold til kartlegging av systemer og behandlinger.  

 

Mål for 2019 

 Ferdigstille en vedtatt arkivplan. 

 Større bruk av elektroniske skjema både ekstern og internt for mer effektiv 

saksbehandling og bedre tilgjengelighet for innbyggere og ansatte. Sikre 

prosessflyt til arkiv/fagsystemer.  

 Oversikt og kontroll over alle fullelektroniske arkiver i kommune.  

 Holde oss oppgradert i sak/arkiv systemet, samt innføre mobil saksbehandling for 

ledere for å effektivisere f. eks godkjenningsprosesser.  

 Følge opp den nye personvernforordningen/være GDPR complaint.  

 

 

 

Fellesfunksjonene 

 

Dette ansvaret omfatter fellesutgifter i kommunen som kontormateriell, portoutgifter, 

linjeleie, kontingenter, lisenser, bedriftshelsetjenesten, service- og driftsavtaler, 

interkommunal arkivordning, konsulenttjenester, ulykkesforsikring, utgifter til Hedmark 

IKT, utgifter/inntekter vedrørende økonomisystemer og innfordring m.m.  

 

Utfordringer 2019  

 De største utgiftspostene under dette ansvarsområdet er avgifter, gebyrer, 

lisenser, service- og driftsavtaler og overføringer til HIKT. Endringer og 

innsparinger på disse postene er utfordrende, da de følger helt nødvendige 

programmer for å utføre pålagte oppgaver.  

 Utgifter til porto etter innføring av SvarUt viser seg å ikke gi så store innsparinger 

som forventet. Det er fortsatt en stor del av våre innbyggere som ikke har en 

digital postkasse. Kommunen må fortsette med tiltak for å få påvirke flere til å 

opprette dette. 

 Det er søkt Riksarkivet om utsettelse i forhold til uttrekk som det fortsatt er avvik 

på. Kommunen har fått avslag på denne søknaden. De har opprettholdt at 

kommunen må legge inn midler til dette i budsjett 2019.  

Mål for 2019 

 Få enda bedre effekt av SvarUT og derav ytterligere reduksjon i portoutgifter. 

 Redusere annonseutgiftene 

 Sikre våre eldre arkiver som er deponert hos IKA Opplandene. 

 Sikre bevaring og gjenfinning av arkiv tilbake fra 1800-tallet som pga. for dårlig 

oppbevaring over tid har medført mugginfisering. Samarbeid med IKAO. 

  

Tiltak for 2019 

 Uttrekk historisk base  

 Mobil saksbehandlingsmodul WebSak+ for ledere. 

 Prosjekt mugginfisering og digitalisering av arkiv. 

 Opprettelse av personvernombud for Kongsvingerregionen  

 

Beredskap 
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Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal 

jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i 

kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 

materielle verdier. Dette ansvaret gjelder kommunen som myndighet, som pådriver 

overfor andre aktører og for egen virksomhet. Det ser ut til at beredskap stadig blir 

viktigere i årene som kommer i forhold til at det stadig blir mer ekstremvær. 

 

Utfordringer for 2019 

 Ha fokus på beredskapsarbeidet både på overordnet nivå og på enhetsnivå 

 

Mål for 2019 

 Løse eventuelle hendelser som måtte komme i 2019 på en god måte 

 Evaluere alle hendelser for å hnte ut læringspotensial 

 

 

Tiltak for 2019 

 Oppdatere beredskapsplan i etterkant av beredskapsøvelsen som gjennomføres i 

samarbeid med Fylkesmann i desember 2018 

 

 

 

Kirkeformål 

Nord-Odal kommune plikter ifølge lovverket å bidra med midler til Kirkelig fellesråd.  

 

Kirkelig fellesråd har i sitt budsjett opplyst at de har behov for økte ressurser. Deres 

budsjett viser et behov for økte overføring fra kommunen. Det er lagt inn ønsker om kr. 

91 000,- i forhold til økt lønns- og prisvekst. Fellesrådet ønsker i tillegg å øke 

festeavgiften for gravplasser. 

 

Fellesrådet har også meldt inn behov i forbindelse med vedlikehold av kirkebyggene. 

Rådmannen finner ikke å kunne imøtekomme alle disse tiltakene.  

 

 

Utfordringer for 2019 

 Fellesrådet ønsker i løpet av 2019 og få lokaler som kan samle tjenestene de har 

slik at de får et felles kontorsted. 

 

Nøkkeltall: 

 

 
 

  

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2015 2016 2017

Netto driftsutg. administrasjon og styring, kr. pr. innb. 5 079 5 147 5 462 4 269 4 964 4 389

Brutto driftsutgifter funksjon 100- Politisk styring (kr pr innb) 471 500 513 443 464 425

Brutto driftsutgifter funksjon 110- Kontroll og revisjon(kr pr innb) 228 210 247 132 148 129

KOSTRA
Nord-Odal

2017
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5.2 Oppvekst og kultur 

 

Vedtatte driftstiltak 2019-2022: 

 

 Vakant stilling som leder av oppvekst og kultur 3 mnd - Etatsleder for oppvekst og kultur går 

av med pensjon 1.oktober 2019. Stilling foreslås stå vakant ut 2019. 

 Endring kursutgifter 2021-2022 - Utgifter til kurs grunnet avsluttet deltagelse i Kultur for 

læring.  

 Endre utgifter til kurs 2021-2022 - Sand sentralskole får mye kompetanseheving 

gjennom Kultur for læring ut 2020. Må ha noe kursmidler etter prosjektslutt.  

 Endre kursutgifter 2021-2022 - Garvik skole får mye kompetanseheving gjennom Kultur 

for læring ut 2020. Må ha noe kursmidler etter prosjektslutt.  

 Redusere assistenstillinger 2020 - Færre elever med store hjelpebehov fra høsten 2020.  

 Kutte delstillinger knyttet til minoritetsspråklige elever - Nord-Odal kommune 

bosetter ikke nye flyktninger. En tospråklig assistent i skole og SFO i 40% stilling foreslås 

kuttet i tillegg til tospråklig morsmålslærer i 60% engasjementsstilling. 

 Økt refusjon GIV(voksenopplæring) - Økte utgifter voksenopplæring grunnet endret 

refusjonsreglement med utg.pkt i antall deltagere for to år tilbake. Gjelder andel av 

fellesutgiftene. Bruk av bundet driftsfond reduserer økte utgifter i 2019 og 2020.  

 Økt foreldrebetaling SFO (Sand) - SFO-betalingen har ikke økt på to år, mens 

barnehagesatsene har økt med ca 250 kr/mnd i samme periode. Det foreslås derfor å øke 

SFO-betalingen med kr.150,-pr.mnd for full plass fra 1.januar 2019. 

 Redusert skolesekretær fra 1.august 2019 - Tiltaket kan gjennomføres under forutsetning 

av at det tas ut pensjon fra 1.august 2019  

 Økt foreldrebetaling SFO (Garvik) - SFO-betalingen er ikke endret på to år, mens 

barnehagesatsene har økt ca.250,- kr/mnd i samme periode. Det foreslås derfor ø øke satsen 

for full plass med kr.150,- pr.mnd.  

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Netto ramme 113 527 114 216 115 688 117 128 115 498 115 738 115 738

Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

OPPVEKSTETATEN -910 842 -2 330 022 -2 090 022 -2 090 022

Vakant stilling som leder av oppvekst og kultur 3 mndr -292 495 0 0 0

Endring kursutgifter 2021-2022 0 0 50 000 50 000

Endre utgifter til kurs 2021-2022 0 0 10 000 10 000

Endre kursutgifter 2021-2022 0 0 30 000 30 000

Redusere assistentstillinger 2020 0 -1 595 427 -1 595 427 -1 595 427

Kutte delstillinger knyttet til minoritetsspråklige elever -342 100 -342 100 -342 100 -342 100

Økt refusjon GIV (voksenopplæring) 0 0 150 000 150 000

Økt foreldrebetaling SFO -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Redusert skolesekretær fra august 2019 -66 476 -132 952 -132 952 -132 952

Økt foreldrebetaling SFO -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Redusert skolesekretær fra 1.august 19 -79 771 -159 543 -159 543 -159 543

Økt tilskudd til lag og foreninger pga. nytt reglement 50 000 50 000 50 000 50 000

Arrangement bibliotek - økte driftsutgifter 20 000 50 000 50 000 50 000
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 Redusert skolesekretær fra 1. august 2019 - Tiltaket kan gjennomføres under 

forutsetning av at det tas ut pensjon. Innebærer felles skolesekretær i 100% stilling for Nord-

Odal u.skole og Garvik skole 

 Økt tilskudd til lag og foreninger pga. nytt reglement - Nye reglementer knyttet til 

priser, stipender og overføringer lag og foreninger vil medføre behov for mer 

midler. 

 Arrangement bibliotek, økte driftsutgifter - Biblioteket har mange arrangementer, og 

det blir stadig flere (jfr biblioteklovens formålsparagraf som understreker bibliotekets 

funksjon som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt). 

I midlertidige lokaler er mulighetene begrenset, men det samarbeides med kultur om felles 

arrangement. I nye Samling blir behovet - og forventningene - større. Kommunen ønsker 

aktivitet i bygdas nye storstue. Det medfører økte driftsutgifter. 

Om rammeområdet: 

Rammeområdet har ansvar for barnehage, skole, Sfo, voksenopplæring, støttekontakter, 

avlastning, bibliotek, kultur inkl.idrett, kino og kulturhus. Rammeområdet har ansvar for 

skoleskyss i tillegg til deltagelse i de interkommunale felles tjenestene PPT, Barnevern og 

kulturskole. Administrasjonen har etatsleder i 100% stilling, samt rådgiver for skole og 

barnehage i 100% stilling.  

Barnehagene 

 

Utfordringer for 2019 

 Innføring av statlig vedtatt pedagognorm på 1 pedagog pr.7 barn u.3 år og 14 

barn over 3 år, samt innført bemanningsnorm på hhv. 1 ansatt pr.6 barn u.tre år 

og 1 ansatt pr.12 barn over 3 år, medfører at det ikke er mulig å kutte stillinger 

på barnehageområdet. Det er behov for ytterligere pedagogstyrking fra januar 19 

grunnet flere små barn i barnehagene. 

 Innføring av gratis kjernetid for 2-åringene fra 1.august 2019 fører til reduserte 

inntekter. 

 Bygging av ny barnehage i Mo som erstatning for nåværende Knapper bhg og Mo 

bhg, bør igangsettes i 2019. Arbeidstilsynet vil ikke kunne akseptere en utsettelse 

av dette uten at det etableres en midlertidig modul som inneholder fasiliteter i 

tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. 

 

Mål for 2019 

Gjennom deltagelse i FOU-prosjektet Kultur for læring, bedre barnehagenes praksis. 

Utg.pkt er barnehagenes resultater etter kartleggingen i november 2017. Ny kartlegging 

gjennomføres høsten 2019 og vil vise om endringer er implementert og har forbedret 

praksis innenfor fokusområdene til den enkelte barnehage. 

Opprettholde full barnehagedekning i tråd med loven. 

 

 

Tiltak for 2019 

 Skolere alle ansatte i bruk av pedagogisk analyse. 

 Delta i videre kompetanseheving gjennom Kultur for læring og Realfagskommune-

satsinga. 

 Starte bygging av ny barnehage i Mo. 

 

Skolene 

 

Utfordringer for 2019 
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Stortinget innførte lærernorm fra 1.august 2018 og denne forsterkes ytterligere fra 

skoleåret 2019-20.  

Det er fortsatt flere ansatte lærere i faste stillinger som må gjennomføre videreutdanning 

i basisfagene for å kunne være kvalifisert ihht kompetansekravene pr.2025. Dette 

utfordrer vikardekning og det er krevende å skaffe nok vikarer med kompetanse. 

Stillinger har vært lyst ut hele 4 ganger for 2018-19, uten at det har vært kvalifiserte 

søkere til stillingene. 

Opplæringsloven ble endret på flere punkter fra 1.august 2018 og det er nå et krav til 

kommunene/skolene å iverksette intensiv opplæring for elever på 1.-4.trinn som «detter 

av lasset». Lovkravet er vanskelig å innfri med kutt i antall lærerstillinger. 

Mål for 2019 

 Barn og unge i Nord-Odal skal ha en trygg og god oppvekst preget av et godt 

læringsmiljø hvor de får utviklet sitt potensiale og får et best mulig 

læringsutbytte. 

  

Tiltak for 2019 

 Fortsatt deltagelse i Kultur for læring. Kommunen er forpliktet på deltagelse ut 

2021. 

 Bedre resultater på nasjonale prøver på 8.trinn, krever endring av 

klasseromspraksis på mellomtrinnet. Dette forventes etter gjennomføring av 

kompetansepakker sammen med Sepu (Høyskolen i innlandet). 

 Lage strategiplan for realfag. 

 Fullføre ny Oppvekstplan i tråd med vedtatt framdriftsplan. 

 

Kultur og bibliotek 

 

Utfordringer for 2019 

Byggingen av nytt bibliotek er i gang og forventes å bli tatt i bruk første halvår 2020. 

Planleggingen av innflytting, interiør og ny drift må det jobbes med i 2019. 

Det er uklart om det blir videre drift av biblioteket i Bruvoll fengsel ut hele 2019. 

 

Kulturhuset Milepelen har høy aktivitet og det er viktig å videreføre kulturtilbudet både 

for kino og kulturhus. Økte billettinntekter krever økt bruk av innleid ekstrahjelp. Dette 

er krevende å få til innenfor bemanningen som er nå. 

 

Mål for 2019 

 Ha planen klar for inflytting i nytt bibliotek 2020. 

 Opprettholde et fortsatt godt bibliotektilbud i midlertidige lokaler i 2019. 

 

 Opprettholde et godt kultur- og kinotilbud til innbyggerne. 

 

Tiltak for 2019 

 Styrke samarbeidet mellom bibliotek og kultur for å kunne utnytte tilgjengelige 

ressurser best mulig og gjennom dette tilby et variert program for 2019. 

 Male storsalen i Milepelen. 

 

Nøkkeltall: 

 
 

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2015 2016 2017

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 106 755 117 449 131 364 114 875 113 272 107 954

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning      7,00      8,00      9,30             8,50            7,90 8,3

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 139 963 155 967 164 938 139 816 146 998 143 701

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 90 92 87 90 92 92

Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) 1 4 5 4,7

Besøk pr kinoforestilling (antall) 32 25,3 24,1 26,5 31 28,2

Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger 1 846 1 857 1 927 1 756 2 113 2 224

KOSTRA
Nord-Odal

2017
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5.3 Helse og omsorg 

 

Vedtatte driftstiltak 2019-2022: 

 

 Fjerne 60% stilling kjøkken fra 2020 - En fjerning av 60 % stilling kjøkken medfører at 

pleiepersonalet må dekke tillaging, servering og oppvask ved alle måltider. 

 Stenge kantine adm.hus fom 01.07.2019 - Reduksjon av tilbud om mat til ansatte fom 

1.7.2019.Personalet må da selv rydde, ordne oppvaskmaskin etc. Overtallighet på 33 % 

stilling. Medfører arbeid fra kjøkken NOS og pakking, ordning av bestillinger, produksjon av 

mat. Det er i tillegg vedtatt reduksjoner på kjøkken som medfører at ekstra oppgaver utenfor 

mat til beboere ikke kan dekkes. 

 Oppstart av dagsenter 2020 ved trygghetsboligene - Dagsenter for demente med halvt års 

virkning i 2020. Dagtilbud for demente har i Omsorgsplan 2020 blitt skissert som krav til 

kommunene, og det har blitt gitt støtte for kommuner som starter opp. Det er nå en høring 

vedrørende lovfestet tilbud. 

 Redusere 70%stilling ved Psykisk helsetjeneste 2019 - Stilling var vakant i 2018, og tjenesten 

mener å kunne håndtere reduksjonen. 

 Ansette koordinator for å administrere overtallighet/vikarbruk - Det er økende antall ansatte 

som får økt stilling etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Alle ansatte skal ha en fastlagt turnus. Dette medfører at det blir overtallighet.  

Ved ledighet blir noe av overtalligheten fjernet ved overføring til ledige stillinger. Dette løser 

ikke all problematikken ved overtallighet. 

 

For å få en bedre utnyttelse av overtalligheten må det en ressurs til for å utnytte bruken av 

de ansatte bedre. Ved å benytte de overtallige som vikarer på flere enheter vil det føre til 

reduserte kostnader til vikarbruk.  

Tiltaket er ikke koblet opp mot det enkelte tjenestested og ser derfor feilaktig ut, men må 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Netto ramme 140 697 144 872 146 573 155 286 152 065 154 367 153 812

Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

HELSE- OG OMSORGSETATEN -1 694 410 -3 867 347 -4 761 794 -5 317 535

Fjerne  60 % stilling kjøkken fra 2020 0 -425 447 -425 447 -425 447

Stenge kantine adm.hus fom 1.7.2019 -133 833 -227 407 -227 407 -227 407

Oppstart av dagsenter 2020 ved trygghetsboligene 0 204 102 409 535 409 535

Redusere 70% stilling ved Psykisk helsetjeneste 2019 -340 182 -340 182 -340 182 -340 182

Ansette koordinator for å administrere overtallighet/vikarbruk 93 067 -489 265 -1 031 709 -1 031 709

Samhandlingskoordinator A hus* 120 000 120 000 120 000 120 000

Fjerne dagaktiviteten på Nord-Odal sykehjem -375 488 -435 341 -435 341 -435 341

30 % stilling velferdsteknologi 199 428 199 428 0 0

Nedleggelse av vedgruppe og sammenslåing av lederfunksjon i Noao 

og Møllerhuset bokollektiv -209 798 -577 119 -1 235 127 -1 790 868

20 % reduksjon i jordmorstilling -143 589 -143 589 -143 589 -143 589

Kommunepsykolog  100 %  2020 1/2 års virkning* 0 417 942 717 942 717 942

Reduksjon støttekontakt -55 300 -55 300 -55 300 -55 300

Fjerne 100 % stilling for helsesekretær -295 715 -591 432 -591 432 -591 432

Fjerne frisklivstilbud 0 -332 381 -332 381 -332 381

Fjerne stilling for aktivtetsplikten 0 -638 356 -638 356 -638 356

Reduksjon av støttekontakt -553 000 -553 000 -553 000 -553 000
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sees i sammenheng med de ulike enhetene, hvor besparelsen skal gjennomføres.  

Ansatte har lovkrav på fast turnusmønster.  

Det må arbeides med : 

Gjennomgang av turnus for ansatte for jevnere fordeling av vakter til bruk 

Endre helgmønster?  

Koble opp mot flere arbeidssteder?  

 Samhandlingskoordinator A-hus - I A-hus systemet har alle regionene en 

samhandlingskoordinator som dekker ett geografisk område i forhold til samarbeidsavtaler, 

utvikling og møtefora for kommunene. det vil bli behov at Kongsvinger regionen følger opp 

samme modell. Kommunalsjefer i regionen tok opp saken 11.09.18 og mener at det ikke er 

mulig for enkeltkommunene å dekke denne oppgaven selv. 

 Fjerne dagaktiviteten ved Nord-Odal sykehjem - Aktiviteten fyller en viktig funksjon for 

beboere på sykehjemmet med innhold i hverdagen. Det er en sosial møteplass. Fra 2020 er 

det pålagt å ha dagsenter for hjemmeboende med demens, og bygget ved trygghetsboligen 

er tilpasset dette tiltaket.  

 30% stilling velferdsteknologi - Velferds-teknologi er ett satsingsområde for å kunne bidra til 

at økning av personellressurser kan forhindres fremover. Arbeidet med velferdsteknologi er 

arbeidskrevende både praktisk og med opplæring av bruker/ansatte. Tiltakene er pr d.d 

medisindispensere og nå utvikles e-låser som tiltak. 

 Nedleggelse av vedgruppe og sammenslåing av lederfunksjoner i Noao og Møllerhuset 

bokollektiv - Utprøve sammenslåing av lederfunksjoner fra 1 oktober 2019. Senere 

nedleggelse av vedgruppe 2021 med halvt års effekt. Nedleggelse skyldes alder hos brukere 

 20% reduksjon jordmorstilling - Stillingen ble økt fra 20% til 50%. Ikke fått besatt stilling etter 

3 år med utlysninger. Benytter Kvinnehelsa. Fødselstall er nå bare på 25 pr år. Retningslinjer 

om oppfølging av amming etter 2 dager hjem fra sykehus, er ekstremt vanskelig å oppnå med 

deltidsstillinger uansett. 

 Kommunepsykolog 100% 2020 ½ års virkning - Det er statlige føringer på at 

psykologkompetanse skal bli lovpålagt fra 2020. Statlig tilskudd gis bare frem til lovkravet 

kommer i 2020. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede 

arbeidet innen helse og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon, samt 

behandling av psykiske problemer og /eller rusmiddelproblemer. 

BUP/spesialisthelsetjenesten har endret prioriteringene, slik at det forventes at kommunen 

må ha psykolog etc for tester, behandling av lettere og moderate lidelser for barn og unge 

etc. Relevante samarbeidspartnere er skolehelsetjenesten, psykisk helsetjeneste, 

frisklivssentralen. PPT, Oppvekstetaten og barnevern og spesialisthelsetjenesten er andre 

aktører. 

Helsedirektoratet gir tilskudd frem til funksjonen blir lovpålagt i 2020. 

 Reduksjon støttekontakt - Gi færre personer vedtak om støttekontakt. Innvilgede søknader 

kan ikke reduseres uten at det vises til endring i livssituasjonen. 

 Fjerne 100% stilling for helsesekretær - Fastlegene må utføre flere oppgaver selv. Det er i 

media stort fokus på fastlegenes økende arbeidspress. Service vil bli dårligere og mye sårstell 

vil måtte overføres til hjemmetjenesten. 

 Fjerne frisklivstilbud - 50 % stilling til frisklivstilbud er det eneste lav-terskel tilbudet 

kommunen har i forhold til å bedre folkehelse for utsatte personer med dårlig helse. Tilbudet 

skal forhindre videre utvikling av sykdom hos innbyggere i Nord-Odal. Samtidig har 
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kommunen lav dekning av fysioterapeut tilbud på sykehjem og det er tiltak om å øke stilling 

der.  

 Fjerne stilling for aktivitetsplikt - Det er krav om oppfølging av mottakere av sosialhjelp. 

Personer skal få tilrettelagt tiltak og opplegg som ett krav for å motta sosialhjelp. Resultatet 

er lavere sosialhjelpsutgifter. Tidligere bare for personer under 30 år, men denne er nå 

utvidet. Stillingen er delt på 2 ansvar og 50 % er finansiert ved bruk av overføringer til 

flyktninger.  

 Reduksjon av støttekontakt - Regnskap 2017 og 2018 viser at en del av summen er 

gjennomførbar uten store konsekvenser. Det innebærer strammere grenser for innvilgelse av 

nye vedtak og en annen organisering av tiltak.              

Om rammeområdet: 

Helse- og omsorg utgjør en stor andel av kommunens budsjett. Det er høyere andel eldre 

og/eller omsorgstrengende enn i sammenlignbare kommuner. Tilbudene må tilpasses 

brukernes behov og kommunen må etablere tiltak, hvor det ikke er tilbud tilpasset 

enkeltpersonene. Tjenesten er styrt i forhold til lover og regler som innebærer rettigheter 

og plikter for kommunen.  

 

Utfordringer 

 

 Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter fra psykiatrisk sykehus og 

rusbehandling 

 Bruk av overtallighet etter AML’s 14-9 og § 14.4 a. 

 Manglende øyeblikkelig hjelp tilbud til rus og psykiatri pasienter (lik 

interkommunal øyeblikkelig hjelp seng for somatisk syke) 

 Bruk av velferdsteknologi med gevinstrealisering  

 Nye situasjoner som krever etablering av tiltak utenfor dagens drift 

 Rekruttere personer med rett kompetanse 

 

 

 

NORD-ODAL SYKEHJEM OG SOLHEIM SYKEHJEM. 

 

Nord-Odal og Solheim sykehjem er institusjoner for pasienter med medisinske og/eller 

stort omsorgsbehov. Det gis tilbud om korttidsplasser, avlastning og langtidsopphold. 

Ved Solheim sykehjem må pasienter til faste plasser være diagnostisert med demens.  

Sykehjemmene har lav dekning av legetjeneste og fysioterapitilbud.  

Det er ett høyt antall av pasienter inn og ut av sykehjemmene. Antall korttidsplasser og 

plasser for avlastning har økt, noe som gir mindre egenbetaling.  

 

Utfordringer for 2019 

 Overbelegg og tidvis mangel på sykehjemsplasser  

 Stadig sykere pasienter med store og kompliserte sykdomsbilder som krever flere 

med sykepleierfaglig kompetanse og spesialkompetanse.  

 Gjennomgående stort arbeidspress. 

 Mangel på ansatte med formell kompetanse 

 Solheim har mange ufaglærte i små stillinger  

 Tilgang på vikarer med kompetanse ved fravær 

 

Mål for 2019 

 

 Alle med reelt behov for sykehjemsplass skal få dette til rett tid. 

 Økt kompetanse blant personalet 
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 Bygge opp kompetanse innen demens og nødvendig spesialkompetanse   

 

Tiltak for 2019 

 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Ved uro hos enkeltpasienter, skjerme andre pasienter med økt bemanning. 

 

 

KJØKKEN 

 

Kjøkkenet leverer mat til Nord-Odal og Solheim sykehjem, trygghetsboligen, beboere ved 

Sand og Mo boseneter og hjemmeboende. Totalt har antall økt fra 100 til 150 personer 

som får ett mattilbud med samme antall ansatte.  

 

Utfordringer for 2019 

 Gammel maskinpark som kan gi store utfordringer økonomisk. 

 Drive rasjonell drift og gi ett godt ernæringsmessig tilbud til brukerne.  

 

Mål for 2019 

 Fornye deler av maskinparken 

 Øke antall brukere av tjenesten 

 Yte god service og servere riktig og god mat. 

 

Tiltak for 2019 

 Øke kompetansen blant alle ansatte når det gjelder tilpasset mat. 

 Samarbeidsmøter med pleieavdelinger. 

VASKERI 

 

Vaskeriet vasker alle former for tøy fra begge sykehjemmene og alt personaltøy fra 

hjemmetjenesten. Det er 2 ansatte.  

 

Utfordringer for 2019 

 Opprettholde god flyt i oppgavene. Forkommer topper ved uke start. 

 Driftsstans pga feil på tekniske innretninger.   

 

Mål for 2019 

 Fleksibilitet ved utfordringer. 

  Levere god kvalitet på tjenesten. 

 

TRYGGHETSBOLIGEN 

8 små boenheter med felles måltider og sosialt fellesskap. Enheten gir tilbud til personer, 

som ikke vil få tett nok oppfølging ved bosenter, og får dekket sitt omsorgsbehov uten 

sykehjemsplass.  

Bemanning er delvis faste stillinger og bruk av overtallighet ved Nord-Odal sykehjem 2. 

etasje. 

Mål for 2019 

 Rett personer får tilbud  

 

HJEMMETJENESTEN 

 

Utfordringer for 2019 
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 Pasientene i hjemmene blir stadig sykere, noe som krever høy faglig kompetanse 

og mer enn en person i stellet 

 Flere faste ansatte uten autorisasjon   

 Flere oppgaver tilknyttet personaladministrasjon samt pasientbetaling er tillagt 

enheten 

 Liten mulighet for opplæring når det gjelder å ta i bruk flere og nye muligheter i 

fagsystemet.  

 Store forventninger til tjenesten 

 

 

Mål for 2019 

 Alle pasienter skal ha behovstilpasset tjeneste med stort fokus på pasientens 

ressurser 

 Alle fagstillinger dekket 

 Økt kompetanse blant personalet 

 Implementering av nye systemer/ oppgaver 

 

Tiltak for 2019 

 Kartlegge pasientene for å ha riktig nivå på tjenesten 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Få ekstern hjelp til å ta i bruk flere moduler av fagsystemet 

 Utarbeide tjenestebeskrivelser/ forventningsavklaring til politisk behandling 

 

 

HELSESTASJON 

 

Helsestasjonen har fått økt antall stillinger de siste årene etter føringer i 

statsbudsjettene. Det blir fulgt opp av Fylkesmannen. Det er økt satsing på ungdommens 

psykiske helse.  

 

Utfordringer for 2019 

 Finne tid/ressurser til å kunne utføre nye tiltak anbefalt i de nye nasjonale 

retningslinjene 

 Utfordrende/tidskrevende enkeltsaker rundt barn/ungdom/familier med 

komplekse behov 

 Stadig økende tidsbruk ifht bruk av data, spesielt når det gjelder 

opplæring/oppdatering av nye oppgraderinger av HsPro, elektronisk arkivering og 

elektronisk samhandling. Det er behov for økende datakunnskaper og mer tid til 

opplæring.  

Mål for 2019 

 Utføre helsestasjonsprogrammet og skolehelsetjenesten i tråd med nasjonale 

anbefalinger. 

 Økt vekt på psykisk helse hos foreldre og barn. 

 Alle ansatte skal være fortrolig med bruken av HsPro, elektronisk arkivering og 

samhandling. 

 

Tiltak for 2019 

 Cos-kurs for foreldre hvert halvår 

 Psykisk førstehjelpsundervisning på 5.+8.trinn 

 Individuelle helsesamtaler på 8. trinn 

 Høyde-vekt oppfølging på 8.trinn 

 Systematisk opplæring/oppdatering av HsPro til alle ansatte. 

 

PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET 
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Enheten gir ett helhetlig og koordinert tilbud til mennesker med ulike utfordringer innen 

psykisk helse og avhengighet. Det er til enhver tid ca 100 brukere i tjenesten. Tilbudet er 

tilpasset den enkeltes ressurser og behov. Enheten er organisert som en ambulant 

tjeneste for hjemmeboende personer.   

 

Utfordringer for 2019 

 Mange nye brukere og yngre personer 

 

Mål for 2019 

 Kvalitetssikre arbeidet med og rundt pasienten 

 Fokus på indidviduell plan/tiltaksplaner med målrettede tjenester 

 Opprettholde lavterskel nivå 

 Rask responstid  

 

Tiltak for 2019 

 Nytt forsøk på opprettelse av interkommunal KAD plass for personer med rus og 

psykiatri  

 

BOKOLLEKTIVENE   

 

Bokollektivene er kommunens organsierte botilbud til utviklingshemmede. Tilbudet er i 

hovedsak organisert rundt 28 leiligheter fordelt på 5 bokollektiv. Organiseringen gir en 

god mulighet for fellesskap mellom brukere og større grad av skreddersøm i tilbudet til 

den enkelte bruker. Noen hjemmeboende får tilbud fra ansatte i bokollektiv.  

 

Utfordringer for 2019 

 

 En ledig leilighet ved bokollektivene 

 Sviktende helse hos brukerne grunnet alderdom, krever endret/forhøyet 

bemanningsbehov og bedre tilpassede leiligheter 

 Mange ufaglærte 

 Tilgang på vikarer med kompetanse ved fravær 

 Økende administrative oppgaver 

 

Mål for 2019 

 Få benyttet alle ledige leiligheter 

 Alle brukere skal ha behovstilpasset bolig og tjeneste 

 Økt kompetanse blant personalet 

 Bedre samarbeid mellom instansene ved behov for vikarer 

 Effektivt tidsbruk på administrative oppgaver  

 

Tiltak for 2019 

 Omdisponering av leiligheter 

 Kartlegge behov hos brukerne for å lage en struktur som er tilpasset den enkelte 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Utnytte overtallighet ved bokollektivene bedre 

 Kartlegge hvor mye tid den enkelte leder bruker på administrative oppgaver 

 

 

 

HELSETJENESTEN -  FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN 

 

Helsetjenesten har en kommuneoverlege i 40 %. Fysioterapeuttjenesten har ett årsverk 

fordelt på barn/unge og frisklivssentral. Det er lav dekning av fysioterapi på sykeshjem. 

Bruvoll fengsel finansieres av statlig midler, men det er 2,2 årsverk tilknyttet som 

spesialsykepleiere og lege. Ved eventuell nedleggelse, har kommunen ett ansvar for de 

ansatte.  
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Utfordringer for 2019 

 Overflytting av sykehustilhørighet til Ahus. Dette gir nye samarbeidspartnere for 

rehabilitering og habilitering, samt andre tjenester og nye samarbeidsrutiner. 

 Manglende prosedyrer for tjenesten 

 Manglende gode rutiner for tverrfaglig samarbeid 

 Manglende konkret kommunalt rehabiliteringstilbud 

 Ulik bruk/rutiner for journalføring 

 Uforutsigbare kostnader på kommunalt hjelpemiddellager 

 Lite ressurser til opplæring 

 

Mål for 2019 

 Pasienter med tilhørighet i kommunen får fortsatt oppfølging fra 

habiliteringstjenesten Ahus. 

 Etablere gode samhandlingsrutiner med Ahus. 

 Ha nødvendige prosedyrer for tjenesten på plass 

 Ha godt fungerende samarbeidsrutiner rundt tverrfaglighet innad i kommunen 

 Bli en del av fagteam skoler og barnehager 

 Alle bruker elektroniske journalsystemer likt 

 Klare å gi innbyggerne de hjelpemidler de trenger etter avtale mellom NAV og 

kommunen 

 Tilegne oss ny kunnskap 

 

Tiltak for 2019 

 Delta på nødvendige konsultasjoner med brukere og samarbeidsmøter på Ahus. 

 Utarbeide prosedyrer som er nødvendig for tjenesten. 

 Bidra til å implementere gode pasientforløp i ulike nivå av tjenestene 

 Nødvendig opplæring på journalsystemer 

 Delta i Fagteam 

 Delta på fagspesifikke kurs 

 

NAV 

NAV har 4 statlige ansatte og 8 med kommunalt arbeidsforhold, inklusive gjeldsrådgining 

og flyktningarbeid. NAV arbeider aktivit i forhold til styring fra NAV stat og oppfølging av 

aktivitetsplikt for personer som mottar sosialhjelp. Det er styrket fokus mot arbeidslivet 

for å få flere ut i aktivitet og arbeid. Kontoret gjennomgår en digitaliseringsreform i 

forhold til nettbaserte tjenester.  

Utfordringer 2019 

 Å ha ressurser til å styrke ungdomssatsingen  

 Å ha ressurser til aktivitetsplikten for økt oppfølging og plikt til å tilby aktiviteter. 

 Å ha ressurser til markedsarbeid 

 Styrket arbeidsgiverkontakt vil gi NAV økt kjennskap til arbeidsgivers behov for 

rekruttering, formidling, sykefraværsoppfølging, IA-tjenester osv.  

 Sårbarhet i f.t. sykefravær 

Mål 2019 

 Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt kompetanse 

 Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Gi 

arbeidsrettet oppfølging med utgangspunkt i brukerens behov.  

 Brukere under 30 år og innvandrere utenfor EØS skal prioriteres særskilt. 
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 Tiltak rettet mot arbeid og aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Bidra til 

mere helhetlige tjenester og effektiv ressursbruk, gjennom samarbeid mellom 

enheter og ressurser på tvers. 

 Økt innsats for at flere arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester 

 Kanalstrategien bedrer tjenestetilbudet, og frigjør tid til oppfølging. Realiserte 

gevinster skal bidra til bedre service og kvalitet i brukeroppfølgingen. 

 Mer oppfølging i egenregi fremfor kjøp av eksterne aktører. 

 Øke bruken av Kvalifiseringsordningen (KVP) 

 Introduksjonsordningen er det sentrale virkemidlet for å integrere nyankomne 

i det norske samfunn og arbeidsliv. 

 

Tiltak 2019 

 Gjennomgang av de ulike ytelsene og gjeldende praksis. Hva kan kommunen 

gjøre bedre.  

 Hospitering ved andre kontorer? 

 Ny gjennomgang av gjeldende rutiner 

 Styrke arbeidsgiverkontakten, dette gir NAV økt kjennskap til arbeidsgivers behov 

for rekruttering, formidling, sykefraværsoppfølging, IA-tjenester osv. 

 Øke bruken av KVP 

 Øke innsatsen på brukere over 30 år. 

 

NORD-ODAL ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER (NOAO) 

 

NOAO har ansvar for dagsenter, hjemmeboende med brukerstyrt personlig assistanse, 

støttekontakter og Granerud med vedproduksjon. 

 

Utfordringer for 2019 

 Å gi et individuelt tilpasset aktivitetstilbud til brukerne 

 Tilpasse arbeidsoppgaver til brukergruppen 

 Utfordrende atferd hos enkelte brukere 

 

Mål for 2019 

 Fokus på arbeidsoppgaver 

 Å finne produkter for salg som brukerne mestrer å produsere alene eller bare med 

litt veiledning 

 Personalet skal være rustet til å takle utfordrende atferd hos brukerne 

 

Tiltak for 2019 

 Kartlegge ressurser hos brukerne og legge til rette arbeidsoppgaver individuelt 

 Prøve ut nye produkter 

 Sette fokus på utfordrende atferd og gjøre personalet tryggere i henhold til dette 

 

 

 

Nøkkeltall: 

 

 

 

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2015 2016 2017

NAV

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 3 462 3 626 4 373 2 952 4 149 3 716

Pleie og omsorg

Nto. dr.utg PLO i % av komm. totale netto dr.utg 40,3 38,9 37,7 34 34,7 31,1

Nto. dr.utg pr. innb. i kr PLO 20 982 22 661 23 727 19 555 19 967 17637

Utgifter pr beboerdøgn i institusjon (253) 2 739 2 939 3 019 3 369 3 403 3 439

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 15 13 12 12 13 13

KOSTRA Nord-Odal

2017
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5.4 Eiendom og samfunn 

 

Vedtatte driftstiltak 2019-2022: 

 

 Videreføring planlegging Sand sentrum 2018 - Øke planleggingskapasiteten til kommunen er i 

mål med kommunedelplan Sand, reguleringsplaner og kommuneplanens samfunnsdel. 

 Økt overføring fra kommuneskogen - I budsjett for 2018 ble det budsjettert med 1,0 mill i 

overføring til kommunen i samtidig ble det vedtatt at overføringen skulle økes til 1,2 mill i 

planperioden, basert på kommuneskogens budsjett og økonomiplan der det ble budsjettert 

med følgende årsresultat (overskudd) i perioden:kr 2 058 mill i 2019, 2 011 mill i 2010 og kr 1 

963 mill i 2021.  

 

I konsekvensjustert budsjett ligger det 1 mill i hele perioden.  

Kommuneskogen har ikke behandlet budsjett og økonomiplan, det forventes at dette er klart 

til formannskapets budsjettbehandling i november. 

 Inntekter vindkraft - Tiltaket forutsetter at skattesats for næring/verker og bruk er 7 promille.  

Til grunn for beregning av sum eiendomsskatt ligger middelverdi anslått i 

konsekvensutredningen, indeksregulert fra september 2012 til september 2018. 

Anslag over leieinntekter av grunn er svært usikre ettersom de er basert på en prosentandel 

av fortjenesten til E.On. Det er i foreløpig oppdatert layoutplan 3 turbiner på kommunens 

grunn (som tidligere), samt en turbin som ligger helt på grensen og vil påvirke den delen av 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Netto ramme 30 503 28 269 28 979 28 549 23 518 23 735 23 501

Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

EIENDOM OG SAMFUNN 787 601 -592 640 -11 394 640 -11 814 640

Videreføring planlegging Sand sentrum 2018 250 000 0 0 0

Økt overføring fra kommuneskogen -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Inntekter vindkraft 0 -100 000 -11 800 000 -12 100 000

Økte priser meglerinformasjon -49 000 -49 000 -49 000 -49 000

Bredbånd etappe 3 Storsjøen Vest, utsettelse 0 0 650 000 650 000

By-regionprosjektet jf. K-st vedtak juni 2018 127 000 127 000 255 000 255 000

Destinasjon Kongsvingerregionen (sak 41/18) 51 300 51 300 51 300 51 300

Markedsføring av kommunen 40 000 40 000 40 000 40 000

Oppgradering av bussholdeplass og adkomst ved Sand s. skole 2018 0 0 0 0

Redusert planleggingskapasitet arealplaner -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Refusjon Vindkraft - saksbehandling -120 000 0 0 0

Ettersøk av skadet hjortevilt 0 75 000 75 000 75 000

23 % stillingsreduksjon renhold kommunehuset -111 679 -136 940 -136 940 -136 940

Avtale Bruvoll Fengsel 685 000 0 0 0

Bru inspeksjon 0 0 70 000 0

Kjøp av gartnertjenester Sand Sentrum 2019 70 000 0 0 0

Leieinntekter grustak Granerud -40 000 -200 000 -200 000 -200 000

Nytt utstyr til driftsavd. - Løftebukk 2021 0 0 50 000 0

Nytt utstyr til driftsavd. Bilhenger 2019 90 000 0 0 0

Redusert bemanning/permisjon uten vikar i driftsavdelingen -126 320 0 0 0

Vedlikeholdsplan 2019 Halmhaugen bokollektiv 120 000 0 0 0

Vedlikeholdsplan 2019 Milepelen kulturhus 90 000 0 0 0

Anskaffelse av brann og redningshjelmer. 39 500 0 0 0

Fornyelse av brannslange parken. 31 000 0 0 0

Locus terminal - i utrykningsbil 40 800 0 0 0
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avtalen som går på luftromserstatning. Leieutbetaling skal skje fortløpende når den enkelte 

turbin er satt i kommersiell produksjon. Det er antatt at de settes i produksjon fortløpende 

og at inntektene for selskapet vil øke etterhvert som alle kommer i produksjon. Det må 

avklares om denne forutsetningen kan legges til grunn. 

 Økte priser meglerinformasjon - Det foreslås at prisene for meglerinformasjon økes med 10 

%. Dette er salg og ikke gebyr. Kommunen tar betalt for rask levering til eiendomsmeglere. 

De står fritt til å velge om de vil kjøpe tjenesten eller ikke. Kommunen mener det er 

konkurransedyktig selv om prisene øker. 

 Bredbånd etappe 3 Storsjøen Vest, utsettelse - Innebærer oppstart 2020 og fullføring i 2021. 

Det er avklart at vi ikke får tilskudd i denne runden. Må søke på nytt i 2019. 

 By-regionprosjektet jf. K-st vedtak juni 2018 - Kommunestyret vedtok i møte juni 2018 (Kst 

35/18) å delta i By-regionprogrammet med et tilskudd på ca kr 127.000 i 2019 (kr 25,- per 

innbygger), samt human 

kapital tilsvarende en prosjektressurs innen næringsutvikling/kommunikasjon i 10% stilling 

(180 timer). Det ble forutsatt at det årlig utarbeides og distribueres regnskap for bruk av 

prosjektmidlene. I tråd med vedtaket og i dialog med prosjektleder videreføres en reduksjon 

i 2- år. Videre tilskudd må avgjøres i dialog med regionrådet. 

 Destinasjon Kongsvingerregionen (sak 41/18) - Kommunestyret vedtok i juni 2018 (sak 41/18) 

å bevilge kr 10,- pr. innbygger til gjennomføring av tiltak knyttet til regionalt vedtatte 

reiselivsstrategier for 6 måneder i 2018. For 2019 og fremover skulle dette behandles i 

ordinær budsjett og økonomiplanbehandling. Kommunestyret vedtok at tilskudd for 2019 

bevilges under forutsetning av at Visit Kongsvingerregionen har etablert en tilfredsstillende 

organisasjon som oppfyller styringskravene til kommunalt eide selskap, og kan vise til 

fremdrift i 2018. Tilskuddet på 10 kr pr innbygger utgjør ca 51 000. Prosjektet ønsket i 

utgangspunktet at kommunen betaler kr. 20 pr innbygger. Det ser ut til at tiltak gjennomført 

høsten 2018 har hatt ønsket effekt og at selskapet nå har etablert en tilfredsstillende 

organisasjon. 

 Markedsføring av kommunen - Det er behov for å øke markedsføring av kommunen, både 

med tanke på salg av tomter på Granerud, salg av leiligheter, bosetting, etablering og reiseliv. 

 Oppgradering av bussholdeplass og askomst ved Sand s.skole 2018 - I forbindelse med den 

planlagte utbyggingen av vindkraft, har E.on i avtale med Nord-Odal kommune forpliktet seg 

til å finansiere trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet for inntil kr. 5.000.000.- pluss 

planlegging og prosjektering. Oppgradering av bussholdeplass og adkomst Sand sentralskole 

er ett av de viktigste prosjektene å få gjennomført. Tiltaket krever prosjektering og 

regulering. Det er forventet avklaring av vindkraftprosjektet i 2019 og selv om tiltaket skal 

bekostes av E.on må utgiftene ved prosjektering og regulering legges inn i økonomiplanen. 

 Redusert planleggingskapasistet arelaplaner - Budsjett for bruk av konsulenter redusere, 

medfører lavere planleggingskapasitet og lenger tidsperspektiv før planer blir klar for 

behandling. 

 Refusjon Vindkraft – saksbehandling - I henhold til kommuneavtalen skal kommunen få 

refundert for tid gått med til gjennomgang av dokumenter, uttalelser og saksbehandling. 

Framdriften har gått i rykk og napp og det er vanskelig å estimere omfanget. 

 Ettersøk av skadet hjortevilt - Kommunen har i mange år utlignet kostnader knyttet til 

fallviltgruppa og viltforvaltningsoppgaver mot viltfondet. Fallviltgruppa har ansvar for 

ettersøk av skadete dyr, som regel etter viltpåkjørsler. De siste årene har kommunen hatt en 
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sterk reduksjon i viltfondet. Inntekter til viltfondet er fellingsavgift, som er en avgift som 

betales av jegerne per felte elg og hjort, samt salg av fallvilt (til godkjent mottak). Størrelsen 

av jegeravgiften fastsettes lokalt etter en maksimumsramme. Kommunen ligger på 

maksimum. Årsaken til reduksjonen i viltfondet er at kommunen har redusert elgbestanden i 

kommunen etter utfordringer med overbeite i skogen, samtidig med en kraftig økning 

knyttet til utgifter med fallvilt. Det er flere påkjørsler, og primært er det påkjørsler på rådyr, 

som kommunen ikke får solgt, og som da kun medfører utgifter. 

De aller fleste kommuner finansierer lønnsutgifter til fallviltgruppa uten bruk av viltfond, da 

viltfondet primært skal brukes for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om viltet, 

organisering osv. 

 

I de siste årene har kommunen hatt en reduksjon i beholdningen av viltfondet på ca 100 000 

hvert år, i 2018 er beholdningen på ca 450 000,- i 2019 er det budsjettert med en reduksjon 

på ca 150 000,- i beholdning. De sier seg selv at dette ikke er en bærekraftig utvikling. For at 

kommunen skal kunne fortsette å gjennomføre samvittighetsfulle ettersøk for å hindre dyrs 

lidelser bør ettersøket finansiere utenom viltfondet. Nord-Odal er den eneste kommunen i 

Kongsvingerregionen som bruker viltfond til å dekke lønnskostnader til fallviltarbeid. 

 23% stillingsreduksjon renhold kommunehuset - Renholdsfrekvensen reduseres fra hver 14 

dag til hver 3 uke på kontorer i administrasjonshuset.  

Konsekvensen vil bli et dårligere innemiljø i forhold til støvsamlinger og mer smuss/slitasje på 

gulvene. Dette vil også føre til at det vil bli mer belastende å rengjøre. 

Det vil bli deloppsigelse av renholdsstilling 

 Avtale Bruvoll fengsel - Kommunestyret vedtok i september, sak 062/18, å forlenge avtalen 

med Bruvoll fengsel i 2 år, med mulighet for forlengelse. 

 Bruinspeksjon - Nord-Odal kommune har ansvar for 3 bruer, 1 kjørebru (Prestberget) og 2 

bruer i forbindelse med gang og sykkelsti (Sandsfossen og v/ Mo gamle kommunehus).Da 

alder og tilstand til disse bruene er uklar er det behov for inspeksjon og utarbeidelse av en 

tiltaksrapport. Den ekspertisen må kjøpes. Sum er en anslått kostnad for inspeksjon og 

utarbeidelse av rapport, dvs. ingen tiltak. Trinn 2 blir å følge opp anbefalinger i rapporten ved 

å få dette inn i vedlikeholdsplanene. 

 Kjøp av gartnertjenester Sand Sentrum 2019 - Gjennom avtalen med Bruvoll fengsel får 

kommunen klippet gress og kanter. Men de har ikke tid eller kompetanse på øvrig 

grøntanlegg. Dersom øvrig grøntanlegg, som bed, busker og trær skal stelles er det behov for 

å kjøpe gartnertjenester, som er tenkt brukt til planlegging, planting og vedlikehold av bed og 

trær i Sand sentrum. Det er i første omgang tenkt som en driftsavtale i 2019 for å se om 

dette er en del av flere tiltak for å heve Sand som sentrum. 

 Leieinntekter grustak Granerud - Tjenestekonsesjonsavtale Granerud - grusuttak fra 

kommunens areal. 

 Nytt utstyr til driftsavdelingen – Løftebukk 2021 - Det er planlagt innkjøp av utstyr for å lette 

tidsbruk og gjøre arbeidssituasjoner sikrere/lettere. Det er planlagt innkjøp av en 3 tonns 

løftebukk for å forenkle arbeidsstillinger og bedre sikkerhet når det jobbes på biler, hengere 

og annet utstyr driftavdelingen bruker i sin drift. Dekkskift er noe som blir veldig forenklet 

med denne løftebukken. 

 Nytt utstyr til driftsavdelingen. Bilhenger 2019 - Driftavdelingen har behov for nytt utstyr for 

å få lagt opp til sikker og effektiv jobbing + det er behov for utskifting av eldre utstyr. 
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Det er i 2019 planlagt innkjøp av 1 stk. bilhenger og børster til traktorklipper for å spare tid 

ved vårrengjøring. 

 Redusert bemanning/permisjon uten vikar i driftsavdelingen - 20 % permisjon fra stilling i 

driftavdelingen som ikke dekkes inn med vikar i 2019. Konsekvens : Mer arbeidspress på 

resten av avdeling/ 350 timer mindre ressurser til drift, vedlikehold og service på kommunal 

bygningsmasse. 

 Vedlikeholdsplan 2019 Halmhaugen bokollektiv - I følge vedlikeholdsplan 2019 skal 

halmhaugen bokollektiv pusses opp i fellesareal. Det er behov for vedlikehold av overflater 

(golv, vegg, tak ) og nytt felleskjøkken. Arealene fremstår som slitte. 

 Vedlikeholdsplan 2019 Milepelen kulturhus - I følge vedlikeholdsplan 2019 skal følgende 

gjøres : Storsal Milepelen kulturhus har ustabil lysstyring.Det er innhentet tilbud på ny 

styring. Kutt/utsettelse av dette vedlikeholdstiltaket har konsekvens i form av at man ikke får 

satt riktig belysning i salen ved forestillinger og andre arrangementer. Det igjen kan føre til at 

for eksempel teaterarrangører velger bort milepelen som besøkelsessted. 

 Anskaffelse av brann og redningshjelmer - Brannmannskapene har behov for en lett 

vernehjelm til bruk ved eks. ulykker, skogbranner, etterslokking og lignende. 

 Fornyelse av brannslangeparken – Kommunen må erstatte og bytte ut gamle og defekte 

brannslanger. 

I all hovedsak dreier det seg om 1.1/2 tom og 2.1/2 tom. 

 Locus terminal i utrykningsbil Oppdragsterminal til førsteutrykningsbilen.For mottak av 

informasjon fra 110-sentralen om oppdrag, anbefalt kjørerute, tilstandsinformasjon m.m. 

Om rammeområdet: 

Eiendom og samfunn har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av 

kommunens eiendomsmasse, renhold av deler av kommunens bygningsmasse, 

kommunens brannberedskap og forebyggende arbeid, kommunalteknisk forvaltning, 

landbruk, miljø og planlegging. Etaten har en aktiv rolle innen samfunnsstrategi og 

næringsutvikling. Kommunen deltar i interkommunalt GIS-samarbeid, i tillegg til 

deltagelse i nettverk for renholdere, byggdrifting og byggesak. Det er også et utstrakt 

samarbeid innen landbruksforvalting og planlegging. 

 

Landbruk og Teknisk forvaltning 

 

Utfordringer for 2019 

- Legge til rette for vekst og utvikling i kommunen gjennom økt 

næringsvirksomhet, flere arbeidsplasser og flere innbyggere.  

- Ta en aktiv rolle i By-regionprosjektet, etablere god dialog med det lokale 

næringslivet  

- Stimulere til etablering og utvikling av nye arbeidsplasser selv om næringsfondet 

eventuelt avvikles. 

- Markedsføre og tiltrekke bedrifter til nye tomter på Granerud. 

- Bidra til å utvikle reiselivsnæringa 

- Sikre fortsatt høyt trykk på planarbeid og søknadsbehandling/kartforretninger slik 

at kommunen ikke blir en bremsekloss for utvikling.  

- Bidra til å legge til rette for større verdiskaping og større ringvirkninger innen 

landbruksnæring, både for jord- og skogbruk.  

- Legge til rette for at kommunen kan følge opp vedtatte klima- og miljøstrategi. 

- Sørge for at kartgrunnlaget til en hver tid er oppdatert med korrekt informasjon. 

- Bidra til en bærekraftig bestand av storvilt og et effektivt ettersøk av 

trafikkskadet vilt for å hindre lidelser.  
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- Legge til rette for at det er lett å ta politiske eierskap i interkommunale samarbeid 

som sorterer under etatens ansvarsområde.  

- Anskaffelsesprosess ny programvare GIS  

 

 

Mål for 2019 

Målet er å legge til rette for  

- At folk trives i kommunen og snakker positivt om hvordan det er å bo her 

- At folk får lyst til å flytte til kommunen og at det er ledige boliger både til salgs og 

til utleie 

- At folk har lyst til jobbe i Nord-Odal og at det finnes arbeidsplasser 

- At folk får lyst til å etablere sin bedrift i kommunen og at det finnes ledige 

næringstomter og lokaler 

- At folk får lyst til å besøke kommunen og det er fine reisemål å oppsøke 

- At det fortelles gode historier om kommunen og hvor fint det er her 

- At folk blir med i lokale lag- og foreninger som bidrar til etablere nettverk mellom 

tilflyttere og innbyggere og skaper trivsel og samhold.  

- At folk kan ta med seg arbeidsplassen sin hit med god tilgang til internett 

- At de ansatte opplever arbeidsplassen som engasjerende og meningsfull 

 

Følgende verdier skal ligge til grunn for kommunens saksbehandling: Innbygger/kunde-

fokusert, kostnadseffektivt, læringsorientert og rettsikkerhetsorientert.  

Kommunen skal håndtere næringslivets forespørsler effektivt og ha fokus på muligheter i 

de sakene som legges frem og sikre at spørsmål blir besvart raskt  

Kommunen skal bidra til sømløs og kvalitetsmessig god behandling av saker, raskt og 

gjennom tverrfaglighet 

 

Tiltak for 2019 

Det er vedtatt en rekke drifts- og investeringstiltak som vil påvirke enhetens mulighet til 

å legge til rette for vekst og utvikling. Plan for videreutbygging av Bredbånd ligger inne i 

2021 og 2022. Gebyrsatsene øker på noen områder. Dette er behandlet som egen sak.  

 

Om E.On beslutter å realisere vindkraftutbygging er det viktig å komme i gang med 

planlegging av trafikksikkerhetstiltak raskt. Det er i kommuneavtalen avtalt at E.On 

dekker kostnadene.  Det kan forventes økte inntekter fra vindkraft, både i form av 

grunnleie og gjennom eiendomsskatt. Hvor stor leieinntektene blir avhenger av 

lønnsomheten i selskapet, det er derfor umulig å anslå størrelsen sikkert. Det beløpet 

som er lagt inn er i tråd med tidligere antydninger. Størrelsen på eiendomsskatten 

avhenger av valgt promillesats for næring/verker og bruk og på de totale 

investeringskostnadene. De sistnevnte har kommunen ikke oppdatert informasjon på. 

Det er derfor tatt utgangspunkt i hva som kommer fram i konsekvensutredningen.  

 

I egen sak vedrørende gebyrer følger en orientering om selvkostområdene, 

dekningsgrader og plan for bruk av fond.  

 

Renholdsavdelingen 

 

Utfordringer for 2019 

- Fortsatt stort tidspress ved sykehjemmet etter vedtaket om nedsatt 

renholdsfrekvens ved beboerrommene. Dette har sannsynligvis bidratt til høyere 

sykefravær ettersom rengjøringsjobben blir tyngre og tar lenger tid, slik at det 

samlede arbeidspresset øker.  

- Den største utfordringen er ved sykefravær og ferieavvikling uten å kunne sette 

inn vikar fra første dag. Dette skaper enda større tidspress og større 

arbeidsbelastning for de som er igjen på jobb og bidrar også til at kommunen ikke 
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har nok tid til å vedlikeholde gulvene maskinelt. Dette kan igjen medføre at 

sykefraværet øker. 

- Ikke ha økonomi til å kjøpe inn/fornye nok maskinelt utstyr for å effektivisere og 

lette renholdet 

 

Mål for 2019 

- Redusere sykefraværet 

- Hovedrenhold av bygg etter oppsatt plan 

- Øke bruk av maskinelt renhold 

- Innkjøp av flere maskiner 

 

Tiltak for 2019 

 

Investeringstiltak 

1. Innkjøp av renholdsrobot ved idrettshallen. Dette vil bidra til en bedre 

arbeidssituasjon i forhold til å minske stress og belastningsskader, samt få tid til 

et bedre hygienisk dusj/sanitær renhold. 

2. Innkjøp av gulvvaskemaskiner som er tilpasset riktig romstørrelse. Dette vil bidra 

til å lette renholderens hverdag med redusert belastning og økt levetid for 

gulvbeleggene ettersom gulvene da blir raskere og lettere og vedlikeholde. 

Driftstiltak 

1. Øke renholdsfrekvensen fra 2 til 3 dager pr uke igjen ved beboerrom/bad ved 

sykehjemmet. Dette vil bidra til å minske stress og redusere belastningslidelser 

blant renholderne, samt bidra til bedre hygiene og bedre lukt på rommene. 

 

 

Driftsavdelingen 

 

Utfordringer for 2019 

- Å komme ajour med byggvedlikehold slik at man kan få prioritert forebyggende 

vedlikehold til en lavere kostnad 

- Vedlikehold av ren kosmetisk karakter er vanskelig å prioritere. Avvik i forhold til 

HMS og mål i eierstrategi (utvendig vedlikehold og inneklima) må ha 

førsteprioritet. 

- Å holde på organiseringsform som fremmer mer byggvedlikehold i egenregi. 

Dersom Bruvoll fengsel legger ned sin drift i Norkomgruppa mister driftavd. i snitt 

2-3 årsverk å spille på. Spesielt mai- sept. blir utfordrende for avdelingen med 

tanke på vårrengjøring og grøntareal. 

 

 

Mål for 2019  

- Følge opp vedtatte mål i eierstrategi på utvendig vedlikehold, inneklima, veg og 

overvann. 

- Økt kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold 

- Prioriterte rutiner skal være godt innarbeidet 

- Følge opp ny lærling fra høst 2019 innen byggdrifterfaget  

- Byggovervåking – mer automatisering og fjernstyring av tekniske anlegg 

 

 

Brann- og feieravdelingen 

 

Utfordringer for 2019 

 

- Opprettholde  lovpålagt kompetansenivå på befal og mannskaper i henhold til 

dimensjoneringsforskriftene. 
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- Møte nye krav fra Arbeidstilsynet om rene og urene soner på brannstasjonen og 

krav til hvordan tøy og utstyr som har vært eksponert for røyk og sot skal 

håndteres. Kravene har sammenheng med påvist kreftfare.  

- Et økende behov om bistand på akutte hendelser til kommunens helseavdeling. 

- Feiing av hytter / fritidsboliger er tidkrevende med tanke på tilgjengelighet og å 

komme i kontakt med eiere. 

 

Mål for 2019 

 

- Utdanne brannmannskaper iht opplæringsplan. 

- Jobbe aktivt med å forebygge risikoen for kreftfare som mannskap i 

brannavdelingen er utsatt for. 

- Opprettholde det gode arbeidsmiljøet i brannavdelingen. 

- Levere gode tjenester for kommunens innbyggere. 

 

 

Nøkkeltall: 

 

  

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2015 2016 2017

Brann- og ulykkesvern

Netto driftsutgifter til funksjon 338* pr innbygger 48 -9 70 57

Netto driftsutgifter til funksjon 339** pr innbygger 781 784 730 765

Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innb. 0,54 0,54 0,54 - 0,71

Antall utrykninger pr 1000 innb. 0,58 0,78 0 0,3 0,33 0,35

Kommunalteknikk

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. 

Kalenderdager
6 7 7 14 14 16

Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist

. Kalenderdager
9 8 12 34 26 32

Landbruk og miljø

Produktivt skogareal 388 473 388 342 388 342 4 240 856 12 639 139 69 310 451

Jordbruksareal i drift 22 866 22 613 22 517 850 202 1 048 539 9 833 598

Jordbruksbedrifter 106 68 90 3 257 3 142 40 239

Drift

Nto.dr.utg til komm. veger og gater pr innbygger 437 765 691 1001 938 1072

Kommunalt tilskudd i kr pr km privat vei 6000 8667 8667 12376 4948 7533

Eiendomsforvaltning

Energiutgifter pr m2 kommunalt eide bygg (kr) 140 131 146 107 135 110

Andel fjernvarmebruk av totalt forbruk i kommunens 

eiendomsforvaltning, egne bygg (%)
37 35 35 8 30 12

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltni

ng per kvadratmeter
52 81 88 97 69 100

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter536 547 549 491 569 514

KOSTRA Nord-Odal

2017
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5.5 Finans 

 

Vedtatte driftstiltak 2019-2022: 

 

 E-skatt alternativ bolig/fritid - Skattesats 6,5 promille i 2019 og 2020 og 7 i 2021 og 2022. 

I konsekvensjustert ligger skattesatsen på 6 promille i hele periode som i 2018. 

 E-skatt næring/verker/bruk, alt 2 - I konsekvensjustert ligger eiendomsskatt fra næring, 

verk og bruk med 5,5 promille i hele perioden. Dette tiltaket innebærer 6 promille i 2019, 

deretter 7 promille i 2020, 2021 og 2022. Skal kommunen høste full effekt av eiendomsskatt 

på vindkraft må satsen være 7 promille fra og med 2021 ettersom vindkraft hører til i 

kategorien næring/verker og bruk. 

 

En endring i eiendomsskatteloven innebærer at e-skatt for produksjonsutstyr fases ut. Dette 

er det tatt hensyn til i konsekvensjustert budsjett. 

 Økte skatteinntekter - De siste 3 år har skatteinntektene for landet blitt høyere enn først 

forventet i statsbudsjettet. Det er en mulighet at denne trenden fortsetter slik at 

kommunens forventede skatteinntekter kan bli høyere i planperioden enn det som staten 

forespeiler i sitt budsjett. 

 Inntekter vindkraft - Tiltaket forutsetter at skattesats for næring/verker og bruk er 7 

promille.  

Til grunn for beregning av sum eiendomsskatt ligger middelverdi anslått i 

konsekvensutredningen, indeksregulert fra september 2012 til september 2018. 

Anslag over leieinntekter av grunn er svært usikre ettersom de er basert på en prosentandel 

av fortjenesten til E.On. Det er i foreløpig oppdatert layoutplan 3 turbiner på kommunens 

grunn (som tidligere), samt en turbin som ligger helt på grensen og vil påvirke den delen av 

avtalen som går på luftromserstatning. Leieutbetaling skal skje fortløpende når den enkelte 

turbin er satt i kommersiell produksjon. Det er antatt at de settes i produksjon fortløpende 

og at inntektene for selskapet vil øke etterhvert som alle kommer i produksjon. Det må 

avklares om denne forutsetningen kan legges til grunn. 

 Bruk/avsetning disposisjonsfond 

 

Om rammeområdet: 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Netto ramme -312 034 -318 464 -319 017 -332 128 -319 885 -322 572 -321 728

Økonomiplan

2019 2020 2021 2022

FINANS -14 668 829 -4 941 204 -7 281 591 4 965 974

E-skatt bolig/fritidsbolig -1 498 000 -1 498 000 -2 996 000 -2 996 000

E-skatt næring/verker/bruk, alt 2 -167 000 -500 000 -500 000 -500 000

Økte skatteinntekter -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Inntekter vindkraft 0 -100 000 -11 800 000 -12 100

Bruk/avsetning disposisjonsfond -12 503 829 -2 343 204 8 514 409 8 974 074
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Rammeområdet omfatter skatt på inntekt/formue, eiendomsskatt, rammeoverføringer, 

statstilskudd, pensjonskostnader, utbytte/eieruttak, interne finansieringstransasksjoner 

samt renter og avdrag. 

Skatt på inntekt/formue og rammeoverføringer fra staten 

Regjeringens anslag er lagt til grunn i 2018. Resten av planperioden er lagt flatt. 

Eiendomsskatt 

 

Pensjonskostnader 

Premieinnbetalingene og regnskapsføringen av pensjon følger to ulike regelverk. 

Forenklet kan det sies at forskjellen mellom det som skal betales og det som skal 

regnskapsføres kan defineres som premieavvik. Dette systemet kan føre til store 

variasjoner i regnskapet over tid. 

Nøkkeltall: 

 

 

 

  

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2015 2016 2017

Brutto dr.res i % av brutto dr. innt. 6,2 2,1 0,0 2,0 3,0 3,0

Netto lånegjeld i kr. pr. innb. 60 027 73 673 95 577 58 145 63 663 61 789

Frie inntekter i kr. pr. innb. 52 676 55 416 57 935 53 526 54 182 53 601

KOSTRA
Nord-Odal

2017
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6.INVESTERINGER 
Vedtatte investeringer i planperioden: 

 

Budsjett

Til investeringer i anleggsmidler 115 757 61 691 14 710 1 500

Fordelt slik:

GENERELT

Prosjektering og byggledelse 784 0 0 0

POLITIKK OG ADMINSTRASJON

Kjøp av Ipad til  folkevalgte 180 0 0 0

Digitalisering arkiv og sikring av fjernarkiv 178 0 0 0

OPPVEKST OG KULTUR

Nytt lekeapparat inkl.montering 0 200 0 0

Innkjøp og etablering av nytt lekeapparat 0 200 0 200

Innkjøp og montering av lekeapparat 225 0 0 200

Samling - inventar m.m bibliotek og flerbruksrom 3 431 938 0 0

Økt IKT-bruk i skolene 800 800 800 800

IKT i barnehagen 2017/ 2018 100 0 100 0

Læremidler ti l  ny læreplan 300 300 300 0

Nytt Oppvekstadministrativt system 400 350 0 0

Ny parkeringsløsning Sand sentralskole 0 0 0 0

HELSE OG OMSORG

Innkjøp av utstyr kjøkken NOS 500 0 0 0

Innkjøp av bil  ti l  helse-og omsorgstjenesten 200 0 0 0

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett              (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2019 2020 2021 2022
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Budsjett

EIENDOM OG SAMFUNN

Innkjøp av gulvvaskemaskiner og glansemaskiner, renhold 75 66 62 0

Oppgradering gatelysanlegg 0 1 000 1 000 0

Sentrumsprosjekt  - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot sjøen (AP) 250 250 0 0

Ny barnehage Mo 51 500 21 625 0 0

TMM Nedgravd avfallsløsning (Molok) 188 0 0 0

Bil driftavdelingen 2019 500 0 0 0

Brannsikring Administrasjonshuset - del Herredshuset 2018 1 800 0 0 0

Bygge/kjøpe boliger for utleie 8 700 8 700 8 700 0

El- biler ti l  driftavdelingen 0 413 0 0

Garvikåsen boligområde - utvidelse (Felt B 5) 6 344 0 0 0

Gatelys på strekningen mellom Båthavna og Bunesvegen 0 0 0 300

Kjøp av dagens banklokaler 0 3 075 0 0

Opparbeiding gårdsrom/drenering mellom kommunehuset og Odal sparebank 4 600 0 0 0

Opparbeiding utvidelse øst, Granerud industriområde 2018 0 0 0 0

Samling, Bank - Bibliotek - Bolig 2018 25 200 16 650 0 0

Vedlikeholdsplan 2019 - Utskifting av dører U-skolen 125 0 0 0

Vedlikeholdsplan 2020 Ny fasade øst Ungdomsskolen 0 2 000 0 0

Vedlikeholdsplan 2020 ombygging ventilasjonsprinsipp u-skolen 2018 0 250 0 0

Vegvedlikeholdsplan 2021 - Fast dekke grusparkering Sand 0 0 563 0

Vegvedlikeholdsplan 2021 - Fast dekke parkering TMM 0 0 465 0

Sentrumsprosjekt - Nye steds- og informasjonsskilt 50 50 0 0

Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 1 000 0 0 0

Salg av boligtomt Øvre Halmhaugvegen 0 0 0 0

Innkjøp av renholdsrobot ti l  idrettshallen 371 0 0 0

Fast dekke Furuholvegen Knapper 2019 515 0 0 0

Innkjøp av robotgressklippere 2020 0 125 0 0

Klimatiltak overvann vegvedlikeholdsplan 2020 0 625 0 0

Oppgradering av sentrumsvegen 2020- 2021 0 500 2 500 0

 Salg av boliger i  Engvegen 0 0 0 0

Septiktømmestasjon for båter i  Storsjøen 166 0 0 0

 Solavskjerming vestfasade Sentralskolen 2020 0 250 0 0

Trapp fra Bunesvegen til  inngang Milepelen 169 0 0 0

Vedlikeholdsplan 2019 -Nye uteområder leil igheter Mosebo 250 0 0 0

Flomsikringstiltak- flytting av strømskap v/statlig sikra fri luftsområde 303 0 0 0

Gjerding mot utmark kommunale byggefelt 437 437 0 0

Nedgravd avfallsløsning Gardvik 0 0 220 0

Ny gate Sand sentrum 929 2 387 0 0

Offentlig toalett v/Statlig sikra fri luftsområde v/Milepelen 0 500 0 0

Oppgradering herredshuset 2019 2 500 0 0 0

Takutbedringer Mosebo 2019 313 0 0 0

Trafikksikkerhetstiltak, Magasinvegen, Sand 125 0 0 0

Etablering av utendørs treningsapparater for bedre folkehelse 850 0 0 0

Møte ved Milepelen, folkehelse og lokalsamfunnsprosjekt i  statlig sikra 

fri luftsområde 1 125 0 0 0

Salg av kommunale utleieboliger 0 0 0 0

Fast dekke 3 grusveger Høgbråtan boligfelt 2019 275 0 0 0

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett                 (Tall i hele 1000 kr) Økonomiplan

2019 2020 2021 2022
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Finansiering av investeringene er vedtatt på følgende måte: 

 

Forklaring til de vedtatte investeringene: 

Administrasjon og politikk 

 Kjøp av Ipad til folkevalgte - Det er valg og det vil bli nye folkevalgte. Det må dermed 

investeres i nye Ipader til disse. De som blir gjenvalgt vil nok også ha behov for nye da de 

begynner å bli gamle. Det legges opp til kjøp av ca. 45 ipader (med wifi, ikke mobiltilgang, 

ikke pro GB128) 

 

 Digitalisering arkiv og sikring av fjernarkiv - Anskaffelse av ny modul til arkivet- Websak+. 

Mobilløsning for sak/arkiv. Målet er å gjøre det mer tilgjengelig for 

ledere/saksbehandlere.(anskaffelse 35000/konsulent 17 000/årlig 30000) 

 

Digitalisering av historisk arkiv. Det er mye etterspørsel etter gamle dokumenter. Det vil 

gjøre det mer tilgjengelig, samt sikrere oppbevaring.(konsulent 60 000) 

 

Riksarkivet har gitt pålegg om at kommunen må sikre fjernarkivet med egen innbruddsalarm. 

anskaffelse 30000/årlig 20000) 

Beløpene er lagt inn uten mva. 

  

Regnskap Opprinneli

g budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Investeringer i anleggsmidler 97 033 104 668 116 434 115 757 61 691 14 710 1 500

Utlån og forskutteringer 15 091 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 453 1 600 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800

Avdrag på utlån 2 340 3 500 3 500 0 44 333 1 667 2 500

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 803 1 200 1 200 5 950 4 450 1 950 1 200

Årets finansieringsbehov 116 720 130 968 142 734 148 357 137 174 45 077 32 000

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -79 676 -95 297 -105 896 -110 836 -60 428 -38 748 -26 360

Nytt låneopptak startlån -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Nytt låneopptak investeringer -85 836 -35 428 -13 748 -1 360

Inntekter fra salg av anleggsmidler -10 496 -19 828 -19 828 -16 550 -66 250 -1 950 -1 200

Tilskudd til investeringer 0 0 -40 -382 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 626 -10 643 -11 660 -18 445 -7 713 -962 -140

Mottatte avdrag utlån og refusjoner -18 469 -3 600 -3 710 -494 -1 083 -1 667 -2 500

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -115 267 -129 368 -141 134 -146 707 -135 474 -43 327 -30 200

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -1 453 -1 600 -1 600 -1 650 -1700 -1 750 -1 800

Sum finansiering -116 720 -130 968 -142 734 -148 357 -137 174 -45 077 -32 000

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 2A 

Investeringsbudsjett                                                                                       
(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan
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Oppvekst og kultur 

 Nytt lekeapparat inkl.montering - Som følge av lekeplasskontroll, har skolen (Sand) måttet 

fjerne flere lekeapparater. Det er derfor behov for å kjøpe inn og montere et nytt 

huskestativ. 

 

 Innkjøp og etablering av nytt lekeapparat - Skolen (Garvik) trenger å skifte ut lekeapparat 

som følge av kontroll av lekeapparater. 

 

 

 Innkjøp og montering av lekeapparat - Det er behov for flere lekeapparater i Sand barnehage 

etter at barnehagen nå er samlet på T.Meiers Minde.I tillegg er et lekehus fjernet pga råte og 

må erstattes. 

 

 Samling - inventar m.m bibliotek og flerbruksrom - I tillegg til fast innredning medtatt i anbud 

for selve byggeprosjektet må det til løst inventar i hele kommunens seksjon (bibliotek med 

kontorer, magasin og andel fellesrom) og underetasje med flerbruksrom og møterom)samt 

hyllebelysning bibliotek, rullemagasin og meråpent løsning. Utstyr for meråpenløsning er ute 

på anbud nå.  

Møbleringsplanen er under utarbeidelse men kommunen begynner å få oversikt over 

totalbildet, selv om det fortsatt er heftet med noe usikkerhet inntil resultat av 

anbudskonkurranse på møbler og utstyr for meråpentløsning foreligger. Fordelingenen 

mellom 2019 og 2020 er litt usikker, men kommunen forventer en del innkjøp i 2020 

ettersom bygget ikke forventes å stå ferdig før på slutten av første kvartal. 

 

 

 Økt IKT-bruk i skolene - I 2018 er det fullført innkjøp av Ipads til 1.-7.klasse og PCer til 

ungdomstrinnet. . Avgangseksamen og nasjonale prøver er nå helelektroniske , noe som 

setter krav både til kompetanse og maskin-/programvare. Det vil måtte settes av årlige 

midler til å rullere inn nytt utstyr og fase ut gammelt. Levetid på Ipads er forventet å være 3-

4 år på barnetrinnet, mens bærbare PCer kan holde i 3 år. I tillegg til selve maskinvaren 

kommer kostnader til lisenser på Apper og økte driftsutgifter til Hikt. 

 

 IKT i barnehagen 2017 2018 - Ny rammeplan for barnehagene tas i bruk 1.august 2017. Den 

nye rammeplanen har nytt fagområde IKT og det må investeres i maskin- og programvare for 

barnehagene. Tiltaket medfører økte driftsutgifter til IKT for barnehagene. 

 

 

 Læremidler til ny læreplan - Ny læreplan for grunnskolen innføres fra august 2020. Dette 

innebærer nye fag og helt nye læremidler , som vil kreve store nye innkjøp for skolene. Dette 

må det settes av midler til. 

 

 Nytt Oppvekstadministrativt system - Hikt har sammen med kommunene jobbet i flere år 

med nytt oppvekstadministrativt system. Forhandlinger gjennomføres i løpet av november 
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2018 og nytt system skal tas i bruk mars 2019 for skole. Systemet for SFO og barnehage skal 

være klart jan 2020. 

 

 

 Ny parkeringsløsning Sand sentralskole - Det har i flere år vært utfordringer med varelevering 

i skolegården på Sand i skoletida. For å få varelevering på baksiden av skolen, må 

parkeringsplassen ved skolen utvides, slik at bilene som parkerer bak skolen, kan få plass på 

skolens parkeringsplass. 

Helse og omsorg 

 Innkjøp av utstyr kjøkken NOS - Utskifting av 15 år gammelt teknisk utstyr på kjøkken. 

Steamkjele kr 230, kombidamper 100 og vakuummaskin 70. Alle beløp uten moms. 

 

 Innkjøp av bil til helse-og omsorgstjenesten - Det benyttes privat biler i tjenesten. I perioden 

01.01-31.08.18 er det brukt totalt 134.000. Beløpet i regnskapet er litt lavere pga bruk av en 

privat leasingbil for en periode. Ansatte ønsker ikke bruk av privatbil i en slik utstrekning. 

Eiendom og samfunn 

 Innkjøp av gulvvaskemaskiner og glansemaskiner, renhold - Renholdsavdelingen har 

utarbeidet en plan for overgang til mer maskinelt renhold og bruk av moppekjøleskap. Dette 

medfører et bedre arbeidsmiljø for renholdere ettersom det er tungt og tidkrevende å 

rengjøre gulvene periodisk med manuelle metoder. Bruk av maskiner bidrar til økt levetid for 

gulvbelegg samtidig som risikoen for belastningsskader og derav sykefravær avtar. 

 

 Oppgradering gatelysanlegg - Disse arbeidene er påbegynt i 2018 med montering av nye 

målerskap. 

I tillegg er det behov for å starte utskifting av HQL armaturer da det ikke produseres pærer til 

disse lenger. Nord-Odal har 344 stk. HQL armaturer som bør byttes over de neste år. 

Kommunen har ett lite lager pærer som anslås å være brukt opp i 2020. Utskifting av 344 

armaturer er av Eidsiva anslått til 1 million + arbeid med utskifting. Trinn 1 var målerskap i 

2018, Trinn 2 er utskifting av armaturer. Siden kommunen har igjen pærer på lager kan trinn 

2 i prosjekt vente ett år. 

 

 Sentrumsprosjekt - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot sjøen - Kommentar 2018: Det er 

fremmet egne tiltak gjennomføring av aktivitetsparken. Ett tiltak på treningsapparater og et 

tiltak vedrørende utforming av møteplassen. Dette tiltaket kommer ev. i tillegg til 

gjennomføring av mindre tiltak og ev. forlenging av kjærlighettstien.  

Opprinnelig tekst (2016): Det er utarbeidet et skisseforslag på å videreutvikle parkområde 

ved Utescena/tusenårsstedet til en aktivitetspark for å fremme bolyst, folkehelse og som en 

attraksjon for besøkende/turister med Tuftebane/crossfit, sandvolleyballbane, toalettbygg, 

Multifunksjon ballbinge,  

Lekeapparater, Grill, bord benker samt rydding av vegetasjon mot elva. I tillegg er det 

ønskelig å legge til rette for bo-bilparkering og bruk av strandområde mot Sandsjøen. Det er 

vedtatt en sum hvert år i økonomiplanperioden for gjennomføring av noen av de nevnet 

tiltakene hvert år.  
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Totalt er kostnadene estimert til 3 millioner kroner bare for aktivitetsparken, kostnadene er 

foreløpig usikre. Det legges opp til en langsiktig plan med gjennomføring av noen tiltak hvert 

år. Det er sannsynlig at kommunen vil kunne få tilskudd til ulike tiltak. Får vi det blir det 

fremmet sak om økning av bruttoramme tilsvarende tilskuddet. 

 

 Ny barnehage Mo - Kommunestyret fattet vedtak i desember 2017 om igangsetting av 

forprosjekt for ny barnehage i MO, som erstatning for dagens Mo barnehage og Knapper 

barnehage. Forprosjektet er nå ferdig, men er vedtatt redusert i m2 (fra 8 til 6 avdeklinger) 

og kvalitet for å komme fram til en akseptabel ramme. Dagens barnehager på Mo siden 

legges ut for salg og ny barnehage bygges i tilknytning til skoleområde/idrettshall i Mo. 

 

 TMM Nedgravd avfallsløsning (Molok) - Nedgravd løsning avfall er aktuelt ved flere 

kommunale bygg, bla nye bank/bibliotek bygg og Milepelen kulturhus/Hotell. Dette er 

etablert ved nybygg prestegardsjordet 2017. Flerbrukshuset Thorvald Meiers Minde er en 

plass hvor det i dag står 2 skjemmende containere og en nedgravd løsning ville gitt ett mer 

ryddig uteområde. 

 

 Bil driftavdelingen 2019 - Behov for utskifting av varebil driftavd. Bilen er 18 år gammel og 

begynner å bli preget av alder i form av reparasjoner og rust. Bil er i Driftavdelingen vesentlig 

for å kunne utføre sine oppdrag på over 50 adresser. Med base på Granerud kjøres det ut til 

adresser i Sand og Mo. bilen som nå skal byttes ut etter 18 år er den som hører 

akutt/service/bassengdrift gruppa til og brukes på varierende oppdrag med behov for å ha 

med seg en del utstyr + ha god lastekapasitet. Ble lagt frem som behov første gang i 

2016.Sum er justert i forhold til nybil priser i markedet. 

 

 Brannsikring Administrasjonshuset - del Herredshuset - En brannrapport viser behov for å 

brannsikre Herredshusdelen av administrasjonshuset. Dette for å sikre mot brannsmitte mot 

Samling ved hjelp av sprinkling. Tiltaket må prosjekteres for å beregne kostnader. Det 

framlagte er et estimat. Må gjennomføres i 2019. 

 

 Bygge/kjøpe boliger for utleie - Videreført, men justert tiltak fra økonomiplanen. Tallene er 

oppdatert. Det er inngått to kontrakter på 2 boenheter som forutsettes ferdig i 2018. Totalt 

er det forutsatt 3 boenheter i 2019 og 4 hvert år til og med 2021.  

 

Driftskostnader er justert og det er lagt til forutsetning om økt rammetilskudd på i snitt 2,3 

nye innbyggere pr. boenhet.  

 

 El- biler til driftavdelingen - Driftavdelingen har i dag 6 biler til disposisjon og er organisert 

slik at team for vedlikehold (2 mann)har en bil, formann har en bil, team for byggdrifting (2 

mann) har hver sin bil og team for akutt/veg/service (3 mann) har 2 biler. Det er behov for en 

bil til i akutt/veg/service da det ofte er enmanns oppdrag det reises ut på. I dag bruker den 

ene i denne gruppa privatbil og får kompensasjon for dette. Den ene Byggdrifter bilen er el-

bil kjøpt inn i mars 2018 som fungerer bra i forhold til bruksmønster.Siden det er færre 

driftsutgifter på El-bil og avdelingen ønsker en grønn profil, er det ett ønske om å anskaffe en 
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el-bil til. Primært skal også Nord-Odal kommune stille med bil der hvor det er nødvendig for å 

utføre tjenesten. Sum er justert i hht. nybil marked. 

 

 Garvikåsen boligområde - utvidelse (Felt B 5) - Det er få ledige boligtomter igjen på 

kommunens felt i Garvikåsen. Det må derfor opparbeides et nytt delfelt. Delfeltet som 

planlegges inneholder omlag 15 nye eneboligtomter. Alt arealet ligger på kommunal grunn. 

Administrasjonen utarbeider i disse dager et forslag til revidering av reguleringsplanen, og 

det kan forventes vedtak på nyåret 2019. Dersom det skal være et tomtetilbud i Mo er det 

vesentlig at dette følges opp videre med prosjektering og gjennomføring. Det legges opp til 

at tiltaket prosjekteres og gjennomføres i 2019. Forutsettes salg av 2 tomter pr år a kr 300 

000. Det er lagt inn økt innbyggertilskudd som følge av forventet økning antall innbyggere i 

snitt på 2,2 pr tomt året etter forventet salg. 

 

 

 Gatelys på strekningen mellom Båthavna og Bunesvegen - Mange benytter i dag 

kjærlighetsstien som en del av en lengre runde i og omkring Sand sentrum. På høst- og 

vinterstid blir imidlertid strekningen fra båthavna og opp til Bunesvegen og Odal 

kompetansesenter vesentlig mindre brukt pga mørket, og det medfører at kjærlighetsstien 

heller ikke blir benyttet i like stor grad som resten av året. Ved å sette opp gatelys vil man 

sikre helårsbruk av kjærlighetsstien, og er således et tiltak for generell folkehelse og økt 

sikkerhet. Tiltaket vil også gjøre Sand sentrum og tilhørende boligområder mer attraktive. Lå 

opprinnelig i inne i 2019, foreslås at dette flyttes til 2022.  

 

 Kjøp av dagens banklokaler - En viktig premiss i arbeidet med nytt bank- bibliotek-boligbygg 

er at det blir en positiv aktivitet i nåværende banklokaler. Lokalene egner seg godt til 

kontorlokaler. Det har tidligere vært planer om å omgjøre toppetasjene i TMM til 

næringslokaler. Det har vist seg dyrt å gjennomføre. Det er behov for arbeidsplasser i Sand 

sentrum og muligheten for å tiltrekke seg slike ved å ha ledige rimelige kontorplasser 

vurderes som attraktiv. Kostnadene ved kjøp er ikke avklart. Det innhentes takst på 

eiendommen i disse dager. Det er lagt inn driftskonsekvenser av tiltaket (drift - renhold (36% 

stilling, renhold av kontorer hver 14 dag, møterom hver uke gulvvedlikehold, vinduspuss 2 g 

pr år og hovedrenhold hvert 4 år.) 

 

 Opparbeiding gårdsrom/drenering mellom kommunehuset og Odal sparebank - Opprinnelig 

tiltak om opparbeiding av et torg i dette området ble satt på vent ettersom det ble vedtatt å 

satse på et nytt bank/bibliotek og leilighetsbygg. I forbindelse med fullføring av dette bygget 

må det avsettes midler til å avslutte gravearbeider på en hensiktsmessig måte, oppmerking 

av p-plasser, beplantning, nedgravd avfallsløsning, samt drenere rundt Herredshusdelen 

(gammel del) av administrasjonshuset. Kostnadsoverslag oppdatert etter pris på drenering 

 

 Opparbeiding utvidelse øst, Granerud industriområde 2018  - Forberede 

vei,VA,el,fiber/avskoging til utvidelse industrifeltet for å ha 8 byggeklare tomter på 5 daa for 

salg. Forutsetter salg av 2 tomter først år, deretter 3 tomter hvert år med kr 150 pr m2. 

Prisen er stipulert og må vurderes nærmere. 
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 Samling, Bank - Bibliotek - Bolig 2018  - Som følge av forskjøvet framdriftsplan er deler av 

kostnadene forskjøvet til 2020. I tillegg er det lagt inn merkostnad på ca 3, 5 milloner som 

følge av endringer og tillegg. Inventarkostnader presenteres som eget tiltak. Det samme 

gjelder opparbeidelse av gårdsrom mot kommunehuset, samt opparbeidelse av plassrom 

mot Sentrumsvegen.  

 

Driftskostnadene er beregnet ut fra livssykluskostnader basert på NS 3454. Dette er fordelt 

på arter, men det er en grov fordeling for å gi en formening om totalkostnadene. I 

prøveperioden er det entreprenør som er ansvarlig for driftskostnader, med unntak av noen 

utgifter som strøm, kommunale avgifter o.l.  

Det er også lagt inn forventet økning i innbyggertilskudd som følge av tiltaket. Det er 

beregnet 2 i snitt pr. leilighet. Om det er innenbygds flytting er det rimelig å anta at 

fraflyttede boliger omsettes på det åpne marked.  

 

 Vedlikeholdsplan 2019 - Utskifting av dører U-skolen - I 2009 ble det gjort en del utskifting av 

dører U-skolen fra byggeår 1970. Dører til grupperom og mot trappeløp ble ikke prioritert i 

2009. I 2018 ble det gjort ett prosjekt på utskifting av dører som ble stående igjen etter 

prosjekt i 2009. Ramme 2018 ble for trang til at vi fikk gjort alt, derfor står det nå igjen 5 

dørfelt med brannkrav, som bør følges opp i 2019. Det er usikkerhet rundt hvor bra disse 

dørfeltene hemmer brann- og røykspredning da det ikke foreligger noe dokumentasjon på 

det. Slik sett er dagens situasjon å regne som ett avvik. 

 

 Vedlikeholdsplan 2020 Ny fasade øst Ungdomsskolen - I følge vedlikeholdsplan skal 

østfasaden rehabiliteres i 2020.Vestfasaden ble rehabilitert i 2012 for 1,5 mill. og fikk nye 

vinduer, tilleggsisolering og ny vedlikeholdsfri kledning. Østfasaden trenger også denne 

rehabiliteringen men er blitt skjøvet på i forbindelse med planer i budsjettarbeid. 

 

 Vedlikeholdsplan 2020 ombygging ventilasjonsprinsipp u-skolen 2018 - Klasserom har 

ventilasjonsanlegg fra 2003. Dette er montert etter ett prinsipp som er uegnet for møblering 

i klasserom. Innblåsingskanaler kommer inn ved golvhøyde slik at man får trekkfølelse. For å 

unngå trekkfølelse anbefales det å ikke plassere personer nærmere enn 2 meter i fra 

utblåsingsventilene. Dette vanskeliggjør pultplassering i klasserom og er nærmest umulig å 

unngå. Forslag om å bygge om prinsipp slik at utblåsingsventiler kommer i tak. 

 

 Vegvedlikeholdsplan 2021 - Fast dekke grusparkering Sand - Parkering mellom Sand gamle 

kommunehus og Milepelen skal få fast dekke og oppmerking i hht. vegvedlikeholdsplan i 

2021. 

 

 Vegvedlikeholdsplan 2021 - Fast dekke parkering TMM - I hht. vegvedlikeholdsplan skal 

parkering Nordøstre fløy Thorvald Meiers Minde få fast dekke 2021. Dette er en grusplass 

som skal asfalteres. Man minsker da ressursbruk på vedlikehold av plassen og får mulighet til 

å merke opp plasser bedre. Parkering rundt TMM er en utfordring i forhold til at det er ett 

flerbruks hus med legesenter, helsestasjon, barnehage, arbeidsopplæringssenter, base for 

hjemmetjenesten og psykisk helse. 
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 Sentrumsprosjekt - Nye steds- og informasjonsskilt - Videreføring av skiltprosjektet. 

Prosjektet startet i 2015 og er tenkt videreført fram til og med 2020.  

 

Målet er å få til en enhetlig skilting i Sand sentrum basert på en felles, ny skiltdesign for 

informasjons/opplysningstavler, tilsvarende skiltet ved Milepelen og ved Austvatn. Dette 

gjelder f.eks. utskifting av informasjonstavlene ved Nord-Odal sykehjem og Thorvald Meyers 

Minde/NOAO samt nye skilt der det er behov,f. eks ved Granerud industriområdet. Dekkes av 

ubrukte lånemidler. Driftskonsekvensene av disse ligger allerede inne i konsekvensjustert 

driftsbudsjett 

 

 Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet - Forprosjekt er gjennomført i 

2017.Flyttet til 2019 i budsjettprosess 2018.Tiltak er på overtid i forhold til å få det 

gjennomført. Det handler om styring av ventilasjon og varme ved sykehjemmet. 

Styreenheter har gått ut av produksjon for flere år siden. Leverandør av datastyringsprogram 

har gått konkurs for flere år siden. Det er ikke mulig å få oppgradert driftsprogram. Dersom 

en styreenhet slutter å virke risikerer man 1 til 3 ukers stopp på varme og/eller 

ventilasjonsanlegg. Feil som oppstår i datastyreprogram er også vanskelig å løse/kvittere ut. 

 

 Salg av boligtomt Øvre Halmhaugvegen - Kommunen kjøpte i 2017 tilbake ubebygget 

boligtomt i Øvre Halmhaugvegen, med planer om salg i 2018 etter reguleringsendring, slik at 

tomta kan bebygges med firemannsbolig. Reguleringsprosessen har tatt noe tid og det har 

kommet klage på reguleringsplanen, så salget må forskyves fra 2018 til 2019. Tomta tenkes 

solgt på det åpne markedet som tomt for firemannsbolig. 

 

 Innkjøp av renholdsrobot til idrettshallen - Gulvvaskemaskinen i idrettshallen i Mo begynner 

å bli slitt og krever en del vedlikehold, samt at den originale ladekabelen av maskinen ikke 

fungerer lenger,så det er lagd en midlertidig løsning for å få ladet den ettersom ny original 

ladekabel koster veldig mye penger, noe kommunen ikke har prioritert ettersom maskinen 

begynner å bli gammel. 

 

Det vurderes som smart å kjøpe inn en renholdsrobot, framfor en ordinær gulvvaskemaskin. 

Dette vil kunnue frigjøre tid til å dekke merarbeid ved vask av garderober, dusj- og 

sanitæranlegg, der det i dag er for lite ressurser, ettersom roboten bidrar til å utføre det 

meste av gulvrenholdet i den store hallen. 

 

 Fast dekke Furuholvegen Knapper 2019 - Det er ett mål i vedtatte eierstrategi for kommunale 

bygg og eiendommer at alle kommunale veger skal ha fast dekke. Det hever standarden på 

vegnettet og reduserer ressursbruk på vedlikehold. Det er mer vedlikehold på grusveg kontra 

veg med fast dekke. Strekning dette gjelder er grusveg fra Furuhola mot Dammerud. Tiltaket 

lå inne i vedlikehold/investeringsplan fra 2018 men ble ikke vedtatt i fjorårets budsjett. 

 

 Innkjøp av robotgressklippere 2020 - Uavhengig av usikkerhet rundt Bruvoll fengsel og avtale 

hvor våre grøntareal følges opp av Norkom grøntgruppa, bør det jobbes for å redusere 

ressursbruk på grøntareal. Med tilrettelegging av områder og innkjøp av flere robotklippere 

reduserer man areal som må følges opp av personell. Det er planlagt flere robotklippere satt i 
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drift 2020.Sum er innkjøp av disse. Frigjort tid vil medføre at kostnader ved kjøp av eksterne 

tjenester kan reduseres. Omfanget er vanskelig å stipulere, før prosjektet er utført, så 

overslaget er usikkert. 

 

 Klimatiltak overvann vegvedlikeholdsplan 2020 - Varslede klimautfordringer gjør at 

driftavdelingen planlegger kartlegging av overvanns håndtering i kommunale byggefelt, langs 

kommunale veger. Kartlegging av dimensjoner og tilstand på sandfang, grøfter og rør vil bli 

gjort i 2018 og 2019. Gjennomføring av nødvendige tiltak er planlagt i 2020.Det er allerede 

gjort en del tiltak men det er behov for å gjøre mer + gå grundigere til verks, dvs. løse 

problemet før det oppstår. 

 

 Oppgradering av sentrumsvegen 2020- 2021 - Hovedgata i Sand, sentrumsvegen begynner å 

bli slitt og det bør gjøres en runde med konsulent for å se på tiltak på belysning, dekker, 

parkering, beplantning osv. Prosjektet er tenkt over 2 år med planlegging i 2020 og 

gjennomføring i 2021.Prosjektet må også sees i sammenheng med ferdigstillelse av Samling 

og etablering av torg foran området. 

 

 Salg av boliger i Engvegen - Kommunen eier flere boenheter i Engvegen enn det den kan i 

følge borettslagsloven. Da to av boligene nå er ledige er de lagt ut for salg. Boligene 

forventes solgt i 2019. Det planlegges også salg av to boliger i 2020. 

 

 Septiktømmestasjon for båter i Storsjøen - I henhold til behandling i Kst i september 2018 

(sak 66/18)er det vedtatt å etablere en tømmestasjon for septik fra båter, ved betongbrygga 

på Bukkeneset friluftsområde i samarbeid med Sør-Odal kommune. Kostnadene deles 50/50. 

I tillegg til investeringen på kr 332 000 kommer årlige driftsutgifter til til selve anlegget, samt 

til tømmekostnader og strøm til anlegget. Det hefter noe usikkerhet ved utgifter til tømming 

av tank og strøm. 

 

 Solavskjerming vestfasade Sentralskolen 2020 - I vedtatte eierstrategi kommunale bygg og 

eiendommer er det ett mål om å ikke ha avvik på inneklima skole- og barnehagebygg. 

Inneklimafaktorer som følges tett opp er co2 innhold i luft og temperaturer. Sentralskolen 

sliter med for høy innetemperatur sommerstid og ett tiltak vil være utvendig solavskjerming 

av vestfasaden. Det ble gjort tiltak på sentralskolen i 2016 på solavskjerming men den gang 

ble østfasaden prioritert. Tiltaket ligger i vedlikeholdsplan med gjennomføring i 2020. 

 

 Trapp fra Bunesvegen til inngang Milepelen - Tidligere trapp er fjernet og gangveg lagt i 

sløyfe rundt. Dette er fint med tanke på universell utforming. Men gangmønsteret er slik at 

folk allikevel går/sklir ned skråningen i stedet for å gå rundt. Det vil derfor være naturlig med 

en trapp i tillegg. Den tidligere trappen var nedslitt og uhensiktsmessig. Budsjettsummen er 

beregnet på grunnlag av etablering av en betongtrapp med rekkverk og belysning tilpasset 

omgivelsene. 

 

 Vedlikeholdsplan 2019 -Nye uteområder leiligheter Mosebo - Gamle, dårlige og lite 

tilpassede terasser Mosebo. Fare for at eldre beboere skader seg ved fall. Lage nye 

uteplasser tilpasset eldre beboere. Tiltak i vedlikeholdsplan 2018 som ikke ble valgt. Flyttet til 

2019. 
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 Flomsikringstiltak- flytting av strømskap v/statlig sikra friluftsområde - Det finnes i dag 4 

forskjellige strømskap i område ved utescena i det statlig sikra friluftslivsområde. Det er 

sikringsskapet i utescena, strømskap til lyskunstprosjektene (tømmerstokker, gamlebrua og 

bru over fv 24), strømskap til gatelys, samt et skap som Eidsiva eier. Disse har til felles at de 

står under vann når det er flom tilsvarende i år. Dette medfører at driftsavdelingen må holde 

de under oppsikt og sørge for å koble ut strømmen når vannet stiger. Det medfører også 

kostnader i form av reparasjoner av komponentene selv om strøm kobles ut, disse kan til dels 

bli store. I tillegg forsynes gjestebrygga med strøm fra utescena. Denne kontakta er også 

utsatt for flom. 

 

Det foreslås å flytte strømskap for lyskunstprosjekt 30 m opp mot Tusenårsstedet, over 200 

års flomgrense. Nytt skap for gatelys, utescene, gjestebrygge, Eidsiva og ev. fremtidig 

paviljong flyttes til over 200-års flomgrense ca 100 m opp mot parkeringsplassen ved gamle 

kommunehuset. 

 

 Gjerding mot utmark kommunale byggefelt - Det er behov for gjerding mot utmark ved 

kommunale områder Prestberget, Østmoåsen, idrettshall, skolene, idrettshall, Gardvikåsen. 

Gjerding mot utmark er ett forsømt område og er nå blitt satt på agendaen fra flere hold. 

Plikt til vedlikehold av gjerder - Dyrevelferdsloven og grannegjerdelova setter klare krav til 

vedlikehold av gjerder.  

 

Lov om dyrevelferds § 15: Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller 

oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og 

belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. 

Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med 

disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for 

unødige påkjenninger og belastninger. 

Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder om forbud mot og 

fjerning av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke piggtråd i gjerde. 

 

Lov om dyrevelferds § 3: Grannegjerde skal vera såleis laga og vedlikehalde at det ikkje er 

farleg for folk eller husdyr. 

 

 Nedgravd avfallsløsning Gardvik - Felles nedgravd avfallsløsning for barne- og 

ungdomsskolen, idrettshallen og ny barnehage i Mo. Tiltaket har estestisk, praktisk og 

sikkerhetsmessig (redusere brannfare) betydning. GIR dekker inntil 100 % av kostnadene til 

beholderne. Kostnad er for graving, fundamentering og montering. 

 

 Ny gate Sand sentrum - Det foreligger per i dag ikke en utbyggingsavtale mellom tiltakshaver 

hvorvidt utbygger skal stå for all infratruktur og at kommunen overtar denne, eller om 

kommunen skal stå for offentlig gate inn i området. Ved utbygging Brurhella tok kommunen 

kostnaden ved hovedvegen inn.  

Dersom kommunen skal gjøre det på samme måte her har kommunen kostnadsberegnet 

anleggsveg inn i området i første omgang. Det innebærerer at nåværende veg bak 



 
Økonomiplan 2019-2022 – årsbudsjett 2019 

side 58 
 

butikkrekkene/gjensidige øst for sentrumsvegen benyttes fram til den må legges over dyrka 

mark. Derfra og til endepunktet er det beregnet pris for en anleggsveg.  

 

Det er videre antatt en prosjekteringskostnad i 2019 for å prosjektere en ferdig gate på 

samme strekning. Det er også lagt inn et estimert beløp for bygging av denne i 2020. Men 

beløpet er svært usikkert fram til anlegget er prosjektert og kostnadsfordeling mellom 

utbygger/tiltakshaver er avklart. Beløpet som er beregnet for bygging av vegen i 2020 er 

basert på erfaringstall fra en svært enkel veg. Hvilken standard gaten skal ha må avklares 

gjennom den videre prosessen, og budsjettrammen i 2020 må estimeres både med hensyn til 

standard og kostnadsfordelingen mellom kommunen og utbygger. 

 

 Offentlig toalett v/Statlig sikra friluftsområde v/Milepelen - I forbindelse med statlig sikring 

av friluftsområdet nedenfor Milepelen ble det gitt et tilskudd på opptil 250.000,- til offentlig 

toalett, der kommunene må stille med egenandel på 50 % av totalkostnadene. Tilskudd til 

offentlig toalett blir gitt fordi det er et prioriteringstiltak å sikre at områdene skal kunne tas i 

bruk iht retningslinjene for slike friluftslivsområder. 

 

Det ligger allerede rør til vann- og avløp i bakken ved siden av den nye pumpestasjonen ved 

tusenårsstedet. Det gjenstår å sette opp bygget med inventar, og koble det til offentlig vann- 

og avløpsledning. 

 

 Oppgradering herredshuset 2019 - Prosjekt bør sees i sammenheng med tiltak brannsikring 

av herredshuset 2019. Det er en gylden anledning til å samkjøre disse 2 prosjektene slik at 

bygget tømmes for personell og inventar og man kan få gjort nødvendige tiltak på 

brannsikring, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, muggsoppsanering, oppgradering av el- 

anlegg uten å måtte vise hensyn til brukere av bygget. Dette tiltaket omhandler nytt 

ventilasjonsanlegg, oppgradering av brannvarsling, nødlys, el-tavler, nytt varmeanlegg og 

sanering av muggsopp i kjeller. Man kan velge tiltak brannsikring uten å velge dette tiltaket. 

Konsekvens av det vil være at man senere får en ny anleggsperiode i bygget, som gjør at 

bygget må tømmes for personell og inventar en gang til. Tiltak på muggsoppsanering kjeller 

forutsetter at drenering i tiltak opparbedelse av gårdsrom mellom bank og kommunehus er 

sluttført. Det tiltaket er også foreslått utført i 2019. 

 

 Takutbedringer Mosebo 2019 - Mosebo har behov for ny taktekking på flate takflater. Det er 

også behov for utskifting av pakninger og listverk rundt takvinduer. Det har ved kraftig 

regnvær vært lekkasjer. Disse er midlertidig reparert i påvente av ny tekking. Tiltak er i hht. 

prioriteringer av utvendig vedlikehold i eierstrategi kommunale bygg og eiendommer. Tiltak 

er lagt inn i vedlikeholdsplan 2019. dette er ett prioritert tiltak også i forhold til fare for 

eskalerende inneklimaproblemer og utgifter. 

 

 Trafikksikkerhetstiltak, Magasinvegen, Sand - Trafikksituasjonen ved Esson på Sand, er 

uoversiktlig. Vegarealene er utflytende og det er ikke noe trygt sted å passere for gående og 

syklende. Det er mange som benytter denne vegen til og fra skole, sentrum og idrettsanlegg, 

og det er derfor viktig å gjøre tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Fortauet lang 

Sentrumsvegen stopper ved Fasanvegen, og planen er å videreføre fortauet forbi Fasanvegen 
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og Esson og opp til og med innkjøring til Sand Bilco. Fortauet kan bygges på eksisterende 

veggrunn. Som midlertidig tiltak er det mulig å plassere ut betongstein for å dempe 

trafikkens hastighet. 

 

 Etablering av utendørs treningsapparater for bedre folkehelse - Ved Tusenårsstedet 

planlegges det å etablere et sted hvor man kan benytte treningsapparater. Tusenårsstedet 

ligger i det statlig sikra friluftslivsområde som strekker seg fra båthavna og opp til Kiwi 

butikken. Dette er et tiltak rettet inn mot folkehelse. Nord-Odal scorer veldig lavt på flere 

folkehelseparametere under livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, KOLS, kreft, 

overvekt mm. Ikke alle har råd eller anledning til å benytte treningsstudioer, i tillegg er dette 

utendørs og dermed et annerledes treningstilbud som også slår an hos de yngre. Området 

ligger med godt innsyn fra fv24, og vil trekke folk til både Sand sentrum, Milepelen og resten 

av handelsstanden, i tillegg til å kunne øke attraktiviteten og bolysten i Sand sentrum.  

Kommunene har allerede fått gavemidler til treningsapparater fra flere lokale foreninger, 

samt tilskudd fra fylkeskommunen. Det følger også tippemidler med et slikt tiltak. Totalt er 

det beregnet kr 476 000 i ekstern finansiering. Kommunens egenandel kr 374 000 

 

 Møte ved Milepelen, folkehelse og lokalsamfunnsprosjekt i statlig sikra friluftsområde - 

Gjennom det statlig sikra friluftslivsområde, som strekker seg fra båthavna og opp til Kiwi 

butikken, går både Kjærlighetsstien, en gang- og sykkelvei samt sti ned fra Bunesvegen. Der 

alle disse møtes ved Tusenårsstedet er det utarbeidet en skisse for hvordan man kan utnytte 

dette samlingspunktet til en møteplass. Her planlegges det både treningsapparater (eget 

tiltak), lekeapparater, sitteplasser og gjedda til Kjell Grinden som bla er omtalt i Glåmdalen. 

Helt i Sigurd Hoels ånd, kan man her få et Møte ved Milepelen, noe som vil ha appell til langt 

flere enn de som benytter området til rekreasjon eller som bare skal komme seg til og fra 

sentrum, skole eller barnehage. 

 

Dette vil også forsterke arbeidet rettet inn mot folkehelse ved å legge til rette for at flere 

kommer seg ut. Nord-Odal scorer veldig lavt på flere folkehelseparametere under 

livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, KOLS, kreft, overvekt mm.  

 

Området ligger med godt innsyn fra fv24, og vil trekke folk til både Sand sentrum, Milepelen 

og resten av handelsstanden, i tillegg til å kunne øke attraktiviteten og bolysten i Sand 

sentrum.  

 

Det forutsettes kr 250 000 i tilskudd til statlig sikra friluftsområde, samt momskompensasjon. 

Det forutsettes også ekstern finansiering på 150 000 i tillegg. Netto kostnad for kommunen 

blir kr 500 000. 

 

 Salg av kommunale utleieboliger - Kommunen ønsker å selge noen av sine utleieboligere. 

 

 Fast dekke 3 grusveger Høgbråtan boligfelt - Fast dekke på kommunale veger er ett fastsatt 

mål i vedtatt eierstrategi for kommunale bygg og eiendommer. Dette for å heve standarden 

på vegnett og senke ressursbruk på vedlikehold.3 veger på Høgbråtan 1 som det i følge 

vegplanen skal få fast dekke i 2019. 



 
Økonomiplan 2019-2022 – årsbudsjett 2019 

side 60 
 

7. TABELLER OG OVERSIKTER 

7.1 Fordeling driftsbudsjett på ansvar 

 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Politikk og sentraladministrasjon 27 306 31 108 27 780 31 167 28 804 28 733 28 678

100 Kommunestyret 1 615 2 032 2 032 2 085 2 192 2 085 2 085

101 Formannskapet 154 0 0 0 0 0 0

102 Utvalg for oppvekst og kultur 54 0 0 0 0 0 0

103 Utvalg for helse og omsorg 46 0 0 0 0 0 0

106 Utvalg for eiendom og samfunn 54 0 0 0 0 0 0

107 Ungdommens kommunestyre 42 0 0 0 0 0 0

110 Likestillingsutvalget 3 0 0 0 0 0 0

111 Eldres Råd 32 0 0 0 0 0 0

112 Rådet for funksjonshemmede 16 0 0 0 0 0 0

114 Diverse nemnder og råd 105 0 0 0 0 0 0

116 Stortings- og kommunevalg 98 0 0 92 0 84 0

119 Kontrollutvalg 266 281 281 288 300 311 316

120 Rådmannskontoret 2 673 2 569 2 605 2 730 2 730 2 730 2 730

122 Odal økonomikontor 4 413 4 680 4 840 4 912 5 010 5 010 5 010

123 Arbeidsmiljøutvalget 188 348 348 307 307 307 307

124 Servicekontoret 4 507 4 580 4 640 4 288 4 038 3 955 3 955

125 Beredskap 39 64 65 102 102 102 102

150 Fellesfunksjoner 7 911 11 319 7 719 10 947 8 729 8 721 8 713

151 HTV og HVO 970 1 062 1 077 1 087 1 087 1 087 1 087

160 Revisjon 994 993 993 1 023 1 053 1 085 1 117

163 Kirkeformål 3 126 3 180 3 180 3 306 3 256 3 256 3 256

Oppvekst- og kulturetaten 113 529 114 217 115 687 117 128 115 497 115 737 115 737

200 Administrasjon 3 032 4 058 4 087 2 286 2 578 2 578 2 578

210 Grunnskolen, adm og fellesutgifter 6 514 3 538 3 580 2 518 2 573 2 773 2 773

211 Sand Sentralskole 20 060 20 358 20 654 20 368 20 368 20 378 20 378

212 Garvik skole 17 617 17 328 17 572 18 026 17 960 17 990 17 990

213 Nord-Odal ungdomsskole 19 216 21 090 21 379 22 707 21 031 21 031 21 031

240 Barnehager, adm og styrket tilbud 1 923 1 856 1 877 1 768 1 768 1 768 1 768

241 Hamninga barnehage 0 0 0 0 0 0 0

242 Møllerbakken barnehage 4 799 5 044 5 128 5 212 5 212 5 212 5 212

244 Mo barnehage 7 390 7 297 7 419 7 318 7 318 7 318 7 318

245 Knapper barnehage 4 512 4 565 4 640 4 721 4 455 4 455 4 455

247 Sand barnehage 13 342 12 935 13 161 13 937 13 937 13 937 13 937

250 Kulturformål 1 528 1 574 1 584 1 665 1 665 1 665 1 665

253 Kulturskole 1 737 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786 1 786

255 Kulturhuset Milepelen 3 103 105 339 339 339 339

257 Kino 77 52 53 78 78 78 78

259 Bibliotek 2 133 2 176 2 200 2 213 2 243 2 243 2 243

260 Bibliotek Bruvoll fengsel -69 0 5 -14 -14 -14 -14

280 Odal barnevern 9 715 8 857 8 857 10 000 10 000 10 000 10 000

281 Odal PPT 0 1 600 1 600 2 200 2 200 2 200 2 200

Helse- og omsorgsetaten 140 619 144 874 146 572 155 287 152 065 154 367 153 811

300 Administrasjon helse og omsorg 2 641 1 254 1 271 1 646 712 521 521

301 Vikarbank 0 708 748 0 0 0 0

302 Interkommunalt samarbeid 1 043 2 322 2 322 4 263 4 263 4 263 4 263

312 3. etasje NOS 12 797 12 118 12 273 13 338 13 338 13 338 13 338

313 2. etasje NOS 13 473 12 397 12 559 12 260 12 200 12 200 12 200

314 Kjøkken NOS 5 187 5 631 5 681 5 512 4 993 4 993 4 993

315 Vaskeri NOS 1 398 1 382 1 398 1 398 1 398 1 398 1 398

320 Trygghetsboliger 0 0 0 0 0 0 0

330 Mo service- og bosenter 38 63 63 63 63 63 63

340 Solheim sykehjem 10 978 10 955 11 098 11 621 11 621 11 621 11 621

350 Sand bosenter 10 44 44 44 44 44 44

360 Hjemmetjenesten 28 644 29 672 30 014 31 379 31 379 31 180 31 180

370 Trygghetsboliger 0 -5 -5 3 452 3 656 3 861 3 861

380 Møllerhuset bokollektiv 4 165 3 995 4 038 4 132 3 765 3 982 3 982

381 Storbråten bokollektiv 4 788 4 823 4 877 5 115 5 115 5 115 5 115

382 Småbruket bokollektiv 5 019 4 582 4 632 4 860 4 860 4 860 4 860

383 Halmhaugen bokollektiv 5 225 4 980 5 064 5 941 5 941 5 941 5 941

384 Garvikåsen bokollektiv 4 746 5 015 5 068 5 423 5 423 5 423 5 423

400 Helseavdelingen 1 309 1 489 1 501 1 523 1 523 1 523 1 523

411 Helsestasjon 2 844 3 490 4 107 4 166 4 166 4 166 4 166

412 Miljørettet helsevern 406 501 508 512 512 512 512

413 Psykisk helsetjeneste 4 632 5 459 4 949 5 282 5 700 6 000 6 000

414 Legesenteret 3 473 3 811 3 853 3 239 2 943 2 943 2 943

415 Ergo- og fysioterapitjeneste 3 931 3 089 3 117 3 900 3 567 3 567 3 567

416 Odal legevakt 1 700 1 700 1 700 0 0 0 0

421 Helsetjenester Bruvoll fengsel -1 -13 7 22 22 22 22

422 Heldøgnsbolig 1 207 2 410 2 456 3 221 2 821 2 821 2 821

423 Heldøgnsbolig - privat 444 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

430 Sosiale tjenester 12 539 12 399 12 454 12 216 11 600 11 897 11 897

431 Edruskapsvern -67 0 0 0 0 0 0

432 Flyktninger 18 0 15 0 -319 2 229 2 229

433 NAV-stat refusjon 67 -774 -774 80 80 80 80

440 Noao 7 357 8 669 8 746 7 891 7 891 7 016 6 460

450 Frivilligsentral 608 608 688 688 688 688 688

Tall i hele 1000 kr. Økonomiplan
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7.2 Budsjettskjema 1A – drift 

 

7.3 Budsjettskjema 1B – drift 

 

  

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Eiendoms- og samfunnsetaten 30 503 28 268 28 978 28 548 23 518 23 735 23 501

600 Landbruk og teknikk 6 027 8 609 8 951 6 988 3 634 4 412 4 412

620 Viltforvaltning 0 0 0 0 75 75 75

640 Renholdsavdelingen 9 660 9 728 9 728 10 163 10 214 10 257 10 257

650 Driftsavdelingen 10 692 5 527 5 830 6 656 4 965 4 361 4 127

680 Brannvernet 4 317 4 613 4 665 4 938 4 827 4 827 4 827

681 Feiervesen -193 -209 -196 -197 -197 -197 -197

Finans -312 033 -318 465 -319 018 -332 128 -319 884 -322 573 -321 728

800 Skatt -122 034 -126 756 -126 754 -128 600 -129 141 -142 103 -142 061

810 Rammeoverføring -191 770 -192 205 -192 205 -199 651 -202 847 -202 852 -202 866

820 Generelle statstilskudd -2 184 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522

830 Renter og avdrag 18 532 18 896 18 896 23 441 29 261 28 682 29 039

840 Utbytte, eieruttak med mer -776 -700 -700 -700 -700 -700 -700

850 Startlån 275 0 0 0 0 0 0

860 Pensjon -11 541 -7 040 -7 040 -11 592 -11 592 -11 592 -11 592

870 Øvrige interne finansieringstransaksjoner -2 535 -8 138 -8 693 -12 504 -2343 8 514 8 974

Tall i hele 1000 kr. Økonomiplan

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Skatt på inntekt og formue -103 183 -107 558 -107 558 -107 534 -107 534 -107 534 -107 534

Ordinært rammetilskudd -192 113 -192 205 -192 205 -199 651 -202 847 -202 852 -202 866

Skatt på eiendom -19 333 -19 342 -19 342 -21 432 -21 973 -34 935 -34 893

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 0

Andre generelle statstilskudd -2 184 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522 -2 522

Sum frie disponible inntekter -316 813 -321 627 -321 627 -331 139 -334 876 -347 843 -347 815

Renteinntekter og utbytte -3 526 -3 172 -3 172 -3 172 -3 172 -3 172 -3 172

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 7 335 7 536 7 536 10 113 11 508 11 020 10 991

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 14 207 13 832 13 832 15 800 20 225 20 134 20 520

Netto finansinnt./utg. 18 016 18 196 18 196 22 741 28 561 27 982 28 339

Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr 0 0 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 15 039 0 7 335 0 0 8 514 8 974

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr -15 039 0 -7 335 0 0 0 0

Bruk av ubundne avsetninger -10 099 -8 138 -8 693 0 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 -12 504 -2 343 0 0

Netto avsetninger -10 099 -8 138 -8 693 -12 504 -2 343 8 514 8 974

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -308 896 -311 569 -312 124 -320 902 -308 658 -311 347 -310 502

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 301 559 311 568 312 124 320 902 308 650 311 337 310 493

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7 335 0 0 0 0 0 0

 Økonomiplan

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Politikk og sentraladministrasjon 27 307 31 107 27 778 31 165 28 804 28 732 28 677

Oppvekst og kultur 113 527 114 216 115 688 117 128 115 498 115 738 115 738

Helse og omsorg 140 697 144 872 146 573 155 286 152 065 154 367 153 812

Eiendom og samfunn 30 503 28 269 28 979 28 549 23 518 23 735 23 501

Finans -10 474 -6 895 -6 893 -11 226 -11 226 -11 226 -11 226

Sum fordelt 301 559 311 568 312 124 320 902 308 650 311 337 310 493

Økonomiplan
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7.4 Hovedoversikt investeringer 
 

 

 

 

 
 

 

 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom -10 496 -19 828 -19 828 -16 550 -66 250 -1 950 -1 200

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -16 022 -100 -210 -494 -250 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 626 -10 643 -11 660 -18 445 -7 713 -962 -140

Statlige overføringer 0 0 0 0 0 0 0

Andre overføringer 0 0 -40 -382 0 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter -33 143 -30 571 -31 738 -35 871 -74 213 -2 912 -1 340

Utgifter

Lønnsutgifter 620 570 570 590 0 0 0

Sosiale utgifter 206 191 191 187 0 0 0

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 86 733 91 499 102 438 104 783 52 828 12 847 560

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 126 1 890 1 890 1 483 1 150 900 800

Overføringer 8 348 10 518 11 345 8 714 7 713 963 140

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Sum utgifter 97 033 104 668 116 434 115 757 61 691 14 710 1 500

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 2 340 3 500 3 500 0 44 333 1 667 2 500

Utlån 15 091 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kjøp av aksjer og andeler 1 453 1 600 1 600 1 650 1 700 1 750 1 800

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 696 1 200 1 200 5 950 4 450 1 950 1 200

Avsetninger til bundne fond 107 0 0 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 19 686 26 300 26 300 32 600 75 483 30 367 30 500

Finansieringsbehov 83 576 100 397 110 996 112 486 62 961 42 165 30 660

Dekket slik:

Bruk av lån -79 676 -95 297 -105 896 -110 836 -60 428 -38 748 -26 360

Mottatte avdrag på utlån -2 447 -3 500 -3 500 0 -833 -1 667 -2 500

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond -1 453 -1 600 -1 600 -1 650 -1 700 -1 750 -1 800

Bruk av bundne fond 0 0 0 0 0 0 0

Sum finansiering -83 576 -100 397 -110 996 -112 486 -62 961 -42 165 -30 660

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Tall i hele 1000 kr. Økonomiplan


