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Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyrets budsjettvedtak blir satt inn i budsjettdokumentet etter endelig vedtak.  
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Rådmannen har ordet 

2021 er et år vi går inn i med like stor usikkerhet som 2020 har båret preg av. Koronasituasjonen er 

uavklart og vi vet ikke hvor lenge vi må leve med utfordringene og uforutsigbarheten som følger i 

kjølvannet til viruset. Alle tjenesteområder i kommunen er berørt på en eller annen måte, og presset 

på de ansatte har økt. Dette er ikke ideelle rammer å drive omstillingsarbeid innen.  Det som 

imidlertid er sikkert er at omstillingsarbeidet i kommunen må fortsette. Rådmannen har også 

tidligere påpekt viktigheten av å legge om driften og tilpasse oss det synkende innbyggertallet og de 

reduserte inntektene – samtidig som vi må ha fokus på å snu den negative befolkningsutviklingen. 

Det er igangsatt omstillingsarbeid innen helse- og omsorg og det er vedtatt utredning på 

skolestruktur. Det samarbeides også interkommunalt bl.a gjennom utviklingsprosessen HIKT 2025.  

Hensiktsmessig organisering er nøkkelen til en effektiv drift. Da må vi bl.a se på antall 

skoler/barnehager, om det er ytterligere aktiviteter vi kan drifte interkommunalt og om det er 

effektivt å organisere en marginal del av kommunens virksomhet – skogsdrift – som et eget 

kommunalt foretak. Vi må etterstrebe optimal organisering og ressursbruk. Dette omstillingsarbeidet 

vil i stor grad også prege 2021.  

Om mye fortsatt er usikkert så er økonomiplan 2021-24 første gang vi med sikkerhet kan budsjettere 

med inntekter fra vindkraft. I flere år nå har vi budsjettert med økte inntekter de to siste årene i 

økonomiplanperioden uten at utbygger har fattet endelig investeringsbeslutning. Nå er Akershus 

Energi og KLP i gang med utbyggingen av Odal Vindkraftverk. Vi kan for første gang legge inn en 

inntektsøkning alle fire årene i økonomiplanen; fra 3,5 i 2021 til 14,5 millioner i 2023 og 2024. 

Uavhengig av hva man måtte mene om vindkraftutbygging så vil utbyggingen generere inntekter i 

mange år fremover. Dette er gledelig, men inntektsøkningen vil langt på vei spises opp av 

inntektstapet kommunen får hvis vi legger SSBs prognoser for befolkningsutvikling til grunn. Det vil 

være uansvarlig å budsjettere med samme inntektsnivå i hele fireårsperioden når både utviklingen de 

siste årene og SSBs prognose tilsier at innbyggertallet vil synke ytterligere. 

Presset på kommuneøkonomien merkes på mange måter. Ressurskrevende tjenester er bare et av 

områdene hvor kostnadene for kommunene øker langt ut over det kommunene blir kompensert for. 

Her er det forsøkt å finne interkommunale løsninger uten å lykkes, så administrasjonen må derfor se 

om det er mulig å levere tjenestene mer kostnadseffektivt, f.eks ved å hente hjem brukere som vi nå 

kjøper tjenester til på det private markedet utenfor kommunen.  

Økonomiplan for 2021-24 forsøker å gjenspeile satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel 

som ble vedtatt i juni 2019. Det er første gang dokumentet bygges opp på denne måten. Intensjonen 

er at det tydeligere fremkommer om budsjettiltakene støtter opp under kommunens 

satsingsområder. Dokumentet må sees på som et førstegenerasjonsdokument og vi vil måtte bruke 

de neste årene på å rendyrke dette ytterligere.   

Investeringsbudsjettet er en integrert del av økonomiplanen og de driftsmessige konsekvensene 

synliggjøres i driftsbudsjettet. Selv om Nord-Odal kommune har en høyere lånegjeld enn mange 

sammenlignbare kommuner vil det fortsatt være investeringsbehov. Rådmannen vil imidlertid nok en 

gang mane til forsiktighet og det må vurderes nøye om vi kan ta oss råd til store investeringer som 

f.eks ny barnehage i Mo. Konkret foreslår rådmannen at denne investeringen utsettes til vi har 

vedtatt ny skolestruktur 
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I usikre tider som 2020 har vært pga pandemien er informasjon til innbyggerne viktig. Nord-Odal 

kommune har skåret høyt på nasjonale undersøkelser og kåringer når det gjelder nettopp service til 

innbyggere, åpenhet og dialog. Det er viktig at dette prioriteres høyt også i årene fremover og at vi 

prioriterer informasjon også i det pågående omstillingsarbeidet. 

 

Runar Kristiansen 
Rådmann 
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1. Handlingsprogram 2021-2024  

1.1 Nord Odal kommunes plan- og målsystem  

 

1.2 Utviklingsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy og styringsdokument for kommunens helhetlige og 

langsiktige planlegging. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 skal planen inneholde de 

langsiktige målene og tilhørende strategier som skal bidra til kommunens ønskede samfunnsutvikling. 

Samfunnsdelen fokuserer på fem utvalgte satsingsområder som anses som avgjørende for å styre 

utviklingen i ønsket retning. Handlingsdelen og økonomiplan vil være neste steg for å nå ønsket 

målsetting på lengre sikt. 

1.3 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging. 

I tråd med både nasjonale og internasjonale forventninger har kommunen et gjennomgående fokus på 

bærekraft og langsiktig planlegging for å bidra til at både befolkning og miljø tas hensyn til på best 

mulig måte. Den kommunale samfunnsplanleggingen skal ta hensyn til og bidra til bærekraftig 

utvikling.  

1.4 Satsningsområder: Kompetanse og utvikling, Levende og attraktive tettsteder, mangfold og inkludering, 

Livsmestring hele livet og Sikker, effektiv og bærekraftig kommune. 

Derfor er kommunens satsingsområder satt i sammenheng med FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftsmålene presenteres gjennom samfunnsplan i relasjon til kommunens satsingsområder. 

Disse satsningsområdene skal være gjennomgående for alle enheter i kommunen. 
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  Kommunens satsingsområder er:  

• Kompetanse og utvikling  

• Levende og attraktive tettsteder  

• Mangfold og inkludering  

• Livsmestring hele livet  

• Sikker, effektiv og bærekraftig kommune 
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2. Arbeidsform og organisering av kommunen

2.1 Organisering o g arbeidsform
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Den kommunale tjenesteproduksjonen i Nord - Odal er delt inn i 3 etater med underliggende enheter,
samt stabs - og støttefunksjoner underlagt rådmannen.

2.2 Politisk organisering

De sentrale politiske posisjonene ivaretas av følgende personer pr 01.10.2020:

Ordører Lise Selnes (Ap)
Varaordfører Ragnhild Haagenrud Moen (Sp)
Leder utvalg for oppvekst og kultur Njål S. Føsker (Ap)
Leder utvalg for helse og omsorg Odd Kjetil Sløtte (Ap)
Leder utvalg for eiendom og samfunn Inger Anne Østmodalen (Sp)
Leder kontrollutvalg Rune Rydland Andersen
Ordfører de unges kommunestyre Attal Ahmadzei

2 .3 Personaloversikt – faste årsverk

Tabellen nedenfor viser den samlede oversikten over årsverk for ulike tjenesteområder i 2021. Denne
beregningen er hentet ut fra konsekvensjustert budsjett. Det innebærer at det i disse tallene allerede
er hensyntatt endringer i årsverk som endres på grunn av endring i driften. Dette gjelder særlig
barnehage og skole hvor behovet endres midt i året.
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 antall årsverk 

Politisk og sentraladministrasjon 21,5 

Oppvekst administrasjon, kultur og bibliotek 7,1 

Skole 80,2 

Barnehage 45,3 

Administrasjon helse og omsorg 2,5 

Sykehjem/trygghetsbolig inkludert 
kjøkken/vaskeri 

77,6 

Hjemmetjenesten 42,5 

Bokollektiv 44,1 

Helse 39,9 

Landbruk og teknikk 10,5 

Renhold 15,6 

Drift 9 

Brann og feier 4,2 

Samlet for kommunen 400 

 

2.4 Interkommunalt samarbeid 

Nord-Odal kommune har flere samarbeid med andre kommuner. 

Kulturskolen i Nord- og Sør-Odal er et samarbeid mellom de to kommunene hvor Sør-Odal er 

vertskommune. 

Odal PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) ble opprettet 01.10.2013, og er et samarbeid mellom 

odalskommunene og fylkeskommunen. Sør-Odal kommune er vertskommune. 

Odal Barnevern ble etablert 01.01.14 og er et samarbeid mellom Nord- og Sør-Odal kommuner.  Sør-

Odal kommune er vertskommune. 

Fra 01.09.2014 ble det etablert felles økonomikontor for de to odalskommunene. Nord-Odal 

kommune er vertskommune. 

Hedmark IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid. Virksomheten eies av Hamar, Stange, Løten, 

Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal, hvor Nord-Odal sin eierandel er 5,4%. Hovedkontoret er på 

Hamar.  
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Kommunal tjenesteproduksjon

3. Økonomiske måltall

Kommuneloven §14 - 2 pkt c sier at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utvikling av
kommunens økonomi. Dette er et punkt på lik linje med å vedta et budsjett eller økonomiplan. Det er
viktig at kommunestyret selv har et eierskap og følger opp dette over tid. Det er presentert for
kommunestyret forslag til nøkkeltall i oppstarten av budsjett prosessen som har dannet grunnlag for
valg av indikatorer som gir et bilde av den økonomiske stillingen i k ommunen. Det er mange mulig
variasjoner av indikatorer å velge i, noen tar til orde for at disse må velges slik at det kun er faktorer
som kommunestyret selv rår over som skal benyttes, men dette krever mye omarbeiding av tall for å
rapportere og ikke mins t sette måltall for. Derfor er det valgt enkle universelle indikatorer som det skal
vedtas måltall på.

Indikatorene som er valgt gir informasjon om kommunens egenkapital, om lånegjeldsbyrden og det er
valgt indikatorer som sier noe om overordnede økonomisk e resultater i kommunen. Måltallene skal
være styrende for fremtidige budsjetter og valg kommunestyret gjør. Dette bør være handlingsregler
som styrer prioriteringer og valg som gjøres, som på samme måte som bruk av oljepenger er i
statsbudsjettet .

3.1 Fri egenkapitalgrad

Fri egenkapitalgrad er et utrykk for handlingsrommet kommunen har og om kommunen har
økonomiske muskler for å tåle svingninger eller uforutsette kostnader eller inntektstap. Denne
indikatoren måles med å ta disposisjonsfondet i % av drif tsinntektene. Hvor høy denne graden bør
være vil være avhengig av hvilken situasjon kommunen står i med tanke på rente eksponering, store
endringer i befolkningen og ikke minst om det er behov eller planlegges større omstillingsprosesser.
Egenkapitalen ska l også kunne benyttes til investeringer slik at ikke dette må belånes fult ut. En
generell anbefaling er at disposisjonsfondet bør være på minst 10% av driftsinntekten under normale
forhol d. Grafen under viser en
negativ utvikling i siste del av
perioden o g dette er et utrykk for
at de ekstra inntektene som har
kommet ikke har blitt avsatt . En
egenkapitalgrad på ca. 1 - 3 % er
under normale omstendigheter
lavt , og med tanke på høy
lånegjeld og dårligere
resultatgrade r så bør den styrkes .

3.2 Langsiktig gjeldsgrad

Langsiktig gjeldsgrad: Her måles hvor høy lånegjeld kommunen har målt mot driftsinntekts nivået. Vi
har valgt å korrigere for vider e utlån og ubrukte lånemidler i denne indikatoren. Lånegjeldsgraden bør
under normale forhold ikke overstige 50%, men kommunesektoren som gjennomsnitt ligger på rundt
80%. Dette er en indikator som kan være vanskelig å sammenligne med andre , da den påvirkes i stor
grad av om kommunen har tjenester satt ut i andre selskapsformer som I KS og andre selskapsformer.
Andelen selvkostgjeld vil også kunne påvirke disse tallene. Men å h a eget mål over tid for egen
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kommune vil være nyttig for at ikke fremtidige forpliktelser skal bli for stor. Ved høy gjeldsgrad vil
finansforvaltningen være avgjørende for risikobildet. I siste F inansrapport kapitel 7 kan man se at
rente risikoen ved endring av renten med 1 % vil være stigende i årene fremover med den
renteforvaltningen som lånene har i dag. Risikoen ligger på ca. 3,5 - 4,0 Mill pr år fra 2022 og fremover.
Det bør derfor gjøres no en valg for
enten å øke graden av rente
binding, eller å øke
Egenkapitalgraden ytterligere for å
kunne ha midler til å håndtere
denne risikoen selv.

3.3 Brutto driftsresultat grad

Brutto driftsresultatgrad er et
uttrykk for hvor mye som er igjen
til å dekke netto finanskostnader
og avsetninger. Denne indikatoren vil være påvirket av bundne midler også som øremerkede midler
o.l. Men det gir et godt bilde av resultatet av driften av de kommunale tjenestene som helhet. Nivået
på dette måltal let vil også være
påvirket av hvordan kommunen
ellers er rustet økonomisk H ar man
høy gjeldsgrad, så må brutto
driftsresultatet også være høyere for
å kunne betjene gjelden. Hvis
kommunen også har store inntekter
som kan svinge bør også dette
måltallet øke s eller være høyere enn
normalen. Historisk har dette svingt i
Nord Odal , som grafen under viser .
D ette er et utrykk for at man ikke har
klart å tilpasse aktiviteten år for år, ment tatt «skippertak» i enkelt år. Klarer man å styre virksomheten
med et stabilt brutto driftsresultat over tid, vil dette kunne generere mer stabile og forutsigbare
tjenester.

3.4 Netto driftsresultat grad
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Netto driftsresultatgrad er utrykk
for hvor mye som er igjen til
avsetninger av både bundne og
fri e fond. Nettodriftsresu ltat er
brutto driftsresultat fratrukket
netto finanskostnader, samt
korrigert for avskrivninger.
Nivået på dette måltallet vil også
være påvirket av flere faktorer.
Størst påvirkning er størrelsen på
bundne avsetninger. Er det stor
andel bundne avsetninge r må
måltallene være høyere. Ved normale forhold bør dette måltallet ligge på 1,75 % av driftsinntektene.
Tidligere var anbefalingen 3%. Hvor høyt dette måltallet bør være avgjøres også av hvor stor fri
egenkapitalgrad kommunen har. Har man høy egenkapita lgrad så kan måltallet settes rundt anbefalt
1,75%, mens hvis egenkapitalgraden er lav bør nettodriftsresultatgraden sette s høyere. Som grafen
viser har netto driftsresultat svingt også fra år til å r på lik linje med brutto driftsresultatet. Dette betyr
kl arer man å ha stabilt brutto driftsresultat over tid, så vil n ettodriftsresultat også være stabilt .
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4. Rådmann  

4.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet 

 

Dette tjenesteområdet er delt inn i tre hovedområder:  
Odal økonomikontor  
Servicekontoret  
Rådmann  
Dette tjenesteområdet har rettet sine tjenester både mot interne og eksterne oppgaver.   
 
Følgende interkommunale samarbeid er knyttet til dette området: 

 Personvernombudet 

 Glåmdal regionråd 
 Arko 
 IKA Opplandene – arkivsamarbeid 
 Hedmark IKT 

  
Odal økonomikontor  
Økonomikontoret er felles for Sør Odal og Nord Odal kommuner. Kontoret har ansvaret for budsjett, 
regnskap, lønn, fakturering og innkreving av kommunale krav, Skatteoppkrever er blitt statliggjort fra 
01.11.2020. Kontoret utøver stab støttetjenester til  begge kommunene, samt utadrettet virksomhet 
til innbyggerne gjennom fakturering og innkreving. Avdelingen har gjennomført flere 
bemanningsreduksjoner de siste årene. Med ny kommunelov er det kommet flere og mer krevende 
arbeidsoppgaver. Kontoret er organisert som vertskommunesamarbeid og kontoret er inndelt i ulike 
team innen hovedområdene.  
  
Servicekontoret 
Noen av tjenesteområdene som skal dekkes er førstelinjen (besøk og telefon), service/brukerstøtte for 
interne brukere, internkontrollsystem, journalføring, postliste og arkiv for hele kommunen, politisk 
sekretariat, personal, IKT og digitalisering, utleie av kommunale lokaler og boliger. Det er i tillegg 
mange mindre oppgaver som hver enkelt ansatt har. Vi ser at flere av våre fagområder blir mer 
krevende og omfang i arbeidsoppgaver øker stadig. Noe som gjør at vi må omstille ressurs og 
tilrettelegge for bedre utnyttelse av f. eks systemer vi bruker for å unngå for mange manuelle 
prosesser. Med fokus på økt automatisering der det er mulig får avdelingen frigjort tid til å levere gode 
tjenester også fremover. 

 
  
Rådmann  
Kommunen som organisasjon er delt opp i ulike tjenesteområder. Rådmannen har det 
overordnede administrative ansvaret for hele kommunens drift.  
  
Under området som heter Rådmann er oppfølgingen av de politiske organene lagt. 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. Samarbeidet i rådmannens ledergruppe, 
med de tillitsvalgte og hovedverneombudet er viktig her. Kommunens beredskapsarbeid er også et 
viktig område for rådmann. Det er også en del oppgaver som utføres på dette området som omfatter 
hele kommunen. Kostnadene knyttet til dette ligger under Rådmann. Rådmannen har også ansvaret 
for den overordnede arbeidsgiverpolitikken og kommunens internkontroll.   
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Mye av rådmannens arbeid er rette mot samarbeid med andre. Det gjelder blant annet regionalt 
samarbeid i Kongsvingerregionen og mot Innlandet fylkeskommune.  
  
Kommunen har også økonomisk ansvar for kirkelige oppgaver. Her er samarbeidet med 
Odal kirkelige fellesråd viktig.  
 

4.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)  

 
Kompetanse og utvikling  

 Utnytte lokale ressurser og kompetanse  
 Lage en kompetanseplan som rulleres en gang i året. Det er viktig at planene er realistisk og at 

det følges opp med midler til opplæring.  
 Oversikt over ansatte sin kompetanse i kommunens HR system. Det vil gi et grunnlag for å 
kunne bruke interne ressurser ved opplæring.  
  Ha fokus på folkevalgt opplæring. KS har opplegg for opplæring av folkevalgte. En del av de 
folkevalgtes opplæring vil også bestå i at de blir kjent med organisasjonen blant annet ved å være 
på befaringer.   
  
 Lærlingplasser i kommunen  
 Ha årlig inntak av lærlinger  
 Sørge for god oppfølging av lærlingene  ved også å benytte kompetansen vi har via 
Opplæringskontoret Innlandet   

Levende og attraktive tettsteder  
 Ha gode kommunale tjenester og tilbud til innbyggerne   
 Gi ansatte nødvendig opplæring ved å benytte intern og ekstern kompetanse –
 kompetanseplan  

Mangfold og inkludering  
 Inkludere innbyggere i demokratiske prosesser gjennom grendemøter, sosiale medier m.m  
 Sørge for at politiske møter er tilgjengelig for innbyggerne ved å ha møter fysisk 
og streame møter som holdes digitalt  
 Sørge for at sakspapirer som ikke er unntatt offentligheten til politiske møter er tilgjengelig   
 Bruke kommunens hjemmesider og sosiale medier til å legge ut informasjon om viktige saker  
 Vurdere i forkant av viktige saker hvordan innbyggere skal involveres  
 Bruke allerede eksisterende organer for å få tilbakemeldinger   

Livsmestring hele livet  
 Sikre rett kompetanse for å ivareta en god kvalitet på kommunale tjenester  
 Lage en kompetanseplan som rulleres en gang i året  
  

Sikker, effektiv og bærekraftig kommune  
 Jobbe kontinuerlig med samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre liv, helse, miljø og 
infrastruktur  
 Ha en oppdatert kommunal beredskapsplan  
 Gjennomføre jevnlige risiko og sårbarhetsanalyser   
 Samarbeide med de andre kommunene i Kongsvingerregionen   
  
 Videreføre satsing på digitale tjenester og innovative løsninger  
 Fortsette  å være en del av samarbeidet i Hedmark IKT.  
 I størst mulig grad delta i prosjekter som gjennomføres i HIKT  

  
 Basere beslutninger på forskning, erfaring og kunnskap i tillegg til lovgrunnlaget  
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 Saker som avgjøres av de folkevalgte skal være godt utredet og gi de et godt grunnlag for å 
fatte en avgjørelse  
 Følge opp anbefalinger som kommer i tilsyn som gjennomføres i kommunen  

 

4.3 KOSTRA-sammenligninger  

 
  
Indikator  Egen 

kommune 
2017  

Egen 
kommune 

2018  

Egen 
kommune 

2019  

Kostra gruppe 
11  

Gj. Sn. Fylke  Landet u / 
Oslo   

Netto driftsutg pr innbygger F120 
Administrasjon  

3957  4247  4125  4150  4066  3673  

Netto driftsutg pr innbygger F110 
Revisjon og kontroll  

246  233  199  138  140  101  

Netto driftsutg pr innbygger F100 
Politisk styring  

497  478  493  561  494  443  

Netto driftsutg pr innbygger 
F390.393 Tilskudd til kirken   

623  621  647  735  643  608  

 

4.4 Økonomi 

 

 

Foreslåtte driftstiltak 2021-2024: 

 

 100 - Redusere midlene som formannskap/kommunestyret har til fordeling 

Kommunestyret/formannskapet har over tid hatt midler til fordeling- disse er ikke benyttet i 

sin helhet noen ganger. Det foreslås derfor at denne summen reduseres. 

 150 Ordning av deponerte arkiver 

Kommunen har avlevert mye arkiv til IKA Opplandene. Store deler av dette er ikke ordnet og 

gjør det vanskelig å gjenfinne dokumenter. I juli 2020 mottok vi et tilbud estimert til en 

kostnad på 350 000 inkludert ordning av kommuneskogens arkiver. Kommuneskogens del 

utgjør 57 000. Det bør ordnes for å ivareta retten til innsyn både fra innbygger, kommunen og 

andre. Alt må ikke ordnes på en gang, men utføres over tid. 

  

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Netto ramme 25 107 25 575 24 139 24 124 24 276 24 114

Økonomiplan

Budsjett

    100 - Redusere midlene som 

formannskap/kommunestyret har til fordeling -15 -15 -15 -15

    150 Ordning av deponerte arkiver 0 100 100 90

Valgte driftstiltak                                         (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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5. Tjenesteområde oppvekst og kultur  

5.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet 

 
Rammeområdet oppvekst og kultur har ansvar for barnehage, skole, SFO, voksenopplæring, 
støttekontakter, avlastning, skoleskyss, bibliotek og kultur som inkluderer idrett, kino og kulturhus. 
  
Kommunen deltar i de interkommunale samarbeidene  

 Odal PPT  

 Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter (GIV)  

 Odal barnevernstjeneste  

 Kulturskolen i Odalen  
 
Tjenestene barnevern og kulturskole er i samarbeid med Sør-Odal, PP-tjenesten er i samarbeid med 
Sør-Odal og Hedmark fylkeskommune, mens voksenopplæringstjenesten er i samarbeid med 
Kongsvinger, Grue, Eidskog, Sør-Odal og Hedmark fylkeskommune.  
 
Administrasjonen har konstituert etatsleder i 100% stilling og stabsfunksjoner i totalt 200 % hvorav 
100 % er prosjektfinansiert. 
 
Etatens sammensetning ellers følger av tabellen under.  

Barnehager Mo barnehage 

Møllerbakken barnehage 

Sand barnehage 

Skoler Garvik skole 

Sand sentralskole 

Nord-Odal ungdomsskole 

Kultur  

Bibliotek Nord-Odal bibliotek 

 
 

5.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)  

 

Kompetanse og utvikling 

Gi barn og unge mulighet til å utvikle seg, bruke evnene sine og få en fremtidsrettet opplæring 

Etat for oppvekst og kultur 

 skal forvalte rammeplan for barnehage og læreplanene for skolen på en slik måte at 

alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt og trygt og attraktivt oppvekstmiljø 

som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt 

læringspotensiale. 

 skal sørge for at barn og unge i Nord-Odal får hensiktsmessig digital kompetanse for å 
kunne utnytte sitt læringspotensiale og forberedes på å mestre arbeidslivet og livet 
for øvrig 

 skal være en aktiv deltaker i utviklingsprosjekter 

 skal sørge for at ansatte får den nødvendige kompetanseutviklingen de har behov for 

 skal ha systematisk og kontinuerlig arbeid for å gi muligheter til alle barn og unge – 

uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske 
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forskjeller ved å etablere tverrfaglige systemiske samarbeid, både kommunalt og 

interkommunalt 

 

Enhetene for barnehage og skole  

 skal utvikle en forskningsbasert pedagogisk praksis for barnehage og skole, ved bruk 

av pedagogisk analyse og profesjonelle læringsfelleskap som skaper kultur for læring  

 skal utvikle en forskningsbasert pedagogisk praksis innenfor realfag for barnehage og 

skole gjennom profesjonelle læringsfelleskap 

 skal utvikle en forskningsbasert inkluderende praksis for barnehage og skole ivaretar 

barns rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen 

 skal ha et godt SFO-tilbud til alle 

Enhet for bibliotek 

 skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet 

 skal legge til rette for at biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig 

samtale og debatt, også for barn og unge 

 skal legge til rette for at biblioteket skal være en kultur- og kunnskapsarena for barn 

og unge gjennom samarbeid med barnehager og skoler 

 skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv 

formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i 

Nord-Odal. 

Enhet for kultur 

 skal gi et godt og variert kulturskoletilbud i samarbeid med Sør-Odal kommune 

 skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter slik at alle får 

mulighet til å delta 

 skal legge til rette for et variert og bredt lag- og foreningsliv 

 skal fremme et godt samarbeid med frivillig sektor 

 

Levende og attraktive tettsteder 

Ta vare på og dyrke et aktivt kulturliv, lokal historie og en aktiv frivillig sektor  

 Enhetene for kultur og bibliotek  

 skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter slik at alle får 

mulighet til å delta 

 skal fremme et variert og bredt sammensatt utvalg av lag og foreninger 

 skal fremme et godt samarbeid med frivillig sektor  

 skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet 

 skal legge til rette for at biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig 

samtale og debatt 

 skal fremme en god folkehelse gjennom medvirkning og bidra til utjevning av sosiale 

helseforskjeller 
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 skal gi informasjon om ulike støtteordninger, virkemidler og tiltak til personer, 

organisasjoner og institusjoner i lokalsamfunnet  

Ha gode kommunale tjenester og tilbud til innbyggerne 

 Etat for oppvekst og kultur  

 skal følge opp eksisterende og framtidig lovverk, rammeplaner og læreplaner 

 skal legge til rette for et godt tjenestetilbud på området 

 Enhetene for barnehage og skole  

 skal ha et godt tjenestetilbud i barnehager, SFO og skole 

 skal ha en forskningsbasert praksis 

Enhet for bibliotek  

 sørge for at biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og 

debatt. 

 sørge for at biblioteket et naturlig møtearena for innbyggerne i kommunen 

 i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Enhet for kultur  

 skal sørge for at kulturlivet i Nord-Odal har gode utviklingskår 

 skal fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet  

 skal legge til rette for varierte kulturaktiviteter og deltakelse for alle 

 

Utvikle Sand sentrum med godt handelstilbud og mye aktivitet 

Enhetene for kultur og bibliotek  

 skal arrangere og legge til rette for små og store arrangement i biblioteket og 

kulturhuset  

 skal legge til rette for utvikling av Sand sentrum i samarbeid med lokale lag og 

foreninger.  

 skal være en aktør også utenfor sine lokaler og gi et tilbud til andre brukergrupper, 

gjennom f. eks. den kulturelle spaserstokken 

 

  



Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 – årsbudsjett 2021 

Side 20 
 

Mangfold og inkludering 

Arbeide for å utjevne fattigdom og sosial ulikhet 

 Etat for oppvekst og kultur 

 skal informere om ulike støtteordninger for den enkelte 

 skal være en aktiv søker på ulike tilskuddsordninger, virkemidler og tiltak 

 tilrettelegge for sosial utvikling, meningsfull og aktiv fritid gjennom 

støttekontaktordningen 

Enhetene for kultur og bibliotek  

 skal legge til rette for ulike ordninger for å utjevne fattigdom og sosial ulikhet, slik som 

BUA   

 skal legge til rette for at biblioteket er en aktiv arena for offentlig samtale og debatt 

 skal ha ulike arrangement, utstillinger og kurs i bibliotek og kulturhus med hensikt å 

legge til rette for inkludering og kulturelt mangfold 

 skal være en viktig støttespiller for lokale lag og foreninger 

 skal arrangere Barnas Kulturdag 

 skal være en viktig støttespiller for utviklingen av prosjekter hos frivillig sektor, slik 

som Stolpejakten 

Livsmestring hele livet 

Benytte tidlig og tverrfaglig innsats som et virkemiddel 

 Etat for oppvekst og kultur  

 skal ha et godt og aktivt samarbeid med ulike aktører som arbeider med barn og unge 

 skal ha felles tverrfaglige fagteam  

 skal utvikle bedre støttesystemer  

 skal legge til rette for at grunnleggende ferdigheter oppnås 

 skal sørge for at barn og unge i Nord-Odal får hensiktsmessig digital kompetanse for å 
kunne utnytte sitt læringspotensiale og forberedes på å mestre arbeidslivet og livet 
for øvrig 

 skal sørge for at det er kompetanse på barn med særskilte behov i barnehager og 

skoler 

 skal tilrettelegge for sosial utvikling, meningsfull og aktiv fritid gjennom 

støttekontaktordningen 

Ha et barnehage- og grunnskoletilbud som fremmer helse, trivsel og læring 

 Etat for oppvekst og kultur  

 skal etablere tverrfaglige systemiske samarbeid, både kommunalt og interkommunalt 

 skal utvikle en forskningsbasert inkluderende praksis for barnehage og skole ivaretar 

barns rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen 

 skal sørge for at det er kompetanse på regelverk i barnehager og skoler 
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 skal sørge for at det er kompetanse på hva som fremmer helse, trivsel og læring og 

konsekvensen av dette i barnehager og skoler 

 skal ta i bruk ulike verktøy for ståstedsanalyser for å kunne iverksette tiltak både på 

system- og individnivå 

 skal ha et godt og aktivt samarbeid med ulike aktører som arbeider med barn og unge 

Sikre rett kompetanse for å ivareta en god kvalitet på kommunale tjenester  

 Etat for oppvekst og kultur  

 skal være en aktiv deltaker i utviklingsprosjekter i etaten 

 skal sørge for at ansatte får den nødvendige kompetanseutviklingen de har behov for i 

etaten 

 skal sørge for at ansatte har tilstrekkelig digital kompetanse i etaten 

Samarbeide tett med næringslivet og andre samfunnsaktører 

Etat for oppvekst og kultur  

 skal ha aktivt samarbeid med næringsliv og andre samfunnsaktører 

 

Sikker, effektiv og bærekraftig kommune 

Videreføre satsing på digitale tjenester og innovative løsninger  

 Etat for oppvekst og kultur 

 skal sørge for at den digitale infrastrukturen er effektiv, trygg og pålitelig 

 skal sørge for at barnehager, skoler og SFO har tilstrekkelig og relevant IKT-utstyr for 
barn, elever og ansatte 

 skal sørge for at ansatte har tilstrekkelig digital kompetanse i etaten 

 skal sørge for at alle elever har egne digitale enheter 

 skal til enhver tid ha digitale systemer som sikrer at lovverk og forskrifter kan følges 

Enhetene for barnehage og skole 

 skal ha IKT som et integrert verktøy i opplæringen av barn og unge i Nord-Odal 
kommune 

 skal organisere arbeidshverdagen for barn, elever og ansatte på en slik måte at læring 

i digitale omgivelser kan skje 

 skal ha digitale systemer som sikrer at lovverk og forskrifter kan følges og 

kommunikasjon med hjemmet kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte 

 

Basere beslutninger på forskning, erfaringer og kunnskap i tillegg til lovgrunnlaget 

 Etat for oppvekst og kultur 

 skal ha en forsknings-, erfarings- og kunnskapsbasert praksis 
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5.3 KOSTRA-sammenligninger  

 

 

Indikator Egen 

kommune 

2017 

Egen 

kommune 

2018 

Egen 

kommune 

2019 

Kostra gruppe 

11 

2019 

Gj.sn. 

Hedmark 

2019 

Landet u / 

Oslo 

2019  

Netto driftsutgifter 

barnehager 

(per innbygger 1-5 år i kr) 

164 938 195 745 194 034 167 404 167 199 163 207 

Netto driftsutgifter 

grunnskole 

(per innbygger 6-15 år i kr) 

131 365 141 069 143 578 129 237 124 900 117 308 

Elever i grunnskolen som får 

spesialundervisning (i %) 
9,3 9,3 9,7 8,4 7,2 7,8 

Netto driftsutgifter til kultur- 

sektoren (per innbygger i kr) 
1 927 2 094 2 213 2 669 2 362 2 549 

Brutto driftsutgifter til 

folkebibliotek (i 1000 kr) 
2 684 2 720 2 932 184 854 71 424 1 568 876 

 

 

5.4 Økonomi 

 

 

Foreslåtte driftstiltak 2021-2024: 

 

 

 211/212 - Justering årsverk iht. barnetall 

Justering av årsverk foretas på begge barneskolene iht. nedgang i barnetall som er forventet 

per nå 

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Netto ramme 108 936 107 958 99 157 96 935 95 200 93 611

Økonomiplan

Budsjett

    211/212 - Justering årsverk iht. barnetall -909 -3 038 -4 473 -5 062

    211/212 Endret skolestruktur 0 0 -1 000 -2 000

    244 - Lekeplass Mo barnehage 143 0 0 0

    259 - Arrangementer biblioteket 0 50 50 50

Valgte driftstiltak                                         (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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 211/212 Endret skolestruktur 

Kommunestyre har vedtatt utredning om ny skolestruktur. Selv om endelig modell ikke er 

valgt må det legges inn en ambisjon om å redusere kostnadene ved å redusere antall skoler. 

Tallene baserer seg ikke på noen konkret utregning eller valg av modell/bemanning, men er en 

antydning om et innsparingspotensiale. 

 244 - Lekeplass Mo barnehage 

Barnehagen i Mo har en rekke B-avvik på lekeplassen sin. Tiltaket innebærer innkjøp, 

utbedring og montering for å kunne lukke disse avvikene. Dette inkluderer klatrestativ, 

lekehus og lekestativ. 

 259 - Arrangementer biblioteket 

Det er knyttet store forventninger til gjennomføring av ulike typer arrangementer i det nye 

biblioteket i Samling. 

Det er også viktig for oppfyllelse av lovkravene i bibliotekloven, som vektlegger bibliotekets 

rolle som aktiv formidlingsarena, en møteplass og et sted for offentlig samtale og debatt. 

Vi har tradisjonelt ikke hatt egne midler til gjennomføring av arrangementer. 

Det kan søkes prosjektmidler fra mange ulike steder, men de fleste krever egenandel. 

Jeg foreslår derfor at det avsettes en pott til dette. Første åre er denne potten dekket 

gjennom fondsmidler fra Den kulturelle spaserstokken 
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6. Tjenesteområde helse og omsorg  

 

 

6.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet 

 

Helse –og omsorg er kommunens største etat. Etaten har et vidt spenn av tjenester knyttet til 

hele kommunens befolkning i alder fra fødsel til død. Tjenestene er i hovedsak lovpålagte og 

rettighetsbaserte og de fleste tjenester ytes etter søknad og en vurdering av behov. 

Fra høyest omsorgsnivå  til lavest omsorgsnivå har helse –og omsorg ansvar for: 

1. 2 sykehjem (Nord-Odal sykehjem (NOS) og Solheim), bokollektiv og kjøp av eksterne 

plasser psykisk helse 

2.  Korttidsplasser,  avlastning, omsorgsboliger (herunder 5 bokollektiv , 

trygghetsboligene, Sandbo og Mobo) hjemmetjeneste, praktisk bistand og BPA 

(Brukerstyrt Personlig Assistanse) 

3. Psykisk helsetjeneste, rustiltak, hjemmehjelp, dagsenter samt varig tilrettelagt arbeid 

VTA 

4.  Trygghetsalarm, avlastning i hjemmet, støttekontakt, omsorgslønn, Nav, ergoterapi, 

fysioterapi, legestasjon, helsestasjon, matutkjøring til hjemmeboende. 

Støttetjenester for våre tjenester er vaskeri, kjøkken og bilpark for hjemmetjenesten. 

De senere årene har tjenestene utviklet seg i retning av at våre sykehjem og hjemmetjeneste 

nå utfører det som tidligere var sykehusoppgaver. Sykehusene utreder og kommunen 

behandler. Dette gjelder også psykisk helsetjeneste og helsestasjon. Det har videre vært en 

merkbar ansvarsforskyvning fra annenlinjetjenesten til kommunene. Dette medfører høy 

belastning på alle tjenester. Videre er lov og rettighetskravene skjerpet slik at det må brukes 

mye tid på planarbeid, opplæring, kartlegging, dokumentasjon og rapportering. Kommunen 

har ikke et eget tildelingskontor slik at saksbehandling foregår på alle enheter.  

 I 2019 hadde vi 87 overliggerdøgn på sykehus da kommunen ikke var i stand til å ta imot de 

utskrivningsklare pasientene. Overliggerdøgn viser hvordan presset er på omsorgsnivå 

sykehjem og hjemmetjeneste. De rullerende korttidsplassene som setter pasienter i stand til å 

bo hjemme lenger er belagt med langtidspasienter. I tillegg tas bad og stuer på 

sykehjemmene i bruk samt rom på Mobo for å møte behovene. 

Ansvarsforskyvningen medfører også at de ansatte må ha mer spesialisert kompetanse. Helse 

–og omsorgstjenestene må settes i stand til å yte de tjenestene som forventes av dem. Det er 

dessverre slik at det er stor mangel på fagkompetanse i de fleste av våre tjenester. Dette gjør 

at det blir stor arbeidsbelastning på de som innehar kompetansen det er behov for og 

medfører høyt forbruk på overtid for å kunne gi faglig forsvarlige tjenester. Det er  

utfordrende å rekruttere og beholde fagkompetanse. Vår erfaring er at det er lite eller ingen 

søkere med 3 årig helsekompetanse ved utlysning. 
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Legedekning  på institusjon er lav (se kostra). Dekning 3 årig helsefag er også meget lav. (Se 

kostra og tabell 2).  

Indikator Nord-

Odal 

2017 

Nord-Odal 

2018 
Nord-Odal 

2019 
Kostra gruppe 

11 
Gj. Sn. Fylke Landet u / 

Oslo  

Legetimer pr. uke pr. beboer 

i sykehjem 253 
0,33 0,33 0,38 0,49 0,44 0,56 

Andel brukerrettede årsverk 

i omsorgstjenesten 

m/helseutdanning (prosent) 

67,9 65 68,6 77,7 76,6 77,5 

Tabell 1 

For å sikre faglig forsvarlige tjenester bør antall årsverk med 3. årig helsefaglig kompetanse 

vært høy sett opp imot den lave legedekningen. Stange tilstreber for eksempel 70% 3 årig/ 

30% fagarbeider på institusjon og i hjemmetjeneste til tross for høy legedekning. I 

bokollektivene har også habiliteringstjenesten Ahus påpekt altfor lav fagutdanning blant de 

ansatte i fht lovkrav. I tillegg oppleves samarbeidet med Ahus for bokollektivene mye mer 

tidkrevende fordi Ahus ikke har utadrettede tjenester slik som innlandet hadde. 

 

Sted/Ansvar Årsverk 
totalt 

Lege og 3 årig helsefag 
inkl leder-lønnsark 

Reell dekning pr 
01.11.20 

Lederårsverk 

Administrasjon 2,5 2 2 1 

Nos 2 m 
trygghetsbolig 

20,77 4,608 = 22,2% 3 = 14,4% 1 

Nos 3 m lege 21,64 6,957= 32%  6,957=32% 1 

Solheim 21,04 5,21= 24,8% 2,55 = 12,2% 1 

Sand distrikt m 
Sandbo 

21,81 8,578 =39.3%  6,27 = 28,7% 1 

Mo distrikt m mobo 20,64 6,27= 30,4%  5,27 = 25,5% 1 

Garvikåsen bk 12,53 3 = 24% 3 = 24% 0,5 

Halmhaugen bk 9,98 2 = 20% 2 = 20% 0,4 

Møllerhuset bk 5,38 1,2 = 22,3% 1,2 = 22,3% 0,4 

Storbråten bk 6,98 1,6 = 8,6% 0,6 = 8,6% 0,4 

Småbruket bk 6,23 1,5 = 20,9% 0,7 = 11,2% 0,5 

Heldøgns bk 422 11,31 3,18 = 28 3,18 = 28 0,5 

Noao 8,11 2 = 25% 2 = 25% 1 

Helseavdelingen 
unntatt 422 

20,44 14,14 = 69,2% 

Lege er 1,44 = 4,5% 

11,64 = 56,9% 1 

Kjøkken og vaskeri 8,58 0 0 1 

Totalt Helse og 
omsorg 

205,75  62,503 = 30,4%  50,367 = 
24,48% 

11,7 = 5,7% 

Tabell 2 Dekning 3 årig helsefag og lege 
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Det har de senere årene kommet nye rundskriv og forskrifter som beskriver kvaliteten på 

tjenestene innbyggerne skal motta. Innbyggerne har også flere rettigheter enn tidligere. Dette 

gjenspeiles også i GDPR (ivaretar personvern og informasjonssikkerhet), og gir et større 

ansvar for helsepersonell som behandler personopplysninger. 

 For å sikre god kvalitet, trivsel og fagutvikling i tjenestene, er ledelse en avgjørende rolle. 

BDO-rapporten påpeker at dagens organisasjonskart for helse- og omsorg gir lite ressurser til 

ledelse. Ledere bruker sine ressurser på direkte tjenesteyting fremfor ledelse og støtte til 

ansatte(se tabell). Årsak er mangel på fagkompetanse i tjenestene. Konsekvenser av dette kan 

være høyere sykefravær, mindre langsiktig arbeid og lite rom for fagutvikling. Oppgaver fra 

støttetjenester innad i kommunen overføres også til ledere i helsetjenester. Det er 11,7 

årsverk som leder 18 enheter i Nord-Odal (se tabell 2).  

Sykefraværet er høyt i helse og omsorg slik tallene foreligger (Se tabell 3). Det som er 

utfordrende er at dette ikke er reelt da fagsystemet ikke registrerer fravær på helg. Det er 

høyere. Skal man få det ned må man se på antall 3. årig i direkte tjenesteyting slik at leder gis 

tid til ledelse. 

 

Tabell 3 sykefravær 

 

Etter tilsyn fra fylkesmannen fikk kommunen lovbrudd som tilsier at kommunen ikke sikrer 

faglig forsvarlige tjenester i ernæring, herunder munnhelse, og legemiddelhåndtering. Til 

tross for at hjemmetjenesten ga gode tjenester, var det ikke struktur, rutiner eller prosedyrer 

som sikret dokumentasjon, tiltak, opplæring av ansatte og at lovpålagte oppgaver ble 

gjennomført. Årsak til lovbrudd er mangel på ledelse, ressurser, fagkompetanse og 

støttetjenester. Fylkesmannen påpeker mangelfullt rammeverk for ansatte. 
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Andel innbyggere som mottar helse –og omsorgstjenester er høy (se kostra) sett opp mota 

andre sammenlignbare kommuner. Dette er bakgrunn for å ha økt fokus på barns psykiske og 

fysiske helse for å kunne jobbe forebyggende. I tillegg må det jobbes med tjenestebeskrivelser 

slik at man får kontroll på tjenestene som gis. 

Det er lovpålagt at kommunen skulle ha dagsenter for demente fra 01.01.20 og at hver 

kommune skal ha psykolog. Slik økonomien er, har kommunen ikke hatt mulighet til å 

iverksette dette. 

 

6.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak) 

 

Bærekraftmål 1 Kompetanse og utvikling 

Legge til rette for, rekruttere og beholde rett kompetanse i tjenestene gjennom å:  

♦ Kartlegge behov for kompetanse gjennom å lage en aktiv kompetanseplan og en helse og 

omsorgsplan som viser hvilke mål helse og omsorg skal jobbe mot fremover. 

♦ Vurdere hver enkelt stilling som blir vakant opp mot tjenestenes behov for kompetanse ved 

nyrekruttering. Rett person på rett plass 

♦ Ved å øke kompetansen så vil tjenestene ytes mer effektivt med god kvalitet. 

♦ Tilrettelegge for rekrutteringstiltak som bidrar til at Nord-Odal blir en attraktiv kommune å 

jobbe i.  

♦ Lage en organisasjon som er attraktiv og som tilfredsstiller lovbestemt krav om kvalitet 

♦ Lage tjenestebeskrivelser som avklarer hvilke tjenester innbyggerne kan forvente. 

Bærekraftmål 2 Levende og attraktive tettsteder 

♦ Jobbe aktivt for å framsnakke Nord-Odal på en slik måte at vi tiltrekker oss nye innbyggere. 

Dette skal gjennom å være aktivt ute på kommunens hjemmeside, sosiale medier og i media 

ellers med positive innspill. 

♦ Bygge ut bredbånd for å utvikling i velferdsteknologi innen helse- og omsorg. 

♦ Frivillighetssentralen i Mo skal fortsatt være en god møteplass for mange. 

Bærekraftmål 3 Mangfold og inkludering 

♦ Praksisplasser som bidrar til inkludering i samfunnet samt norskopplæring i praksis.  

 

Bærekraftmål 4 Livsmestring hele livet 

♦ Fokus på barn og ungdoms psykiske og fysiske helse er avgjørende for livsmestring. 

♦ Tilrettelegge for boformer tilpasset livssituasjon som bidrar til at man kan klare seg mest mulig 

selv lengst mulig i trygge omgivelser. Brannvarsling via trygghetsalarm 

♦ Bruke velferdsteknologi aktivt for å yte tjenester på en slik måte at det er fremtidsrettet og 

kostnadsbesparende.  

♦ Legge til rette for at alle, uavhengig av økonomi og ferdigheter, har et rikt liv med noe å gå til i 

form av arbeid, aktivitet og fritidstilbud. 

Bærekraftmål 5 Sikker, effektiv og bærekraftig kommune 
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♦ Rekruttere høy og relevant kompetanse slik at tjenestestedene får mer fokus på fag og god 

kvalitet på tjenesten. 

♦ Legge til rette for at ledere får tid, ressurser, nok kompetanse og opplæring til å kunne legge 

til rette for at ansatte blir over tid og kommunen blir en attraktiv arbeidsplass. 

♦ Kommunen vil satse på velferdsteknologi som en del av fremtidens helse- og 

omsorgstjenester. 

 

  

6.3 KOSTRA-sammenligninger 

 

 

Indikator Egen 

kommune 

2017 

Egen 

kommune 

2018 

Egen 

kommune 

2019 

Kostra 

gruppe 

11 

Gj. Sn. 

Fylke 

Landet u 

/ Oslo  

Andel innbyggere 80 år og over som er 

beboere på institusjon 253 
12% 12,1% 10,6% 11,9% 12,3% 11,9% 

Utgifter pr beboerdøgn i institusjon 253 3019 3260 3522 3850 3779 3842 

Mottakere av hjemmetjenester per 1000 

innbyggere 254 
64 61 62 51 52 41 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i 

uken, hjemmesykepleie 254 
4,9 3,6 5,7 5,0 4,3 5,0 

Korrigerte brutto driftsutgifter per 

innbygger (234) Aktiviserings- og 

servicetjenester overfor eldre og personer 

234 

1164 1193 1021 1346 1249 1171 

Avtalte årsverk i helsestasjons – og 

skolehelsetjeneste per 10 000 innbyggere 

0 – 20 år (årsverk) 

39,1 53,6 53,7 44,1 48,4 44,5 

Årsverk pr bruker av omsorgstjenester 0,44 0,48 0,49 0,58  0,58 

 

  

6.4 Økonomi 

 

 

Foreslåtte driftstiltak 2021-2023: 

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Netto ramme 162 887 160 779 157 583 157 670 157 672 157 303

Økonomiplan
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 300 Virksomhetsleder alt. 2 

Ihht gjennomgang lederstruktur innenfor rammeområde helse og omsorg er det ønskelig med 

3 virksomhetsledere. Bla rapporten fra BDO påpeker at det er behov for flere ledere innenfor 

helse. Som et alternativ foreslås det 1 virksomhetsleder i første omgang. Administrasjonen vil 

vurdere hvor det er mest behov for oppstart av virksomhetsleder. 

Konsekvensen av å ikke ansette virksomhetsleder, er at etatsleder og ledere på enhetene blir 

opptatt i drift. Arbeidet med forbedring, utvikling, planer og strategier uteblir. 

 300 50 % videreføring av Plankonsulent 2022-2023 

Helse- og omsorg er i gang med store plandokumenter som f.eks. Helse og omsorgsplan, 

Kompetanseplan og Leve hele livet. Har vært et tiltak for 2020 og 2021 med 50% stilling, men 

ser at det er nødvendig å videreføre denne for å ferdigstille de ulike planene. 

 314 Indeksregulering av matvarer som produseres kjøkken NOS 

Hvert år indeksreguleres prisen på matvarer. Det bør legges inn 2,5% økning av pris på 

matvarer årlig. 

Ved å ikke indexregulere matvarene, blir matbudsjett redusert og innholdet i maten 

ernæringsmessig dårligere. 

 360/361 Omstilling i hjemmetjenesten 

Strengere tildeling av tjenester, redusere bruk av overtid og tydeligere hvilke tjenester skal 

hjemmetjenesten yte. 

Gjennomgang av stillingsbeskrivelser og utarbeide nye. Ta i bruk verktøy som kan redusere 

merkantile oppgaver. F eks webmodul og lister i profil. 

 411 Ikke erstatte 50% vakant stilling som helsesykepleier 

50% stilling er pr i dag vakant. Det foreslås å ikke erstatte denne. Dette vil kunne innebære 

lenger responstid hos helsestasjonen. 

 412 Opprettelse av regional samfunnsmedisinsk enhet 

I regionen var det utarbeidet ett forslag til prosjektplan for å se på mulig felles 

samfunnsmedisinsk enhet. Dette innebærer kommuneoverlegefunksjon og ett årsverk for 

yrkeshygieniker. Pga Corona stoppet dette arbeidet i mars 2020 og det foreligger nå bare en 

modell for kostnadene fordelt på hver kommune. 

Det er stor tro på en felles enhet med kompetansen innen samfunnsmedisin og alle krav til 

smittevernsplaner, pandemiplaner og en person som kan ta alle luftmålinger/kontroller både i 

skoler og barnehager. Ved endringer til ny interkommunal enhet, kommuneoverlege vil lønn 

Budsjett

    300 Virksomhetsleder alt. 2 533 1 066 1 066 1 066

    300 50 % videreføring av Plankonsulent 2022-2023 0 373 373 0

    314 Indeksregulering av matvarer som produseres 

kjøkken NOS 65 66 68 71

    360/361 Omstilling i hjemmetjenesten -666 -1 332 -1 332 -1 332

    411 Ikke erstatte 50% vakant stilling som helsesykepleier -333 -333 -333 -333

    412 Opprettelse av regional samfunnsmedisinsk enhet 112 224 224 224

    413 Utsatt ansettelse av psykolog -400 0 0 0

    440 Omstilling som gir  50 % lederstilling og fagansvar 

overføres vernepleier i miljøet -216 -433 -433 -433

Valgte driftstiltak                                         (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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tas ut for ansvar 412 233. Differansen i beløpet vil gi en økt kostnad på 245.000 for Nord-Odal. 

Yrkeshygeniker er ett nytt tiltak. Beregningsmodellen er lik som ved andre interkommunale 

løsning i fordeling av beløp. 

 413 Utsatt ansettelse av psykolog 

Psykolog ble lovpålagt 01.01.2020. Ligger inne i konsekvensjustert budsjett med 50% i 12 mnd. 

Det er ikke gjort ansettelse. Dette vil resultere i at vi ikke har denne ressursen i egen 

kommune, som spesialisthelsetjenesten for forventer at er på plass. Vi får ikke veiledning fra 

2. linjetjeneste og vil derfor komme til å måtte kjøpe tjenesten fra andre. 

 440 Omstilling som gir 50 % lederstilling og fagansvar overføres vernepleier i miljøet 

Ifbm naturlig avgang foreslås det å redusere med 50%. Lederoppgavene skal ivaretas i 50% 

tilsvarende modell bokollektiv. Det må vurderes å sette vernepleier i enhet til fagansvar. Dette 

vil være en god løsning, ettersom den også jobber i miljøet. 
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7. Tjenesteområde teknikk og næring 

 

  

7.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet 

 
Eiendom og samfunn har en aktiv og sentral rolle i arbeidet for vekst og samfunnsutvikling. Etaten 
har  i tillegg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og renhold av kommunens 
eiendomsmasse, kommunens brannberedskap og forebyggende arbeid, kommunalteknisk forvaltning, 
landbruk, miljø og planlegging.  Enhetens ansatte deltar 
i flere interkommunale samarbeidsfora,  som GIS-samarbeid (kart), nettverk for byggdrifting og 
byggesak, samt næringsutvikling, bærekraft, omdømmebygging og innbyggerrekruttering. Det er også 
et utstrakt interkommunalt samarbeid innen landbruksforvaltning,  planlegging og klima og 
miljø.  Etaten har 4 avdelinger; Brann og feiing, drift, renhold og landbruk og teknikk.  
   
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  
 

De senere årene har etatens ansvarsområde og arbeidsoppgaver økt.  Det er derfor viktig å prioritere 
innsatsen, men også avsette tilstrekkelig ressurser til at strategiområdene kan følges opp. 
    
Eiendom og samfunn har  fokus på  bærekraft og langsiktig planlegging  ved prioritering av tiltak.  

 
 
7.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak) 
 
Satsingsområde 1: Kompetanse og utvikling  

 Stimulere til bedriftsetablering og ivareta og utvikle arbeidsplasser:  
o Arbeide aktivt med markedsføring av ledige tomter Granerud industriområde spesielt 
og Nord-Odal generelt.   
o Gjennomføre  markedsundersøkelse for å se om det er lønnsomt å investeres i å gjøre 
tomteareal byggeklart for å redusere inngangskostnaden for mulig etablerere.   
o Øke verdiskaping og sysselsetting i landbruket gjennom kunnskapsformidling, 
nettverksbygging og prosjektgjennomføring.   
o Arbeide for at vindkraftutbyggingen gir positive ringvirkninger (også i ettertid) for 
lokalt og regionalt næringsliv.  
o Skape møteplasser og utvikle samarbeidsprosjekter som følger verdikjedene for å 
styrke lokalt næringsliv  
o Bruke det regionale prosjektet på sirkulærøkonomi som omstillingsmotor, både til 
grønt skifte og nye forretningsmuligheter.  
o Bidra til at Odal næringsfond brukes aktivt for å styrke lokalt næringsliv  
o Ha kort saksbehandlingstid på næringsrelaterte saker  
o Kjøpe bistand av Kongsvinger kommune for å gjennomføre oppmålingssaker raskere, 
slik at byggetiltak og planer raskere kan realiseres.   

 Legge til rette for god arealutvikling som ivaretar verdifullt kultur- og naturlandskap gjennom 
å:   

o Redusere omfang av omdisponering av dyrkbar jord ved behandling av dispensasjoner, 
fradelinger og i reguleringssaker   
o Synliggjøre de avveininger som foretas i planlagte reguleringsarbeider.   
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 Ivareta og utvikle godt samarbeid med Kongsvingerregionen, andre regioner i vekst, 
kommuner, næringsliv og andre aktører  

o Delta aktivt i alle fagnettverk i regi av Kongsvingerregionen.   
o Utvikle oppgavesamarbeid innad i regionen med jordbruk som pilotprosjekt   
o Utarbeide reguleringsplan for Nord-Odal kommuneskoger KF sitt hyttefelt 
på Bråtåhøgda for å omgjøre festetomter til selveiertomter og legge til rette for utvidelse 
av hyttefeltet . Samtidig vil spørsmål om vegvedlikehold kunne avklares.   

 Utnytte lokale ressurser og kompetanse   
o Jobbe aktivt med tiltak for synliggjøre jobbmuligheter og muligheter for bedrifter som 
ønsker å etablere seg, både i egen regi og gjennom Byregionprogrammet.  
o Videreføre brannvesenet sin kompetanseplan for det første for at de ansatte når de 
lovpålagte kompetansekrav. For det andre slik at avdelingens kompetanse bygges 
ut, så kvaliteten på interne kurs og øvelser økes.    
o Organisere kommuneskogen på en slik måte at lokale ressurser og kompetanse blir 
utnyttet og kostnadene redusert.   
 

Satsingsområde 2: Levende og attraktive tettsteder  
 Ha gode kommunale tjenester og tilbud  

o Styrke kapasitet på kart- og oppmåling for å korte ned saksbehandlingstiden og bidra 
til at ulike byggeprosjekter kan gjennomføres raskere.   
o Aktivt markedsføre ledige tomter og bo -muligheter  

 Utvikle attraktive arealer for private og næringsdrivende  
o Revidere eksisterende reguleringsplaner for å realisere utbygging  
o Stimulere til utbygging i planlagte områder  
o Legge til rette for nødvendig infrastruktur  
o Utbedre infrastrukturen i Sand sentrum  
o Gjennomføre planarbeid i samsvar med planstrategien  
  

 Utvikle Sand sentrum med godt handelstilbud og mye aktivitet  
o Arbeide for å styrke boligmarkedet i samarbeid med utbyggere, for å utvikle et variert 
botilbud i Sand og øke antall bo-enheter.   
o Markedsføre kommunen som attraktivt bosted og for salg av kommunale boliger.  
o I samarbeid med kultur og Sand sentrumsforening videreutvikle markedsdager som 
også tiltrekker seg tilreisende og som skaper økt grunnlag for detaljvarehandel i sentrum.  
o Videreføre og utvikle årshjulet for store kulturarrangementer, 
næringslivsaktiviteter (herunder tomtesalg) og reiseliv.   

 Stimulere til attraktive tilbud for å ivareta bokvaliteter i Mo  
o Selge tomter i Garvikåsen  
o Opparbeide ytterligere tomter nylig regulert i Garvikåsen  
o Videreføre samarbeidet med Mo sentrumsforening  

 Bygge ut bredbånd i grendene  
o Fortsette å søke tilskudd til nye bredbåndsprosjekter.   
o Vurdere andre løsninger for å sikre digital dekning.  

 Stimulere til utvikling av reiselivsnæringen  
o Arbeide aktivt med lokale reiselivstilbydere for å styrke kompetanse og samarbeid for 
å øke synergivirkningene.  
o Bruke Odal friluftsråd til prosjekter som “Sommerturer på Storsjøen”.  
 

Satsingsområde 3: Mangfold og inkludering  
 Utforme tjenester og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle  

o Utvikling av hjemmeside, bruk av sosiale medier, bli bedre og mer opptatt av klart 
språk i vår kommunikasjon  



Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 – årsbudsjett 2021 

Side 33 
 

o Sørge for at krav til universell utforming ivaretas i plan- og byggesaker.   
 Kartlegge og fjerne hindrer for deltakelse i lokalsamfunnet  

o Fullføre prosjektet “kartlegging av friluftslivets ferdselsårer”; et fellesprosjekt med Sør-
Odal og DNT Odal med tilskudd fra Miljødirektoratet, med fokus på 
nærområder. Inkludere innbyggere i demokratiske prosesser gjennom grendemøter, 
sosiale medier m.m.  
o Bidra til innbyggerdialog i planprosesser.   
 

Satsingsområde 4: Livsmestring hele livet  
 Tilrettelegge for et variert botilbud med nærhet til sentrumsfunksjoner  

o Gjennomføre tiltak som stimulerer boligmarkedet for  variert boligstruktur i nærheten 
av viktige helsefunksjoner og sentrumsområder.   

 Tilrettelegge for boformer tilpasset livssituasjon som bidrar til at man kan klare seg mest mulig 
selv lengst mulig i trygge omgivelser.  

o Utarbeide og forbedre de eksisterende tverrfaglig planer for brannforebyggende 
arbeid for utsatte grupper.  

 Ha et barnehage- og grunnskoletilbud som fremmer helse, trivsel og læring  
o Følge opp eierstrategien for kommunale bygg/eiendommer der inneklima i skoler og 
barnehager er prioritert. Kvalitet på lys, lyd og luft skal ha bra kvalitet.   
o Ha tilstrekkelig renholdsressurser til å opprettholde godt inneklima.   
 

Satsingsområde 5: Sikker, effektiv og bærekraftig kommune  
 Ha et langsiktig perspektiv med fokus på bærekraft  

o Regional klimastrategi bør omsettes i lokale tiltak  
o Enøk tiltak drift/Enøk-plan - 2 ansatte får fagopplæring som fører til 
fagbrev byggdrifter. Enøkkartlegging foretatt i 2018, tiltak fra denne lager grunnlag for 
Enøkplan og fremmes i budsjett.   
o Kartlegging og vedlikeholdsrapportering via IK bygg for å ivareta kommunens bygg- og 
anleggs. Tiltak prioriteres etter føringer i vedtatte eierstrategi  for kommunale 
bygg/eiendommer  
o Videreføre prosjekt for anskaffelse av maskiner og utstyr for å effektivisere renholdet 
og ivareta gulvbelegg.   

 Ha en god og åpen dialog med innbyggere og næringsliv  
o Legge til rette for god to-veis kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, både 
digitalt og ved personlige møteplasser .   

 Jobbe kontinuerlig med samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre liv, helse, miljø 
og infrastruktur  

o Revidere kommunens overordnede ROS-analyse for å styrke beredskapen og som 
grunnlag for revidering av  kommunens brannordning   
o Brannvesenet er i stadig økende grad først på skadestedet. Dette øker kravene til 
ressurser og kompetanse. Brannvesenet arbeider aktivt for å øke kompetansen gjennom 
oppfølging av kompetanseplan. Øvelsesplaner utarbeides med tanke å utnytte de ansattes 
kompetanse.    
o Oppdatere brannvesenets egen ROS-analyse.   
o Rullere kommunens trafikksikkerhetsplan og arbeide for gjennomføring av prioriterte 
tiltak.  

 Være en grønn drivkraft  
o Følge opp kravene i ny strategi for grønn innkjøpspolitikk  
o Gjennomføre overvannstiltak som følge av økning i nedbørsmengden.   
o Fortsette prosjekt “opprydding i mindre avløpsanlegg” - som skal gi bedre vannkvalitet 
i våre vassdrag  

 Videreføre satsing på digitale tjenester og innovative løsninger  
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o Redusere kostnader ved å gjennomføre digitale møter  
o Gjennom et samarbeid med kommunene i Hedemarken, Solør og 
Kongsvingerregionens kartsamarbeid fullføre prosjektet med anbud på ny programvare 
for geografisk informasjonssystem (GIS). Det er programvare for innsamling, organisering, 
lagring, analyse og presentasjon av geografisk stedfestet informasjon. Ved 
implementering av nytt system utnytte de nye mulighetene for digitale tjenester og 
innovative løsninger. Anvendelsesområder for GIS omfatter blant annet arealplanlegging 
og -forvaltning ,  miljøovervåking, vann- og avløpsforvaltning, planlegging av infrastruktur, 
organisering av redningsarbeid, organisering av desentraliserte tjenester og 
turistinformasjon med mer.  

 Basere beslutninger på forskning, erfaringer og kunnskap i tillegg til lovgrunnlaget  
o Det må avsettes tilstrekkelig midler til oppfølging av kompetanseplan.  

 

  

7.3 KOSTRA-sammenligninger 

 

  
Indikator  Egen 

kommune 
2017  

Egen kommune 
2018  

Egen 
kommune 

2019  

Kostra gruppe 
11  

Gj. Sn. 
Fylke  

Landet u / 
Oslo   

Kommunalt disponerte boliger  per 
1000 innbyggere (antall)  

27  30  30  23  25  21  

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig 
(kr)  

7 864  8 745  8 287  9 579  8 549  9 579  

Nett innflytting (ant)  27  -22  34  -376  975  18 435  
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 
og 339 pr. innbygger, konsern (1000 
kr)   

1 109  1 304  1 287  1 483  1 253  1 292  

Antall bygningsbranner (antall)  0  3  3  336  159  2 798  
Utgifter til vedlikehold per 
kvadratmeter (kr)  

88  94  76  83  101  67  

Utgifter til renhold per kvadratmeter 
(kr)  

549  586  528  569  597  602  

Energikostnader per kvadratmeter 
(kr)  

146  153  147  134  147  134  

Energibruk per m2 eid areal (kWh)  149  153  160  150  169  154  
Andel fjernvarmeforbruk av totalt 
forbruk i (fylkes)kommunens 
eiendomsforvaltning, egne bygg 
(prosent)  

35  33  37  15  34  13  

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til 
andre formål enn landbruk (dekar)  

2,8  25,6  6,1  984,7  2820,2  8155,1  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
for byggesaker med 3 ukers frist 
(dager)  

7  4  6  18  15  18  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
for byggesaker med 12 ukers frist 
(dager)  

12  4  12  39  31  37  

Rekvisisjoner av kart- 
og oppmålingsaker med 
saksbehandlingstid over lovpålagt tid 
(antall)  

0  0  19    64  1 058  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
oppmålingssaker (dager)  

70  53  155  188  53  49  

Brutto driftsutgifter til samferdsel per 
innbygger (kr)  

705  742  990  2 108  1 190  1 816  

Brutto driftsutgifter i alt til 938  1 150  1 581  112 229  60 646  1 066 384  
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naturforvaltning og friluftsliv (1000 
kr)  
Rekreasjons- og friluftslivsområder 
tilrettelagt for universell utforming 
(antall)  

3  4  4  202  83  1 389  

 

 

7.4 Økonomi 

 

Foreslåtte driftstiltak 2021-2024: 

 

 600 AV-utstyr kommunikasjon/markedsføring 

Det er stadig behov for ulikt informasjons og markedsføringsmateriell. Det er mye vi kan 

utarbeide i egenregi men det er stadig behov for gode bilder. Det er derfor ønskelig med 

Kamera m/stativ, mikrofon. Det er også behov for en stor dataskjerm/TV som kan brukes 

eksternt ved presentasjoner, stands o.l. Det vil være besparende å ha dette utstyret selv, 

fremfor å kjøpe ferdige bilder/lease skjermer. 

 600 Nord-Odal kommuneskoger opphør som KF 

Minimumsberegning, antar større innsparing. Forutsetter at KF opphører men skogstyret 

fortsetter som politisk utvalg. Ført som økt tilskudd fra kommuneskog inntil detaljer avklart. 

Beregnet ut fra nedgang stilling daglig leder fra 90 % til 40 % stilling fra år 2, opphør av utgifter 

til Sand regnskapskontor samt ekstern revisjon, redusert inntekt til kommunens servicekontor. 

Beregnet til 80 % stilling første år for gjennomføring av omleggingen, deretter 40 % stilling. 

Forutsettes at øvrig mannskap overføres. Forutsetter at halvparten av husleie som 

driftsavdelingen i dag betaler til kommuneskogen også spares inn, resten må gå til drift av 

bygget inntil det blir avklart hva som skal gjøres med det. 

 650 Innføre betaling for lading av el-biler på kommunens el-billadere 

Det foreslås innføring av betaling via VIPPS for lading av el-biler, 10 kr/lading. 

 650 *Sikkerhetsinspeksjon bruer 

Kommunen har ansvar for 3 bruer; 1 kjørebru (opp til Prestberget) og to gang/sykkel bruer 

(Sandfossen og ved Mo gml. kommunehus). Alder og sikkerhetstilstand er uklar. Det er derfor 

behov for å få fagkyndige til å gjennomføre en inspeksjon og utarbeide en tilstandsrapport. 

Tiltaket innebærer kun inspeksjon og tilstandsrapport. Trinn 2 blir å gjennomføre de 

nødvendige tiltak. Tiltaket ble første gang foreslått i budsjett 2018 

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Netto ramme 25 296 25 232 24 073 22 799 22 819 22 992

Økonomiplan

Budsjett

    600 AV-utstyr kommunikasjon/markedsføring 25 0 0 0

    600 Nord-Odal kommuneskoger opphør som KF -425 -688 -688 -688

    650 Innføre betaling for lading av el-biler på 

kommunens el-billadere -30 -30 -30 -30

    650 *Sikkerhetsinspeksjon bruer 70 0 0 0

    650 vedlikeholdsplan 2021 Overbygg inngang 

kommunehuset 2020 60 0 0 0

    650 Økning husleie Ny vekst -369 -369 -369 -369

Valgte driftstiltak                                         (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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 650 vedlikeholdsplan 2021 Overbygg inngang kommunehuset 2020 

Det er behov for overbygg av inngang nord kommunehuset. Denne brukes som ansattinngang 

fra parkeringsplass/bussholdeplass kommunehuset og vinterstid danner det seg issvuller i 

inngangspartiet. 

Dette grunnet drypping fra tak i visse værsituasjoner. Ved å lage ett overbygg vil man kunne 

hindre vann og isdannelse i inngangsparti. Tiltaket er å se på som ett HMS tiltak. 

 650 Økning husleie Ny vekst 

Tiltaket innebærer en harmonisering av husleien på nivå med husleie i de andre 

eierkommunene. Det er reist spørsmål om ev. salg av bygget. Dette må vi få komme tilbake til. 
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8. Tjenesteområde Finans 

8.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet 

Rammeområdet omfatter skatt på inntekt/formue, eiendomsskatt, rammeoverføringer, statstilskudd, 

pensjonskostnader, utbytte/eieruttak, interne finansieringstransaksjoner samt renter og avdrag. Det 

er avsatt en pott til forventet lønnsoppgjør her. Denne skal fordeles til den enkelte enhet etter at 

lønnsoppgjøret er ferdig.  

For økonomiplanperioden har vi også foreslått noen tiltak. 

Skatt på inntekt/formue og rammeoverføringer fra staten 

Regjeringens anslag er lagt til grunn i 2021 med tillegg for forventet noe høyere skatteinngang på 

landsbasis med bakgrunn i historikk. Det er noe mer usikkerhet her med tanke på verdenssituasjon vi 

står i nå. Resten av planperioden er lagt flatt. 

Eiendomsskatt 

Generell skattesats settes til 6 promille (esktl.§13). For bolig-, fritids- og landbrukseiendommer settes 

satsen til 4 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til 

esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt.) Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,- 

  

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 regnskaps føres kan defineres som 

premieavvik. Dette systemet kan føre til store variasjoner over tid. 

8.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak) 

 
Satsingsområde 1: Kompetanse og utvikling  

 Styrket økonomi på langsikt, nå økonomiske måltall i plan perioden 

 God økonomi og situasjonsforståelse blant ansatte, politikere og innbyggere 
 
Satsingsområde 2: Levende og attraktive tettsteder 

 Så riktig som mulig skattegrunnlag på eiendomsskatt. 

 God utnyttelse av fellesinntekter 
 
Satsingsområde 3: Mangfold og inkludering  

 Sørge for at administrasjon, politikere og innbyggere er involvert i prosesser 

Satsingsområde 4: Livsmestring hele livet  

 Stabil og god kommune økonomi for å sikre forutsigbare tjenester 

Satsingsområde 5: Sikker, effektiv og bærekraftig kommune  

 Effektiv utnyttelse av fellesinntektene,  
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8.3 KOSTRA-sammenligninger           

  
Indikator  Egen 

kommune 
2017  

Egen 
kommune 

2018  

Egen 
kommune 

2019  

Kostra gruppe 
11  

Gj. Sn. 
Fylke  

Landet u / 
Oslo   

Netto driftsresultat i % av 
driftsinntektene 

-1,0 -2,6 -2,6 1,5  0,6 1,9 

Arbeidskapital ex premieavvik i % 
av driftsinntektene 

17,7 8,4 -3,9 20,6 21,2 21,2  

Frie inntekter pr innbygger 57935 59973 61879 59704 57630 58501 
Fri egenkapital i % av 
driftsinntektene 

5,6  2,3 0,7 9,0 14,3 11,8 

Langsiktig gjeld ex 
pensjonsforpliktelse i % av 
driftsinntektene 

 110,8 125,0 134,9 111 106,7 108,6 

Kostra tallene viser at Nord Odal har høyere frie inntekter som benyttes til å betjene gjeld og det 

avsettes ikke noe til egenkapitalen. Utviklingen i siste 3 år har vært tydelig forverrende. 

 

 

8.4 Økonomi  

 

 

Foreslåtte driftstiltak 2021-2024: 

 

 Avsetter differansen til Disposisjonsfond 

Dette tiltaket salderer budsjettet mot disposisjonsfondet. 

 800 E-skatt overgang formuesverdi boliger 

Innebærer overgang til formuesverdi på boliger. Hvor stor økningen blir er svært usikkert, 

venter på bedre tall. Innebærer merarbeid - stillingsøkning 20 %. 

 800 Inntekter vindkraft 2020 

Tiltaket forutsetter at skattesats er 7 promille. Det arbeides med en tilleggsavtale som 

garanterer inntekter tilsvarende 7 promille uavhengig av skattesats. 

Til grunn for beregning av sum eiendomsskatt ligger investeringsplan fra Odal Vind. Det er 

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Netto ramme -322 226 -319 544 -304 951 -301 528 -299 967 -298 019

Økonomiplan

Budsjett

    Avsetter differansen til Disposisjonsfond 3 1 808 1 682 2 388

    800 E-skatt overgang formuesverdi boliger -2 215 -2 215 -2 215 -2 215

    800 Inntekter vindkraft 2020 -3 500 -12 584 -14 584 -14 584

    800 Økte skatteinntekter -1 000 0 0 0

    810 Redusert rammetilskudd ved befolkningsnedgang jfr 

prognose (høy nasjonal vekst) 0 9 577 12 381 12 114

    870 Inndekking av regnskapsmessig merforbruk 2019 1 215 0 0 0

Valgte driftstiltak                                         (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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usikkert om alle utgifter inngår i skattegrunnlaget. 

Det er i foreløpig oppdatert layoutplan turbiner på kommunens grunn , 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 ved utgangen av 2021. 

 800 Økte skatteinntekter 

Ifølge prognosemodellen fra KS er skatteinntektene anslått til 115.767 mill kr for 2021. 

Tidligere år har vi fått mer enn anslaget i modellen. Imidlertid er det pga koronapandemien 

mindre sannsynlig at vi vil få høyere skatteinntekter for 2021 enn det som ligger i modellen. 

 810 Redusert rammetilskudd ved befolkningsnedgang jfr prognose (høy nasjonal vekst) 

Iflg SSB sin befolkningsprognose (alternativ for høy nasjonal vekst) vil det blir nedgang i antall 

innbyggere for Nord-Odal i årene framover. Dette bil bety redusert rammetilskudd 

(innbyggertilskudd) som tiltaket viser. På grunn av COVID-19-pandemien har det imidlertid 

vært ekstremt utfordrende å lage forutsetninger i år, og også i nær framtid. 

 870 Inndekking av regnskapsmessig merforbruk 2019 

Inndekking av regnskapsmessig merforbruk fra 2019 skal dekkes inn over to år. Resterende 

merforbruk må følgelig inndekkes i 2021 

 

8.5 Langsiktig gjeld og forpliktelser 

 

Langsiktig gjeld: 

Langsiktig gjeld er lånegjelden kommunen har overfor sine låneinstitusjoner. Det er egne regler i 

kommuneloven som sier hva kommunen kan låne til. 

Langsiktige forpliktelser: 

Langsiktige forpliktelser er utrykk for kostnader som kan komme i fremtiden på ett eller annet 

tidspunkt. Dette er estimater på verdien pr i dag. Her kan de komme flere forpliktelser med tiden. Vi 

har nå valgt å fokusere på 2 kjente forpliktelser og starte arbeidet med å kartlegge 1 til for neste års 

budsjett. 

 Pensjonsforpliktelser 

Her synliggjøres forpliktelsen kommunen har overfor sine ansatte i fremtiden når det gjelder 

pensjonskostnader. Med vår pensjonsordning er mye av dette fondert opp med pensjonsmidler slik at 

kommunen har stor del av disse midlene avsatt hos pensjonsleverandøren.  

 Vedlikeholdsetterslep 
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Vedlikeholdsetterslepet kommer til utrykk i bestilte rapporter på de anleggene vi eier, her vil både 

bygg, vei og andre anlegg kunne synliggjøres med et beløp som utrykker om kommunen bevarer sine 

verdier eller om de forringes. For økonomiplan perioden er det lagt opp til 19,2 mill som vedlikehold 

for at byggene ikke skal ha bygningsmessige avvik på normalt vedlikehold. 

 Miljøforpliktelse 

Miljøforpliktelsen vil være et utrykk for potensielle kostnader for kommunen i fremtiden, her kan det 

være forhold som evt nedgravde søppelplasser, asbest i anlegg osv som kommer til uttrykk. Det blir 

jobbet mot å få oversikt på dette feltet til 2022 budsjettet. Pr nå er det ikke kjent noen risiko områder. 

9. Det økonomiske opplegget for kommunene 2021 

9.1 Generelt om inntekter til norske kommuner 

I kommuneproposisjonen for 2021 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede 

inntekter på mellom 1,4 og 1,9 mrd. kroner. I tråd med etablert praksis regnes veksten i inntektene i 

utgangspunktet fra anslått nivå på kommunesektorens inntekter i 2020 etter Stortingets behandling av 

revidert nasjonalbudsjett for 2020. Ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med virusutbruddet 

holdes utenom beregningsgrunnlaget når veksten skal beregnes, slik ekstraordinære bevilgninger 

vanligvis behandles. 

Det som avviker fra vanlig praksis, er at regjeringen foreslår at det i år, som et særskilt tiltak i 

forbindelse med virusutbruddet, skal gis et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon for den 

reelle skattesvikten gjennom 2020 utover det som automatisk kompenseres gjennom at 

kostnadsveksten også er lavere. Dette tillegget holdes utenfor den beregnede veksten sammenliknet 

med anslått nivå fra revidert nasjonalbudsjett. Tillegget er fastsatt til 1 926 mill. kroner. I praksis betyr 

dette at kommunesektoren i 2021 tilføres i overkant av 1,9 mrd. kroner ut over regjeringens forslag til 

vekst i frie inntekter. Dette er midler som gir en varig økning i sektorens inntekter, og de bidrar 

dermed til styrking av det kommunale tjenestetilbudet. 

Holdes det særskilte tillegget utenom, legges det nå opp til en reell vekst i de samlede inntektene på 

1,7 mrd. kroner, jf. tabell 3.2. Dette tilsvarer en reell vekst på 0,3 pst. Ved beregning av realvekst i 

kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting 

på 2,7 pst. 

I kommuneproposisjonen for 2021 varslet regjeringen en realvekst i kommunesektorens frie inntekter 

i 2021 på mellom 2,0 og 2,4 mrd. kroner. Det ble varslet at kommunene ville få mellom 1,6 og 2,0 mrd. 

kroner av veksten, og at fylkeskommunene ville få 0,4 mrd. kroner. 

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter i 2021 på 2,0 mrd. 

kroner. Dette tilsvarer en realvekst på 0,5 pst. Siden veksten beregnes fra anslått inntektsnivå i 

revidert nasjonalbudsjett, påvirker ikke oppjusteringen av skatteanslaget for 2020 med 2,25 mrd. 

kroner, jf. punkt 3.1, nivået på sektorens inntekter i 2021. 

Regjeringen foreslår en vekst i kommunenes frie inntekter på 1,6 mrd. kroner. Av veksten begrunnes 

100 mill. kroner med en særskilt satsing på barn og unges psykiske helse. 

For fylkeskommunene foreslås det en vekst i frie inntekter på 0,4 mrd. kroner. Av dette begrunnes 100 

mill. kroner med utgifter knyttet til ferjer og nullutslippsbåter. 
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Veksten i frie inntekter i 2021 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 

som følge av befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for 

kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser merutgifter for kommunesektoren i 2021 på 1,4 

mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Av dette er det anslått at om lag 1,1 mrd. 

kroner må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva 

det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med 

uendret standard og produktivitet i tjenestene. 

I kommuneproposisjonen for 2021 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens samlede 

pensjonskostnader i 2020 på rundt 1,9 mrd. kroner sammenliknet med anslaget i statsbudsjettet for 

2020. Det ble anslått en vekst i kommunesektorens pensjonskostnader i 2021 på om lag 300 mill. 

kroner. Nedgangen i pensjonskostnadene i 2020 er nå justert til rundt 1,7 mrd. kroner sammenliknet 

med statsbudsjettet for 2020. Veksten i pensjonskostnadene i 2021 anslås nå til om lag 600 mill. 

kroner. Veksten i pensjonskostnadene for 2020 og 2021 må ses i sammenheng. 

Kommunesektorens handlingsrom anslås å øke med om lag 700 mill. kroner i 2021, jf. tabell 3.1. Da er 

det tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen på 1,1 mrd. kroner, og 

satsinger finansiert innenfor veksten i frie inntekter på 200 mill. kroner. 

Regjeringens budsjettopplegg innebærer at kommunesektoren får økt handlingsrom, men det er 

fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. Det gjennomføres i dag et betydelig 

omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene kan 

frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter. 

Tabell over kommunenes handlingsrom i 2021, tall i mrd. kr. 

Vekst i frie inntekter          2,0 

- merkostnad til demografi       - 1,1 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter     - 0,2 

Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav        0,7 

  

9.2 Særskilte satsinger og endringer  

Koronapandemien 
Regjeringen har varslet tilleggsbevilgning utover statsbudsjettet med 7,3 milliarder kroner til 

kommunesektoren. Bevilgningsforslaget skal dekke merutgifter og mindreinntekter knyttet til 

koronapandemien i første halvår i 2021. 

Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 

1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over 

ramme-tilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, 

serveringssteder og arbeidstakere mv. 950 millioner kroner går til fylkeskommunene gjennom økt 

skjønnstilskudd for å dekke tapte billettinntekter i kollektivtrafikken, reduserte brukerbetalinger i 

tannhelsetjenesten og merutgifter i videregående opplæring. Regjeringen foreslår i tillegg 100 

millioner kroner for at flere kan benytte voksenretten til videregående opplæring. 

Barn og unges psykiske helse 
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Det foreslås at 100 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnes med en 

satsing på barn og unges psykiske helse. Dette må ses i sammenheng med Opptrappingsplan for barn 

og unges psykiske helse (2019–2024) som ble behandlet i Stortinget 30. januar 2020. Opptrappings-

planen inneholder både helsefremmende, sykdomsforebyggende og behandlingsrettede initiativ. 

Forebygging av selvskading inngår i planen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for 

kommunehelse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartement 

Lav- og nullutslippsferjer og -hurtigbåter 
Innenfor ferjesektoren har vi hatt fylkeskommuner som har gått foran og som har tatt i bruk lav- og 

nullutslippsferjer. Disse fylkeskommunene har fått merkostnader som følge av denne overgangen. Vi 

ser at overgangen til lav- og nullutslippsløsninger har kommet langt innenfor ferjene. 

Hurtigbåtsegmentet har ikke kommet like langt, men det er grunn til å anta at vi vil se en lignende 

utvikling for hurtigbåtene som vi har hatt for ferjene. For å gi fylkeskommunene større mulighet til å 

prioritere lav- og nullutslippsløsninger for ferjer og hurtigbåter, foreslås det at 100 mill. kroner av 

veksten i de frie inntektene til fylkeskommunene gis med en særskilt fordeling til ferje- og båtfylkene 

etter delkostnadsnøkkelen for båt og ferje. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for 

Samferdselsdepartementet. 

Endring i finansieringen av landslinjer 
Landslinjeordningen skal bidra til å sikre at elever fra hele landet har et nasjonalt tilbud i små og/eller 

kostbare tilbud i videregående opplæring. Landslinjetilskuddet, som er finansiert via kap. 225, post 60 

på Kunnskapsdepartementets budsjett, består av et driftstilskudd og et utstyrstilskudd til særlig 

utstyrskrevende linjer. 

Videregående opplæring blir i hovedsak finansiert via fylkeskommunenes frie inntekter. For å unngå 

dobbeltfinansiering av landslinjene, vil nye landslinjetilbud og utvidelser av eksisterende 

landslinjetilbud bli finansiert ved et trekk i samlet rammetilskudd til fylkeskommunene, tilsvarende 

budsjetteffekten av en ny eller utvidet landslinje. Nivået på trekket blir beregnet det året landslinjen 

blir opprettet/utvidet, og deretter videreført som et varig trekk uten justering for eventuelt endret 

elevtall innenfor godkjent elevtall. 

For budsjettåret 2021 er det ikke foreslått trekk i rammetilskuddet for nye eller utvidede landslinjer. 

Friskere aldring 
Hvorvidt økt levealder gir flere friske eller flere syke år, er av stor betydning for vurderinger av 

framtidig behov for helse- og omsorgstjenester og for langsiktige analyser av offentlige finanser. I 

forskningslitteraturen pekes det ofte på tre ulike hypoteser om forholdet mellom økt levealder og 

behovet for helse- og omsorgstjenester. Antakelsen om utvidet sykelighet innebærer at økningen i 

forventet levealder faller sammen med en like stor, eller større, økning i antall år med sykelighet, 

mens en antakelse om forkortet sykelighet innebærer at antall år med god helse øker mer enn 

forventet levealder. Den tredje hypotesen, utsatt sykelighet, ligger mellom disse ytterpunktene, og 

innebærer at en økning i levealder både vil bety flere «friske» år og flere «syke» år. Det er denne 

antakelsen som synes å ha stått sterkest i litteraturen de senere år. 

I kortsiktige utgifts framskrivninger for kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten legges det i dag 

til grunn at bruken av tjenester i ulike aldersgrupper for kommende budsjettår er lik bruken i det siste 

året vi har tilgjengelige forbruksdata for. Beregningene legger altså til grunn at en 70-åring i 2021 vil 
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ha behov for like mye helse - og omsorgstjenester som en 70 - åring i 2020. Dette innebærer at vi i dag
ikke tar hensyn til effekten det kommende året av eventuelle endringer i befolkningens helsetilstand.

Flere institusjoner som utarbeider langsiktige framskrivninger av helse - og omsorgsutgifter, forutsetter
at økt levealder ledsages av en eller annen form for friskere aldring. Antakelsen har tidligere også
ligget til grunn i ulike dokumenter til Stortinget, som stortingsmeldinger om framtidens
omsorgsutfordringer i 2006 og 2013, og inngår blant annet i basisforløpet i de langsiktige
framskrivningene av offentlige finanser i Perspektivmeldingen 2017.

Det kan være flere forhold enn endringer i helsetilstanden som påvirker befolkningens behov for
tjenester, og som ikke fullt ut ivaretas i dagens demografiberegninger. Forholdet mellom økning i
levealder og helsetilstand er usikker, og vil påvirkes av både helse - og omsorgstjenesten s tilbud,
sykdomsutvikling, livsstil eller andre samfunnsmessige forhold. Internasjonalt har OECD beregnet at
ressursbruk i helsetjenesten kan forklare over halvparten av veksten i forventet levealder siden 1990.
Det vil si at helsetjenesten har hatt størr e betydning enn endringer i livsstil og sosioøkonomiske
faktorer til sammen. Hvordan vi videreutvikler helse - og omsorgstjenestene vil derfor påvirke
utviklingen i forventede friske leveår. Det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom økt
levealder , helsetilstand og behovet for tjenester. Finansdepartementet, Kommunal - og
moderniseringsdepartementet og Helse - og omsorgsdepartementet har derfor lyst ut et
forskningsoppdrag om disse spørsmålene.

Figur 3.2 illustrerer det årlige demografibehovet i den kommunale helse - og omsorgstjenesten under
to ulike forutsetninger om friske leveår når levealderen øker. Figuren viser at dersom ekstra leveår
ikke gir flere friske leveår, så anslås det økte demografibehovet i 2030 til 3,2 mrd. kroner. Dette
alternativet legger til grunn at en 70 - åring i 2030 vil ha behov for like mye helse - og omsorgstjenester
som en 70 - åring i 2020. Figuren viser videre at dersom 3/5 av de ekstra leveårene er friske år (dvs. fem
ekstra leveår gir tre friske år), så anslås det økte demog rafibehovet i 2030 til 2,3 mrd. kroner. Dette
alternativet legger til grunn en antakelse om friskere aldring der antall friske leveår øker med økt
levealder, men ikke like mye som levealderen. Det årlige demografibehovet i 2030 er 0,9 mrd. kroner
lavere de rsom denne antakelsen om friskere aldring legges til grunn sammenliknet med antakelsen
om at økt levealder ikke gir flere friske leveår.

Figur 3.2 Årlig demografibehov i den kommunale helse - og omsorgstjenesten under ulike forutsetninger om ekstra leveår (mrd. kroner)

Eiendomsskatt
Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4
promille fra 2021. Det isolerte inntektsbortfallet som følge av satsreduksjonen anslås til 380 mill.
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kroner. Justert for andre endringer kommunene kan gjennomføre i reglene, anslås faktisk bortfall av 

eiendomsskatteinntekter for de berørte kommunene til 300 mill. kroner samlet. Regjeringen foreslår 

at kommunene ikke kompenseres særskilt som følge av redusert maksimal eiendomsskattesats, i tråd 

med hvordan dette ble håndtert ved reduksjonen fra 7 til 5 promille. 

For kommunesektoren som helhet vil reduserte eiendomsskatteinntekter, for en gitt vekst i frie 

inntekter, motsvares av økt skatt på inntekt og formue. Det skyldes at eiendomsskatt inngår ved 

beregning av skatteandelen på 40 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Det legges ikke opp 

til å kompensere enkeltkommuner for tap av eiendomsskatteinntekter. 

Fra 2019 bortfalt adgangen for kommunene til å ilegge eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 

installasjoner. Stortinget vedtok en kompensasjonsordning begrenset oppad til 500 mill. kroner. Som 

følge av at lovendringen fases inn over en syvårsperiode, trappes kompensasjonen gradvis opp over 

den samme perioden. I 2020 utgjør kompensasjonen 143 mill. kroner, som fordeles til 116 kommuner. 

Som et utgangspunkt bør ikke staten kompensere enkeltkommuner for endringer i skattereglene når 

skatten er en frivillig, lokal skatt. Etter en samlet vurdering foreslår regjeringen å redusere den 

samlede kompensasjonen til 300 mill. kroner. For 2021 innebærer det at kompensasjonen trappes opp 

med 31,4 mill. kroner. Med videre årlig opptrapping med samme beløp i perioden 2022–2025, vil 

samlet kompensasjon i 2025 utgjøre 300 mill. kroner. 

Ressurskrevende brukere 

Fra 2012 til 2020 har veksten i ordningen vært på over fem milliarder kroner, nær en fordobling av 

utgiftene. Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet med 46 000 kroner for 2021, som vil gi en 

innsparing på 300 millioner kroner. Innstrammingen er liten i forhold til den sterke veksten som har 

vært i ordningen. 

Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange 

opp kommuner med spesielt høye utgifter per innbygger, foreslår regjeringen å fordele 30 millioner 

kroner i skjønnsmidler for 2021. Midlene skal rettes mot kommuner med under 3 000 innbyggere som 

har en spesielt stor økonomisk byrde på grunn av ressurskrevende tjenester. 
 

9.3 Økonomiske forutsetninger i økonomiplanperioden  

Pensjon og arbeidsgiveravgift 
Det er budsjettert med 14,71 % premie til KLP, 12,36% premie KLP sykepleiere og 8,95 % til SPK.  
Arbeidsgiveravgiften er 10,6 %. 
 
Lønns- og prisvekst 
Lønnsutgiftene er beregnet på grunnlag av lønnsoppgjøret 2019 med 0,3 % årslønnsvekst 2020 og 
årslønnsvekst i økonomiplanperioden på 1,9 %. Som ligger noe under anslaget til regjeringen på 
henholdsvis 0,6% og 2,2%. Avsatt lønnsreserve med virkning for 2020 og 2021 utgjør da kr 5,7 mill. 

 
Frie inntekter 
Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, 
utgiftsutjevning, overgangsordninger, saker til særskilt fordeling, distriktstilskudd, skjønn og 
inntektsutjevning. Det er folketallet per 1. juli 2020 som legges til grunn for rammetilskuddet 2021. 
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Budsjett 

2020 

Økonomiplan 

2021 2022 2023 2024 

Rammetilskudd 207 686 199 879 194 989 194 970 194 952 

Herav:           

 - Innbyggertilskudd (likt beløp pr 
innb) 

126 345 123 906 124 552 124 535 124 518 

 - Utgiftsutjevning 24 858 23 066 22 928 22 927 22 926 

 - Overgangsordning - INGAR 2 183 3 044 0 0 0 

 - Saker særskilt ford **)  1 860 1 029 699 699 699 

 - Distriktstilskudd Sør-Norge 5 651 5 797 5 772 5772 5772 

 - Ordinært skjønn 2 000 2 000    

 -Koronapandemi – bevilgninger via 
inntektssystemet 

5 125     

-RNB utsatt skatteoppkrever 487     

-RNB øvrige endringer utenom 
koronapandemien 

296     

RNB 2018 - endringer i 
rammetilskudd 

          

 - Netto inntektsutjevning 38 881 41 037 41 037 41 037 41 037 

            

Skatt 109 728 115 767 115 767 115 767 115 767 

Sum frie inntekter 317 400 315 600 310 800 310 700 310 700 

Vekst i %   -0,57% -1,52 % -0,03 % 0,0 % 

 

Rådmannens forslag til budsjett er basert på statsbudsjettet som ble lagt fram i 12. oktober 2020. Det 

er  benyttet regjeringens anslag i grønt hefte for beregning av skatt og rammeoverføringer, samt at 

det er lagt inn en forventet økning på skattenivået for Landet som vil kunne gi oss opp mot kr 1,0 mill 

ekstra, dette er usikre anslag, men historisk siste årene har det vært slik. 

For 2021 er det brukt en deflator på 2,7 %. Tallene for 2021-2024 er i 2020-kroner. 
 
Regjeringens prognoser antyder en vekst på 2,3 % fra opprinnelig budsjett 2020 til 2021. 
 
Renteforutsetninger for perioden 2021-2024 
For løpende/nye lån i fireårsperioden er det lagt til grunn en budsjetteringsrente på 1,8 %. 

 

10. Demografiutvikling  

10.1 Befolkningsutvikling i kommunen 

 

Utviklingen fra 2010 fram til 2.kvartal 2020: 
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Forventet befolkningsutvikling 10 år framover utfra SSB sitt middels alternativ (MMMM): 

 

  

10.2 Årsaker til endringer i befolkningstallet  

Som vi ser er det forventet økning av innbyggere over 67 år i årene framover. For aldersgruppen 0-1 år 

er det en svak vekst, mens for innbyggere 2-66 år er det forventet nedgang. 

Kommunen er nødt til å legge langsiktige planer for å imøtekomme denne utviklingen. 

  

10.3 Kommunens økonomiske prioriteringer siste fem år 
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10 .4 Kommunens ø konomiske prioriteringer 2020

Politisk og
sentraladminist

rasjon
8 %

Oppvekst og
kultur
34 %

Helse og
omsorg

50 %

Eiendom og
samfunn

8 %
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11. Bærekraftsindikatorer 
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12. Økonomiske oversikter  

12.1 Økonomisk oversikt drift – etter ny forskrift 

 

  

  

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Driftsinntekter

Rammetilskudd -203 620 -203 620 -199 879 -190 302 -187 498 -187 765

Inntekts- og formuesskatt -114 497 -114 497 -116 767 -115 767 -115 767 -115 767

Eiendomsskatt -13 577 -13 577 -16 747 -25 247 -27 247 -27 247

Andre overføringer og tilskudd fra staten -3 405 -3 405 -3 076 -3 076 -3 076 -3 076

Overføringer og tilskudd fra andre -42 854 -50 384 -54 782 -54 457 -54 457 -54 460

Brukerbetalinger -17 913 -17 913 -17 721 -17 721 -17 721 -17 721

Salgs- og leieinntekter -30 771 -30 747 -33 082 -33 779 -33 779 -33 779

SUM DRIFTSINNTEKTER -426 637 -434 144 -442 054 -440 350 -439 546 -439 816

Lønnsutgifter 236 169 237 031 242 746 240 874 239 017 237 472

Sosiale utgifter 59 747 60 016 54 639 54 195 53 729 53 333

Kjøp av varer og tjenester 85 775 88 859 103 010 102 197 102 239 102 213

Overføringer og tilskudd til andre 24 085 29 291 13 541 13 697 13 698 13 691

Avskrivninger 10 743 10 743 18 712 18 712 18 712 18 712

Fordelte utgifter 0 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 416 519 425 941 432 647 429 676 427 395 425 420

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -10 118 -8 203 -9 408 -10 674 -12 151 -14 396

Renteinntekter -3 102 -2 902 -1 902 -1 902 -1 902 -1 902

Utbytter -700 -2 500 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400

Renteutgifter 13 424 12 332 11 693 11 840 12 422 13 042

Avdrag på lån 20 860 16 860 17 500 18 111 18 413 19 300

Utlån 0 0 0 0 0 0

NETTO FINANSUTGIFTER 30 482 23 791 25 891 26 649 27 532 29 041

Motpost avskrivninger -10 694 -10 694 -18 698 -18 698 -18 698 -18 698

NETTO DRFTSRESULTAT 9 670 4 893 -2 214 -2 724 -3 318 -4 054

Overføring til investering 280

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -3 476 -3 476 -2 680 -2 760 -2 040 -2 010

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 194 -6 194 3 679 5 484 5 358 6 064

Dekning av tidligere års merforbruk 4 497 1 215

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT -9 670 -4 893 2 214 2 724 3 318 4 054

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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12.2 Bevilgningsoversikt drift 

 

 

12.3 Fordeling av netto utgifter på de ulike rammeområder 

 
 

 

  

Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Rammetilskudd -203 620 -203 620 -199 879 -190 302 -187 498 -187 765

Inntekts- og formuesskatt -114 497 -114 497 -116 767 -115 767 -115 767 -115 767

Eiendomsskatt -13 577 -13 577 -16 747 -25 247 -27 247 -27 247

Andre generelle driftsinntekter -3 405 -3 405 -3 076 -3 076 -3 076 -3 076

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -335 099 -335 099 -336 470 -334 393 -333 589 -333 856

Sum bevilgninger drift, netto 314 238 316 153 308 350 305 007 302 726 300 748

Avskrivinger 10 743 10 743 18 712 18 712 18 712 18 712

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 324 981 326 896 327 062 323 719 321 437 319 460

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -10 118 -8 203 -9 408 -10 674 -12 151 -14 396

Renteinntekter -3 102 -2 902 -1 902 -1 902 -1 902 -1 902

Utbytter -700 -2 500 -1 400 -1 400 -1 400 -1 400

Renteutgifter 13 424 12 332 11 693 11 840 12 422 13 042

Avdrag på lån 20 860 16 860 17 500 18 111 18 413 19 300

NETTO FINANSUTGIFTER 30 482 23 790 25 891 26 649 27 532 29 041

Motpost avskrivinger -10 694 -10 694 -18 698 -18 698 -18 698 -18 698

NETTO DRIFTSRESULTAT 9 670 4 893 -2 214 -2 724 -3 318 -4 054

Overføring til investering 280

Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond -3 476 -3 476 -2 680 -2 760 -2 040 -2 010

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -6 194 -6 194 3 679 5 484 5 358 6 064

Dekning av tidligere års merforbruk 4 497 1 215

SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO 

DRIFTSRESULTAT -9 670 -4 893 2 214 2 724 3 318 4 054

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 0 0 0 0 0 0

 Økonomiplan

Tall i hele 1000 kr. Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Politikk og sentraladministrasjon 25 107 25 575 24 139 24 124 24 276 24 114

Oppvekst og kultur 108 936 107 958 99 157 96 935 95 200 93 611

Helse og omsorg 162 887 160 779 157 583 157 670 157 672 157 303

Eiendom og samfunn 25 296 25 232 24 073 22 799 22 819 22 992

Finans -322 226 -319 544 -304 951 -301 528 -299 967 -298 019

Sum fordelt 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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12.4 Bevilgningsoversikt investeringer 

 

  

12.5 Oversikt over foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden 2021-2024: 

 

 

Opprinnelig 

budsjett

Justert budsjett Budsjett

2020 2020 2021 2022 2023 2024

Investeringer i varige driftsmidler 85 431 81 192 28 615 11 139 32 513 41 069

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 400 1 400 1 450 1 500 1 550 1 600

Utlån av egne midler 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Avdrag på lån 3 500 3 500 5 000 0 0 0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 115 331 111 092 60 065 37 639 59 063 67 669

Kompensasjon for merverdiavgift -6 762 -7 219 -3 282 -2 025 -6 300 -8 011

Tilskudd fra andre -400 -813 -5 886 0 0 0

Salg av varige driftsmidler -76 150 -63 685 -700 0 0 -3 000

Salg av finansielle anleggsmidler

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -3 500 -3 500 -5 000 0 0 0

Bruk av lån -31 798 -56 216 -43 748 -34 114 -51 213 -55 058

SUM INVESTERINGSINNTEKTER -118 611 -131 433 -58 615 -36 139 -57 513 -66 069

Overføring fra drift 0 280

Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -4 680 -8 400

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 1 400 1 400 -1 450 -1 500 -1 550 -1 600

Dekning av tidligere års udekket beløp -13 622

Sum overføringer fra drift og netto avsetninger -3 280 -20 342 -1 450 -1 500 -1 550 -1 600

Fremført til inndekning i senere år udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering                                                                                     

(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan

Budsjett

Til investeringer i anleggsmidler 28 615 11 139 32 513 41 069

Fordelt slik:

GENERELT

Prosjektering og byggledelse 886

POLITIKK OG ADMINSTRASJON

    150 WebSak + mobil sak/arkiv løsning 144 0 0 0

OPPVEKST OG KULTUR

    200 - *IKT Oppvekst 1 050 950 750 750

    250 Anno Museum - Dokumentasionssenter med fellesmagasin 700 0 0 0

    250 Innkjøp av utstyr til BUA (Barn-Unge-Aktivitet og BUA-

utstyrsordningen) 125 63 63 63

    242 Utbedring lekeplassgjerde, Møllerbakken bhg 219 0 0 0

HELSE OG OMSORG

    314 Kombidampere Solheim, Trygg/Sandbo og hovedkjøkken NOS 625 0 0 0

    360 Utskifting av biler i hjemmetjenesten 0 450 450 450

    362 Investeringskostnad for velferdsteknologisk plattform 739 0 0 0

Investeringsbudsjett              (tall i hele 1000 kr) Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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12.6 Beskrivelser av foreslåtte investeringer 2021-2024: 

  

Politikk og sentraladministrasjon: 

 150 WebSak + mobil sak/arkiv løsning 

I samråd med de HIKT kommunene som har Acos WebSak har vi fått et felles tilbud på 

WebSak+. Dette gjelder for kommunene Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal slik at vi 

kan utnytte oss av stordriftsfordeler både på kostnad, kompetanse og deling. WebSak+ er en 

modul som forenkler grensesnitt for saksbehandling via WebSak. Den legger også til rette for 

bruk via mobile enheter som mobil og nettbrett. Dette kan gi en effektivisering på flere 

områder. Den støtter også integrasjon mot Teams som kan bidra til bedre dokumentfangst. 

Budsjett

EIENDOM OG SAMFUNN

    650/797 AP/SV/SP *Bygge/kjøpe boliger for utleie 3 000 0 0 0

    640/5025 Fullføre prosjekt for anskaffelse av maskinelt utstyr, 

renholdsavdelingen 125 0 0 0

    650 Forprosjekt utvikling av Bankbygget 2020 0 250 0 0

    650 Gatelys på strekningen mellom Båthavna og Bunesvegen 2020 0 300 0 0

    650 Oppgradering av Sentrumsvegen, Sand 2020 500 2 500 0 0

    650 Vegplan 2021 - Fast dekke grusparkering Sand v/ Sand gml 

kommunehus 2020 563 0 0 0

    650/5097 Ny kommunal veg, Sand sentrum - nytt utbyggingsområde 

2020 4 792 0 0 0

    650/813 Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 2020- 

2021 725 0 0 0

    680 Skisseprosjekt Ny brannstasjon 2020 0 250 0 0

    650 - Molok avfallsløsning Mosebo/borettslaget 150 0 0 0

    650 Adgangskontroll flere bygg 438 0 0 0

    650 Fortau Herredsvegen 0 438 0 0

    650 Gittervegg kjøkken Mosebo 125 0 0 0

    650 kjølerom Milepelen Hotell & vertshus - med Enøk løsning 513 0 0 0

    650 Ny bil til driftavd. 438 0 0 0

    650 Ombygging kulturhus Milepelen 625 0 0 0

    650 Utskifting av automatikk tekniske anlegg skolene i Mo 0 525 0 0

    650-Enøk Styring av hovedpumper basseng 250 0 0 0

    650/5032 Oppgradering gatelysanlegg 2021-2022 1 300 1 300 0 0

    650/5070 *Opparbeiding gårdsrom mellom kommunehuset og Odal 

sparebank 2020 4 000 0 0 0

    681 Utskiftning feierbil 450 0 0 0

    600 Trafikksikkerhetstiltak finansiert av Odal vind AS jf 

kommuneavtale 5 886 0 0 0

    650/5034 *Sentrumsprosjekt  - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot 

sjøen 2020 250 0 0 0

    650 Oppgradering Midtfløy kommunehuset 0 2 808 0 0

    650 Tilrettelegge byggeklar tomt Granerud 0 1 306 0 0

    600 Gardvik boligområde Del 2 0 0 0 8 556

    650 Ny barnehage i Mo 2023-2024 0 0 31 250 31 250

Investeringsbudsjett              (tall i hele 1000 kr) Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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Oppvekst og kultur: 

 200 - *IKT Oppvekst 2020 

Investeringsbehovene innenfor IKT i barnehagene og skolene er samlet i et investeringstiltak. 

Tiltaket omfatter rullering av iPader i barnehagene og skolene, rullering av PCer i 

ungdomsskolen, behov for utstyr ifm. funksjonalitet i nytt oppvekstadministrativt system og 

rullering av digitale enheter for ansatte. 

 250 Anno Museum - Dokumentasionssenter med fellesmagasin 

Det er søkt byggetilskudd med alternativt kjøp av aksjer. 

Det innstilles i egen sak på kjøp av aksjer i nytt dokementasionssenter beliggende på Elverum. 

 250 Innkjøp av utstyr til BUA (Barn-Unge-Aktivitet og BUA-utstyrsordningen) 

BUA står for Barn-Unge-Aktivitet og BUA-utstyrsordningen og er en utlånsordning for alle. 

Kommunen har fått tilskudd fra Bufetat for å etablere en BUA- løsning i Nord-Odal. Det jobbes 

med å finne plassering. Tilskuddet vil derimot ikke være nok i seg selv for å etablere en slik 

ordning. Summen her er i tillegg til det tilskuddet kommunen har fått for etablere ordningen. 

Det legges opp til at BUA etableres, og utvides over tid. 

 242 Utbedring lekeplassgjerde, Møllerbakken bhg 

Behovet er meldt i 2018 og 2019, og lagt inn i handlingsplan for 2019/2020. Gjerdet er per nå 

ikke utbedret. 

Helse og omsorg: 

 314 Kombidampere Solheim, Trygg/Sandbo og hovedkjøkken NOS 

Det er behov for 3 nye kombidampere. 

Solheim har hatt en langvarig utfordring med at brukere kommer inn på kjøkken og det trengs 

sikring mot skader samt at vi vil få en raskere og bedre løsning etter dagens standard. Ny ovn 

vil monteres på egnet rom som ikke brukerne har tilgang på. 

Trygghetsbolig vil få montert kombidamper inne på sitt kjøkken. Denne kan da brukes av både 

Trygg og Sandbo. Dette vil da gjøre at kjøkkenet ikke trenger bemanning på helg samt at 

revarming vil foregå trygt etter HACCP(trygg mat) prinsippet. 

Hovedkjøkken NOS: Har i dag en 10 GN(rister) ovn som er 20 år denne er tilkoblet nødstrøm. 

Det bør oppgraderes til 20 GN så vi er rustet til eventuelle strømbrudd samt at vi har ett økt 

behov i hverdagen, da mye av vår produksjon tar plass og det er ikke dagens ovn utformet for. 

 360 Utskifting av biler i hjemmetjenesten 

Hjemmetjenesten har biler som er 5 år. Serviceavtalen går ut. og garanti går ut 1 mars 2021. 

Det er ønskelig å øke fra 8 til 9 biler pga økt pasientantall og behov for ekstra kjøreruten. 

Det må ut på anbud. 

Det er ikke moms på innkjøp. Differanse på anslått innkjøpspris etter fratrekk av innbytte på 

1.8 millioner. 

 362 Investeringskostnad for velferdsteknologisk plattform 

Det er ett HIKT prosjekt for å etablere en velferdsteknologisk plattform for alt fra 

trygghetsalarmer til signalanlegg ved sykehjemmene. Dette vil gi sikrere tjenester for alle tiltak 

som er og kommer innen pleie og omsorg. 

Da det kun er plattformen som ligger i dette prosjektet- vil det ved anskaffelse av ulike 

teknologi påløpe nye kostnader. 

Solheim sykehjem trenger kabling og terminering av datapunkter i eksisterende patchpanel og 
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utebpåliggende kontakter ved de trådløse senderne. Arbeidet foreslås utført i samarbeid med 

HIKT slik at de trådløse blir satt i drift mens det er lift på stedet. 

Tilbudet gjelder forutsatt at vi blir hindret minst mulig i arbeidet med liften i de store salene 

og at samarbeidet med HIKT går greit. 

Tilbud kr 51.374 inkl mva 

I tillegg etter HIKT sin anbefaling: 

* 21054 - Standard 24 porter med PoE - Forskuddsleie 12800,- 

* 81044 - Trådløst aksesspunkt standard (Aruba 305) Årlig leie 1880,- (PR STK) 

Eiendom og samfunn: 

 AP/SP/SV 650/797 *Bygge/kjøpe boliger for utleie 2020 

Videreført, men justert tiltak fra opprinnelig økonomiplanen. Det er forutsatt 3 boenheter i 

2020 og 1 boenhet i 2021. 

 640/5025 Fullføre prosjekt for anskaffelse av maskinelt utstyr, renholdsavdelingen 

Siste år i et 4-årig prosjekt for anskaffelse av maskinelt utstyr. Øker effektiviteten, reduserer 

faren ved tungt arbeid/belastningsskader. Levetid for gulvbelegg øker. 2021 er siste år i 

prosjektperioden. 

 650 Forprosjekt utvikling av Bankbygget 2020 

Det foreslås oppstart av skisseprosjekt for å planlegge bruk og søke bruksendring av 

Bankbygget. Alternativ er å selge bygget. 

 650 Gatelys på strekningen mellom Båthavna og Bunesvegen 2020 

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. Tiltaket lå opprinnelig i inne i 2019, ble vedtatt å flytte det til 2022. 

 650 Oppgradering av Sentrumsvegen, Sand 2020 

Hovedgata i Sand, Sentrumsvegen er slitt. Det bør gjøres en runde med konsulent for å se på 

tiltak på belysning, dekker, parkering, beplantning osv. Prosjektet må også sees i sammenheng 

med ferdigstillelse av Samling og etablering av torg foran området. Prosjektet var opprinnelig 

tenkt over 2 år med planlegging i 2020 og gjennomføring i 2021. Det foreslås å utsette dette til 

2021. 

 650 Vegplan 2021 - Fast dekke grusparkering Sand v/ Sand gml kommunehus 2020 

Parkering mellom Sand gamle kommunehus og Milepelen skal få fast dekke og oppmerking i 

hht. vegvedlikeholdsplan i 2021. 

 650/5097 Ny kommunal veg, Sand sentrum - nytt utbyggingsområde 2020 

Refinansiering i 2020, samt økt kostnadsramme 2021 på kr 4,792 mill. Reguleringsplan for 

sentrum regulerer ny adkomstgate til utbyggingsområdet på Sandsjordet. Adkomstgaten er 

regulert til offentlig formål (kommunal veg), og det er i økonomiplanen avsatt midler til 

prosjektering og bygging av gaten. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til 

utbyggingsavtale mellom Nord-Odal kommune og grunneier Bjarne Sand, der kommunen står 

for kostnaden ved opparbeiding av adkomstgaten. Utbyggingsavtalen skal godkjennes av 
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kommunestyret. 

Prosjektet har blitt forskjøvet og det er nå lagt inn midler til prosjektering og anleggsveg i 

2020. og midler til selve utbyggingen i 2021. Beløpet er estimert og usikkert, og vil først få en 

kvalitetsheving når anlegget er prosjektert og tiltaket har vært på anbud. 

 650/813 Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 2020- 2021 

Forprosjekt ble gjennomført i 2017.Tiltak utsatt i budsjett 2018 og 2019. Det ble bevilget noe 

penger i 2020 budsjett men kun til å ta det mest prekære. Det gjenstår å få skiftet ut 7 

styringsenheter på tekniske anlegg Sandbo/NOS. NOS og Sandbo har felles SD-anlegg som 

kommuniserer med automatikken på de tekniske anleggene. 

Forventet levetid på disse komponentene er ca. 15 år. De styringsenheter som sitter der i dag 

er 16 år gamle og produseres ikke lenger. Dersom de havarerer kan man få lengre stopp i 

varme- og ventilasjon, da det er tidkrevende å programmere og regulere inn nye 

styringsenheter. 

 680 Skisseprosjekt Ny brannstasjon 2020 

Utarbeide mulighetsanalyse for ny brannstasjon inkludert avklaring av ev. anbudsprosess og 

behovsanalyse. 

 650 - Molok avfallsløsning Mosebo/borettslaget 

Det er ønskelig med nedgravd avfallsløsning (Molok) ved Mosebo. Det står ei søppelbod der i 

dag som er felles med Engvegen borettslag og Mosebo. Denne blir det en del lukt og 

forsøpling ifra og ligger slik til at den er skjemmende for området. Å lage nedgravd løsning vil 

gjøre mye for ryddighet i området i tillegg til å løse lukt og forsøplingsproblem. Borettslaget 

ønsker å være med på en deling av utgifter ved etablering av en slik løsning. Dette tar beløp 

høyde for, dvs. det budsjetteres kun for den kommunale andelen. Det er også lagt inn noe i 

prosjektet på oppretting av teleskader p-plass Mosebo. 

 650 Adgangskontroll flere bygg 

Kommunen har flere system på adgangskontroll og levetid på disse systemene viser seg å 

være 10 til 15 år. 

-Skolene i Mo har ett system med kortlesere og urstyring av ytterdører. dette systemet er fra 

2008. 

- Kommunehuset har ett system med kortlesere og urstyring av ytterdører. dette systemet er 

fra 2010. 

- Idrettshall har ett system med kortlesere og urstyring av ytterdører. dette systemet er fra 

2009. 

Dette er de 3 systemer som er modne for utskifting i første omgang., alle 3 er i ferd med å 

bryte sammen og vil gi oss utfordringer dersom vi mister kommunikasjon med dører på disse 

byggene. Tanken er å samkjøre disse nå så man får samme system på disse byggene. 

 650 Fortau Herredsvegen 

Gangfeltet langs herredsvegen har dårlig grunnarbeid og det er behov for å gjøre dette på 

nytt. Dette er trafikkfarlig for syklende og gående, og det er nedsatt fremkommelighet 

grunnet løse asfaltmasser, kuler og dumper. Dette er også et tiltak for å øke attraktiviteten i 

sentrum. Det ser ikke bra slik det er i dag. Det er også behov for å markere gangfelt bedre 

samtidig. 

 650 Gittervegg kjøkken Mosebo 

Krav om å avgrense kjøkkenområde fra storstue for å opprettholde hygienekrav rundt 

kjøkkendrift. Løsning lik det som er gjennomført på Sandbo i 2018. 
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 650 kjølerom Milepelen Hotell & vertshus - med Enøk løsning 

Det er ved befaring sammen med kjølemontør gjort vurderinger av Kjølerom/fryserom kjøkken 

Milepelen Hotell. Fryserom har gjennomslag som medfører fukt og mugg på yttersiden. 

Kjølerom har fuktproblemer og slitte overflater som vanskeliggjør renhold. I tillegg er 

kjølemaskiner godt over normal levetid. Risiko ved å vente for lenge med dette tiltaket er 

driftsstans på kjølemaskiner og fare for kjøkkenstenging ved Hotellet. I tillegg er overflater i 

kjølerom vanskelig å holde rene i forhold til krav til rene overflater. Sum er demontering av 

maskiner og riving av rommene og montering av nye veggellementer/maskiner/inventar. 

Dette tiltaket har varmegjenvinning og nyttiggjør ca. 27 000 Kw/t årlig til 

varmtvannsproduksjon ved Hotellet. 

 650 Ny bil til driftavd. 

Bil til vedlikeholdsgruppa - En Ford Transit 2006 modell er klar for utskifting. bilen er nå 14 år 

gammel og begynner å få en del rustskader og reparasjonskostnader. Av praktiske årsaker er 

det bil i samme størrelse det er behov for. 

 650 Ombygging kulturhus Milepelen 

I 2016 ble vestibyle og galleri 1 etg. Milepelen kulturhus bygget om for midlertidig lokalisering 

av bibliotek. Nå som biblioteket har flyttet inn i Samling er det behov for å bygge om disse 2 

rommene slik at de kan brukes til kulturarrangement og utleie. Det er priset en endring som 

gir 2 separate rom til utleie men som også kan åpnes slik at det blir ett større lokale ved 

behov. Dette krever nye løsninger på lyddemping, rømningsforhold, ventilasjon og adkomst i 

lokalene. I tillegg er lokalene slitte og har behov for maling, nytt golvbelegg og ny belysning. 

Konsekvens av å ikke gjøre denne ombyggingen er at det vil begrense kulturaktivitet og 

utleiemuligheter/inntekter. 

 650 Utskifting av automatikk tekniske anlegg skolene i Mo 

Tekniske anlegg som ventilasjon og varme styres av automatikk (Regulatorer). Automatikken 

regulerer anleggene i forhold til utetemperatur, romtemperatur osv. Regulatorene 

kommuniserer med SD-anlegg slik at vi kan overvåke anleggene via pc og få ett raskt overblikk 

på uregelmessigheter i driften. Regulatorer har en levetid på ca. 15 år og det er begrensninger 

i hva vi kan ta ut av informasjon mot SD- anleggene mot hva nye regulatorer gjør. Vi har 6 

eldre (prod. år 2002 og 2008) som vi ønsker å bytte ut for å bedre kommunikasjon med SD- 

anlegget (nytt i 2019) og som forebyggende i forhold til lengre driftsstopp på varme og 

ventilasjon. 

 650-Enøk Styring av hovedpumper basseng 

2 kraftige sirkulasjonspumper veksler på å sirkulere bassengvann med ca. 30 m3 i timen. Det 

er krav i Bassengforskriften om sirkulasjonsmengde på 2 m3 pr. badene pr. time når basseng 

er i bruk. Bassenget brukes ca. 30 timer i uka og det gir oss mulighet til å redusere 

sirkulasjonsmengde og energibruk ca. 140 timer i uka. 

Pumpenes alder og tilstand tilsier at de nå også bør byttes ut (anslag kr 60 000 pr. pumpe), og 

det er behov for frekvensomformere + tilknytning til eksisterende SD-anlegg for å få til styring 

av sirkulasjonsmengde. 

 650/5032 Oppgradering gatelysanlegg 2021-2022 

Oppgradering av gatelysanlegg ble påbegynt i 2018 med montering av nye målerskap. Det var 

nytt offentlig krav om strømmåler på veglysanlegg som utløste tiltaket. Trinn 1 var målerskap i 

2018, Trinn 2 er utskifting av armaturer. 

I 2015 sluttet produksjon av HQL pærer og vi er derfor på overtid med behov for å skifte ut 
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armaturer som kun tar denne type pære. Nord-Odal har 331 stk. HQL armaturer som bør 

byttes ut i nær framtid. I dialog med Eidsiva har det kommet frem at de ønsker å legge deler 

av sitt strømnett Sagstuhamna og prestberget i bakken, og fjerne sine trestolper. Prosjektet 

har blitt satt på vent i budsjettprosesser fra 2019 og legges derfor inn på nytt nå i 2021 og 

2022. Gamle pærer avtar i styrke og det er nå ett fåtall av de som lyser ned til bakkeplan. Det 

oppstår også en del feil på dagens gatelysanlegg grunnet gamle armaturer+ vi har snart ikke 

flere HQL pærer på lager. 

 650/5070 *Opparbeiding gårdsrom mellom kommunehuset og Odal sparebank 2020 

Tiltak utsatt fra 2019. Området mellom kommunehuset, Samling og bankbygget må 

opparbeides til parkeringsareal med grøntareal, beplantning, avfallsløsning og belysning. Må 

gjennomføres når Herredshuset er revet. Kostnadsoverslag usikkert inntil anbud avholdt. 

Opprinnelig kostnadsramme 4, 6 millioner i 2019. Av dette forventes brukt 0,6 i 2019. Det er 

derfor behov for refinansiering av 4 millioner. 

 681 Utskiftning feierbil 

Isuzu D-max 8 år, byttes ut mens det er verdi i bilen og iht utskiftningplan. 

 600 Trafikksikkerhetstiltak finansiert av Odal vind AS jf kommuneavtale 

Tiltaket er i sin helhet finansiert gjennom kommuneavtalen. Hvilke tiltak som skal prioriteres 

blir fremmet i egen sak. Beløpet på 5 000 000 er indeksregulert i henhold til avtalen fram til 

september i år. Beløpet vil øke noe avhengig av utviklingen i KPI fram til neste år. 

 650/5034 *Sentrumsprosjekt - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot sjøen 2020 

Tiltaket gjelder videreføring av sentrumsprosjektet, og omfatter blant annet tiltak for å få i 

stand en badeplass med badeinstallasjoner i Sand sentrum. Problemet med glasskår på 

eksisterende badeplass ser ikke ut til å løse seg, og ny plassering må etableres. I tillegg er det 

rom for noen andre mindre tiltak langs kjærlighetsstien, som benker, rydding av vegetasjon 

mv. 

 650 Oppgradering Midtfløy kommunehuset 

Tiltaket innebærer oppgradering av midtfløyen i 2. etasje tilsvarende det som er gjort i de 

øvrige kontorlokalene i etasjen. Kostnadsoverslaget er utarbeidet på grunnlag av erfaringstall 

fra tidligere arbeid. 

 650 Tilrettelegge byggeklar tomt Granerud 

Tiltaket innebærer opparbeiding av en ca 2900 kvm stor tomt på den nye delen av Granerud 

industriområde slik at den fremstår som byggeklar. Tiltenkt tomt er allerede noe opparbeidet, 

men det er behov for ytterligere masseavretting og planering. Vi har sett at tidligere 

interessenter har trukket seg pga usikkerhet rundt opparbeidingskostnader. En byggeklar tomt 

vil være enklere å selge. Når først en virksomhet går i gang med etablering på området, har vi 

tro på interessen for øvrige tomter øker. 

 600 Gardvik boligområde Del 2 

Det er nå opparbeidet 15 tomter i det nylige regulerte utvidelsen av boligområde i 

Gardvikåsen. Av disse 15 er 3 solgt og 8 reservert. Det bør derfor planlegges å opparbeide 

neste delområde på 6 tomter i planperioden. 

 650 Ny barnehage i Mo 2023-2024 

Det er etablert brakker for ansatte ved eksisterende Mo barnehage frem til ny barnehage er 

klar, slik at avvikene på HMS-siden blir lukket også i byggeperioden. 

Det er nødvendig å redusere kostnadsrammen. Den nye rammen settes til 56 mill. Dette er 

med brakke, utstyr og bygging. 
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12.7 Ikke valgte driftstiltak 2021-2023: 

 

Budsjett

    150- Medfinansiering av forskningssenter 0 133 133 133

    163 - Sand Kirke 110 0 0 0

    163- Driftstilskudd økning av prisvekst og lønnsvekst til Odal 

kirkelige fellesråd 65 65 65 65

    163- Mo Kirke 350 0 0 0

    163: Redusere årlig overføring til Odal kirkelige fellesråd -60 -60 -60 -60

    163- Trøftskogen kapell 130 0 0 0

    Prosjektleder,utredning skolestuktur 200 0 0 0

    211 - Montering av lekeutstyr, Sand sentralskole 100 0 0 0

    211/212/213 - Økt ledelsesressurs, grunnskole, assisterende 

rektorer 186 446 446 446

    244 - Oppvaskmaskin 40 0 0 0

    250 - BUA-koordinator (Barn-Unge-Aktivitet og BUA-

utstyrsordningen) 333 333 333 0

    250 - Åpen svømmehall 47 66 0 0

    300 Virksomhetsleder alt. 1 1 598 3 197 3 197 3 197

    300 Virksomhetsleder alt. 3 533 2 131 3 197 3 197

    312 Opprettelse av 3 stillinger som helsefagarbeidere på natt 

ved endret bruk av sykepleierkompetanse 214 214 214 214

    360 Videreføring av 40 % stilling for avansert geriatrisk 

sykepleier 328 328 328 328

    370 Oppstart av dagsenter 2020 ved trygghetsboligene 2020 204 410 410 410

    384 Økte bistandsbehov- ressurskrevende 769 769 769 769

    411 Stilling for spesialsykepleier psykisk helse barn/ungdom 706 706 706 706

    414 Ett årsverk helsesekretær 286 573 573 573

    430- beregning av sosialhjelp uten å ta med barnetrygd som 

inntekt 750 750 750 750

    450 Tilskudd Frivilligsentralen 193 193 193 193

    600 Egenandel bredbåndsutbygging resten av Nord-Odal 2020 0 2 250 2 250 0

    600 Etablering av Odal næringsfond 0 250 250 250

    600 Forskjøvet overføring kommuneskogen -700 0 0 0

    600 Gå ut av Visit Kongsvinger 0 -50 -50 -50

    600 Kompetanseheving lokalt næringsliv 50 0 0 0

    600 Markedsføring - Omdømmebygging 50 50 50 50

    600 Reguleringsendring Høgbråtan I (Uglevegen - kommunale 

utleieboliger) 0 0 400 0

    650 - Reasfaltering div. veger 300 300 0 0

    650  30 % stilling kommunale boliger 233 233 233 233

    650 Kjøp av gartnertjenester Sand Sentrum 2020 80 80 80 80

    650 Nedlegge Molensa som offentlig badeplass -15 -15 -15 -15

    650 vedlikeholdsplan veg 2020 Tømming av sandfang/spyling 

stikkrenner 2020 50 50 50 50

    680 Ny hjertestarter 20 0 0 0

    680 Nytt røykdykkerkamera 55 0 0 0

    810 Redusert rammetilskudd ved befolkningsnedgang jfr 

prognose (MMMM) 0 10 463 14 343 15 512

Ikke valgte driftstiltak                                         (tall i hele 

1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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12.8 Ikke valgte investeringstiltak 2021-2023: 

 

 

Budsjett

    250 Prosjekt Dagsturhytte 125 0 0 0

    255 Kulturhuset Milepelen - Nytt lyd og lys-anlegg (alt.1) v1 2 788 0 0 0

    255 Nytt lyd-anlegg m/streaming mulighet til konferanser (alt.2) 2 172 0 0 0

    250 Forprosjekt ny skole og barnehagestruktur 200 0 0 0

    AP/SP/SV Ny barnehage i Mo 2020 34 125 35 000 0 0

    Formannskap 650 5102 Møte ved Milepelen - aktivitetspark 2020 1 062 0 0 0

    Formannskap 650/5101 Folkehelseprosjekt etablering av utendørs 

treningsapparater 2020 600 0 0 0

    Formannskapet 650 Offentlig toalett v/Statlig sikra friluftsområde 

v/Milepelen 2020 500 0 0 0

    650 Omlegging av Magasinvegen - samlet avkjøring 2021 2020 625 0 0 0

    650 Utbedring av fv 181 Eidsvollsvegen 2020 0 2 000 0 0

    650 Vegplan 2021 - Fast dekke parkering TMM 2020 465 0 0 0

    650/5096 Gjerding mot utmark kommunale byggefelt 2020 437 0 0 0

    650 Kjølerom Milepelen Hotell & vertshus -Billigste løsning uten Enøk 400 0 0 0

    650 Påkostning Kommuneskogens hall Granerud 0 19 200 0 0

    600 Sikring av Ottdammen 825 0 0 0

Ikke valgte investeringstiltak                                                       

(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan

2021 2022 2023 2024
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