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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Nord-Odal kommunes kommunestyre vedtok «Planstrategi 2017 – 2020 med planprogram», i sak 
17/2018. Planstrategi gir oversikt over prioriteringer og planoppgaver for å møte kommunens utfordringer 
og muligheter. Nord-Odal kommunes kommunestyre vedtok i sak 43/2019 «Kommuneplanens 
samfunnsdel, 2019-2031». I planstrategi avdekkes planbehov innen helse og omsorg og at en helse- og 
omsorgsplan er en prioritert planoppgave. 

«Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023»  redegjør for at utfordringene vi ser i helse og omsorg. Helse- 
og omsorgstjenesten mangler viktige plandokumenter som helse- og omsorgsplan. I økonomiplan er det 
avsatt midler til plankonsulent  i 50 % stilling i perioden 2020-2023.  

I kommunestyrets vedtak i sak 70/20 av 14.09.20, ble det vedtatt å igangsette arbeidet med 
Kommunedelplan Helse og omsorg. Helse– og omsorgsplan for Nord-Odal kommune skal være en 
overordnet kommunedelplan. Planen skal inneholde nødvendig analyse og skal vise vei for utvikling av 
tjenestene på et overordnet nivå. Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om 
utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse- 
og omsorgstjeneste. 

 

1.2 Mål og hensikt for planarbeidet 

I  «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 2019-2023»  legger regjeringen vekt 
på at kommunene skal planlegge for å skape en bærekraftig samfunnsutvikling, sikre sosial rettferdighet 
og god folkehelse. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes også av 
levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst, utdanning, bo- og nærmiljø. Planlegging gir 
kommunen mulighet til å omfordele slike påvirkningsfaktorer. 

Illustrasjon 1: «Planlegging – et viktig verktøy for lokal bærekraft» 

 

Kilde:  Folkehelseinstituttet 
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1.3 Grunnlagsdokumentets innhold 

Et godt oversiktsdokument som gir den nødvendige kunnskapen om påvirkningsfaktorer, er et viktig 
grunnlag for planstrategien og planarbeidet i kommunen. Dersom kommunen ikke er bevisst på relevante 
påvirkningsfaktorer og hvordan disse fordeles i befolkningen, kan kommunen komme til å videreføre 
uheldige miljø- og samfunnsmessige forhold og dermed svekke den sosiale bærekraften. 
Kilde:  Folkehelseinstituttet  

Dette dokumentet gir oversikt over viktige utviklingstrekk og utfordringer for kommunen og er 
grunnlagsdokument for Nord-Odal kommunes Kommunedelplan Helse- og omsorg. 

Dokumentet belyser videre følgende tema: 

 Føringer 
 Kommunedata og utviklingstrekk; demografi, folkehelse og levekår 
 Om kommunens helse- og omsorgstjenester; Tjenesteforbruk i helse- og omsorgstjenesene i 

kommunen 
 Driftsutgifter 
 Boliger 
 Frivillighet 

Dokumentet tar også for seg kommunens fem strategiske satsingsområder, vedtatt gjennom 
kommuneplanens samfunnsdel.  

 Kompetanse og næringsutvikling 
 Levende og attraktive tettsteder 
 Mangfold og inkludering 
 Livsmestring hele livet 
 Sikker, effektiv og bærekraftig kommune 
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2 Føringer 
 

2.1 Om føringer 

Kommunen skal følge nasjonale og regionale forventninger og planstrategier. 

Statlige føringer i form av lovverk, stortingsmeldinger og veiledere, samt føringer i regionalt og 
kommunalt planverk, gir rammer for kommunens planarbeid. 

Illustrasjon 2: «Overordnede retningslinjer og føringer for kommuneplan» 

 

 

2.2 Nasjonale føringer 

Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet, jfr. plan- og bygningslovens § 6-1. 
Disse skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. 

I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 2019 -2023»  redegjøres det for at 
regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at planleggingen i 
fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i hele landet. Samtidig 
styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og kommunene 
får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen ønsker at regional og lokal 
samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar.  

I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 2019 -2023» legger regjeringen videre 

vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
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 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning  

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
 Å skape et trygt samfunn for alle  

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det 
gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste 
verktøy. 

Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at 
befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. 

Det er flere sentrale dokumenter, utarbeidet av regjering eller storting, som er førende for den 
kommunale helse om omsorgstjenesten. 

Sentrale dokumenter er blant annet følgende: 

Nasjonale planer og strategier 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 
 Alle trenger et trygt hjem - Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021 - 2024) 
 Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015 - 2020) 
 ...Og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005 - 

2015) 
 Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 
 NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
 Omsorg 2020 - Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 - 2020 Saksbehandling av tjenester etter 

helse- og omsorgsloven «Vi – de pårørende», Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan. 
 Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar 

hjemmetjenester, "God og riktig mat hele livet" 
 Nasjonal veileder. Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 
 Nasjonal faglig retningslinje. Demens 
 Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020  
 Nasjonal kreftstrategi 2018-2022, "Leve med kreft" 
 Pakkeforløp for kreft 

Stortingsmeldinger 

 Stortingsmelding nr. 47 (2008 - 2009) Samhandlingsreformen 
 Stortingsmelding nr. 16 (2010 - 2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 - 2015) 
 Stortingsmelding nr. 10 (2012 - 2013) God kvalitet - trygge tjenester - kvalitet og pasientsikkerhet 

i helse- og omsorgstjenesten 
 Stortingsmelding nr. 24 (2019 –2020) Melding til Stortinget Lindrende behandling og omsorg, «Vi 

skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve». 
 Stortingsmelding nr. 29 (2012 - 2013) Morgendagens omsorg 

 Stortingsmelding nr. 34 (2012 - 2013) Folkehelsemeldingen - god helse - felles ansvar 
 Stortingsmelding nr. 26 (2014 - 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet 
 Stortingsmelding nr. 15 (2017 - 2018) Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre 
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 Stortingsmelding nr. 10 (2018 - 2019) Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig - Den statlege 
frivilligheitspolitikken 

 

Lovverket er også førende for hva som skal gjøres i helse- og omsorgstjenesten. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester har følgende formål:  

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne  

2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og like-stilling og 
forebygge sosiale problemer  

3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse 
i fellesskap med andre  

4. Sikre kvalitet i tjenestetilbudet og et likeverdig tjenestetilbud  

5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er 
tilpasset den enkeltes behov  

6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet  

7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig 

Kilde: Veileder for saksbehandling - Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første ledd nr. 
6,3-6 og 3-8 

 
 

2.21 FNs bærekraftmål 

FNs bærekraftsmål skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 
sivilsamfunn. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. 
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Illustrasjon 3: «FNs bærekraftsmål» 

 

Norge har sluttet seg til FNs 17 bærekraftmål. Regjeringen har bestemt at målene skal være det politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del 
av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og 
sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en 
felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene.  

Kilde:  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 

 

2.22 Sentrale nasjonale reformer, strategier og program 

2.221 «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre  

Regjeringen la 4. mai 2018 fram «St.meld. nr. 15 (2017-2018), Leve hele livet – en kvalitetsreform for 
eldre». Stortingsmeldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018. 
Målgruppen for reformen er alle over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon. 
Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer 
aldersvennlig samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. De  fem innsatsområdene er: 

1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og felleskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
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5. Sammenheng i tjenestene 

Overordnet skal reformen bidra til: 

 Flere gode leveår 
 Pårørende som ikke blir utslitt 
 Ansatte som trives på jobben og får brukt sin kompetanse   

Kommunal planlegging blir et sentralt virkemiddel i arbeidet, og det skal derfor legges til rette for 
kommunal samfunnsplanlegging, herunder planlegging av helse- og omsorgstjenester. Det forutsettes at 
kommunene gjennom politisk behandling tar stilling til forslagene i reformen og implementering av 
reformen lokalt.  Ettersom reformen i stor grad handler om å endre praksis og bidra til omstilling og 
kvalitetsutvikling av ordinær virksomhet, legges til grunn at kommuner og helseforetak selv kan foreta 
nødvendige omprioriteringer innenfor egen drift og økonomiske rammer. 

 

2.222 «Samhandlingsreformen» – Rett behandling - på rett sted - til rett tid 

Regjeringen la i juni 2009 fram "St.meld. nr. 47 (2008–2009), Samhandlingsreformen». 
Samhandlingsreformen er en reform av helse- og sosialtjenestene i Norge. Kommunene fikk fra 1.januar 
2012 ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal 
leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlige sykehus.  
Et viktig grep i reformen har vært å etablere virkemidler som gir spesialisthelsetjenesten og kommunene 
økonomiske insentiver til å samarbeide. Samtidig skal det satses mer på helsefremmende arbeid, både i 
helse- og omsorgstjenesten og rettet mot arbeidsliv, skole og barnehage.  

Folkehelseloven gir også kommunene et tydelig ansvar for befolkningens helse. Dette betyr at 
kommunene må skaffe seg oversikt over helsetilstanden til kommunens innbyggere, fastsette mål og 
strategier for å møte lokale folkehelseutfordringer, samt iverksette nødvendige tiltak i egen kommune. 

I forbindelse med samhandlingsreformen ble statens overføringer til kommunene økt noe, og kommunen 
ble oppfordret til å forberede seg på reformen og det ansvaret den medfører.  

Reformens mest sentrale virkemidler er: 

 økt innsats på folkehelsearbeid og forebygging i helse- og omsorgstjenesten 
 lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak 
 kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 
 kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter 
 ny kommunal plikt til å tilby døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp 

Reformen krever bevisst endringsarbeid i kommuner relatert til pasientenes helsetjeneste. Kommunene 
kartlegger, vurderer og behandler pasienter, der dette tidligere var en del av spesialisthelsetjenesten. 
Spesialisthelsetjenesten har primært fokus på akutt helsehjelp og forverring av helsetilstanden. 
Konsekvens av dette er tidlig utskriving av pasienter fra sykehus og hjem/sykehjem. Studier viser økt re- 
Innleggelser hos pasienter som er meldt utskrivningsklare til kommunen.  Dette medfører blant annet økt 
belastning med flere henvisninger og større og flere oppgaver for primærhelsetjenesten.   
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Kommunen har et økt ansvar for pasienter med sammensatte og komplekse helseproblemer i alle 
aldersgrupper; barn og unge, voksne,  yngre eldre og de eldste. Dette er en gruppe pasienter som har et 
omfattende helsebehov  som krever avanserte medisinske prosedyrer, samt vurdering og oppfølging av 
helseproblemer. Kommunen må nå ha spesialkompetanse for å ivareta disse pasientene. Det blir flere 
hjemmeboende pasienter i ustabil sykdomsfase,som krever rask identifisering av forverring og 
igangsetting av nødvendige tiltak. Som eksempel ved forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom, 
(KOLS) , avansert smertebehandling, kreftbehandling, hjertesvikt og psykisk sykdom. Det er flere 
pasientsituasjoner som krever helsehjelp fra ulike helseprofesjoner og aktører samtidig. Det er også en 
forventing til at kommunen skal følge opp rehabilitering til disse pasientene, pakkeforløp og ha 
koordinatorrolle blant annet innen kreft og demensomsorg. 

Utfordringene er nasjonale men speiler også situasjonen for helsetjenestene i Nord-Odal kommune. 
Situasjonen innebærer økende krav til kommunal differensiering og spesialisering av tjenestene. Nord-
Odal kommune har per i dag ikke opprettet koordinatorfunksjon innen kreft og demensomsorg. 

I distriktskommunene er det for flere pasientgrupper besværlig med lang geografisk avstand til 
spesialisthelsetjenesten. Det er ingen ukjent problemstilling at enkelte pasienter lever med et udekket 
behov for helsehjelp, grunnet avstand til tilbud, økonomi/kostnader eller ventetid. Dette krever at 
kommunen jobber svært fleksibelt og med stor mobilitet i forbindelse med at behandling og oppfølging 
rundt den enkelte, samtidig som kommunen får en avgjørende rolle i behandling. 

 

2.223 «Nasjonalt velferdsteknologiprogram» 

Bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. 
Erfaringer viser at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene. 

«Nasjonalt velferdsteknologiprogram» inngår i Omsorgsplan 2020, og er del av et helhetlig arbeid for å 
skape bedre og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Programmet er et samarbeid mellom KS, 
Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk 
velferdsteknologi. 

Ca 340 kommuner er med i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger.  

Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter 
innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. 

2.2231 Implementering a velferdsteknologi i Nord-Odal kommune 

Pilotprosjektet «Trygg hverdag i eget hjem» startet opp i 2015. Det var et samarbeid mellom kommunene 
Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Våler. Prosjektet ble finansiert av 
Fylkesmannen. Hovedmålet var å kartlegge og prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger som gjør at 
personer med demens kan bo lengre hjemme i egen bolig. Resultatmålet ble å finne fram til 
velferdsteknologiske løsninger som kommunene kunne videreføre og etablere i sine tjenester.  
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Pilotprosjektet resulterte i økt trygghet, mestring og livskvalitet for den enkelte bruker, samt enklere 
arbeidshverdag for de ansatte. De mest vellykkede løsningene som ble utprøvd, var elektronisk 
medisindispenser, dosett med alarmfunksjon og trygghetsalarm med GPS.   

Fra og med 2017 ble videreføring av tilskudd innvilget gjennom Fylkesmannen og Helsedirektoratet.  

Kommunen har foretatt kartlegging av brukernes behov og ansattes arbeidshverdag i forbindelse med 
implementering av velferdsteknologi. Kartleggingen tydeliggjør behov for å se velferdsteknologi og 
hverdagsmestring i sammenheng. Målet for velferdsteknologi understøtter perspektivet om 
hverdagsmestring for å oppnå økt selvstendighet, trygghet, mestring og verdighet hos den enkelte bruker. 

For å videreutvikle tjenestene etter prosjektslutt, har kommunene samarbeidet om mål og strategier i tre 
perspektiver;  

 Brukerperspektivet – Brukere som mottar tjenester og som suppleres av velferdsteknologi som 
understøtter trygghet og mestringsevne.  

 Ansattperspektivet - De ansatte benytter velferdsteknologi som supplement i sitt daglige virke.  
 Økonomiperspektivet – Kommunene benytter velferdsteknologi som bidrar til god 

ressursutnyttelse og effektive tjenester.  

Målgruppen ble utvidet til å gjelde flere brukere enn kun eldre med demens, da det ble oppdaget i 
pilotprosjektet at det var vanskelig å finne aktuelle og mange nok brukere. I tillegg er det flere yngre 
brukere med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske lidelser som vil kunne nyttiggjøre seg av 
velferdsteknologi. I tillegg til brukere som mottar hjemmesykepleie, vil dette også innbefatte brukere 
innen eksempelvis rus- og psykiatri, miljøarbeidertjenesten/boveiledertjenesten og 
rehabiliteringstjenesten. Det kan også innbefatte brukere med nylig oppdaget behov og som ikke mottar 
øvrige tjenester fra kommunen.  

2.224 «Vi – de pårørende», Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 
 

Regjeringen lanserer "Pårørendestrategien" . Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Mange 
har store belastninger, og flere opplever at de ikke blir sett eller hørt. Regjeringens pårørendestrategi, skal 
bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og at de kan leve gode liv. 

Ulønnet innsats fra pårørende er beregnet til å utgjøre 136.000 årsverk. Kommunale omsorgstjenester 
utgjør om lag 142.000 årsverk. 

I arbeidet med pårørendestrategien er det hentet inn innspill fra flere, deriblant bruker- og 
pårørendeorganisasjoner. 

Pårørendestrategien har tre hovedmål: 

 Anerkjenne pårørende som en ressurs. 
 God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og 

kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid. 
 Ingen barn skal måtte ta omsorgsansvar for familie eller andre. 

Siden 2010 har helsepersonelloven pålagt helsepersonell å bidra til å ta vare på  mindreårige barn som er 
pårørende. Det trengs oppdatert informasjon om hvordan disse barna følges opp. Som en del av 
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oppfølgingen av strategien vil regjeringen derfor hente inn informasjon om hvilke tiltak som er satt i verk i 
helse- og omsorgstjenesten for barn som pårørende. 

Pårørendestrategien fastsetter seks innsatsområder med tilhørende tiltak. 

 Tidlig identifisering og ivaretakelse av pårørende. 
 Bedre informasjon, opplæring og veiledning. 
 Forutsigbare og koordinerte tjenester. 
 Tilstrekkelig støtte og avlastning for pårørende 
 Familieorienterte tjenester 
 Pårørendemedvirkning. 

 

2.2241 Nord-Odal kommunes tilbud til de som er pårørende  
Nord-Odal kommune har en egen ressursgruppe for pårørendearbeid bestående av representanter fra 
ulike enheter.  

Pårørende, både voksne og barn, trenger å bli lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og omsorgen 
de behøver i det som kan være en vanskelig situasjon.Hvis belastningen går ut over pårørendes egen 
helse kan kommunen tilby samtaler om situasjonen. Tjeneste for psykisk helse og avhengighet har tilbud 
om pårørendesamtaler med fokus på pårørendes belastninger. Pårørende kan kontakte de instansene 
pasienten mottar helsetjenester fra. Pårørende til personer som ikke mottar helsehjelp kan også ta 
kontakt for samtaler. 

Helsestasjonen gir oppfølging til barn som pårørende. Ofte kan samtaler hvor de kan snakke om det de 
tenker på og er redde for, være god hjelp. Helsesykepleier kan da være en aktuell samtalepartner. Barn og 
unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen, kan ha god nytte av å møte andre som 
har opplevd det samme. Treffpunkt er en åpen møteplass for barn og unge i alderen 6-16 år. Treffpunkt 
arrangeres av Kreftforeningen, og finner sted en til to kvelder i måneden. Treffpunkt blir ledet av voksne 
med erfaring fra arbeid med barn og unge. 
I vår region er Kongsvinger og Hamar nærmeste møtested. 

Mange barn opplever det som trygt at lærer vet om situasjonen de er i, slik at de kan få støtte og 
tilrettelegging på skolen. Det samme vil gjelde barn som går i barnehagen.  

I enkelttilfeller kan kommunen vudere å innvilge tjenester til pasienter for å avlaste pårørende. Dette kan 
være avlastningsopphold, dagopphold, omsorgslønn eller støttekontakt. 

 

2.3 Regionale føringer 

2.31 Innlandet fylkeskommune 

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen har ansvaret for viktige 
samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, 
kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse. 
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Fylkeskommunen er regional planmyndighet og utarbeider regionale planer som skal legges til grunn for 
kommunal planlegging og virksomhet i regionen. 

Innlandet fylkeskommunes overordnede mål: 

 Bærekraftig utvikling basert på Innlandets muligheter og kulturelle verdier.  
 Relevant kompetanse for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv.  
 Velfungerende og sikker infrastruktur som fremmer bosetting og næringsutvikling.  
 Levende byer og bygder og god livskvalitet for innbyggerne. 

Innlandets visjon:  

Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende 
posisjon innen teknologi, Industri, landbruk og reiseliv. 

 

2.32 Statsforvalteren i Innlandet 

Statsforvalteren i Innlandet er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og 
Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Viktige kjennetegn ved 
embetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt 
ansvaret for å iverksette tiltakene. 

Illustrasjon 4: «Statsforvalteren - Organisasjon og organisasjonskart» 
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2.33 Gjeldende regionale planer for Nord-Odal kommune  

2.331 Interkommunale planer 

Gjeldene planer i Nord-Odal kommune finnes opplistet på kommunes hjemmeside. 

Aktuelle interkommunale planer: 

 Regional miljø- og klimastrategi 2018-2030 
 Plan for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen 

 

2.4 Kommunale føringer 

2.41 Kommunens ansvar, oppgaver og roller 

Nord-Odal kommune er en politisk-demokratisk organisasjon og er ansvarlig for tjenesteproduksjonen 
ovenfor innbyggerne. Kommunen er et myndighetsutøvende organ og skal i henhold til lover og forskrifter 
være med på å utvikle lokalsamfunnet. 

Kommunen er også arbeidsgiver overfor sine ansatte. 

Nord-Odal kommune må forholde seg til nasjonale og regionale lovverk og føringer, og må samhandle 
med nabokommuner, organisasjoner og befolkning for å oppnå ønsket utvikling og vekst. 

Kommunal planlegging er et sentralt virkemiddel i utøvelsen av kommunens rolle som samfunnsutvikler, 
tjenesteyter, myndighet, arbeidsgiver og som lokalpolitisk arena. 
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Illustrasjon 5:  «Kommunens oppgaver og roller» 

 

 

2.42 Kommunens satsingsområder 

Kommunens fem innsatsområder og verdiplattform definerer mål for kommunens arbeid og således også 
for helse- og omsorgsetaten. 

 

2.421 Kommunes strategiske satsingsområder 

Kommunene i Kongsvinger-regionen har samarbeidet om utarbeidelse av planstrategien, blant annet om 
utarbeidelse av grunnlagsdata og tematisering av innsatsoråder. Dette resulterte i 5 strategiske 
satsingsområder. De strategiske satsingsområder er vedtatt i planstrategi for Nord-Odal kommune.  

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. Derfor 
er kommunens satsingsområder blant annet etablert i samsvar med FNs bærekraftsmål.  

Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel, 2019-2031 
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Kommunens satsingsområder er: 

 

2.4211 Kompetanse og næringsutvikling 

 

I «Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24» redegjøres for hva dette innebærer for helse og 
omsorgsetaten. 
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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. 

2.4212 Levende og attraktive tettsteder  

 

I «Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24» redegjøres for hva dette innebærer for helse og 
omsorgsetaten. 

 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. 
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2.4213 Mangfold og inkludering 

 

I «Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24» redegjøres for hva dette innebærer for helse og 
omsorgsetaten. 

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

 

2.4214 Livsmestring hele livet 
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I «Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24» redegjøres for hva dette innebærer for helse og 
omsorgsetaten. 

 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. 

2.4215 Sikker, effektiv og bærekraftig kommune 

 

I "Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24" redegjøres for hva dette innebærer for helse og 
omsorgsetaten. 

 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. 

 

2.422 Kommunens verdiplattform – «TEAM» 

For å møte fremtidens utfordringer er det avgjørende med kontinuerlig forbedring og videreutvikling av 
dagens tjenesteløsninger. Samtidig må det utvikles nye løsninger i tett dialog og samhandling med 
innbyggere og lokalsamfunnet. Det er viktig at alle i møte med kommunen skal oppleve å bli sett, hørt og 
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tatt på alvor. Praksisendring og innovasjon må bli en del av hverdagen for våre medarbeidere og 
innbyggere. 

Satsing på utvikling av lederskap, medarbeiderskap, kompetanse og arbeidsmiljø står sentralt i å møte 
utfordringer og vise vei inn i et samfunnsliv og arbeidsliv i endring. 

Kommunens verdier skal være plattformen vi alle står på som ansatt i Nord-Odal kommune. Dette skal 
vises gjennom vår adferd overfor innbyggere og medarbeidere. 

T Troverdig 

 Hvordan fremstår vi som troverdige? 

Vi fremstår som troverdige ved å vise brukerne respekt og ved å holde det vi lover. I tillegg må vi være 
kompetente medarbeidere for å levere tjenester av høy kvalitet og tilstrekkelig omfang. 

E Engasjement 

 Hvordan viser vi engasjement? 

Vi viser engasjement når vi er interesserte og involverer oss i brukerne/oppgavene som møter oss. I tillegg 
skal vi være positive og fronte de utfordringene/oppgavene vi har. 

A  Ansvar 

 Hva er ansvar? 

Vi skal ha klare ansvarsforhold både når det gjelder områder og innhold i oppgaver. Dette må vises ved at 
det stilles krav til brukerne slik at de i størst mulig grad kan utnytte egne ressurser. Vi skal alle ta det 
ansvaret vi til enhver tid har. 

M Muligheter 

 Hvordan se muligheter? 

Vi ser etter muligheter i stedet for å begrense innenfor de rammene vi til enhver tid har. Det betyr at vi 
ved å være kreative og nytenkende finner handlingsrommet i jakten på løsninger. 

Kilde:  Planstrategi 2017-2020 
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2.43 Kommunens planstruktur 

Illustrasjon 6: «Nord Odal kommunes plan- og målsystem» 

 

Kilde:  Planstrategi 2017-2020 

I plan- og bygningsloven ligger sterke føringer om rullerende kommuneplanlegging, hvor planlegging er en 
kontinuerlig prosess og et middel for å styrke kommunens virksomhet i ønsket retning. 

Kommunal planlegging er et sentralt virkemiddel i utøvelsen av kommunens rolle som samfunnsutvikler, 
tjenesteyter, myndighet, arbeidsgiver og som lokalpolitisk arena. Gjennom planprosessene skal det 
utformes mål for helse- og omsorgstjenester som skal være retningsgivende for kommunal innsats på 
ulike områder innen helse- og omsorg framover. 

Det er mange som påvirker utviklingen av helse- og omsorgstjenestene, det være seg innbyggere, 
frivillighet, andre offentlige aktører, kompetansemiljøer m.fl. 

Kommunale planprosesser skal bidra til samhandling og samskaping mellom kommunen og alle som kan 
og vil bidra til utvikling og verdige liv for innbyggerne. 
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2.431 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument som viser 
kommunens satsningsområder, strategiske målsetninger og veivalg/strategier knyttet til målsetningene. 
Planen skal inneholde de langsiktige målene og 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.  

Kommuneplanens samfunnsdel gir også føringer for kommuneplanens arealdel gjennom en langsiktig 
arealstrategi. Kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp av et fireåring handlingsprogram. Dette 
handlingsprogrammet er knyttet opp mot kommunens økonomiplan med årsbudsjett og behandles hvert 
år.  

2.432 Planstrategi 

I følge plan- og bygningsloven skal kommunestyret minst én gang hver valgperiode, og senest ett år 
etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Den kommunale planstrategien er 
ikke en plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som 
skal prioriteres i valgperioden for å styre utviklingen i ønsket retning. Formålet med planstrategien er 
å drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealutvikling og den kommunale 
tjenesteytingen. Planstrategien skal sette fokus på de planoppgavene kommunen bør prioritere for å 
legge til rette for en positiv utvikling, herunder ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt 
eller delvis, og hvilke andre planer og strategier kommunen har behov for. 

Et oppdatert kommunalt planverk er med på å styrke kommunens handlingsrom i 
samfunnsplanleggingen. 

Kilde:  Planstrategi 2017-2020 
 

2.433 Gjeldende kommunale planer 

Gjeldende planer i Nord-Odal kommune finnes opplistet på kommunes hjemmeside. 

Overordnede planer: 

 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 
 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Kommuneplanens arealdel 
 Planstrategi 2017-2020 
 Boligsosial handlingsplan 2019-2022 

Samfunnssikkerhet og beredskap: 

 Overordnet beredskapsplan 
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Helse og omsorg: 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Oppvekst og kultur: 

 Oppvekstplan 2011-2021  
 Plan for overgang barnehage - skole  
 Planprogram kulturminneplan  
 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2027 

Eiendom og samfunn: 

 Strategisk næringsplan Nord-Odal 2018-2021 (Innspillsversjon)  
 Kommunens reguleringsplaner  
 Trafikksikkerhetsplan  
 Eierstrategi  
 Energi- og miljøplan 

 

2.44 «Omstillingsprosjektet i Nord-Odal» - BDOs rapport om organisasjonsgjennomgang og 
omstillingspotensial 

Bakgrunnen for  BDOs «Rapport om organisasjonsgjennomgang og omstillingspotensial Nord-Odal 
kommune» var at Nord-Odal kommune opplevde et kostnadspress som utfordrer kommuneøkonomien. 
Dette skyldes blant annet større investeringsprosjekter, økende antall ressurskrevende brukere, nedgang i 
innbyggertall og statlige føringer som er kostnadskrevende. Utfordringene tydeliggjorde behovet for å 
identifisere konkrete innsparing- og effektiviseringsområder.  
Formålet med rapporten var å øke kommunens økonomiske robusthet gjennom å peke på konkrete 
områder for innsparing og effektivisering. Prosjektet ble gjennomført fra august til oktober 2019. 
Rapporten identifiserte utfordringer knyttet til organisatorisk nivå, og tjenesteområdene helse og omsorg 
og oppvekst.  

Organisatorisk nivå: 

 Manglende strategisk fokus på ledernivå. 
 Mange ledere og små enheter. 
 For lite fokus på styring og kontroll. 

BDO-rapporten belyser at driftsorienterte ledere medfører manglende strategisk fokus og liten tid til å 
jobbe langsiktig med tjenesteutforming, og rapporten vurderer at det, gitt kommunens økonomiske 
situasjon, er lite fokus på styring og kontroll. 

Rapporten påpeker videre 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. 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. 
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Rapportens anbefalte tiltak: 

 Prioritere arbeide med å utforme innretningen på fremtidig tjenestetilbud.  
 Redusere antallet små enheter og deltidsledere. 
 Tettere økonomisk oppfølging på kommunalsjef- og rådmannsnivå gjennom faste styringsmøter. 

Helse og omsorg: 

 Høyt behov og høye kostnader 
 Høyt antall årsverk ved Nord-Odal sykehjem 
 Høy ressursbruk på et fåtall brukere 

Befolkningssammensetningen i kommunen gjør behovet for helse- og omsorgstjenester stort, og 
framskrivingen fra SBB viser økende behov for pleie- og omsorgstjenester fram mot år 2025. 
Behovsøkningen vil være på 11%, og fra 173 årsverk i 2017 til 193 årsverk i 2025. I samme periode vil 
antall tjenestemottakere ifølge SSBs framskrivinger øke fra 387 til 429. Kommunen ligger høyt på andel 
innbyggere fra 0-66 år som mottar hjemmetjenester og på snittet for 67 år og eldre. Høyere kostnader og 
flere brukere i pleie- og omsorgstjenesten enn snittet, er svært kostnadskrevende. 

Rapportens anbefalte tiltak: 

 Vurdere å redusere bemanningsnivå på sykehjemmene 
 Iverksette effektiviseringstiltak for å øke «ansikt til ansikt – tiden» ytterligere i hjemmetjenesten 
 Vurdere ytterlige samordning av tjenestetilbudet til funksjonshemmede 
 Foreta en gjennomgang av refusjonsordningen til ressurskrevende brukere for å se om det er 

refusjoner kommunen går glipp av 
 Kommunen bør videre utrede tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne med tanke på 

ressurser og brukertyngde 

Kilde: «Rapport om organisasjonsgjennomgang og omstillingspotensial Nord-Odal kommune», BDO AS. 
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3 Kommunedata og utviklingstrekk 
 

Kommunedata gir informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om framtidig tjeneste- og 
arbeidskraftbehov. Dataene kan også gi kunnskap om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den 
enkelte kommune. 

Informasjon om kommunedata kan bidra til god styring og planlegginger, og er et viktig grunnlag for hvilke 
typer tjenester som etterspørres. 

 

3.1 Demografi i Nord-Odal kommune 

3.11 Folketall og alderssamensetting 

Figur 1: Befolkningsutvikling i Nord-Odal år 2000-2020, SSB tabell 06913 

 

Kommentar:  

 Siden år 2000 er befolkningsnedgangen 73 innbyggere.  
 Størst innbyggertall var i 2013, med 5.190 innbyggere.  
 Per 3. kvartal 2020 har Nord-Odal kommune 5 041 innbyggere.  
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Figur 2: Alderssammensetting i Nord-Odal 2020, SSB: 

 

Kommentar: 

 Ulike aldersgrupper møter ulike utfordringer og er derfor relevant å ha en oversikt over  
befolkningssammensetningen i grunnlaget, sett opp mot blant annet utgiftsutjevning.  
 

3.12 Forventet utvikling i Nord-Odal kommune – Befolkningsnedgang og endringer 

Befolkningsframskrivinger for kommunene 2020-2050 SSB viser at befolkningen i Norge vokser med 11% 
frem til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. 
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Figur 3: Framskrevne befolkningsendringer i Nord-Odal, SSB tabell 12887: 

 

Kommentar: 

 Nord-Odal er en av 140 kommuner hvor det er ventet å få nedgang i befolkningen. 
 Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner utvikler seg framover viser ulike 

alternativer for forventet utvikling i Nord-Odal.  
 Hovedalternativet innebærer at Nord-Odal i år i 2030 har 4.829 innbyggere og at kommunen i år 

2050 har 4.732 innbyggere. 

I "Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24" redegjøres for at nedgang i innbyggertall og endring i 
befolkningssammensetningen er kommunens største utfordring. Det viktigste kommunen kan gjøre i 
årene fremover er å legge forholdene til rette for nye boliger og næringsarealer/lokaler, bistand til 
næringslivet, sentrumsnære leiligheter for eldre slik at de kan bo hjemme lengst mulig, kollektivtilbud 
m.m. Det vurderes viktig at kommunen må investere seg til en ønskelig utvikling. 

Figur 4: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nord-Odal, SSB tabell 09817: 
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I 2020 har 264 (5,26%) av kommunens innbyggere innvandrerbakgrunn. Det vil si innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre. Andel av innbyggere har vært stabilt de senere år. Europeere 
dominerer. 

En befolkning og et samfunn som forandrer seg, krever endrede arbeidsmetoder og ny kompetanse i 
helse- og omsorgstjenestene. Alle skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, 
bosted, personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon. 

Mål om likeverdige helsetjenester til alle utfordres både på grunn av språkproblemer, kulturelle forskjeller 
og at enkelte innvandrere har spesielle helseproblemer. Dette skyldes mange forhold, også at vi mangler 
en del av den kunnskapen vi trenger for å tilrettelegge tjenestene.  

Kilde: Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres 
helse 2013-2017 

 
NOU 2020: 15, «Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene», redegjør for at det alltid har skjedd, og skjer, tilflytting både i form 
av tilbakeflytting, nykommere og innvandring. Utredningen gjør imidlertid også rede for at det trengs 
betydelig netto innvandring og/eller netto innflytting fra mer sentrale strøk for å unngå befolknings- 
nedgang og for å ha folk nok til jobbene. 
 

3.13 Prognose alderssammensetting  

Figur 5: Befolkningssammensetning i Nord-Odal, 2021 sammenlignet med 2050: 

Figur 5 viser dagens befolkningssammensetning (oransje) og befolkningssammensetningen i 2050 iht. lav 
nasjonal vekst (svarte rammer) i samme diagram. 
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Kilde:  SSB – Befolkning – 07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets 
befolkning (K) 1986-2021 og SSB – Befolkning – 12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter 
kjønn og alder, i 9 alternativer (K) 2020-2050 

Kommentar: 

 En eldre befolkning gir flere helseproblemer i alderdommen. Eksempelvis øker andel personer 
med demens og dermed øker også behov for kompetanse og ressurser. Andelen med demens er 
2,65% i 2020 og 3,52% i 2030. Demensandelen i Nord-Odal øker altså med 32, 83%. 
Kilde:  demenskartet.no 

 

Figur 6: Prognose folketall Nord-Odal 2008-2030 (67-79 år) – alle alt.: 

Kilde: SSB (Statistikkbanken – Befolkning – 07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år)  

SSB (Befolkningsframskrivninger – 11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, 
statistikkvariabel og år) 

 
 

 Reelle tall ------------- 0-5 år – SSB - - - - - - - - Prognosetall – SSB (lav) 
    - - - - - - - - Prognosetall – SSB (medium) 
    - - - - - - - - Prognosetall – SSB (høy) 
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Figur 7: Prognose folketall Nord-Odal 2008-2030 (80-89 år) – alle alt.: 

Kilde: SSB (Statistikkbanken – Befolkning – 07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år)  

SSB (Befolkningsframskrivninger – 11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, 
statistikkvariabel og år)  

 
 

 Reelle tall ------------- 80-89 år – SSB - - - - - - - - Prognosetall – SSB (lav) 
    - - - - - - - - Prognosetall – SSB (medium) 
    - - - - - - - - Prognosetall – SSB (høy) 

 

Figur 8: Prognose folketall Nord-Odal 2008-2030 (90 år og eldre) – alle alt.: 

Kilde: SSB (Statistikkbanken – Befolkning – 07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år)  

SSB (Befolkningsframskrivninger – 11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, 
statistikkvariabel og år)  
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3.14 Forsørgerbyrde i kommunen 

Figur 9: Førsørgerbrøk Nord-Odal 2020-2050, SBB: 

 

Kommentar: 
 Figur 9 viser forsørgerbrøk for eldre i 2020 og 2050 i Nord-Odal kommune. Den er beregnet som 

antallet som er over 64 år relativt til antallet i alderen 20-64 år. Det vil si personer i aldre der man 
ofte er ferdig med sin yrkesaktive periode relativt til personer i aldersgruppen der man typisk er i 
arbeid.  

 Et lavt tall angir en relativt stor andel i typisk yrkesaktiv alder. 

Figur 10: Framskrevet forsørgerbyrde Nord-Odal, 2018 og 2040, SSB tabell 11668: 
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 Kommentar: 

 Forsørgerbyrden viser forholdet mellom antall personer i aldre der det er vanlig å arbeide og 
antall personer i aldre der det ikke er vanlig å arbeide. 

 Den uttrykkes tallmessig som forholdet mellom antall forsørgede og antall forsørgere, dvs. hvor 
stor prosentandel befolkningen under 20 år og over 66 år utgjør av befolkningen mellom 20 år og 
66 år.  

 Andelen personer i aldersgruppen 20-66 år synker fra 58% til 53%. 
 Andelen personer over 67 år øker fra 22% til 30% i 2040 

Figur 11: Befolkning i yrkesaktiv alder, Nord-Odal 2010-2020 (B, inndeling per 1.1.2020), Kommunehelsa 

statistikkbank: 

 

 

3.15 Andel uføretrygdede i kommunen 

I 2019 var 364 000 personer uføretrygdede i Folketrygden, 36 000 flere enn i 2015. Det betyr at i alt 10,5 
prosent av befolkningen 18-67 år var uføre. Verken gradert uføretrygd eller kombinasjon av trygd og 
arbeid ser ut til å øke. 

Kilde:  www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/1-av-10-er-uforetrygdet 
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Figur 12: Uførtrygdede etter alder, prosent av befolkningen i Nord-Odal og Hedmark, 2019, Kildetabell 

11715: 

 

3.16 Kommunens arbeidskraft og andel pendlere 

Figur 13: Pendlere i Nord-Odal kommune: 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB  Bearbeiding: KommuneProfilen 
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Kommentar: 

 Nord-Odal har flere som pendler ut enn som pendler inn.  
 2312 sysselsatte har Nord-Odal som bosted. Av disse pendler 1145 ut av kommunen, mens 420 

pendler inn til kommunen. Sysselsatte med arbeidssted Nord-Odal er 1586. 
 Negativ pendlingsbalanse på -726. Underskuddet har blitt mindre siden 2000. 
 Mesteparten pendler ut til andre kommuner i regionen, i hovedsak Sør-Odal og Kongsvinger.  

 

3.2 Kommunens folkehelse- og oppvekstprofil 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 
påvirker helsen. 

Kilde: Folkehelseloven 

Folkehelse- og oppvekstprofil er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. 

Kommunens barometre utarbeides av Folkehelseinstituttet (FHI). Indikatorene er generelt valgt med 
tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Godt folkehelsearbeid forutsetter løpende oversikt over befolkningens helse og sykdomsforhold, samt 
forskning og analyser som kan avdekke hvordan sykdom kan forebygges og helse fremmes. 
Folkehelseinstituttet oppsummerer hvert fjerde år status og utvikling for helsetilstanden i befolkningen. 

3.21 Folkehelsebarometer 2020 

Kommunene og fylkeskommunen kan bruke barometeret som en av flere kilder når de søker svar på to 
kjernespørsmål: 

 Hvordan er helsetilstanden for innbyggerne i kommunen?  
 Hvordan er situasjonen i kommunen når det gjelder faktorer som fremmer eller reduserer helsen 

i befolkningen? 

Figur 14: Folkehelsebarometer Nord-Odal kommune 2020: 
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3.22 Oppvekstbaromenter 2020 

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling.  

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst: 

 Familie og nærmiljø 
 Skolegang 
 Psykisk og fysisk helse 
 Integrering 
 Økonomiske levekår 
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Figur 15: Oppvekstbaromenter Nord-Odal kommune 2020: 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

3.23 Kommunens utfordringer knyttet til folkehelsen 

Kommunens folkehelseprofil viser at kommunen har klare utfordringer i forhold til landet som helhet. 
Tallene er et situasjonsbilde per 01.01.20. 

 Lavt utdanningsnivå (VGS eller høyere utdanning) og høyt frafall videregående skole. 

Figur 16: Høyeste fullførte utdanningsnivå (B, inndeling per 1.1.2020) − 30-39 år, videregående eller 
høyere, andel (prosent), 2018: 

  
  

Figur 17: Frafall i videregående skole (B, inndeling per 1.1.2020) − andel (prosent), med bakgrunn i 
foreldrenes utdanningsnivå: 
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Figur 18: I Ikke i arbeid eller utdanning (Inndeling per 1.1.2020) − Kjønn samlet, 16-25 år, andel (prosent), 
standardisert, 2019: 

 

 

 Mange barn av eneforsørgere. 

Figur 19: Barn av eneforsørgere (B, inndeling per 1.1.2020) − andel (prosent):
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 Mange mottar stønad til livsopphold. 

Figur 20: Mottakere av stønad til livsopphold (B, inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, andel (prosent), 
(20-66år og 20-29 år): 

 

 Færre unge tror på et lykkelig liv. 

Figur 21: Troen på et lykkelig liv (B, inndeling per 1.1.2020) − andel (prosent, standardisert): 
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 Ungdom er mindre fysisk aktive og har mer skjermtid. 

Figur 22: Lite fysisk aktive (B, inndeling per 1.1.2020) − andel (prosent, standardisert), 2019: 

 

Figur 23: Skjermtid, mer enn fire timer daglig (B, inndeling per 1.1.2020) − andel (prosent, standardisert): 
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 Flere med psykiske symptomlidelser i aldersgruppen 15-29 år. 

Figur 24: Primærhelsetjenesten, brukere (B, inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, per 1000, 
standardisert, Psykiske symptomer og lidelser (P01-29 og P70-99): 

 

 Flere kvinner røyker – også gravide. 

Figur 25: Røyking, kvinner (B, inndeling per 1.1.2020) − andel (prosent), standardisert: 
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 Lavere gjennomsnittsalder. 

Figur 26: Forventet levealder (B, inndeling per 1.1.2020) − leveår: 
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 Livsstilssykdommer; Overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og sykdommer knyttet til 
muskel- og skjelettsystemet er mer utbredt. 

Figur 27: Hjerte- og karsykdom (B, inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, alle aldre, per 1000, 
standardisert, 2016-2018: 
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 Andelen med overvekt, inkludert fedme, ser ut til å være høyrere enn i landet som helhet, 
vurdert etter resultater fra nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter 17 år. 

Figur 28: Overvekt og fedme, selvrapportert ved sesjon 1 (Inndeling per 1.1.2020) − kjønn samlet, 
overvekt inkl. fedme (KMI over 25), andel (prosent, standardisert): 

 

 Høyt forbruk av reseptfrie medisiner blant unge 

Figur 29: Forbruk av reseptfrie smertestillende legemidler: 
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3.24 Sosiale og geografiske forskjeller skaper helseforskjeller 

Folkehelseinstituttets "Folkehelserapport – Helsetilstanden i Norge 2018" beskriver status og utvikling for 
helsetilstanden i befolkningen. Rapporten er en kortversjon av nettpublikasjonen Folkehelserapporten. 
Rapporten tar også for seg sosiale og geografiske forskjeller i helse. 

I utgangspunktet vil alle forhold som påvirker folkehelsa og som er sosialt skjevt fordelt, bidra til å skape 
og opprettholde sosiale ulikheter i helse. For å utjevne helseforskjellene, kan man ta utgangspunkt i alle 
de bakenforliggende faktorene. Grunnleggende sosiale forhold påvirker hele årsakskjeden. Levevaner, 
sosial støtte og andre fysiske og sosiale miljøfaktorer virke direkte inn på helsa. 

Når man sammenlikner grupper i samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo lengre 
utdanning og inntekt en gruppe har, jo høyere andel av gruppens «medlemmer» har god helse. Helsa blir 
bedre for hvert trinn på den sosioøkonomiske stigen. 

Det er krevende for enkeltpersoner å spise sunt og være i aktivitet i et fedmefremmende samfunn. For 
eksempel er ferdigmat med lav ernæringskvalitet og sukrede drikker tilgjengelig «overalt». Mange har 
stillesittende arbeid. Mer tid brukes på stillesittende aktiviteter på jobb eller hjemme. Familie, 
oppvekstmiljø, utdanning og økonomi kan svekke eller styrke vår evne til å ta vare på helsen. Slike 
faktorer kalles ofte helsedeterminanter, og omfatter blant annet  inntekt og sysselsetting, oppvekst og 
utdanning, sosiale nettverk, bo- og nærmiljø, kultur, helsetjenester og individets egne helsevaner. 
Utdanning er eksempel på en bakenforliggende faktor som har betydning for helsen gjennom hele livet. 
Om lag tre av fire elever i videregående opplæring fullfører i løpet av fem år. Frafall i videregående 
opplæring reduserer mulighetene i arbeidsmarkedet, øker risikoen for uføretrygd og gir dårligere levekår 
og helse. 

Helsetjenester kan demme opp for ulikheter som er skapt tidligere i årsakskjeden. Sysselsetting og 
tilpasset opplæring bidrar også til å demme opp for ulikheter. Et av målene for folkehelsearbeidet er at vi 
skal skape et samfunn som fremmer helse for hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller. 

Utfordringen i årene framover er å tette helsegapet mellom gruppene med lav og høy sosioøkonomisk 
status. Innsatsen for å gjøre noe med levekårene, som for eksempel arbeid, utdanning og bomiljø, kan 
bidra til å fremme helse. Det vil også jevne ut sosiale helseforskjeller og øke levealderen i alle grupper. De 
store forskjellene i helse og levevaner som vi ser i Norge, er et samfunnsproblem som det er mulig å gjøre 
noe med.  

Illustrasjon 7:  «Eksempler på områder der innsats kan redusere sosiale helseforskjeller». Lengst til 
venstre de grunnlegge faktorene som påvirker hele årsakskjeden. 
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Geografiske forskjeller speiler sosioøkonomiske forskjeller. Det er store forskjeller mellom kommuner, 
bydeler og fylker både når det gjelder levealder og andre helserelaterte mål. Det er opp til 10 -12 års 
forskjell i forventet levealder mellom menn som bor i kommunene med høyest og lavest levealder. For 
kvinner er tilsvarende forskjell opp til 8 - 10 år. 

Det kan være flere grunner til geografiske forskjeller i helse. I noen kommuner er det for eksempel mange 
med lang utdanning, mens det i andre kommuner er få. Slike kjennetegn har trolig en dobbelt effekt: En 
persons helse kan påvirkes ikke bare av egen utdanning og inntekt, men også av utdannings- og 
inntektsnivået i kommunen, delvis ved at dette nivået har konsekvenser for andre folks livsstil, som man 
selv man påvirkes av. 

Det er forskjeller i det «menneskeskapte miljøet», slik som arbeidsplasser, skoler, helsetjenester, 
idrettsanlegg, forurensning og støy. Slike miljøfaktorer har konsekvenser for utdanning og inntekt, og er 
samtidig resultatet av dette.  

Nærhet til naturressurser, klima, UV-stråling og avstand til by er eksempler på det man kan kalle det 
«uforanderlige fysiske miljøet», og som kan variere mye mellom kommuner. Dette miljøet har betydning 
for det menneskeskapte miljøet, for eksempel folks tilgang til gode arbeidsplasser og helsetjenester, og 
kan også virke mer direkte inn på folks helse og dødelighet. 

Konkrete følger av sosiale forskjeller er levevaner. Levevaner er sterkt påvirket av oppvekstmiljø, levekår 
og kultur, og de sosiale forskjellene i levevaner forklarer mye av de sosiale forskjellene i sykelighet og 
dødelighet. 

Blant annet fremkommer følgende: 

 Andelen som er fysisk aktive er høyest blant personer med lang utdanning. 
 Alkoholforbruket er høyest i høyere sosioøkonomiske grupper, mens risikofylt alkoholbruk synes 

å være noe mindre utbredt i disse gruppene. 
 Andelen med overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre med kort utdanning enn blant 

barn av mødre med lang utdanning. Andelen med overvekt og fedme er også høyest blant voksne 
i grupper med den korteste utdanningen. 

 Kreft: Total kreftdødelighet er større hos personer med kort utdanning. 
 Kols: Personer med grunnskoleutdanning har tre ganger høyere risiko for kols enn personer med 

universitetsutdanning. Dette gjelder også når en tar hensyn til røykevaner og yrke. 
 Hjerteinfarkt: Akutt hjerteinfarkt oppstår oftere blant personer med kort utdanning enn blant 

personer med lang utdanning. Pasienter med kort utdanning har også høyere risiko for å dø etter 
et hjerteinfarkt, både innen dager og innen ett år etter infarktet. 

 I årene framover forventes det at antallet som lever med hjerte- og karsykdom øker på grunn av 
den økende andelen eldre i befolkningen.  

 Psykiske lidelser: Personer med lav sosioøkonomisk status har høyere risiko for psykiske lidelser. 
Psykiske lidelser kommer ofte i ung alder og har ofte et langvarig forløp. 

 Ungdommer som vokser opp i familier med høy sosioøkonomisk status rapporterer oftere om 
høyere livskvalitet, bedre helse og mindre psykiske plager enn ungdommer som vokser opp i 
familier med lav sosioøkonomisk status. 

 Forekomsten av skader og ulykker er høyere i grupper med kort utdanning enn i grupper med 
lang utdanning. 
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 Kvinner og menn med lengst utdanning lever 5-6 år lengre og har bedre helse enn de som har 
kortest utdanning. 

 Det er færre som røyker og er overvektige i grupper med lang utdanning. 
 De sosiale forskjellene i levealder øker, særlig hos kvinner. Forskjellene er større i Norge enn i 

mange andre europeiske land. 

 

3.25 Regionalt samarbeid knyttet til folkehelse, frivillighet og fysisk aktivitet 

3.251 «Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen»  
Kommunestyret i Nord-Odal vedtok i sak 082/19 å videreføre deltakelse i samarbeidet «Frivillighet, 
folkehelse og fysisk aktivitet» sammen med Eidskog, Sør-Odal og Kongsvinger. Samarbeidet hadde 
opprinnelse fra 2012 og prosjektet «Folkehelse og idrett i Glåmdal», delfinansiert av Glåmdal regionråd. 

Samarbeidet innebærer en 100% rådgiverstilling, først  idrettsrådgiver og senere regional rådgiver med 
fokus på folkehelse, fysisk aktivitet og frivillighet i regionen. Etter prosjektslutt ble stillingen etablert som 
fast stilling. Kongsvinger er for tiden vertskommune og rådgiver er plassert i Kongsvinger. 

Stillingen finansieres med fordeling etter innbyggertall i den enkelte kommune og et tilskudd fra 
regionrådet. For Nord-Odal innebærer dette en utgift på kr 69. 269,- (år 2020).  

Samarbeidet har som målsetting å styrke fokus og samhandling innenfor frivillighet og fysisk aktivitet i et 
folkehelseperspektiv.  Koordinator skal bygge nettverk og på tvers av kommunene, inspirere til utvikling 
av egnede tiltak i den enkelte kommune og bidra til kompetanseheving om fysisk aktivitet i et 
folkehelseperspektiv i alle aldersgrupper. 

Følgende tjenester er inkludert i arbeidet: 

 Rådgivning/veiledning ift fysisk aktivitet i barnehage, skole, SFO.  
 Bistand ved aktivitetsdager.  
 Aktivitetslederkurs ved den enkelte skole. Veiledning ved oppstart og undervegs hvis ønskelig. 
 Foredrag og lekekurs i forbindelse med aktivitetsledere i friminuttene.  
 Arbeid med turskilt i kommunene.  
 Veiledning av ansatte i barnehage og skole ift bruk av fysisk aktivitet i hverdagen.  
 Bidrag på planleggingsdager etc.  

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for å dra nytte av tilbudet. 

Erfaringer 

Det fremkommer av prosjektrapport av 2017 at å etablere et godt samarbeid med kommunene, idrettsråd 
og andre  aktuelle instanser har vært viktig som grunnlag for å nå målet. Rådgiver har prioritert å reise 
rundt og være tilstede i alle kommunene. Det er brukt mye tid på møter med frivillige, de som jobber med 
folkehelse og fysisk aktivitet i kommunene, i barnehagene og ved skolene, dette har gitt positive 
tilbakemeldinger. Dette arbeidet har i stor grad vært avhengig av engasjement og interesse hos aktuelle 
samarbeidspartnere. Samarbeidet og samhandlingen med folk i kommunene har vært særlig viktig og det 
har vært lagt stor vekt på å nå fram til barne-hager og skoler. 
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3.3 Kartleggingsverktøy og kommunedata 

3.31 BrukerPlan – kartlegging av tjenestemottakere med psykisk helse- og rusproblematikk 

KORFOR(Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning Helse-Vest) har utviklet det  nasjonale 
kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Fagpersoner i de ulike kommunale tjenestene, kartlegger hvordan det 
står til med bolig, økonomi, arbeid/aktivitet, nettverk, rusmiddelbruk, fysisk og psykisk helse.  

Kartleggingen kan omfatte tre kategorier: 

 De med kun et rusproblem  
 De med rus og psykisk helseproblem  
 De med kun et psykisk helseproblem 

Målgruppen for kartleggingen er innbyggere fra 16 år (kullet) som mottar tjenester fra kommunens 
omsorgs-, helse- og velferdstjenester, og som blir vurdert av fagperson i instansen til å ha et problem med 
rusmiddel, og/eller psykiske problemer. Kartleggingen foretas av fagperson i instansen. 

BrukerPlan kartlegger videre innenfor tre områder: 

 Demografiske opplysninger (kjønn, alder, omsorg for barn)  
 Aktuelt funksjonsnivå (åtte områder)  
 Bruk av tjenester siste år, og forventet tjenestebehov i året som kommer 

Kartleggingen gjennomføres årlig. Totalt kartlagte tjenestemottakere i 2019 var 175 av kommunens 
tjenestemottakere. Resultatene som presenteres nedenfor viser situasjonen for 2019. 
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3.311 Demografiske opplysninger om de kartlagte 

Figur 30: Demografisk informasjon om de kartlagte i Nord-Odal 2019:  

 

Kommentar: 

 Deninisjon ROP: Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelser.  
Kilde:  Norsk Helseinformatikk AS 
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Figur 31: Omfang av sykdom knyttet ruslidelse, ROP-lidelse og psykisk helseproblemer i Nord-Odal: 

 

 

 

Kommentar: 

 Nord-Odals utfordringer tilknyttet folkehelse innvirker på innbyggernes psykiske helsetilstand, 
spesielt psykiske symptomlidelser. 

 Få kartlagte i aldersgruppen 16 - 23 år. Samtidig avdekker folkehelsebarometeret at store 
psykiske utfordringer sees blant unge 15 - 29 år. 
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 Lite milde psykiske helseproblemer. 70% registrerte tjenestemottakere med store psykiske 
helseproblemer. 

 

3.312 Vurdering av levekårsområder 

Figur 32: Informasjon om levekårsområder og levekårsindeks blant de kartlagte i Nord-Odal 2019: 
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Figur 33: Levekårsindeks for bruker med omsorg eller samvær med barn, 2019: 

 

 

Figur 34: Brukere med rusproblemer i (def.)LAR etter levekårsindeks, 2019: 

Levekårsindeks Andel brukere 

Gul 33 % 

Rød 58 % 
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Blålys 8 % 

Totalsum 100 % 

Kommentar: 

 Definisjon LAR: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Behandling med opioidholdige 
legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.). 
Kilde: helsenorge.no 

 

Figur 35: Brukere med rusproblemer som injiserer etter levekårsindeks, 2019: 

Levekårsindeks Andel brukere 

Gul 17 % 

Rød 67 % 

Blålys 17 % 

Totalsum 100 % 

 

Figur 36: Andel kartlagte som injiserer og har tatt/fare for overdose, 2019: 

 

Kommentar: 

 Levekårsindeksen og andre opplysninger viser alvorlighetsgrad og behov for helhetlig, tverrfaglig 
oppfølging. 

 Blant en stor andel av de kartlagte er livets grunnpilarer ustødige. Spesielt knyttet til levekårene 
rundt bolig, økonomi og meningsfull aktivitet. Dette innvirker sterkt på psykisk helsetilstand. 
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 55 barn som har omsorgspersoner med lav levekårsindeks. Illevarslende, til tross for at det ikke er 
verre enn i landet forøvrig. 

 Stor gruppe som injiserer. 
 Overdosefare for flere enn de som injiserer. 
 Brukere som er inkludert i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fungerer svært dårlig. Dårligere 

enn i andre kommuner. 

3.313 Tjenesteforbruk blant de kartlagte 

Figur 37: Forbruk tjenester blant tjenesemottakere med rus- og psykisk helseproblem, 2019: 
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Figur 38: Forbruk tjenester blant tjenesemottakere med kun psykiskhelseproblem, 2019: 
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Figur 39: Forbruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten blant de kartlagte, 2019: 
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Kommentar: 

 Brukerne mottar et bredt spekter av ressurskrevende tjenester 
 En stor andel mottar behandling hos spesialisthelsetjenesten 
 Sammenhengen mellom levekårssindeks og tjenesteforbruk avdekker også behov for alternative 

tjenester som FACT og psykolog i kommunen. Kommunen må vurdere hva som kan gi bedre 
effekt og som kan bidra til at tjenestemottakere nyttiggjør seg tjenestene.  

 BrukerPlan resultatene viser bedringer de siste år, men fremdeles klare utfordringer. 

 

3.32 Ungdata - kommunens ungdataresultater 

Ungdataundersøkelsen er et verktøy for kommuner og fylkeskommuner som er utarbeidet av 
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, hvilke også er ansvarlig for gjennomføring av 
undersøkelsen. 

Ungdataundersøkelsene omfatter et bredt spekter av temaområder. De som svarer på undersøkelsen får 
spørsmål om foreldre, venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel. På ungdomstrinnet og i 
videregående opplæring er det også med spørsmål om rusmiddelbruk, seksualitet, risikoatferd og vold. 
Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i barn og ungdomsliv 

Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i 
videregående opplæring.  

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført blant Nord-Odal kommunes ungdomsskoleelever våren 2018, 
og viser det daværende situasjonsbildet. 

Kommunens rapport tar for seg 23 tema og gir bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. 

Figur 40: Vesentlige funn i Nord-Odal 2018: 
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Kommentar: 

 Resultatene avdekker sammensatte helsemessige utfordringer, som ikke kan løses bare i en 
enkelt etat. 

 Avdekker behov for forsterket fokus på tidlig innsats og tverrfaglig systemiske samarbeid. Dette 
er forankret i tverrfaglige fagteam  ved barnehage og skole. 

3.33 Iplos-registeret 
IPLOS- registeret er et lovbestemt helseregister som inneholder informasjon om personer som har søkt 
om eller har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune i perioden 2007- 2017. Fra og med 2018 
inngår IPLOS opplysningene i Kommunalt pasient- og brukerregister.  

Kommunen plikter, ved all saksbehandling av helse –og omsorgstjenester, å sikre at  enkeltsaker er 
tilstrekkelig kartlagt før behandling av søknad og enkelvedtak fattes. En del av kartleggingen foretas via 
IPLOS-registeret. 

Via IPLOS-registeret kartlegges blant annet søker/tjenestemottakers:  

 bistandsbehov 

 ressurser  

 nettverk  

 boligforhold  
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 helseforhold  

 sosiale forhold  

 pårørendes bistand 

 eventuelt andre igangsatte hjelpetiltak  

Formålet med IPLOS-registeret er videre å samle inn og behandle data fra kommunene om personer som 
har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. 

Dette gir:  

1. grunnlag for overvåking, kvalitetssikring, planlegging, utvikling og overordnet styring av helse- og 
omsorgstjenesten og helse- og omsorgsforvaltningen.  

2. grunnlag for forskning. Opplysninger i IPLOS-registeret kan behandles og brukes til utarbeiding av 
nasjonal, regional og lokal pleie- og omsorgsstatistikk. 

IPLOS-registeret skal oppdateres årlig. Det innebærer at kommunen skal registrere oppdatert informasjon 
om alle tjenestemottakere. Hittil har rapporteringen blitt gjennomført en gang per år, i januar. Fra og med 
2022 blir dette endret til daglig rapportering. 

Nord-Odal kommune har flere forskjellige systemer som registrerer helse –og msorgstjenester som ytes. 
Innad i Helse –og omsorgs etaten benytter "Profil". Oppvekst benytter "webSak Fokus". 
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4 Kommunens helse- og omsorgstjenester, 
tjenesteforbruk og utgifter 
 

4.1 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 alle aldre og fra fødsel til død. Tjenestene er i hovedsak lovpålagte og 
rettighetsbaserte, og de fleste tjenester ytes etter søknad og en vurdering av behov innen helse- og 
omsorg. 

Kommunen må legge opp til en bærekraftig drift, der det som gjøres er innenfor de rammer som er til 
rådighet. Samtidig må kommunen etterstrebe fortsatt å ha gode trygge tjenester for sine innbyggere. 
Tilbudene må tilpasses brukernes behov og kommunen må etablere tiltak, hvor det ikke er tilbud tilpasset 
enkeltpersonene. 

4.11 Omsorgstrappa 

Illustrasjon 8: Omsorgstrappa 

  

Omsorgstrappen viser 5 ulike omsorgsnivåer på våre helse- og omsorgstjenester. Tjenestene blir tildelt ut 
i fra hjelpebehovet som den enkelte har, og brukerne skal kunne bevege seg mellom nivåene på en 
fleksibel måte. 

Bruker, pårørende og de frivillige utgjør viktige støttefunksjoner til tjenestene som ytes.  
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Fra høyest omsorgsnivå  til lavest omsorgsnivå har helse –og omsorgstjenesten i Nord-Odal ansvar for: 

 2 sykehjem, bokollektiv og kjøp av eksterne plasser psykisk helse 
 Kortidsplasser,  avlastning, omsorgsboliger (herunder 5 bokollektiv , trygghetsboligene, Sand 

bosenter og Mo bosenter) hjemmetjeneste, praktisk bistand og BPA (Brukerstyrt Personlig 
Assistanse) 

 Psykisk helsetjeneste, rustiltak, hjemmehjelp, dagsenter samt varig tilrettelagt arbeid VTA 
 Trygghetsalarm, avlastning i hjemmet, støttekontakt, omsorgslønn, NAV, ergoterapi, fysioterapi, 

legestasjon, helsestasjon, matutkjøring til hjemmeboende. 
 Støttetjenester for våre tjenester er vaskeri og kjøkken 

 

4.12 Organisering av tjenesteområdet 

Helse og omsorg består av følgende tjenester: 

 Hjemmetjenesten. Herunder også hjemmehjelpstjenesten 
 Sykehjemmene; Solheim, Nord-Odal sykehjem; 2. og 3. etasje og Trygghetsboligene, som er 

organisert under Nord-Odal sykehjem 2. etasje. 
 Kjøkken og vaskeri 
 Tjeneste for psykisk helse og avhengighet 
 Helsestasjonen 
 Tjenester for funksjonshemmede 
 Fysio- og ergoterapitjenesten 
 NAV (Vertskommune samarbeid hvor Sør-Odal er vertskommune) 
 Legesenteret 
 Helse og omsorgstjenester til barn og unge under 18 år i regi av oppvekstetaten 

 

Nord-Odal kommunes kommunestyret vedtok «Budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023»  

i sak 102/2019.  

I budsjettdokumentet står det:  

«Utfordringene vi ser i helse og omsorg må bli tatt på alvor. En ny helse- og omsorgsplan må 
igangsettes. Det er ikke kapasitet på administrativ side i dag for å få det til. En gjennomgang 
av organisasjons- og lederstruktur i helse og omsorg må iverksettes første halvår 2020. Dette 
vil kunne medføre økte kostnader en periode, men en styrking av styring i denne sektoren vil 
også kunne gi reduserte kostnader og økte inntekter.  

Forslag til ny Organisasjonsplan Helse og omsorg er vurdert av enhetslederne i Helse og omsorg på flere 
møter. Den er diskutert med de tillitsvalgte i Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund, Norsk 
Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den Norske Legeforening er orientert om forslag til ny 
organisering. Det er enighet om at «dagens» situasjon ikke er en mulig arbeidshverdag. Det er for store 
oppgaver og krav.  
 



66 
 

«Organisasjonsplan Helse og omsorg» legger frem en plan som viser dagens organisering innen Helse- og 
omsorg i Nord-Odal og forslag til ny organisering. 

I kommunestyrets vedtak i sak 79/20 av 11.11.2020 slutter kommunestyret seg til prinsippene i 
«Organisasjonsplan Helse og omsorg» og ber rådmannen komme tilbake med forslag til opprettelse av tre 
stillinger som virksomhetsledere i forbindelse med behandling av budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24. 
I kommunestyrets sak 113/20, budsjett 2021, av 16.12.20 vedtas blant annet at ihht gjennomgang 
lederstruktur innenfor rammeområde helse og omsorg er det ønskelig med 3 virksomhetsledere. Blant 
annet påpeker rapporten fra BDO 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. 
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Illustrasjon 9: Dagens organisering av helse- og omsorgstjenesten: 
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Illustrasjon 10: Forslag til endringer i organisasjonskart: 
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4.2 Tjenesteforbruk i helse- og omsorgstjenesten i Nord-Odal kommune 
4.21 Tjenestemottakere i Nord-Odal per i dag 

Figur 41: Tjenestemottakere i Nord-Odal 2018, SSB tabell 11668; Framskrevet folkemengde: 

 

Figur 42: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg i Nord-Odal 2020, etter statistikkvariabel. SSB tabell 
12209: 
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Kommentar: 

 Nord-Odal har en høy andel brukere av institusjons- og hjemmebaserte tjenester under 66 år 
(nesten like mange som de over 80 år). 

 Befolknings-framskrivingen tilsier at det blir behov for flere tjenester rettet mot eldre brukere og 
færre mot yngre. 
 

4.22 Informasjon om de ulike helse- og omsorgstjenestene i kommunen 

4.221 Hjemmetjenesten 

Om tjenesten 

Hjemmetjenestene er inndelt i to distrikt, Sand distrikt og Mo distrikt. 

Tjenesten består videre av følgende tjenester: 

 Tilrettelagte boliger 
o Private boliger 
o Øvrige kommunale boliger 
o Kommunale omsorgsboliger 
o Kommunale omsorgsboliger i bosenter 

 Praktisk bistand  
 Helsehjelp 

Hjemmetjenesten har ikke «tak» på antall brukere/pasienter eller antall tjenester som ytes. 

Hjemmesykepleien er en del av den kommunale helsetjeneste og skal bidra med å gi enhver rett til 
nødvendig helsehjelp for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjemmesykepleien er 
tilgjengelig hele døgnet og skal gi hjelp til alt fra personlig hygiene til sårskift og administrering av 
medisiner. 

Tjenesten er gratis og gis til alle aldersgrupper.  

Tjenesten gis etter vurdering av søknad og det fattes vedtak ut fra hjelpebehov. 

Hjemmehjelpstjenesten er en tjeneste som gis etter lov om sosiale tjenester (Helse og 
omsorgstjenesteloven § 12.1 og forvaltningsloven) og til de som er helt avhengig av bistand. Den praktiske 
bistanden kan gis til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker trenger 
det. 

 Hjelpen omfatter alt fra rengjøring (ikke hovedrengjøring) til personlig hygiene.  
 Tjenesten gis på dagtid på ukedager.  
 Tjenesten er for alle aldersgrupper.  
 Tjenesten gis etter søknad og det fattes vedtak om tildeling av tjenesten. 

Statistikken nedenfor fra Visma Omsorg Profil som er elektroniske pasientjournal for kommunal sektor og 
som benyttes av Nord-Odal kommune. 
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Figur 43: Tjenesteforbruk i hjemmetjenesten: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester Antall vedtakstimer Gj.snittlig timer per bruker 

2010 192 273 2170 11,3 

2012 183 273 1668 9,1 

2014 199 258 1802 9,0 

2016 258 404 2637 10,22 

2018 244 447 2712 11,1 

2020 249 469 2854 11,4 

 

Figur 44: Aldersfordeling blant tjenestemottakerne i hjemmetjenesten: 

År 0 - 17 år 18 - 30 år 31 - 66 år 67 - 79 år 80 - 89 år 
90 år og 
eldre 

2010 0% 3% 23,6% 23,6% 39,5% 10,3% 

2012 1% 0,5% 14,1% 26,6% 39,7% 18% 

2014 1% 1,5% 19,6% 29,1% 38,7% 10% 

2016 0,7% 1,5% 17% 32% 37% 10,5% 

2018 0,4% 0,8% 14% 28% 41% 14% 

2020 0,4% 0,8% 14% 38% 33% 12% 

Kommentar: 

 Det er en stadig økning av avanserte tekniske sykepleieprosedyrer i hjemmene, noe som krever 
tid og kompetanse. Faglig og trygg helsehjelp for pasienter krever observasjoner, vurdering og 
oppfølging og er ikke kun gjennomføring av avansert medisinsk prosedyre. 

 Mål om å bli boende i egen bolig så lenge som mulig, medfører at råd og veiledning til 
hjemmeboende er høyaktuelt. Dette fordrer  ikke bare nok ansatte, men også riktig/høy 
kompetanse. 

 For å sikre faglig og forsvarlig helsehjelp kreves ofte tilrettelegging av pasientenes private hjem. 
Dette fordrer at forholdene tilrettelegges. Dette kan i enkeltsaker omhandle 
hygienetiltak(renhold i hjemmet og personlig hygiene), luft og ventilering i hjemmet (røykfylte 
hjem) og praktisk hjelp til å opprette orden i hjemmet. 

 Hjemmet blir også ansattes arbeidsplass. Det er avgjørende å unngå at ansatte utsettes for 
urimelige belastninger for å forbli i yrket. Eksempelvis kan ansatte utsettes for både psykisk stress 
og fysiske belastninger. Dette er svært ressurskrevende for tjenesten. 
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Følgende tiltak/faktorer har avgjørende betydning: 
o Nødvendige hjelpemidler. 

Tjenesten opplever ofte motstand mot hjelpemidler i hjemmet fordi det tar plass og gjør det 
rotete i huset. 

o Utbedring av bolig.  
Kan være nødvendig grunnet små, trange soverom, bad/wc hvor det ikke er plass til bruk av 
nødvendige hjelpemidler. 

o Bruk av velferdsteknologi.  
Velferdsteknologi gir mange fordeler, samtidig må det tas høyde for at trygghetsalarmer, 
GPS-alarmer og alarmer på multidosedispenser også er noe som skal tas tak i av tjenesten.  
Ca. 500 trygghetsalarmoppkall  forekommer per måned og svært få siles bort via 
alarmmottaket. Brannalarmer via trygghetsalarmer kan gå  til brannvesenet, men dette er 
ikke tilfellet per i dag. 
Kommunen har ikke lenger en grense på 80 trygghetsalarmer og det er ikke venteliste i 
samme grad som tidligere. 

 Palliasjon og terminal pleie i hjemmet er svært ressurskrevende og fordrer kompetanse. 
Kvalifisert personale må ivareta aktuelle behov. Det krever videre god tilrettelegging i hjemmet. 
Å opprettholde trygghet for pasient og pårørende har større betyning i hjemmet enn eksempelvis 
i institusjon fordi pårørende står alene i situasjonen når hjemmesykepleie ikke er tilstede. Mange 
spørsmål fra pårørende og stort behov for samtale og veiledning, gjør det er nødvendig og viktig 
med tid og ressurser. Det kan videre være behov for å sette inn fastvakt de siste døgn av livet. 
Det er også viktig med en fastlege som er lett tilgjengelig. 

 Som konsekvens av samhandlingsreformen forekommer hyppige inn- og utskrivelse fra sykehus. 
Dette genererer omfattende og tidkrevende oppfølging av pasientene. Det må klargjøres og 
tilrettelegges i hjemmet, tjenesten må tilrettelegge for og delta i samarbeid med ulike aktører, og 
medisinsk behandling må ordineres og kvalitetssikres for å unngå ytterligere komplikasjoner for 
pasienten. 

 Hjemmetjenesten i Nord-Odal kommune ca. 120 søknader om helsehjelp årlig.  
Vurderingsbesøkene skal foretas ila 14 dager, men utgjør færre enn søknadsmengden. Dette 
skyldes blant annet saker hvor det kun er behov for kortvarige tjenester. Et vurderingsbesøk 
innebærer kartlegging av behov for bistand i forbindelse med aktiviteter i dagliglivet, og avklaring 
av hvilke bistand og helsehjelp som skal innvilges. Uavhengig av søknadsgrunnlag innebærer 
vurderingsbesøkene omfattende kartlegging, for å sikre den enkelte rett helsehjelp. 

 Driftstiltaket «Tildelings- og vurderingsteam» ble igangsatt 03.05.21. Prosjektet har varighet frem 
til 30.04.22. Teamet består av sykepleiere med ulik kompetanse, helsefagarbeider, ergoterapeut 
og fysioterapeut.   

Bakgrunnen for tiltaket er omstilling i hjemmetjenesten; «Strengere tildeling av tjenester, 
redusere bruk av overtid og tydeligere hvilke tjenester skal hjemmetjenesten yte». 

Tildelingskriterier ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet. For å sikre god nyttiggjøring av 
kompetanse og fleksibel ressursbruk, er det viktig med tildelingskriterier for å kunne yte riktige 
tjenester på riktig nivå. Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjeneste skal 
stå i fokus, og med gjensidighet bidra til økt livskvalitet og egenmestring med mål om å bo i eget 
hjem lengst mulig. Tildelingskriteriene vil være dynamiske og i stadig endring. 

Tildelingskriterier er et tiltak for å sikre at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig 
måte ved hjelp av tilbudene i omsorgstrappen. 
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Det er foreløpig utarbeidet tildelingskriterier innenfor definerte områder. Det er søkt 
tilskuddsmidler for å kunne utvide teamet til å gjelde flere deler av helsetjenestene. 

 Hjemmehjelptjenesten innebærer praktiske bistanden og kan gis til personer i alle aldersgrupper, 
som på grunn av sykdom, funksjonshemming eller av andre årsaker trenger det. Tjenesten 
vurderes og innvilges etter søknad. Tjenesten gis på dagtid på ukedager. Hjelpen omfatter 
praktisk bistand og rengjøring, men også personlig hygiene og nødvendig helsehjelp. 
Hjemmehjelptjenesten kamuflerer dermed behov for hjemmetjenester på daglig basis. Dette 
synliggjøres blant annet ved et økt behov for ressurser ved hjemmetjenesten igjennom helger. 

 I 2018 -2019 gjennomførte Fylkesmannen tilsyn i kommunen for å sikre at kommunen har et 
styringssystem som sikrer at pasienter innskrevet i hjemmesykepleien blir vurdert for 
ernæringsmessig risiko. Herunder om pasienter i ernæringsmessig risiko blir kartlagt og fulgt opp 
med tiltak, og om tiltakene systematisk blir vurdert. Det fremkom at det ikke har blitt gitt 
systematisk opplæring på området, og at kommunen ikke har en oversikt over ansattes behov for 
kompetanse. Videre når det gjelder personer som kun får praktisk bistand fra hjemmetjenesten, 
hadde ikke kommunen skriftlige rutiner som sikret at tjenestemottakere med ernæringsmessig 
risiko blir fanget opp ved grunn til bekymring for eventuell ernæringssvikt. Det var ikke utarbeidet 
en systematisk ernæringsplan. Prosedyrer er nå på plass, de ansattes behov for opplæring følges 
opp. Dette innebærer at ernæringsmessig risiko fanges opp og at tiltak igangsettes. Imidlertid 
følges ikke tiltak opp ihht prosedyre. Bakgrunn for dette er manglende ressurser til utførelse. 
Hjemmetjenesten jobber for å etablere en praksis forenelig med deres arbeidshverdag. 

 

4.222 Sykehjemmene - Nord-Odal sykehjem (inkludert trygghetsboligene) og Solheim sykehjem 

Under helse- og omsorgsetaten er det tre sykehjemsavdelinger i kommunen. Det er 2.- og 3. etasje ved 
Nord Odal sykehjem (NOS) og Solheim sykehjem. 

Nord Odal sykehjem (NOS): 

 2. etasje: 
Avdelingen har 20 pasientrom, pluss fellesrom med postkjøkken. 

3. etasje: 
Avdeling med 20 pasientrom, pluss fellesrom og postkjøkken. 

1. etasje: 

Avdeling for kjøkken og vaskeri, kantine, aktiviteter, ergo- og fysioterapi med treningsrom og eget rom for 
frisør og fotpleie.  

Solheim sykehjem: 

Solheim sykehjem ble åpnet i 2000 og har 17 plasser fordelt på 2 avdelinger. Det er spesielt tilrettelagt for 
personer med demens og med behov for en tilrettelagt plass. Alle 17 rom på Solheim er langtidsplasser. 
For langtidsplass må pasienten være utredet for demens og fått påvist slik sykdom. Èn av plassene, hvor 
rom i utgangspunktet var beregnet til avlastning/korttidsopphold, brukes som «forsterket» langtidsplass 
for å møte pasientens behov for helsehjelp. I tillegg er det kapasitet ved sykehjemmet  for avlastning og 
kortidsopphold. Til dette er det benyttet et hjørnet på stuen/korridor på en avdeling. 
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Bygget er utformet slik at pasientene kommer ut i et fellesareal når de kommer fra rommene sine og kan 
finne trygghet i å se andre mennesker. Det er også store områder å bevege seg på både inne og ute i 
hagen for de som har trang til det.  

Trygghetsboligene: 

Trygghetsboligene er underlagt Nord-Odal sykehjem  2. etasje, og er et tilbud mellom 
hjemmehelstjenesten og sykehjemmene. Boligene har vært et heldøgnsbemannet tilbud fra 2018. 

Trygghetsboligene består av 8 små boenheter med felles måltider og sosialt felleskap. Enheten gir tilbud 
til personer, som ikke vil få tett nok oppfølging ved bosenter, og får dekket sitt omsorgsbehov uten 
sykehjemsplass. 

Statistikken nedenfor fra Visma Omsorg Profil som er elektroniske pasientjournal for kommunal sektor og 
som benyttes av Nord-Odal kommune og viser tjenesteforbruk ved sykehjemmene. 

Med antall tjenester menes hvor mange tjenester som pasientene mottar totalt. 

Figur 45: Langtidsopphold NOS: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester  

2010 67 69 

2012 62 64 

2014 56 59 

2016 67 70 

2018 69 71 

2020 49 51 

 

Figur 46: Langtidsopphold Solheim: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester 

2010 15 19 

2012 16 17 

2014 20 22 

2016 20 23 

2018 25 26 

2020 20 36 
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Figur 47: Kottidsopphold NOS: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester 

2010 30 55 

2012 37 61 

2014 35 61 

2016 45 56 

2018 45 80 

2020 33 67 

 

Figur 48: Korttidsopphold Solheim: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester 

2010 3 6 

2012 2 2 

2014 6 9 

2016 8 12 

2018 3 8 

2020 3 4 

 

Figur 49: Registrerte korttidsopphold blant hjemmetjenestens tjenestemottakere: 

År 
Antall 
tjenestemottakere 

Antall 
tjenester 

2010 14 23 

2012 6 10 

2014 11 20 

2016 22 26 

2018 24 42 

2020 28 74 
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Figur 50: Avlastningsopphold NOS: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester 

2010 5 11 

2012 5 7 

2014 4 19 

2016 9 39 

2018 6 48 

2020 3 15 

 

Figur 51: Avlastningsopphold Solheim: 

År 
Antall 
tjenestemottakere 

Antall 
tjenester 

2010 2 2 

2012 1 2 

2014 0 0 

2016 5 9 

2018 2 2 

2020 1 1 

 

Figur 52: Registrerte avlastningsopphold blant hjemmetjenestens tjenestemottakere: 

År 
Antall 
tjenestemottakere 

Antall 
tjenester 

2010 3 6 

2012 0 0 

2014 1 1 

2016 3 12 

2018 3 15 
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2020 9 36 

Kommentar: 

 På landsbasis bor 12,4% av innbyggerne over 80 år på sykehjem. I Nord-Odal er det på 12,1%. 
Likevel er det et økende behov for helse og omsorgstjenester i kommunen grunnet høyere 
gjennomsnittsalder i kommunen. 

 Sykehjemmene ivaretar i dag pasienter som ofte er svært syke og sårbare. Pasientgruppa er i 
varierende alder, pleietrengende og i forløp både innen medisinsk behandling, rehabilitering, 
palliasjon og terminalpleie.   

 Mange pasienter har god fysisk helse, men trenger tett medisinsk oppfølging knyttet til demens 
og psykisk uro. 

 Pasientene trenger avansert oppfølging og vurdering. Dette kan være avansert smertebehandling, 
ernæring og væskebehandling, behandling av infeksjoner og forvirring. 

 Inn og ut- skriving/overflytting forekommer hyppig med mange overføringer både internt i 
kommunen og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. 

 Pårørende har stort behov for samtale og svar på sine spørsmål. Dette må ivaretas og gjør 
nødvendig og viktig med tid og ressurser. 

 Palliasjon og terminalpleie er ressurskrevende og omfattende. Det innebærer lindrende 
behandling, ivaretakelse og trygge pasienten og pårørende. Det kreves kompetanse og ressurser 
for å imøtekomme pasienten og pårørende. Dette påvirkes også av pasientens alder og 
livssituasjon, diagnose og sykdomsforløp.  

 Arbeidshverdagen på sykehjemmene fordrer høy grad av tverrfaglighet med samarbeid med 
spesialisthelsetjeneste, tilsynslege, og andre kommunale helsetjenester. 

 «Overliggerdøgn». I henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester skal kommunen 
sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har 
ansvaret for etter loven. Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om 
utskrivningsklare pasienter. Betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter er hjemlet i Lov 
om kommmunale helse og omsorgstjenester. Kommunenes må betale for utskrivningsklare 
pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Kommunen betaler en 
gitt pris per overliggedøgn på en utskrivningsklar pasient.  
I 2020 hadde Nord-Odal kommune 115 registrerte overliggerdøgn med en totalkostnad på kr 
579.594,-. i 2019 var totalkostnaden på kr 424.995,-.  
I 2021 utgjør døgnprisen 5.167,-. 

 Sykehjemmene i dag gir tilbud til mennesker som kan være under 50 år, slik at det er det 
medisinske behovet som avgjør plass for et kortere eller lengre opphold.  

 Det er et høyt antall pasienter inn og ut av sykehjemmene. 
Blant annet benyttes 2 plasser ved NOS, for pasienter som har et stort omsorgsbehov og hvor 
pårørende trenger avlastning, og hvor oppholdene rullerer. Avlastningsplassene gir 72 inn og 
utskrivninger per år med det merarbeid dette innebærer. 

 Fra 01.01.20 er kommunen lovpålagt å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med 
demens. Nord-Odal kommune har ikke dette tilbudet. Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både 
sosiale, kognitive og fysiske aktiviteter. Dagaktivitetstilbudet bør videre tilby meningsfulle 
aktiviteter som deltagerne kan mestre, og ha fokus på deltakernes ressurser og interesser, samt 
lokale forhold. Tilbudet kan gis for å dekke deltagerens behov for aktivisering, tilsyn og omsorg, 
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oppfølging av ernæring, personlig assistanse, eller som avlastning for pårørende. Innhold og 
formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har, 
og lokale forhold. Per i dag er aktivitetstiltak i stor grad basert på frivillighet. 
 

4.223 Kjøkken og vaskeri 

I 1. etasje ved NOS finnes avdeling for kjøkken og vaskeri. Både kjøkkenet og vaskeriet har plasser for VTA 
og arbeidstrening.  

De ansatte innehar en bred kunnskap og erfaring gjennom kokker/ansatte med fagbrev innen institusjon, 
restaurant og baker/konditor. 

Kjøkkenet er en støttefunksjon til kommunens helse og omsorgtjenester. Hovedsakelig for 
hjemmetjenesten og institusjoner, men kan også yte tjenester til andre med ernæringsutfordringer.  

Kjøkkenet lager og leverer ut mat til alle pasienter med institusjonsplass i kommunen. Kjøkkenet drifter 
også postkjøkkenene ved Nord-Odal sykehjem med eget personale. Alle beboere i kommunen som mottar 
tjenester fra hjemmetjenesten kan også kjøpe middag fra kjøkkenet. Dette er et lavterskeltilbud som 
tilbys med bakgrunn i at mange, spesielt eldre, kan øke sin livskvalitet og bedre sine levekår gjennom et 
godt variert kosthold. Dette medfører at kjøkkenet lager og leverer mat til sykehjemmene, 
Trygghetsbolig og til Sand- og Mo bosenter, i tillegg til at måltider kjøres ut til private hjem. 

Per januar 2020 mottar 30 av hjemmetjenestens tjenestemottakere mat, fordelt over både Mo og Sand 
distrikt. Kjøkkenet leverer også mat til egen kantine. 

Det fremgår av helse og omsorgs tjenesteloven at kommunene skal sørge for at personer som oppholder 
seg i kommunen tilbys nødvendig helse og omsorgstjenester. Dette innebærer også ernæringsarbeid. 
Myndighetene er forpliktet til å legge til rette for at alle grupper i befolkningen, også alle grupper i 
befolkningen som er institusjonaliserte og hvor ansvar for kostholdet er overlatt til det offentlige, har et 
fullgodt kosthold. Mat har betydning for helse og livskvalitet for friske og syke mennesker, og i alle livets 
faser. Bevissthet og kunnskap om matens betydning for den enkelte er avgjørende for et godt 
ernæringsarbeid.  

Fagpersoner med ansvar for mattilbud, måltider og ernæringsoppfølging må gjøre seg godt kjent med 
målgruppene generelt og den enkelte pasients spesielle behov og ønsker. Dette kan også innebære 
samhandling for å sikre kontinuitet og videreføring av aktuelle tiltak. 

Ulike nasjonale føringer danner grunnlag for tjenestens arbeid.  Deriblant nasjonale reformer, som «Leve 
hele livet» . Videre er Helsedirektoratets nasjonale råd relatert til pasienter og befolkning er førende for 
kjøkkenets drift, og «Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten»  ligger til 
grunn for kjøkkenets ernæringsarbeid. 

Følgende faktorer påvirker og er viktige i kjøkkenets drift: 

 Ansvarsforskyvningen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Sykere pasienter kommer 
tidligere enn før til kommunen fra sykehus, og deres helseutfordringer krever mer av kjøkkenet 
som helsetjeneste. 

 Rasjonell drift,  mattrygghet(hygiene), matsvinn, personalkost og driftsutgifter skal kontrolleres.  
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 Ansvar for mattrygghet ved mottakskjøkken ( Sand bosenter, Mo bosenter, Solheim, NOS 2 ,NOS 
3 og Trygghetsboligene). Kjøkkenet har også ansvar for mattrygghet for hjemmeboendemat til 
den er levert bruker. 

Vaskeriet er et topp utstyrt vaskeri etter kommunens behov, med alle fasiliteter og nødvendig utstyr. 

Vaskeriet vasker tøy og arbeidsklær fra sykehjemmene og arbeidsklær for hjemmetjenesten. Sistnevnte 
arbeidsoppgave i økende grad. 

Også vaskeriet får økende arbeidsmengde som konsekvens av ansvarsforskyvning fra 
spesialisthelsetjenesten, i form av mer vask av tøy og stelleutstyr.  

 

4.224 Tjeneste for psykisk helse og avhengighet 

Om tjenesten 

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet møter voksne personer med behov for samtidige tjenester 
knyttet til både psykisk helse, rus, somatisk helse og psykososial fungering. Målet er å ha et 
folkehelseperspektiv i tjenesteutøvelsen, og ha fokus på så tidlig innsats som mulig. 

Tjenesten er et gratis tilbud til de som bor eller oppholder seg i kommunen. Tjenesten er ingen akutt-
tjeneste, og kontoret er derfor kun bemannet dagtid på hverdager. 

 Tjenesten skal bidra til å bedre menneskers evne til å mestre livet og hverdagen på tross av 
psykiske problemer, avhengighet eller livsutfordringer.  

 Kartlegging og vurdering utfra individuelle  behov og behandlingsbehov 
 Systematisk samtalebehandling. Samtaler kan foregå både på kontor, i hjemmet eller ute på gå 

tur. 
 Samtaler for å sortere tanker og følelser 
 Veiledning knyttet til å mestre og bedre egen livssituasjon 
 Hjelp til å finne ut av muligheter og egne ressurser 
 Bistand til å etablere kontakt med og koordinere tjenestetilbud fra andre samarbeidsparter og 

instanser 
 Akutt krisehjelp etter traumatiske opplevelser. 
 Oppfølgingssamtaler til mennesker som trenger hjelp til psykiske reaksjoner etter naturlige 

hendelser i livet (dødsfall, samlivsbrudd) 
 I samarbeid med sykehus, lege gis det oppfølging samt administrering av medikamenter. 
 Utarbeide og oppfølging av individuell plan, dersom det er behov eller ønskelig. 
 Pårørendearbeid. Tjenesten deltar i kommunens ressursgruppe for pårørendearbeid. Tjenesten 

avklarer hvem som er pasientens pårørende, pårørendes situasjon, belastning og behov for 
pårørendes helsehjelp. Barn som pårørende er et særskilt fokusområde. 

 Tjenesten er også en del at det tverrfaglige samarbeidet i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 
LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonslegemidler inngår som et deltiltak 
i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres som et treparts samarbeid 
mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og primærhelsetjenesten, og pasienten. 
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Statistikken nedenfor fra Visma Omsorg Profil som er elektroniske pasientjournal for kommunal sektor og 
som benyttes av Nord-Odal kommune og viser tjenesteforbruk ved tjeneste for psykisk helse og 
avhengighet. 

 Figur 53: Tjenesteforbruk ved tjeneste for psykisk helse og avhengighet: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester Antall vedtakstimer 

2010 126 158 173 

2012 155 304 237 

2014 150 276 241 

2016 143 313 331 

2018 177 383 649 

2020 209 443 1545 

Kommentar: 

 Den store endringen i 2018 og 2020, fra tidligere år skyldes enkeltbrukere som bor og mottar 
helsehjelp knyttet til sin psykiske helse ved insitusjon. Deres behov for helsehjelp kan ikke møtes i 
kommunen slik tjenesten er utformet per i dag. 

 

Figur 54: Aldersfordeling blant tjenestemottakerne ved tjeneste for psykisk helse og avhengighet:  

År 0 - 17 år 18 - 30 år 31 - 66 år 67 - 79 år 80 - 89 år 90 år og eldre 

2010 0% 22,2% 65,8% 10,3% 1,6% 0% 

2012 1,9% 25,1% 65,8% 6,5% 0,64% 0% 

2014 1,33% 23,3% 69,3% 5,3% 0,7% 0% 

2016 2,8% 25,2% 63,6% 6,3% 2,1% 0% 

2018 2,2% 25,9% 57,6% 11,3% 3,4% 0% 

2020 0,9% 25,3% 66% 7,2% 0,5% 0% 

Kommentar: 

 Pasientgruppens aldersfordeling viser at tjenesten de senere år både har hatt en prosentvis 
økning av pasienter over 67år og 80 år og av unge voksne under 30 år. 

 Tjenesten har gjennomsnittlig 100 pasienter til enhver tid.  I perioden   2017-2020 har tjenesten 
gjennomsnittlig hatt tjenester for totalt 187 ulike pasienter igjennom året. Dette innebærer 
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omløp av omlag 80 pasienter igjennom året. I perioden 2010 – 2016, var årlig gjennomsnitt på 
145 pasienter. Fra 2016 til 2017 forekom en økning fra 143 til 185 pasienter. Dette viser en 
betydelig økning de senere år. 

 Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trådte i kraft fra 2020. Rekruttering av 
flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for 
å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og 
traumefeltet. Nord – Odal kommune står per i dag uten psykolog i kommunen. 

 Kommunen har et udekket behov for tilpassede boliger til mennesker med psykiske lidelser og 
rusmiddelmisbruk, og med behov for botilbud med personale, med tett oppfølging og 
boveiledning. Per i dag har kommunen 4 eksisterende kommunale utleieboliger til dette 
formål/psykiatriboliger. Leilighetene er innrettet mot både kortere og lengre leieforhold. I tillegg 
er det behov for hardbruksboliger til denne målgruppa. Det er å beregnet å trenge minimum en 
bolig av denne typen. 

 

4.225 Helsestasjonen 

Helsestasjonen har som formål å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og 
å forebygge sykdommer og skader. Helsestasjonstjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle gravide og 
barn fra 0 – 25 år.  

Helsestasjonens oppgaver: 

 Svangerskapsomsorg 

Målet for tilbudet er å sikre at svangerskapet forløper på en naturlig måte, og ivareta mors fysiske og 
psykiske helse, og fosterets helse og utvikling. 

Jordmor tilbyr: 

o Samtale, råd og veiledning om tema innen helse, livsstil og graviditet 
o Helsekontroll i svangerskapet 
o Henvisning ved behov for annen behandling 
o Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre 
o Hjelp til familieplanlegging og valg av prevensjon 
o I tillegg til oppfølging under graviditeten, tilbyr jordmor hjemmebesøk etter fødsel og 

etterkontroll av mor. 
 

 Helsestasjon 0- 5 år 

I henhold til lov om pasient- og brukerrettigheter, har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av 
helsekontroll i den kommunen de bor eller midlertidig oppholder seg i.  

Helsestasjonen tilbyr: 

o Konsultasjoner med helsesykepleier -  følger helsestasjonsprogrammet etter nasjonale 
retningslinjer. 

o Helseundersøkelser med lege 



82 
 

o Hjemmebesøk til nyfødte 
o Gruppekonsultasjoner 
o Vaksinasjoner etter nasjonalt vaksineprogram 
o Foreldreveiledning. Tilbud om COS-kurs (trygghetssirkelen) 
o Hjelp til å henvise barnet til andre hjelpeinstanser ved behov. 

 
 Skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for alle skoleelever. 

Helsesykepleier på skolene tilbyr: 

o Åpen dør – fast kontortid/tilgjengelighet på skolene 
o Helseopplysning, undervisning, råd og veiledning både individuelt og i grupper 
o Helsesamtale på 1. og 8.trinn 
o Oppfølging av den enkelte elev ved behov 
o Samarbeid med foresatte, skole og andre instanser 
o Tiltak med fokus på elevenes arbeidsmiljø 
o Deltagelse i tverrfaglig samarbeid 
o Vaksinasjoner etter nasjonalt vaksineprogram 
o Foreldreveiledning 
o Hjelp til å henvise eleven til andre hjelpeinstanser ved behov. 

 
 Helsestasjon for ungdom 

Tilbys ungdom mellom 13 og 25 år, som bor eller oppholder seg i kommunen. Tilbudet er gratis. 

Ungdomshelsetjenestens oppgaver: 

o Samtaler, råd og veiledning med helsesykepleier om problemer eller situasjoner i livet 
ungdommen opplever som utfordrende eller er usikker på 

o Henviser ungdommen videre ved behov til annet helsepersonell, som f.eks. lege, jordmor 
eller psykisk helsetjeneste 

o Prevensjonsveiledning og informasjon om seksuelt overførbare sykdommer 
o Testing for seksuelt overførbare sykdommer 
o Utføre graviditetstester 
o Resept på prevensjonsmidler 
o Innsetting av p-stav og spiral 
 

 Smittevern og utenlandsvaksinering 

Dette inkluderer: 

o Vaksinering, råd og veiledning i forbindelse med utenlandsreiser 
o Oppfølging av grunnvaksinasjon for voksne 
o Influensavaksinering 
o Tuberkulosearbeid 
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 Andre felles helsestasjonstjenester 
o Kostholdsveiledning/oppfølging 
o Rus 
o Vold, overgrep og omsorgssvikt 
o Koordinere ansvarsgrupper/IP 
o Deltakelse i forvaltningsteam (HsPro, Visma) 
o Tverrfaglig samarbeid bl.a: 
o Bup samarbeidsmøter med kommunen 
o Felles fagteam 
o Ressursteam bhg/skole 
o Familievernkontoret på helsestasjonen 
o Nettverksmøter 

 

Statistikken nedenfor gjelder Nord-Odal helsestasjon og er hentet fra Visma HsPro. 

Antall fødsler i kommunen de siste år: 

2010: 37 fødsler    

2016: 36 fødsler 

2017: 28 fødsler 

2018: 28 fødsler 

2019: 24 fødsler 

2020: 36 fødsler 

 

Faste konsultasjoner: 

2010: 1474 faste konsultasjoner  

2019: 2539 faste konsultasjoner 

Kommentar: 

 Bakgrunnen for dette er stadig nye nasjonale retningslinjer med økte krav til tjenestens innhold.  

 

Ekstrakonsultasjoner: 

2010: 920 ekstrakonsultasjoner 

2019: 1420 ekstrakonsultasjoner 
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Kommentar: 

 Tidlig utskrivning fra sykehus etter fødsel medfører at familier trenger mer oppfølging i 
barseltiden. Dette til tross for nedgang i antall fødsler.  

 Tjenesten opplever et økende behov for foreldreveiledning og ser at flere barn/ungdommer har 
behov for oppfølgingssamtaler på skolene. Tjenesten møter mange utfordrende/tidskrevende 
enkeltsaker rundt barn/ungdom/familier med komplekse behov. 

 

Telefonsamtaler:  

2010: 329 telefonsamtaler 

2019: 584 telefonsamtaler 

Kommentar: 

 Trolig foreligger underrapportering og tallene er høyere. 

 

Konsultasjoner/telefoner ved helsestasjon for ungdom:  

2010: 29 konsultasjoner/telefoner 

2019: 39 konsultasjoner/telefoner 

2020: 66 konsultasjoner/telefoner   

Kommentar: 

 I 2018 ble tilbudet av tjenester på helsestasjonen for ungdom utvidet og kan etter dette tilby 
innsetting av langtidsvirkende prevensjon. I et forsøk på å nå ungdommen har helsestasjonen 
informert om tilbudet og økt den øvre aldersgrensen fra 18 til 25 år. Tjenesten opplever at behov 
for denne tjenesten dekkes av helsestasjoner i kommunene med videregående skoler. Antall 
besøk har økt, men er fortsatt lite brukt. Det er ressurskrevende å yte tilbudet i kommunen og 
samtidig opprettholde god kompetanse på området. Få gutter/unge menn benytter seg av 
tilbudet. 
 

Andre faktorer som påvirker helsestasjonens arbeid: 

 Tjenesten deltar i mer møtevirksomhet enn tidligere. Dette gjelder tverrfaglige samarbeidsmøter, 
eksterne møter, interne møter og samarbeidsmøter rundt det enkelte barn/familie.  

 Barn/ungdom med moderate psykiske vansker skal følges opp i kommunen 
 Skolehelsetjenesten innførte i 2018 helsesamtaler med kommunens 1. og 8. klassinger i tråd med 

nasjonale anbefalinger.  
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 Skolehelsetjenesten innførte undervisning i psykologisk førstehjelp for kommunens 5. og 8. 
klasse, for å øke kunnskap og forståelse for psykisk helse blant barn. Dette ble fjernet da 
helsestasjonen mistet en stilling som spesialsykepleier i psykisk helse for barn og unge. 

 Antall undervisningstimer om samliv og seksualitet er økt på ungdomstrinnet. 
 Nye familiekonstellasjoner. Familien har fått flere ulike former og er blitt mindre stabil. Nye 

familiestrukturer innebærer også at besteforeldre, som tidligere alltid var tilgjengelige, oftere er 
yrkesaktive eller opptatte. Helsestasjonen opplever også i økende grad å komme i kontakt med 
nyinnflyttede til kommunen, som mangler sitt nettverk samtidig med belastende bakgrunn.  

 Behov for økt kompetanse. Oppgaver som tidligere ble utført av spesialisttjenesten, er nå 
overført til kommunehelsetjenesten. 

 Økt behov for individuell plan (IP) og bistand til koordinering. 
 Økte krav til kvalitetssikring og dokumentasjon. 

 

4.226 Tjenester for funksjonshemmede 

Tjenesten består av tjenester i hjemmet, praktisk bistand, opplæring og hjemmehjelp og støttekontakt 
som blir ytt av personalgrupper tilknyttet samlokaliserte omsorgsboliger og arbeid- og aktivitetstilbud. I 
tillegg består tjenesten av støttekontakt, avlastning og praktisk bistand/BPA til andre hjemmeboende. 

Tjenesten skal gi personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til personlig utvikling og livsutfoldelse på 
lik linje med andre. Selvstendighet og egenutvikling ut i fra den enkeltes premisser vektlegges. Trygghet 
og trivsel er viktige faktorer i tjenesten.  

 
Bokollektivene 

Kommunen har et medvirkningsansvar for at alle skal kunne bo i en egnet bolig.  Målgruppen for boligene 
er funksjonshemmede, både fysisk og psykisk i alle aldre, og skal sikre ivaretagelse av personer som har 
vansker med å skaffe seg eller beholde tilfredsstillende bolig på egenhånd. Ved å samlokalisere disse 
leilighetene så bidrar man til en mer kostnadseffektiv måte å yte tjenester på samt at det er mer sosialt å 
ha naboer. 

Det er bygd ut botilbud med selvstendige leiligheter i bokollektiv. Bokollektivene er bygd med 
selvstendige leiligheter med tekjøkken tilknyttet stue. Et bokollektiv har 4 leiligheter, mens de 4 andre har 
6 leiligheter.  Boligtjenesten for funksjonshemmede består i dag av 5 enheter, med totalt 28 
boenheter/omsorgsboliger. Boligene er til en hver tid utleid. 

Bokollektivene ble etablert som resultat etter HVPU-reformen (Helsevernet for psykisk 
utviklingshemmede) i 1991. Til tross for at målgruppen i 1991 var psykisk utviklingshemmede, ser 
tjenesten i dag at tjenestetilbudet er rett/formålstjenlig også for andre med nedsatt funksjonsevne. Det å 
ha døgnkontinuerlig tilgang på personale og den trygghet dette gir er viktig for flere.  

Bokollektivene i kommunen er plassert og fordelt med fire i Sand og et i Mo. De fleste har bemanning hele 
døgnet; 2 bokollektiv er hvilende nattvakt, 2 har våken nattvakt og 1 har tilsyn fra hjemmetjenesten. Dette 
kan endre seg utifra hva som er behovet hos de som bor der. Alle bokollektivene har fellesareal som 
beboerne kan benytte seg av. 



86 
 

Boligene har livsløpsstandard og utleiepraksis er at leietakerne bor der livet ut. Kvaliteten på enkelte av 
boenhetene er dårlig og det er et stort behov for renovering i nærmeste fremtid. 

Dagtibud og tilrettelagt arbeid 

Høy sysselsetting og deltakelse i arbeidslivet regnes som sentrale mål, og aktivitetstilbud for 
funksjonshemmede er lovpålagt. Nord-Odal kommune har et utbredt samarbeid med Nord-Odal arbeids- 
og opplæringssenter (NOAO) og Ny vekst og kompetanse as avd. Odal (Ny vekst).  

Dagtilbud ved NOAO tilbys de som ikke kan nyttiggjøre seg arbeid ved Ny vekst. 

Et dagtilbud skal bidra til økt livskvalitet ved å opprettholde og utvikle tilpasset arbeid, aktivitet, 
opplæring, og assistanse for personer med funksjonshemming i kommunen. Målet er at brukerne skal 
oppleve mestring i jobben sin. Arbeidsoppgaver ved arbeid- og aktivitetstilbudene er derfor skreddersydd 
for hver enkelt bruker. 

NOAO 

Noao har et tett samarbeid med bokollektivene, og de fleste brukerne av dagtilbudet bor ved et av 
kollektivene. NOAO tilbyr dagaktiviteter for mennesker med funksjonshemming og driver kjøkken og 
kantine for brukere og ansatte. Blant arbeidsoppgavene er utkjøring av mat til kommunens institusjoner 
og bringe og hente klesvask til vaskeriet ved NOS.  

En viktig del av Noao er «Aktiviteten», som er en godt utstyrt enhet hvor det produseres kvalitetsvarer for 
salg i "Krambua" gjennom hele året.  

Ny vekst 

Ny Vekst er en non-profit kompetansebedrift med avdeling i Nord-Odal.  
Vekstbedriften delfinansieres av Nord-Odal kommune som er en av eierkommunene. Ny vekst skal bidra 
til samskaping mellom NAV, frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv for å fremme inkludering. 

Bedriften driver både tjenesteytende virksomhet og produksjon. Bedriftens primæroppgave er å bidra til å 
dekke behov for yrkesrettet attføring og varig tilrettelagte arbeidsplasser i vårt distrikt. Ny Vekst tilbyr 
arbeidsmarkedstiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsforberedende trening (AFT). En 
fremtidig utfordring er at det stilles krav til at VTA plassene på Nye Vekst innehas av personer med 
inntjeningsevne. Dette vil skape et større press på den kommunale delen av dagtilbud i form av tilbud, 
areal, kompetanse og bemanning. 

Støttekontakt 

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et 
annet menneskets evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv. En 
støttekontakt er tiltak for å nå målet om å  bygge bro mellom den enkelte og samfunnet og et sosialt 
nettverket. 

Statistikken nedenfor fra Visma Omsorg Profil som er elektroniske pasientjournal for kommunal sektor og 
som benyttes av Nord-Odal kommune og viser tjenesteforbruk ved tjenester for funksjonshemmede. 

Figur 55: Tjenesteforbruk hjemmehjelp – praktisk bistand, tjenester for funksjonshemmede: 
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År 
Antall 
tjenestemottakere 

Antall 
tjenester Antall vedtakstimer 

2010 25 30 759 

2012 27 30 810 

2014 32 52 1778 

2016 32 46 1714 

2018 34 42 1075 

2020 31 33 1243 

 

Figur 56: Aldersfordeling mottakere av tjenesten hjemmehjelp - praktisk bistand, tjenester for 
funksjonshemmede:  

År 0 - 17 år 18 - 30 år 31-49 år 50-66 år 67-74 år 75-79 år 
80 år og 
eldre Totalt 

2010 0% 20% 48% 16% 12% 4% 0% 25 

2012 0% 25,9% 37% 25,9% 11,1% 0% 0% 27 

2014 3,1% 18,7% 40,6% 28,2% 6,25% 3,1% 0% 32 

2016 6,2% 18,7% 21,8% 40,6% 6,25% 6,25% 0% 32 

2018 2,9% 26,47% 17,6% 44,1% 5,9% 0% 2,9% 34 

2020 3,22% 12,9% 32,2% 45,16% 3,22% 3,22% 0% 31 

 

Figur 57: Tjenestemottakere som benytter dagsenter, tjenester for funksjonshemmede: 

År 
Antall 
tjenestemottakere 

Antall 
tjenester 

Antall 
vedtakstimer 

2010 25 29 587 

2012 24 25 447 

2014 20 36 761 

2016 19 24 505 

2018 21 22 446 
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2020 20 20 501 

 

Figur 58: Antall tjenestemottakere som er innvilget støttekontakt, tjenester for funksjonshemmede: 

År 
Antall 
tjenestemottakere 

Antall 
tjenester 

Antall 
vedtakstimer 

2010 25 26 99 

2012 31 44 158 

2014 27 45 163 

2016 28 57 206 

2018 24 29 99 

2020 23 25 81 

Kommentar: 

 I kommunen er det nedgang i antall personer med diagnosen psykisk utviklingshemmet. Det er 
registrert 39 personer med utviklingshemming mellom 15 og 75 år, men flere med et individuelt 
behov for habilitering.  

 Tjenestens formål er å fylle gapet mellom funksjonsnedsettelse og normalitet. Gapet er 
individuelt og krever ofte døgnkontinuering tilgjengelighet. Dagligdagse gjøremål kan kreve ukers 
forberedelse. 

 Det er avgjørende med grunnleggende forståelse av kognitiv-, emosjonell og psykologisk 
fungering. Det er viktig å ha fokus på individets forutsetninger, behov for en ytre regulering og 
tilgang på personer som fungerer som trygge støttespillere i hverdagen. Dette kan forebygge 
psykiske vansker hos personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser. Spesielt gjelder 
dette beboere uten pårørende. 

 Tjenesten registrerer økning i yngre personer med behov for avlastningstilbud. Det er også slik at 
flere barn/unge med særskilte behov vil trenge leilighet i nær fremtid. Dette krever endret og 
forhøyet bemanningsbehov. Det medfører også større etterspørsel og behov for boligtilbud med 
tilgjengelig personale og behov for praktisk bistand og opplæring til dagligdagse gjøremål. 

 Samtidig øker forventet levetid for personer med utviklingshemming. Det er ikke et eget register 
over eldre personer med utviklingshemning i Norge, men i årlige kommunale innrapporteringer til 
Helsedirektoratet finnes det oversikt over mottakere av helse – og omsorgstjenester. Ulike 
studier de senere årene viser at andelen eldre med utviklingshemning øker. 

 Personer med utviklingshemming belastes både tidligere og hyppigere av aldersrelatert sykdom 
enn resten av befolkningen. Enkelte personer med utviklingshemning har en medfødt tilstand 
som fører til redusert helse, der blant annet sykdommer i fordøyelse – og respirasjonssystemet 
forekommer hyppig ved økt alder. Også synsproblemer og demens rammer flere med 
utviklingshemming enn andre. 
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 Et resultat av at personer skal bo i egen bolig så lenge som mulig forutsetter at boligtilbudet er et 
reelt og godt botilbud resten av livet. Samtidig har kommunen ansvar for at alle skal kunne bo i 
en egnet bolig. Dette innebærer økt krav til faglighet i tjenesten.  
Sykehjem er ikke et tilpasset botilbud for brukergruppen. Boligene i bokollektivene har 
livsløpsstandard og utleiepraksis er at leietakerne bor der livet ut. Dette medfører at 
aldersrelaterte forandringer fordrer store individuelle tilpasninger av botilbud, oppfølging og 
helsehjelp for å sikre at personer med utviklingshemning møtes med det samme likeverdige 
helsetilbudet som resten av befolkningen. 
Kilde: aldringoghelse.no 

 

4.227 Fysio- og ergoterapitjenesten 

Tjenesten består av flere ulike tjenesteområder og følger opp brukere i alle aldre. Tjenesten gir tilbud til 
brukere med sammensatte behov, behov for rehabilitering og habilitering eller de som har skadet seg 
eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne. 

Kommunal fysioterapi: 

Fysioterapitjenesten for barn og ungdom gir tilbud til aldersgruppen 0- 18 år. Fysioterapeut har ansvar for 
veiledning og fysioterapi til barn og unge ved helsestasjon, barnehage, skole og i hjemmet. Arbeidet med 
barn medfører betydelig med samarbeid med andre tjenestenivåer, samt har en tydelig familiefokusert 
tilnærming.  

Fysioterapitjenesten for voksne og eldre, er tilbud for de som er beboere på institusjon, hjemmeboende 
som har behov for oppfølging av fysioterapeut i hjemmet og som ikke greier å komme seg til fysikalske 
institutter.  

Sjefsfysioterapeut er på papiret tillagt ansvaret som kommunens rehabiliteringskoordinator, uten at det i 
dag foreligger et definert rehabiliteringstilbud i kommunen. 

Tjenesten innebærer videre drift og aktiviteter, hjemmebesøk samt drift av frisklivssentralen.  

Kommunal ergoterapi: 

Fra 1. januar 2020 er ergoterapi en lovpålagt tjeneste i alle kommuner. Ergoterapeut har ansvar for 
oppfølging av både voksne og barn. Ergoterapeut driver vurdering av, veiledning i og tilrettelegging av 
dagliglivets aktiviteter og ADL-ferdigheter etter akutt skade, funksjonsnedsettelse eller ved kronisk 
sykdom. Ergoterapeut har hovedansvar for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner med tekniske 
hjelpemidler. 

Hjelpemiddelformidling innebærer vurdering av behov, utvelging av egnet hjelpemiddel, og 
veiledning/trening i bruk av hjelpemidlene. Antall saker er økende. I de fleste sakene er det foretatt et 
eller flere hjemmebesøk. 

 
Kommunens kortidslager for hjelpemidler: 

Distribusjon og utkjøring av hjelpemidler tas hånd om av Ny vekst og kompetanse as avd. Odal.  
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Fysikalske institutter: 

Nord-Odal kommune betaler per i dag tre 100% driftstilskudd til private fysioterapeuter som er tildelt 
kommunal driftsavtale.  Disse er lokalisert i to ulike institutter på Sand. Alle instituttene har 
fysioterapeuter som driver allmenfysioterapi. 

Frisklivssentralen: 

Kommunen har siden 2014 hatt en aktiv Frisklivssentral. Frisklivssentralen tilbyr hjelp til levevaneendring. 
Tilbud om hjelp til levevaneendring er prioritert for voksne i arbeidsfør alder, men rettes også mot barn, 
ungdom og eldre. Tilbudet gir spesielt positive endringer hos personer som selv tar kontakt med 
sentralen. Dette viser at lavterskeltilbud er vesentlige og betydningsfulle knyttet til levevaneendring. 
Tjenesten har også vært opptatt av å tilpasse tilbudet til den enkelte. 

Statistikken nedenfor fra Visma Omsorg Profil som er elektroniske pasientjournal for kommunal sektor og 
som benyttes av Nord-Odal kommune og viser tjenesteforbruk ved fysio- og ergoterapitjenesten. 

Figur 59: Tjenesteforbruk voksne, fysioterapitjenesten: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester 

2017 20 20 

2018 34 34 

2019 37 46 

2020 55 55 

 

Figur 60: Aldersfordeling voksne, tjenestemottakere fysioterapitjenesten: 

Aldersfordeling i år 2020 Antall 

18 - 30 år 3 

31 - 66 år 4 

67 - 79 år 13 

80 - 89 år 20 

90 år og eldre 5 

 

Figur 61:Tjenesteforbruk barn, 0 – 18 år, fysioterapitjenesten: 

År antall 
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2017 53 

2018 53 

2019 80 

2020 80 

Kommentar: 

 Viktig å bemerke er at det har forekommet underrapportering brukere og tjenester på 
fysioterapitjeneste.  

 

Figur 62: Antall brukere av kommunens frisklivsentral: 

år  Antall brukere 

2017 30 

2018 42 

2019 41 

2020 20 

Kommentar: 

 I 2020 var frisklivsentralen kun et tilbud fra etter sommerferien grunnet manglede ansatt i 
tjenesten. 

 

Figur 63: Tjenesteforbruk voksne, ergoterapitjenesten: 

År Antall tjenestemottakere Antall tjenester 

2017 82 85 

2018 87 89 

2019 127 138 

2020 160 172 

 

Figur 64: Aldersfordeling tjenestemottakere ergoterapitjenesten: 

Aldersfordeling i år 2020 Antall 
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0 - 17 år 3 

18 - 30 år 8 

31 - 66 år 37 

67 - 79 år 58 

80 - 89 år 40 

90 år og eldre 14 

Kommentar: 

 Manglende konkret kommunalt rehabiliteringstilbud.  
 Kommunen har ikke et definert rehabiliteringstilbud. Dette strider mot gjeldene 

kommunehelsetjenestelov, og forskrift om habilitering og rehabilitering. For personer med 
rehabiliteringsbehov, har terapeutene fulgt opp noe med tidsbegrensede tverrfaglige tiltak; 
trening enten i hjem eller på sykehjem, men det helhetlige tilbudet med kontinuitet igjennom 
døgnet, som man har ved en rehabiliteringsavdeling mangler. 

 Behov for økt forebyggende fokus. 
 Befolkningsutvikling i kommunen tilsier at de som trenger hjelp i tiden fremover vil etter 

gjeldende prognoser ha høyere alder. Det er også slik at informasjon om kommunens folkehelse 
viser innbyggere hvor en høy andel har helseutfordringer knyttet til diabetes, kols, hjerte- og 
karsykdommer og dårlig psykisk helse. Økt arbeid med forebygging er dermed høyaktuelt, også i 
arbeidet til fysio- og ergoterapitjenesten. 

 

4.228 NAV 

Nord-Odal kommunestyre og Sør-Odal kommunestyre vedtok i juni 2019 å samorganisere NAV Nord-Odal 
og NAV Sør-Odal i et felles NAV-kontor, NAV Odal. Sør-Odal kommune er vertskommune for samarbeidet . 
Nord-Odal kommune er samarbeidskommune. 

Det nye felles NAV-kontoret utfører de oppgavene som kommunene har etter Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvalt ningen på vegne av kommunene Nord-Odal og Sør-Odal. 

Samarbeidet skal sikre en felles NAV-tjeneste som : 

 ivaretar samarbeidskommunenes oppfølging og kontroll med NAV-tjenestene 
 sørger for tilstedeværelse av NAV sine tjenester i kommunene 
 ivaretar og utvikler tjenestetilbudet for brukerne i de to kommunene 
 ivaretar medarbeiderne 
 bidrar til å forbedre brukernes rettssikkerhet 
 gir mer effektiv og stabil drift, herunder mindre sårbare ved sykdom og ferier 
 utvikler og ut nytt er kompetansen til medarbeiderne 
 utnytter ressursene på en best mulig måte 
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 utvikler markedsarbeidet i begge kommunenes geografiske område 
 bygger opp under NAV sitt hovedmål om flere i arbeid og færre på stønad 
 styrker mulighetene for å drive utviklingsarbeid gjennom framtidsrettede 

prosjekter i kommunene 
 Samarbeidet fratar ikke kommunene deres ansvar for å jobbe forebyggende og i tverrfaglig 

samhandling ut fra tjenstlige behov. 

Kostnadsfordeling 

Utgifter til sosiale stønader, sosiale lån, kvalifiseringsprogrammet mv dekkes av den kommunen som er 
stønadsmottakers bostedskommune. 

Lokalisering 

Tilstedeværelsen i begge kommuner skal sikre mulighet til avtalte, lokale brukermøter, bidra til å styrke 
samhandling med andre tjenesteområder i kommunen, samt styrke dialogen med lokalt næringsliv. 
Grunnlaget for tilstedeværelse er det reelle behovet for bistand og samhandling i befolkningen, I lokale 
virksomheter og hos NAVs samarbeidspartnere. 

4.229 Nord-Odal legesenter 

Figur 65: Oversikt over fastleger ved Nord-Odal legesenter: 

Fastleger Ledige plasser 

Ishaq, Bilal Raza 0 av 1000 

Khalid, Ahmad 96 av 900 
Spesialist i Allmennmedisin  

Silberhorn, Ulrike Barbara 0 av 950 
Spesialist i Gynekologi  

Ytteborg, Nils  
Spesialist i Allmennmedisin deler liste, 

Ishaq, Nohman Hassan 25 av 1100 

Aalborg, Langhelle, Audun 409 av 1200 

I tillegg har legesenteret turnuslege, 2 helsesekretærer og bioingeniør. 

 

Legevaktordningen 

Nord-Odal legekontor ivaretar legevakt i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 16.00 på hverdager for kommunen. 

Etter klokken 16.00 hverdager og hele døgnet helg og høytid betjener Glåmdal interkommunale legevakt 
Nord-Odal kommune, i tillegg til kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue og Sør-Odal. 
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Legekontoret tilbyr følgende tjenester: 

 Konsultasjoner 
 Småkirurgi 
 Laboratorietjenester 
 Andre undersøkelser 

o Spirometri (lungefunksjonsmåling)  

o 24- timers blodtrykksmåling  

o Trykkmåling på øye  

o Dopplerundersøkelse  

o EKG (Elektro-kardio-gram) for å måle den elektriske aktiviteten i hjertet  

o Ano-rektoskopi til undersøkelse av rektum/endetarm  

o Innsetting av spiral/p-stav  

o Injeksjoner av medikamenter, vaksiner etc. 

o Sårskift 

o Skifte på div. katetre og stomier 

 

4.230 Andre helsetjenester  

Statistikken nedenfor fra Visma Omsorg Profil som er elektroniske pasientjournal for kommunal sektor og 
som benyttes av Nord-Odal kommune. Oversikten nedenfor viser forbruk av øvrige helsetjenester. 

Trygghetsalarm 

Tjenesten er ikke en lovpålagt tjeneste. Det var tidligere ofte venteliste for å få trygghetsalarm. Imidlertid 
har ikke kommunen lenger «et tak» på antall trygghetsalarmer, og ventelisten er derfor redusert. 

Figur 66: Antall tjenestemottakere innvilget trygghetsalarm: 

År Antall brukere 

2010 96 

2012 90 

2014 82 

2016 84 

2018 154 

2020 163 

 

Støttekontakt: 
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Støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter bidrar til å øke et annet 
menneskets evne til å utfolde seg, mestre ulike situasjoner og styrke troen på seg selv. En støttekontakt er 
tiltak for å nå målet om bygge bro mellom den enkelte og samfunnet og et sosialt nettverket. 

I Nord-Odal kommune er ansvaret for å fatte vedtak om støttekontakt fordelt over flere avdelinger: 

 Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter (NOAO) (hjemmeboende mennesker med psykisk 
utviklingshemming i alle aldre) 

 Bokollektivene (voksne med psykisk utviklingshemming som bor og/eller får tjeneste fra 
bokollektiv 

 Tjeneste for psykisk helse og avhengighet (voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblemer) 
 Oppvekstetaten (barn/ungdom 0 - 18 år med ulike typer behov og barn i barnevern) 

 

Figur 67: Antall tjenestemottakere som er innvilget støttekontakt: 

År Antall brukere 

2010 49 

2012 42 

2014 46 

2016 50 

2018 56 

2020 57 

Kommentar: 

 Tallene gjelder støttekontaktordningen for voksne, innvilget i helse- og omsorgsetaten. I tillegg 
omfatter støttekontakttjenester for funksjonshemmede og støttekontakttjenester for barn og 
unge. Støttekontakt for barn og unge innvilges av oppvekstetaten, og fremkommer ikke av 
oversikten ovenfor. 

Omsorgslønn 

Omsorgslønn for de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Omsorgslønn er ingen rettighet, men 
et av flere tiltak som kommunen kan gi for å bedre situasjonen for den hjelpetrengende og de som 
har omsorgsansvaret. 

Figur 68: Tjenesteforbruk omsorgslønn 

År Antall mottakere Vedtakstimer Timer per dag 
2010 10 3543,41 1,23 
2014 10 4108,14 1,26 
2016 12 5332,86 1,31 
2018 12 5760,72 1,44 
2020 14 7428,71 1,53 
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Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Brukerstyrt personlig assistent,  kan tildeles på bakgrunn av søknad og vurdering. Tjenesten tildeles 
der hvor kommunens allerede eksisterende tjenester ikke dekker brukerens behov. 

Figur 69: Tjenesteforbruk BPA 

År Antall tjenestemottakere Vedtakstimer Timer per dag 
2014 2 6155,14 9,21 
2016 3 7694,29 7,01 
2018 3 8 85 7,38 
2020 4 5591,44 5,64 

 

4.231 Helse og omsorgstjenester til barn og unge under 18 år 
 

 Oppvekstetaten har ansvar for flere av helsetjenestene som ytes barn og unge under 18 år: 
 støttekontakt 
 avlastningsopphold  
 BPA. 

Oppvekstetaten mottar om lag 10 søknader om helsetjenester årlig. Per i dag er det 4 barn som mottar 
helsetjenester via oppvekstetaten. 

4.2311 Støttekontakt og avlastning 
Støttekontakt er en person som kan gi andre støtte og oppfølging på fritiden. Hensikten er at barnet skal 
oppleve en meningsfull fritid sammen med andre. Barn kan av ulike årsaker ha behov for støttekontakt. 
Det kan være at de har behov for større nettverk, flere og andre rollemodeller, noen som kan følge de på 
fritidsaktiviteter eller noen som kan være en forutsigbar og trygg voksenperson for dem. Tjenestens 
omfang er som regel noen timer per uke. 

Avlastningstjenesten kan være helge- og/eller ferieavlastning, dersom barnet/familien har behov for 
dette. 

4.2312 Felles fagteam for barnehager og skoler 
I Stortingsmelding 6 "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" vil 
regjeringen fremheve følgende mål for tverrfaglig samarbeid. 

 Barn og unge som trenger hjelp, blir oppdaget tidlig og får hjelp uavhengig av om utfordringene 
gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, familiesituasjon eller annet.  

 Barn og unge og deres familier/foresatte får den helhetlige oppfølgingen de trenger av ulike 
tjenester.  

 Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at alle barn opplever et godt og inkluderende oppvekst-, leke- 
og læringsmiljø.  

 Tverrfaglig samarbeid skal bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring.  
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I stortingsmeldingen varslet regjeringen et stort og varig kompetanseløft for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis i kommuner og fylker, i samarbeid med KS. Tiltaket retter seg særlig mot ansatte i 
barnehager og skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunene (PP-tjenesten), men også mot 
andre tjenester som jobber i laget rundt barna og elevene, som helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

Nord-Odal kommune deltar i kompetanseløftet, sammen med øvrige kommuner i Kongsvingerregionen. 
Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene (Odal PPT, 
helsestasjonen, barnevernstjenesten og tjeneste for psykisk helse) skal bidra til at den spesialpedagogiske 
hjelpen er tett på barna som har behov for det. 

Fagteam er ett av de tiltak som Nord-Odal kommune allerede har etablert for at laget rundt barnet 
aktiveres på lavest mulig nivå. Derfor er det vesentlig at fagteam etableres som et godt kjent tilbud for 
alle foreldre, barnehager og skoler.  

Fagteam barnehage og skole skal være en arena for å drøfte bekymringer knyttet til barnehagebarn og 
skolebarn. Fagteam er et tverrfaglig team som gir råd og veiledning til ansatte og foreldre som har barn i 
barnehage og skole.  Fagteamet skal fungere som et lavterskeltilbud, som et første skritt for å etablere et 
lag rundt barnet. 

 

 

4.23 Behov for fagkompetanse 

Behovet for kompetanse hos personalet varierer avhengig av brukeres individuelle behov. 

Figur 70: Samlet oversikt over årsverk for ulike tjenesteområder i Nord-Odal kommune i 2021: 

 

I Nord-Odal kommunes "Handlingsprogram 2021-2024, Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024" 
redegjøres for at ansvarsforskyvningen medfører 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 kommunens tjenester. Dette gjør at det blir stor 
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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.  

Legedekning på institusjon er lav. Dekning 3 årig helsefag er også meget lav. For å sikre faglig forsvarlige 
tjenester bør antall årsverk med 3. årig helsefaglig kompetanse vært høy sett opp imot den lave 
legedekningen. 

 

Figur 71: Legedekning på institusjon i Nord-Odal kommune: 

 

Figur 72: Dekning 3årig helsefag og lege i Nord-Odal kommune: 

 
 
I pleie- og omsorgstjenesten er det økt behov for stadig mer avansert og tverrfaglig helsehjelp. Dette 
skyldes blant annet stadig nye brukergrupper med behov for mer omfattende og sammensatte tjenester. 
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Den medisinske behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed øker også behovet for 
kompetanse i forskjellige profesjonsgrupper i pleie- og omsorgstjenesten. 

For eksempel er det behov for økt kompetanse innenfor områder som ernæring, psykisk helse, rus, 
habilitering/rehabilitering, hjelp til egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid. 

Lokale variasjoner i arbeidsmarkedet kan være en medvirkende forklaring på geografisk variasjon. For 
eksempel kan nærhet til sykehus gi større konkurranse om faglært personell. Kommunestørrelse kan også 
påvirke rekrutteringen av fagutdannet personell. 

Kilde: helsedirektoratet.no 

Figur 73: Antall ansatte i helse- og omsorgsetaten i Nord-Odal kommune, fordelt på stillingskoder: 
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Figur 74: År som ansatt i helse- og omsorgsetaten i Nord-Odal kommune: 

 

 

4.3 Ressursbruk helse- og omsorgstjenesten i Nord-Odal 

Ressursbruk Pleie og omsorg 

Ressursbruksindikatoren viser om kommunen bruker mer eller mindre penger på en tjeneste enn 
gjennomsnittskommunen (justert for kommunens eget utgiftsbehov). Denne indikatoren sier ikke noe om 
størrelsen på produksjonen eller effektiviteten i kommunen. Tall over 100 betyr at din kommune bruker 
mer enn snittet. 

Figur 75: Ressursbruk Pleie og omsorg Nord-Odal kommune, 2016 - 2019: 
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Kilde:  Framsikt 

4.31 Driftsutgifter 

Nord-Odal kommunestyret vedtok  «Handlingsprogram 2021-2024, Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-
2024» i sak 113/20. «Økonomiplan 2021-2024» forsøker å gjenspeile satsingsområdene i 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift for 2021 med bevilgninger på 308,566 mill kr. 

Figur 76: Nord-Odal kommunestyrets vedtatte driftsrammer til kommunens tjenesteområder, 2019-2024:  

 

Kommentar: 

 Presset på kommuneøkonomien merkes på mange måter. Ressurskrevende tjenester er bare et 
av områdene hvor kostnadene for kommunen øker langt ut over det kommunene blir 
kompensert for. 

Figur 77: Nord-Odal kommunens økonomiske prioriteringer, per tjenesteområde, i 2020: 
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Figur 78: Nord-Odal kommunes økonomiske prioriteringer, per tjenesteområde 2010: 

 

Figur 79: Nord-Odal kommunes økonomiske prioriteringer, per tjenesteområde 2015: 
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Figur 80: Driftsutgifter og driftsinntekter, per innbygger i Nord-Odal kommune 2019: 

 

Figur 81: Netto driftsutgift per innbygger og tjenesteområde Nord-Odal kommune: 

Prosent viser tjenesteområdets andel av netto driftsutgifter. Beløp viser netto driftsutgift per innbygger. 
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Kilde: Framsikt 

Figur 82: Nord-Odal kommunes fordeling av driftutgifter i helse og omsorg år 2020: 

 

Kommentar: 

 Helseavdelingen består av følgende: 
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o Helsestasjonen 
o Tjenester for funksjonshemmede 
o Fysio- og ergoterapitjenesten 
o Legesenter 

 

Figur 83: Nord-Odal kommunes fordeling av driftutgifter i helse og omsorg år 2015: 

  

Figur 84: Nord-Odal kommunes fordeling av driftutgifter i helse og omsorg år 2010: 
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Figur 85: Helse- og omsorg nettodriftsutgifterbeløp per innbygger Nord-Odal, 2016-2019: 

Kilde: Framsikt 

Kommentar: 

 Andel innbyggere som mottar helse –og omsorgstjenester er høy (se kostra) sett opp mot andre 
sammenlignbare kommuner.  

o Dette er blant annet bakgrunn for å ha økt fokus på barns psykiske og fysiske helse for å 
kunne jobbe forebyggende.  

o Det bør utarbeides tjenestebeskrivelser for økt kontroll av hvilke tjenester som ytes. 
o Utfordring for Nord-Odal komunne er relativt moderne sykehjem og skoler, i motsetning 

til andre kommuner oppe og går. Dette bidrar til å løfte utgiftene. 
o Mange brukere med behov for assistanse. 

 Omstillingsarbeidet i kommunen og i helse- og omsorg må fortsette. Drift må tilpasses 
innbyggertall og reduserte inntekter. 

Kilde: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-24 
 

4.311 Kostrasammenligninger sett i sammeheng med nåværende og forventede driftsutgifter 

Kommune-Stat-Rapportering (KOSTRA) , gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og 
måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. KOSTRA gir tall om helse- og omsorgstjenester, i 
tillegg til annen en mengde annen informasjon, og KOSTRA kan benyttes for å sammenligne kommuner, 
regioner og landsgjennomsnitt. 
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Figur 86: Kostrasammenligninger benyttet i Nord-Odal kommunes "Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-
24": 
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Figur 87: Antall eldre (80 år og eldre) vs. kommunalt tilbud i Nord-Odal, 2008-2040: 

 

 

 Sykehjemsplasser ------------- 80 år og eldre - - - - - - - - Prognosetall – SSB (lav) 
 Trygghetsplasser  SSB - - - - - - - - Prognosetall – SSB (medium) 
 Boplasser   - - - - - - - - Prognosetall – SSB (høy) 

 

Kilde: SSB (Statistikkbanken – Befolkning – 07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år). SSB 
(Befolkningsframskrivninger – 11668: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter region, alder, 
statistikkvariabel og år)Nord-Odal kommune 

 

4.32 Utgiftsbehov i helse og omsorgstjenesten 

Utgiftsbehov er statens beregning av kommunens utfordringer både sammenlagt og per tjenesteområde, i 
forhold til landsgjennomsnittet.  
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Figur 88: Utgiftsbehov kommunale tjenester i Nord-Odal kommune: 

 

Kilde: Framsikt 

 

4.321 Fremtidens driftsutgifter og fremtidig behov for helse og omsorgstjenester 

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. Det kan være flere 
forhold enn endringer i helsetilstanden som påvirker behov for tjenester, og som ikke ivaretas i benyttede 
demografiberegninger. Forholdet mellom økning i levealder og helsetilstand er usikker, og vil påvirkes av 
både helse- og omsorgstjenestens 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 større betydning enn endringer i 
livsstil og sosioøkonomiske faktorer til sammen. Hvordan vi videreutvikler helse- og omsorgstjenestene vil 
derfor påvirke utviklingen i forventede friske leveår. 
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Kilde: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 

4.33 Effektivitet 

De mest effektive kommunene innenfor et tjenesteområde og en gruppe av sammenliknbare kommuner 
får effektivitetsverdi 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at 
kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn den mest effektive kommunen. 

Resultater i Nord – Odal var i  2017 verdien 80, ogi  2018 verdien 75. 

Kilde: regjeringen.no  

Figur 89: Timer levert per årsverk Nord-Odal, 2015-2019: 

 

Figur 90: Leverte timer Nord-Odal, 2011-2019: 
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5 Boliger og kommunens ansvar 
 

Den nasjonale strategien, «Bolig for velferd (2014-2020)», hadde som målsetting å  samle og målrettet 
innsatsen slik at flere får et godt sted å bo. 

Strategiens nasjonale mål og prioriterte innsatsområder: 

1. Alle skal ha et godt sted å bo  

 hjelp fra midlertidig til varig bolig 
 hjelp til å skaffe en egnet bolig 

2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet 

 forhindre utkastelser 
 gi oppfølging og tjenester i hjemme 

3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv 

 sikre god styring og målretting av arbeidet 
 stimulere til nytenkning og sosial innovasjon 
 planlegge for gode bomiljøer 

Regjeringen har etter dette presentert ny nasjonal strategi;  
« Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024)». 
I regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk prioriteres tiltak for at flere vanskeligstilte skal kunne eie 
egen bolig. Regjeringen legger også vekt på at det skal være et trygt alternativ å leie bolig.  
 
Regjeringen har fastsatt følgende mål for å forsterke innsatsen i årene som kommer:  

1. Flere skal kunne eie egen bolig  
2. Leie skal være et trygt alternativ  
3. Sosial bærekraft i boligpolitikken  
4. Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse 

 
Enkelte grupper i samfunnet er særlig sårbare på boligmarkedet. I denne strategiperioden vil regjeringen 
rette en særskilt innsats mot dem som står i fare for å bli eller er bostedsløse, barn og unge, og personer 
med nedsatt funksjonsevne. 

I kommunens "Boligsosial handlingsplan Nord-Odal kommune" gjøres rede for kommunens ansvar og  
bakgrunn for boligbehov. Kommunen har et juridisk ansvar, et tilretteleggingsansvar, for å skape en 
ønsket boligutvikling og struktur, samt et medvirkningsansvar for at alle skal kunne bo i en egnet bolig. 
Videre er kommunen forpliktet til å skaffe midlertidig husvære for de som har et akutt behov for dette. 
I utgangspunktet er det enhver borgers eget ansvar å skaffe bolig, men økonomiske, sosiale, psykiske og 
fysiske problemer kan gjøre at en del mennesker likevel har problemer med å skaffe seg eller beholde 
egen/egnet bolig. 

Flere forhold kan ha innflytelse på hvor mange personer som har et boligbehov: 

 Befolkningsvekst 
 Alderssamensetting / eldrebølgen 
 Boligbygging – omfang og hvilke type boliger som bygges  
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 Prisutvikling på boliger  
 Rentenivå på boliglån  
 Leiemarkedets tilbud og utvalg av boliger  
 Arbeidsmarkedet  
 Nasjonal politikk i forhold til psykiatriske pasienter  
 Flyktningpolitikk  
 Omfang av rusmiddelbruk  
 De Eldres Boligspareklubb sitt supplement til eldreomsorgen i kommunen  

 

5.1 Kommunale boliger 

Figur 91: Kommunale boliger per 1000 innbygger i Nord-Odal: 

 

Kilde:  Framsikt Anlayse (Kostra. Nøkkeltall for drift) 

Kommentar: 

 Mange kommunale boliger, men lave driftsutgifter. 

Nedenfor fremkommer oversikt over kommunens eksisterende utleieboliger med omløpshastighet. 
Oversiktene er hentet fra kommunens gjeldene boligsosiale handlingsplan. 
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Eksisterende kommunale utleieboliger:  

Aldersboliger  24  

Omsorgsboliger  63  

Omsorgsboliger PU  28  

Psykiatriboliger  4  

Ungdomsboliger  4  

Flyktningboliger  9  

Trygghetsboliger  8  

Boliger utleid til tidligere eiere  2  

Boliger til vanskeligstilte  4  

Boliger til ordinær utleie  4  

Totalt  150  

 

Bruk av boligmassen  og omløpshastighet:  

 

Aldersboliger  Leietakerne blir boende så lenge de klarer seg i 
egen leilighet  

Omsorgsboliger  Leietakerne blir boende så lenge de klarer seg i 
egen leilighet  

Omsorgsboliger PU  Leietakerne bor der livet ut  

Psykiatriboliger  Både kortere og lengre leieforhold  

Ungdomsboliger  Leietakerne blir boende til de selv finner seg noe 
annet  

Flyktningboliger  Leietakerne bor til de får fast inntekt som gjør de i 
stand til å kjøpe egen bolig  

Trygghetsboliger  Midlertidig bolig etter sykehusopphold, og 
permanent bolig til de som er for syke til å klare 
seg i egen leilighet, men for friske til å flytte på 
sykehjemmet  
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Boliger leid ut til tidligere eiere  Boligene skal rives når leietakerne ikke lenger bor 
der  

Boliger til vanskeligstilte  Leietakerne bor til de får økonomi til å skaffe  

seg noe annet  

Boliger til ordinær utleie  Vil få tilbud om å kjøpe boligen til takst i 
leieperioden (3 år)  

Kommunens boligsosiale handlingsplan er vedtatt for perioden 2019 – 2022.  

I handlingsplanen gjøres videre rede for strategier og tiltak, som blant annet skal medføre:  

 Økt kunnskap om boligbehovet  
 Økt kunnskap om statlige virkemidler  
 Mer samkjørt boligpolitikk mellom enhetene  
 Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse  
 Mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene  

I handlingsplanen fremkommer at flere ulike grupper i befolkningen ikke klarer å skaffe seg 
tilfredsstillende bolig på det åpne markedet.  

Følgende er derfor bakgrunn for kommunens boligsosiale arbeid: 

 Mangel på tilfredsstillende bolig slår bena under mange menneskers forsøk på rehabilitering.  
 Mangel på bolig medfører dyre og dårlige innlosjeringsløsninger.  
 Bolig gir verdighet og håp.  
 Kommunen ønsker å tilby vanskeligstilte på boligmarkedet tilpassede botilbud 
 Kommunens mål å tilrettelegge på en slik måte at flest mulig får anledning til å eie sin egen bolig  

Generelle behov i planperioden: 

 Bidra til at flere vanskeligstilte barnefamilier kan kjøpe bolig 
 Fra leie av kommunal bolig til eie av bolig 
 Bli boende i egen bolig 
 Tilgang på rimelige boliger 
 Behov for nye utleieboliger  
 Lån til depositum 
 Hjelp til selvhjelp - Mange boligsøkere på kommunale utleieboliger har vansker med å opptre som 

aktør på det private marked. 
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5.2 Privat boligmarked 

Figur 92:Andel boliger i Nord-Odal kommune i 2018: 

 

Kilde:  www.kommuneprofilen.no 

Kommentar: 

 I perioden 2000-2019 ble det i snitt pr. år igangsatt bygging av 13 boenheter. 
 Omtrent 90% av alle boliger er eneboliger. 
 Prisveksten på boliger i NO fra 2015 til 2019 var på 27%. 

 

Byggeaktiviteten har de seneste årene tatt seg betydelig opp.  

Et langsiktig satsingsområde er å fortette Sand sentrum med bolig og næring for å skape et levende og 
attraktivt tettsted. Ny reguleringsplan for Sand sentrum ble vedtatt i 2018 og danner grunnlag for videre 
utvikling. 

I tillegg til kommunale utbyggingsplaner pågår flere private initiativ om utbygging av leiligheter på Sand. 
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6 Frivilligheten i Nord-Odal og samarbeid mellom 
kommunen og frivillig sektor 
6.1 Om frivillighet 

Definisjon frivillighet: 

«Ikke obligatorisk arbeid, det vil si den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter - enten 
gjennom en organisasjon, eller direkte overfor andre utenfor egen husholdning - uten å ta betalt."  

Kilde: ILO Manual on the Measurement of volunteer Work 

Definisjonen vektlegger at frivillig arbeid innebærer at tjenesten eller aktiviteten blir foretatt uten at det 
utbetales lønn. I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for samfunnet, miljøet, eller andre 
enn nære slektninger eller personer som kan regnes til egen husholdning.  

Kilde:  frivillighetnorge.no 
 

Føringer knyttet til frivillighet: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) §4  fastslår at kommunene har et ansvar for folkehelsearbeid 
og at kommunen samarbeider med frivillig sektor. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor og 
utvikle en egen frivillighetspolitikk. Et godt samarbeid mellom offentlig sektor og sivilsamfunnet er 
sentralt for en god samfunnsutvikling. 
 
"Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020)", utgitt av Helse- og 
omsorgsdepartementet, skal danne grunnlag for samhandlingen mellom statlige og kommunale 
myndigheter og den frivillige aktiviteten på helse-og omsorgsfeltet både nasjonalt og lokalt. Strategien 
skal bidra til å danne grunnlaget for lokale strategier for frivillighet. 

 

6.2 Frivilligheten og det offentliges  helse- og omsorgstjenester i fremtiden 
 
"Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020)" redegjør for at samfunnet i 
årene som kommer, står overfor store utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Høyere levealder, en 
større andel eldre i befolkningen, endringer i sykdomsbildet og nye brukergrupper stiller statlige 
myndigheter, kommuner og frivillig sektor overfor nye behov og forventninger.  

På helse- og omsorgsfeltet er det et stort behov og potensial for å ta i bruk samfunnets samlede ressurser 
for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: ressursene som ligger hos brukerne selv, deres familier 
og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet.  

Utfordringene gir dermed nye muligheter for å utvikle samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, 
møte nye behov med nyskapende aktiviteter og engasjere enda flere til frivillig innsats.  

Frivillig sektor har spilt, og spiller fortsatt, en viktig rolle i oppbyggingen av velferdssamfunnet i Norge. 
Frivillig sektor har vært med i utviklingen av velferdstjenester og innovasjon på helse- og omsorgsfeltet og 
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har vist vei for det som senere har blitt naturlige oppgaver for velferdsstaten. Frivillige og frivillige 
organisasjoners innsats er mangfoldig. Frivillighet har en egenverdi og frivillig sektor er en uavhengig og 
selvstendig samfunnssektor som gir merverdi til dem som deltar og til samfunnet som helhet. En aktiv, 
innovativ og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et levende og demokratisk 
lokalsamfunn. 
 
Frivilligheten kan således også bidra til at yrker innen helse og omsorg blir mer attraktive. Frivilligheten 
fastslår at et avgjørende aspekt ved omsorg er livskvalitet og gylne øyeblikk. 

Gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk vil samspillet og samarbeidet mellom frivillig sektor og 
kommunen økes og ressursene kan tas i bruk på nye og innovative måter. 
 

Frivillighetsmeldinga,  Meld. St. 10 (2018-2019), «Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den 
statlege frivilligheitspolitikken», skal danne grunnlaget for en levende og selvstendig frivillighet. 
Meldingen ble lagt fram 7. desember 2018 og ble behandlet i Stortinget 16. mai 2019. 

Stortingsmeldingen redegjør for:  

«Utan ein sterk, sjølvstendig og mangfaldig frivillig sektor ville vi ikkje hatt det vi set mest pris på, nemleg 
eit demokrati prega av ytringsfridom der enkeltmenneske får bruke ressursane sine og oppleve meistring i 
samspel med og med omsorg for kvarandre». 

Stortingsmeldingen drøfter videre at Norge har en godt utbygd og velfungerende velferdsstat som er 
rustet til å møte fremtidens utfordringer. Samtidig er det en forutsetning med et sterkt sivilsamfunn der 
ønsket om å hjelpe og ta i et tak der det trengs. Velferdsstaten er solid, er troen på, og av og til 
forventningen til, at det offentlige skal og kan møte utfordringene stor. Imidlertid er det knapt noe 
samfunnsområde der ikke også frivilligheten bidrar. Dette skjer ofte i samspill med det offentlige, eller 
næringslivet, men ofte på initiativ fra frivilligheten selv. Å bygge opp om en  sterk, selvstendig og 
manfoldig frivillighet er derfor et mål i seg selv. Både der frivilligheten fungerer som arena og som aktør. 

Stortingsmeldingen gjør videre rede for at frivillig innsats og deltakelse bidrar til å sikre mennesker som 
står utenfor skole og arbeidsliv, sosial kontakt, arena for mestring og kompetanseheving og rammer i 
hverdagen. Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer 
seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet. 

Kilde:  regjeringen.no 

 

6.3 Frivilligheten i Nord-Odal 

6.31 Frivillige tilbud i Nord-Odal kommune 
Nord-Odal har et aktivt, rikt og mangfoldig kultur- og idrettsmiljø. Det finnes mange møteplasser og 
arenaer for ulike aldersgrupper og interesser, enten de er sportslige, kulturelle, musikalske, politiske, 
veldedige eller hobbypregede. Det er sterke tradisjoner for korps, skøyter, jakt og taekwondo m.m. 

Lags- og foreningslivet i Nord-Odal aktiviserer en stor andel av befolkningen og er veldig tydelig i 
samfunnsbildet. Dette er en vesentlig del av kulturlivet og en berikelse for bygda. 
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Nord-Odal kommune har på sine hjemmesider liste over lag og foreninger som er aktive i kommunen: 

ADHD Norge Hedmark 
Austvatn Båtforening 
Diabetesforbundet Odal 
Epilepsiforeningen i Hedmark 
Gamlekæra 
Gardvik Brigdeklubb 
Glåmdal astma- og allergiforening 
Humanistisk konfirmasjon i Odalen 
Knøttelek 
Kongsvinger og omegn hørselforening 
Kongsvinger og omegn MS-forening 
Kongsvinger Røde Kors Hjelpekorps 
Kulturskolen i Nord- og Sør-Odal 
Kunja Taekwon Do Nord-Odal 
 LHL Nord-Odal 
Mental Helse Nord-Odal 
Mental Helse Ungdom, Nord-Odal 
Mo båtforening 
Mo Jeger- og fiskeforening 
Mo Sanitetsforening 
Morodalsfestivalen 
NFU Nord-Odal 
Nord-Odal Bondelag 
Nord-Odal Hornmusikk 
Nord-Odal Idrettslag 
Nord-Odal Idrettsråd 
Nord-Odal MC-Klubb 
Nord-Odal MX Klubb 
Nord-Odal Rotary Klubb 
Nord-Odal Sanitetsforening 
Nord-Odal Sjakklubb (NOSK) 
Nord-Odal Skolekorps 
Nord-Odal Skytterlag 
Nord-Odal Sportsskyttere 
Nord-Odal Ungdomsklubb 
Nordre Odalen Kulturminnelag 
Norsk Folkehjelp Odal 
Odal Beitelag 
Odal Bygdekor 
Odal Hagelag 
Odal Husflidlag 
Odal orienteringslag 
Odal Turlag 
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Odalstunet - Odal Tunlag 
Sand Båtforening 
Storsjøkoret 
Størjebygdens skytterlag  
 

6.311 Nord-Odal frivilligsentral 

Nord-Odal frivilligsentral ble startet i 2011. Siden da har sentralen bidratt i flere prosjekter i kommunen 
som skaper møteplasser. 

Frivilligsentralens mål og visjon er å skape møteplasser og sette folk i forbindelse med hverandre. Det er 
sentralens brukere som bestemmer hvilke aktiviteter som avholdes. 

Frivilligsentralen har hjelpere med forskjellige oppdrag. I sommerperioden er også flere ungdommer 
hjelpere som gjør en innsats for bygdas innbyggere. 

Oppdragene frivillighetsentralen er i hovedsak følgende: Transport, matutkjøring, gressklipping, 
snømåking, hagearbeid, vedbæring, enkle vaktmester oppgaver, ledsagertjeneste og utdeling av mat til 
trengende. 

Matleveringstjenesten innebærer at sentralen kjører ut mat for kommunen 3 dager i uka. Her er det 10 
faste kjørere. 

Utlevering av mat til trengende er mandag og fredag. Her varierer antall brukere. Det har til tider ikke 
vært full tilgang på mat. Av de faste leverandører er Kiwi og litt fra Frelsesarmeen i Skogbygda. 

6.32 Kommunens satsing på frivillig sektor 

I «Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024» gjøres rede for Nord-Odal kommune skal fremme et godt 
samarbeid med frivillig sektor og være en viktig støttespiller for utvikling av prosjekter hos frivillig sektor. 

Nord-Odal kommune ønsker å bidra til aktiviteten i lag og foreninger gjennom samarbeid og økonomisk 
støtte. Kommunen er også en aktiv samarbeidspartner i forbindelse med nybygging eller rehabilitering av 
anlegg i kulturområdet. 

Frivilligsentralen i Mo skal fortsette å være en god møteplass for mange, og tilskudd til frivilligsentralen 
vedtatt som driftstiltak i perioden 2021-2023. I 2020 var det kommunale tilskuddet kr 344.000,-. Det 
statlige var kr 420.000,-. Kommunen er medlem av Frivilligsentralens styre. 

6.321 «Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen» 

Nord-Odal kommune er også del av det interkommunale samarbeidet «Frivillighet, folkehelse og fysisk 
aktivitet i Kongsvingerregionen». Kommunestyret i Nord-Odal vedtok i sak 082/19 å videreføre deltakelse 
i samarbeidet «Frivillighet, folkehelse og fysisk aktivitet» sammen med Eidskog, Sør-Odal og Kongsvinger. 
Samarbeidet hadde opprinnelse fra 2012 og prosjektet «Folkehelse og idrett i Glåmdal», delfinansiert av 
Glåmdal regionråd. Samarbeidet innebærer en 100% rådgiverstilling, først  idrettsrådgiver og senere 
regional rådgiver med fokus på folkehelse, fysisk aktivitet og frivillighet i regionen. 
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6.322 Økonomisk støtte til kultur- idrett og frivillighetsarbeid 

Nord-Odal kommune deler hvert år ut økonomisk støtte til kulturarbeid for lag og foreninger innen kultur, 
idrett og friluftsliv. Midlene er delt inn i følgende kategorier: 

 Idrett- og friluftsmidler  

 Kulturmidler  

 Arrangement- og prosjektstøtte 

Nord-Odal Idrettsråd får søknadene til behandling og gir sin uttalelse til fordelingen. Utvalg for oppvekst 
og kultur vedtar fordeling av midlene. 

Kommunen kan gi følgende typer tilskudd: 
 

 Tilskudd til idrett drift       kr. 80.000,-  
 Tilskudd til drift av ikke-kommunale idrettsanlegg    kr. 60.000,-  

Gjelder driftstilskudd til idrettslag som driver egne anlegg. 
 Tilskudd til oppkjøring av skiløyper     kr. 28.000,-  

Lag og foreninger som står for oppkjøring av skiløyper for allmennheten.  
 Tilskudd lederutdanning       kr. 9.000,-  
 Tilretteleggingstilskudd       kr. 40.000,-  

Gjelder lag og foreninger som tilrettelegger tilbud til psykisk Kan både være integrerte tilbud i 
laget og/eller segregerte tilbud i regi av laget.  

 Tilskudd sang- og musikkorganisasjoner     kr. 67.000,-  
 Tilskudd til barne- og ungdomsarbeid     kr. 89.885,- 

6.323 Nord-Odal idrettsråd 

Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i kommune, og rådet er en arena for samarbeid 
mellom lagene, og samarbeid mellom kommunen, lagene og idrettskretsen.  
Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen. 

6.324 Odal Friluftsråd 

Friluftsrådet er et fast samarbeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal kommuner og lag og foreninger om felles 
friluftsoppgaver.  

Odal Friluftsråd skal, blant annet, arbeide for: 

 Sikring og tilrettelegging av friluftsområder / grøntstruktur for offentlig bruk.  

 Hensiktsmessig forvaltning og drift av friluftsområder.  

 Informere om friluftsmuligheter i kommunene.  

 Bidra til at friluftslivet blir en integrert del av kommunenes folkehelsesatsning.  

 Opplæring og aktivitet med basis i regionens friluftsmuligheter.  

 Avgi uttalelser i viktige saker som berører friluftslivet.  

 Andre friluftsoppgaver (prosjekter) av regional karakter. 

 

6.325 Morodalsfestivalen 

Morodalsfestivalen er en musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og synliggjøre 
mangfold. Vi praktiserer inkludering ved omvendt integrering for å skape en arena for dialog, mangfold og 
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felles positive opplevelser. Festivalen har i løpet av 12 år vokst til en av de største arrangementene på 
Østlandet.  

Nord-Odal kommune er samarbeidspart med Morodalsfestivalen. 

Følgende avtale avtale er inngått mellom Nord-Odal kommune og Morodalsfestivalen: 
1. Bidrag til markedsføring. 
2. Milepelen. Morodalsfestivalen disponerer kostnadsfritt kulturhusdelen av Milepelen. 
3. Praktisk hjelp. Nord-Odal kommune stiller med vaktmestertjeneste og traktor til  
4. Økonomisk forutsigbarhet. Kommune gir et årlig tilskudd til Morodalsfestivalen på kr 50.000 
frem til september 2023.  
5. Gratisk reklame på Nord-Odal kommunale kino. 
6. Lokaler. Nord-Odal kommune stiller lokaler med lager. 
 

6.33 Frivilligheten i helse- og omsorgstjenesten per i dag 

Nedefor gjøres rede for frivillige aktører som bidrar i og konkrete frivillige aktiviteter som arrangeres hos 
helse- og omsorgstjenesten per 2021. 

Imidlertid er det viktig å påpeke at svært mange av aktivitetene har utgått den siste tiden grunnet covid-
19 og nødvendige smittevernsrestriksjoner. 

Solheim: 

 Pårørendeforeningen 
o Foreningen avholde to arrangementer årlig, i forbindelse med sommer og jul. 

Foreningens medlemmer er imidlertig ikke lenger pårørende for beboere på Solheim, og 
nyrekkruttering har ikke vært gjennomførbart den siste tiden. 

 Nord-Odal sanitetsforening 
o Aktivtitetsstund med sang og musikk 2 ganger per måned.  
o Underholdning av «Gamlekæra» 

 Leseombudene og Nord-Odal bibliotek 
o Tilbudet er bygget på samarbeid mellom kommunens bibliotek og frivillige. Høytlesing for 

gruppe hver mandag. 
 Kirken i Nord-Odal 

o Andakt en gang per måned. 

Nord-Odal sykehjem og trygghetsboligene: 

 Leseombudene og Nord-Odal bibliotek 
o Tilbudet er bygget på samarbeid mellom kommunens bibliotek og frivillige. Høytlesing for 

gruppe på sykehjemmet. 
 Nord-Odal sanitetsforening.  

o Aktivtitetsstund med sang og musikk 2 ganger per måned.  
o Underholdning av «Gamlekæra  
o Sanitetsforeningen har også bidratt med gavemidler etter årlige dansetilstelninger på 

Milepelen. 
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 Røde Kors 
o Besøkshund. Denne aktiviteten ble imidlertid avsluttet før pandemien pga. pensjonert 

hund. 

Tjenester for funksjonshemmede: 

 Lokalforeningen for norsk forbund for utviklingshemmede  (NFU)  
o arrangerer fester 2 ganger årlig for utviklingshemmede i kommunen. 

 Morofoto. Fotogruppe for utviklingshemmede i kommunen. 
 Morodalsfestivalen. En årlig musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og 

synliggjøre mangfold. 
 Nord-Odal sanitetsforening. 

o Avholder arrangementer og har besøkstjeneste. 

Hjemmetjenesten: 

 Leseombudene og Nord-Odal bibliotek 
o Tilbudet er bygget på samarbeid mellom kommunens bibliotek og frivillige. Høytlesing for 

gruppe på Mo bosenter. 
 Tirsdagstreff ved i Mo bosenter 

o Diakonitiltak som skaper et sosialt og kristent møtepunkt for bygdas eldre. Treffet avholdes 
på «Solstua». Frivillige henter og bringer personer til treffet. 

 Kirken i Nord-Odal 
o Andakt under tirsdagstreffen  annen hver tirsdag. 

 Frelsesarmeen, Nord-Odal korps 
o  Arrangerer sang- og musikkkvelder på Mo bosenter. 

 Nord-Odal Sanitetsforening 
o Arrangerer hyggetreff på Sand bosenter. 

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet: 

 Kvinnenettverket i Nord-Odal 
o Faste møter en gang i måneden.  Nettverk bestående av norske kvinner og kvinner med 

flyktning - og innvandrerbakgrunn. Målsettingen er at flyktning- og innvandrerkvinner 
skal bli best mulig integrert i kommunen. Noen har en fast kontaktperson innad i 
nettverket. 

Fysio- og ergoterapitjenesten: 

Igjennom Frisklivssentralen henviser tjenesten til flere ulike aktører. Deriblant: 

 Aktiv i 100 – DNT Odal 
 Nord-Odal treningssenter 
 Mosprætten 
 Yogatid 

Dersom det gjelder barn henviser tjenesten blant annet til: 

 Alle aktiviteter i Nord-Odal IL. 
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 Kunja Taekwondo 

Aktører i kommunen og tilbud på tvers av tjenester: 

 Røde Kors 
o Besøksvenn i Odalen. Besøkstjenesten besøker mennesker både i private hjem og på 

institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time 
eller to i uka. 

o Ferie for alle. Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv 
ferieopplevelse for hele familien. 

 Leseombudene og Nord-Odal bibliotek 
o Tilbudet er bygget på samarbeid mellom kommunens bibliotek og frivillige. Det leses for 

eldre, mennesker med utviklingshemming, mennesker med synsvansker og 
hørselshemming, samt personer med demens. Det er også godt samarbeid mellom 
bibliotek og de øvrige institusjonene.  

 Frivilligsentralen 
o Fast møtested for flere. Blant annet «Torsdagstreffen». «Torsdagstreffen» er et tilbud for 

voksne som møtes hver torsdag og finner på aktiviteter sammen. 
o Hjelp til skyss. Imidlertid må den enkelte selv betale tilsvarende kjøregodtgjørelse. 

 Salem bedehus, Nordmisjonen, i Austvatn 
o Møteplass. Kan bidra med skyss ifm arrangementer. 
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