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Kommunedirektøren har ordet
Nord-Odal har sentral geografisk beliggenhet nær Oslo og Gardermoen, kan skilte med nærhet til
grønn vindkraftenergi og bør være attraktiv for kraftkrevende næring/industri med miljøprofil. For å
være konkurransedyktig må vi stadig jakte nye arbeidsplasser og være en ja-kommune – både i ord og
gjerning.
I en tid hvor flere flytter ut av de store byene må vi vise frem hvor godt det er å leve og bo i Odalen, i
Mo og i kommunesenteret Sand. Vi har et betydelig antall arbeidsplasser, godt kulturtilbud og nærhet
til varierte friluftsområder. Vi trenger imidlertid flere tilgjengelig boliger og tomter – gjerne rimeligere
enn i byene rundt oss. Jobbmulighet og bolig er sentralt når folk skal velge seg sted å bo. Å beholde og
rekruttere nye innbyggere er vesentlig for å sikre vekst og finansiering av kommunens velferd og
tjenester. Dette er derfor viktige satsingsområder for kommunen i budsjettperioden.
Vi har lagt et kontrastfylt år bak oss, med gradvis gjenåpning av et Koronastengt samfunn, for igjen å
oppleve rekordhøy smitte på tampen av året. Heldigvis har Nord-Odal vært forskånet fra høye
smittetall. Nasjonal vaksinasjonsgrad er høy, dette gjør oss mindre syke om smitten når oss, men barn
og unge og helsemessig sårbare voksne/eldre er fremdeles utsatt. På veg inn i influensasesongen er
kapasiteten ved sykehusene presset, og helsepersonell er slitne etter halvannet år i dugnadsmodus. Vi
må nok lære oss å leve med og håndtere et noe uforutsigbart smittelandskap.
Budsjettmessig står Nord-Odal ved et veiskille for å sikre fremtidig bærekraftig kommuneøkonomi.
Siden 2016 har kommunen brukt 43 mill av oppsparte midler for å saldere budsjettet. Nå er fondene
er brukt opp. Kommunen har vært offensive på investeringssiden og kan skilte med praktbygget
Samling, kulturhuset Milepælen og flere offentlige tjenestebygg som sykehjem og skoler av rimelig god
kvalitet. Kommunen har høy gjeldsbelastning og handlingsrommet for nye investeringer er meget
begrenset.
Det må en strammere økonomistyring til, både politisk og administrativt. For å sikre at «kommunen
forvalter sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid», i tråd med ny
kommunelov, er det lagt frem nytt økonomireglement til politisk behandling. Loven markerer
kommunestyrenes ansvar for langsiktig økonomiforvaltning.
Kommunens drift og tjenesteproduksjon må tilpasses gjeldende demografi og
befolkningssammensetning. Barnetallet går ned og gruppen eldre øker, både nasjonalt og lokalt. Det
må derfor i planperioden påregnes en omprioritering mellom sektorer, fra oppvekst til helse og
omsorg. Det betyr omfordeling av ressurser og omstilling av medarbeidere og ledere. Endring av
skolestruktur er ett av grepene de fleste kommuner nå vurderer for å få best pedagogisk tilbud til
elevene med reduserte rammer. Alternativt må årsverkene som jobber i skolen reduseres, det vil gå
utover elevers læringsutbytte og trivsel, og gjøre det vanskeligere å beholde og rekruttere kompetent
personell. Innen helse og omsorg må vi ha en grundig tjenestegjennomgang og se på hvordan vi kan
organisere og drifte tjenestene for å sikre mer faglig forsvarlig drift i årene som kommer. Dette kan
oppleves krevende, men også meningsfullt – fordi vi er opptatt av å få mest mulig ut av pengene vi er
satt til å forvalte og gi tjenester som innbyggere opplever har god nok kvalitet.
For å få til nødvendig endring og omstilling er vi avhengig av trygge kompetente ledere og at
sykefraværet går ned. Høyt sykefravær gir økt belastning på medarbeidere/ledere, og mindre
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motivasjon for å gå inn omstillingsprosesser som krever ytterligere ekstrainnsats. Det er derfor i
budsjettforslaget prioritert midler til et lederutviklingsprogram for alle kommunens ledere. Samlet vil
de få en viktig oppgave å øke nærværsprosenten blant sine medarbeidere, og lede forestående
endring og utviklingsprosesser.
Det gjøres også organisatoriske grep for å få på plass en HR funksjon som kan understøtte ledere og en
organisasjon i endring, få på plass rutiner for god personalforvaltning og internkontroll samt lede og
koordinere politisk sekretariat/servicekontor.
Kommunen ønsker å delta i det grønne skiftet. Vedtaket om å sertifisere kommunen som Miljøfyrtårn
vil sette fart i dette arbeidet. Vi arbeider også med å utarbeide bærekrafts indikatorer for framtidig
rapportering til kommunestyret.
Samskaping med næringsliv og frivillighet kan gi merverdi for bygda gjennom økt inkludering og
samarbeid på tvers av sektorer, og på tvers av offentlig og privat tjenesteyting. Inkluderingsprosjekter
og sommerjobb for ungdom er eksempler på utviklingsområder det er satt av noe midler til i
budsjettforslaget, dette bygger videre på og samsvarer godt med oppvekstreform, satsing på
inkludering i barnehage og skole og KS Absoluttprogram som kommunen deltar i.
Sentrale overskrifter i planperioden er å sette kommunen i stand til å nødvendig omstilling gjennom
lederutvikling, omorganisering og strukturendringer, og å jobbe langsiktig for å sik re kommunen
miljømessig, sosial- og økonomisk bærekraft.
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1. Handlingsprogram 2022-2025
1.1 Nord-Odal kommunes plan- og målsystem

1.2 Utviklingsmål

Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy og styringsdokument for kommunens helhetlige og
langsiktige planlegging. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-2 skal planen inneholde de
langsiktige målene og tilhørende strategier som skal bidra til kommunens ønskede samfunnsutvikling.
Samfunnsdelen fokuserer på fem utvalgte satsingsområder som anses som avgjørende for å styre
utviklingen i ønsket retning. Handlingsdelen og økonomiplan vil være neste steg for å nå ønsket
målsetting på lengre sikt.
1.3 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging.

I tråd med både nasjonale og internasjonale forventninger har kommunen et gjennomgående fokus på
bærekraft og langsiktig planlegging for å bidra til at både befolkning og miljø tas hensyn til på best
mulig måte. Den kommunale samfunnsplanleggingen skal ta hensyn til og bidra til bærekraftig
utvikling.
1.4 Satsningsområder: Kompetanse og utvikling, Levende og attraktive tettsteder, mangfold og inkludering,
Livsmestring hele livet og Sikker, effektiv og bærekraftig kommune.

Derfor er kommunens satsingsområder satt i sammenheng med FNs bærekraftsmål.
Bærekraftsmålene presenteres gjennom samfunnsplan i relasjon til kommunens satsingsområder.
Disse satsningsområdene skal være gjennomgående for alle enheter i kommunen.
Kommunens satsingsområder er:
• Kompetanse og utvikling
• Levende og attraktive tettsteder
• Mangfold og inkludering
• Livsmestring hele livet
• Sikker, effektiv og bærekraftig kommune
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2. Arbeidsform og organisering av kommunen
2.1 Organisering og ar beidsform

Denkommunaletjenesteproduksjonen
i Nord-Odaler delt inn i 3 etater medunderliggende
enheter,
samtstabs- og støttefunksjonerunderlagtkommunedirektør
en.
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2.2 Politisk organisering

Desentralepolitiskeposisjoneneivaretasavfølgendepersonerpr 15.10.2021:
Ordfører
Varaordfører
Lederutvalgfor oppvekstogkultur
Lederutvalgfor helseog omsorg
Lederutvalgfor eiendomog samfunn
Lederkontrollutvalg
Ordførerde ungeskommunestyre

RagnhildHaagenrudMoen(Sp)
OddKjetilSløtte(Ap)
NjålS.Føsker(Ap)
OddKjetil Sløtte(Ap)
IngerAnneØstmodalen(Sp)
RuneRydlandAndersen
SimenEllingsen
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2.3 Personaloversikt – faste årsverk

Tabellen nedenfor viser den samlede oversikten over årsverk for ulike tjenesteområder i 2021 og
2022. Denne beregningen er hentet ut fra konsekvensjustert budsjett. Det innebærer at det i disse
tallene allerede er hensyntatt endringer i årsverk som endres på grunn av endring i driften. Dette
gjelder særlig barnehage og skole hvor behovet endres midt i året. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til
endring i årsverk som er lagt inn som egne driftstiltak.
2021

Politisk og sentraladministrasjon
Oppvekst administrasjon, kultur og bibliotek
Skole
Barnehage
Administrasjon helse og omsorg
Sykehjem/trygghetsbolig inkludert kjøkken/vaskeri
Hjemmetjenesten
Bokollektiv
Helse
Landbruk og teknikk
Renhold
Drift
Brann og feier
Samlet for kommunen

2022
antall
antall årsverk årsverk
21,5
22
7,1
7,1
80,2
77,6
45,3
46,2
2,5
4
77,6
76,7
42,5
43,3
44,1
51,2
39,9
36,2
10,5
13
15,6
15,7
9
9,6
4,2
4,2
400
407

2.4 Interkommunalt samarbeid

Nord-Odal kommune har flere samarbeid med andre kommuner.
Kulturskolen i Nord- og Sør-Odal er et samarbeid mellom de to kommunene hvor Sør-Odal er
vertskommune.
Odal PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) ble opprettet 01.10.2013, og er et samarbeid mellom
odalskommunene og fylkeskommunen. Sør-Odal kommune er vertskommune.
Odal Barnevern ble etablert 01.01.14 og er et samarbeid mellom Nord- og Sør-Odal kommuner. SørOdal kommune er vertskommune.
Odal økonomikontor ble det etablert 01.09.2014 felles for de to odalskommunene. Nord-Odal
kommune er vertskommune.
Nav Odal ble opprettet som et interkommunalt/statlig samarbeid i juni 2020. Sør-Odal kommune er
vertskommune
Hedmark IKT er et interkommunalt IKT-samarbeid. Virksomheten eies av Hamar, Stange, Løten,
Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal, hvor Nord-Odal sin eierandel er 5,4%. Hovedkontoret er på
Hamar.
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Nav Odal ble etablert i 2020, og er et interkommunalt/statlig samarbeid. Sør-Odal kommune er
vertskommune.
Jordmortjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal kommuner. NordOdal kommune er vertskommune.
Det er foreslått opprettet et felles samfunnsmedisinsk senter. Dette vil være et interkommunalt
samarbeid i Kongsvingerregionen mellom Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Grue og Eidskog.
Kongsvinger kommuner er anbefalt som vertskommune.
Alle samarbeidsavtalene skal gjennomgås og standardiseres i regi Kongsvingerregionen, planlagt i
2022.
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Kommunaltjenesteproduksjon
3. Økonomiske måltall

Kommuneloven§14-2 pkt csierat kommunestyretskalvedtafinansiellemåltallfor utviklingav
kommunensøkonomi.Detteer et punkt pålik linje med å vedtaet budsjetteller økonomiplan.Deter
viktigat kommunestyretselvhar et eierskapog følgeropp dette overtid. Det er presentertfor
kommunestyretforslagtil nøkkeltalli oppstartenavbudsjettprosessensomhar dannetgrunnlagfor
valgavindikatorersomgir et bildeav den økonomiskestillingeni kommunen.Deter mange
indikatorerå velgeblant, noentar til orde for at dissemå velgesslikat det kun er faktorersom
kommunestyretselvrår oversom skalbenyttes,mendette krevermye omarbeidingav tall for å
rapportereogikkeminst settemåltallfor. Derforer det valgtenkleuniverselleindikatorersomdet skal
vedtasmåltallpå.
Indikatorenesomer valgtgir informasjonom kommunensegenkapital,om lånegjeldsbyrden
ogdet er
valgtindikatorersomsier noe om overordnedeøkonomiskeresultateri kommunen.Måltalleneskal
værestyrendefor fremtidigebudsjetterog valgkommunestyretgjør.Dettebør værehandlingsregler
somstyrerprioriteringerog valgsomgjøres,sompå samme måtesom brukavoljepengerer i
statsbudsjettet.
3.1 Fri egenkapitalgrad

Friegenkapitalgrad
er et utrykk for handlingsrommetkommunenharogom kommunenhar
økonomiskemusklerfor å tåle svingningerelleruforutsettekostnaderellerinntektstap.Denne
indikatorenmålesmed å ta disposisjonsfondet
i % avdriftsinntektene.Hvorhøy dennegradenbør
værevil væreavhengigav hvilkensituasjonkommunenståri medtankepå rente eksponering,store
endringeri befolkningenog ikkeminst om det er behovfor, ellerplanleggesstørre
omstillingsprosesser.
Egenkapitalen
skalogsåkunnebenyttestil investeringerslikat ikkedette må
belånesfullt ut. Engenerellanbefalinger at disposisjonsfondet
børværepåminst10%av
driftsinntektenunder
normaleforhold.
Grafenunderviseren
negativutviklingi
sistedel av perioden
og dette er et utrykk
for at de ekstra
inntektenesom har
kommetikkehar blitt
avsatt.En
egenkapitalgrad
på
ca.1-3 %er under
normale
omstendigheterlavt,
og med tankepå høy
lånegjeldog dårligereresultatgradersåbørden styrkes.
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3.2 Langsiktig gjeldsgrad

Langsiktiggjeldsgrad:Her måleshvorhøylånegjeldkommunenharmålt mot driftsinntektsnivået.Vi
har valgtå korrigerefor videre utlånog ubruktelånemidleri denneindikatoren.Lånegjeldsgraden
bør
undernormaleforhold ikkeoverstige50%,menkommunesektorensgjennomsnittliggerpå rundt 80%.
Detteer en indikatorsomkan værevanskeligå sammenlignemedandre, da denpåvirkesi stor gradav
om kommunenhartjenestersatt ut i andreselskapsformer
somIKSog andreselskapsformer.
Andelen
selvkostgjeldvil ogsåkunnepåvirkedissetallene.Men å ha egetmål over tid for egenkommunevil
værenyttig for at ikkefremtidigeforpliktelserskalbli for stor.Vedhøygjeldsgradvil
finansforvaltningen
væreavgjørendefor risikobildet.I sisteFinansrapportkapitel7 kan manseat
renterisikoenved
endring avrentenmed
1 %vil værestigendei
årenefremovermed
den renteforvaltningen
somlånenehar i dag.
Risikoenliggerpå ca.4,5
mill pr år fra 2022og
fremover.Det bør
derfor gjøresnoenvalg
for entenå økegraden
av rente binding,ellerå
økeEgenka
pitalgraden
ytterligerefor å kunne
ha midlertil å håndtere
dennerisikoenselv.

3.3 Brutto driftsresultat grad

Brutto driftsresultatgrader et uttrykk for hvormyesom er igjentil å dekkenetto finanskostnader
og
avsetninger.Denneindikatorenvil være påvirketav bundnemidlerogsåsomøremerkedemidler o.l.
Men det gir et godt bildeav resultatetavdriften avde kommunaletjenestenesomhelhet.Nivåetpå
dette måltalletvil
ogsåværepåvirket
av hvordan
kommunenellerser
rustet økonomiskHar
manhøy gjeldsgrad,
såmå brutto
driftsresultatetogså
værehøyerefor å
kunnebetjene
gjelden.Hvis
kommunenogsåhar
storeinntektersom
kansvingebørogså
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dette måltalletøkesellerværehøyereenn normalen.Historiskhar dette svingti NordOdal, som
grafenover viser. Dette er et utrykk for at manikkehar klart å tilpasseaktivitetenår for år,ment tatt
«skippertak»i enkeltår. Klarermanå styrevirksomhetenmedet stabilt brutto driftsresultatovertid,
vil dette kunnegenereremer stabileog forutsigbaretjenester.

3.4 Netto driftsresultat grad

Netto driftsresultatgrader utrykk for hvor myesomer igjentil avsetningeravbådebundneogfri e
fond.Nettodriftsresultater brutto driftsresultatfratrukketnetto finanskostnader,
samtkorrigertfor
avskrivninger.Nivåetpådette måltalletvil ogsåværepåvirketavflere faktorer.Størstpåvirkninger
størrelsenpåbundneavsetninger.Erdet stor andelbundneavsetningermå måltalleneværehøyere.
Vednormaleforhold børdette måltalletliggepå 1,75 %av driftsinntektene.Tidligerevaranbefalingen
3%.Hvorhøytdette måltalletbørværeavgjøresogsåavhvor stor fri egenkapitalgrad
kommunenhar.
Har man høyegenkapitalgrad
såkanmåltalletsettesrundt anbefalt1,75%,menshvis
egenkapitalgraden
er lav
bør
nettodriftsresultatgrade
n settes høyere.Som
grafenviserhar netto
driftsresultatsvingtogså
fra år til år på lik linje
med brutto
driftsresultatet.Dette
betyr at klarermanå ha
stabilt brutto
driftsresultatovertid, så
vil nettodriftsresultat
ogsåværestabilt.

3.5 Måltallsutvikling historisk og planlagt

Dennegrafenviservalgtemåltallhistoriskfrem til regnskap2020ogbudsjetterteforutsetningeri
denneøkonomiplanfremover.Med planlagteinvesteringervil lånegjeldenflate ut pået høyt nivå,
resultat-gradeneforbedresog kommeopp på anbefaltnivåi sluttenav perioden. Kommunesfrie
egenkapitalvil værepå riktig veg,menlikevelikkenåddønsketnivåfor å kunnehaen sunnog
bærekraftigkommuneøkonomi.Forutsattat vi følgerhandlingsreglene
sombeskreveti revidert
økonomireglement,
reduserergjeldsgradog økerkommunensfrie egenkapitalgrad
vil vi væreder om
5-6 år.
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4. Kommunedirektør
4.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet

Dette tjenesteområdet er delt inn i tre hovedområder:
Odal økonomikontor
Servicekontoret
Kommunedirektør
Dette tjenesteområdet har rettet sine tjenester både mot interne og eksterne oppgaver.
Følgende interkommunale samarbeid er knyttet til dette området:
 Personvernombudet
 Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK)
 Kongsvingerregionen interkommunalt politiske råd
 Arko
 IKA Opplandene – arkivsamarbeid
 Hedmark IKT
 Konsek Øst IKS
 Revisjon Øst IKS
 Opplæringskontoret Innlandet
Odal økonomikontor
Økonomikontoret er felles for Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Kontoret har ansvaret for budsjett,
regnskap, lønn, fakturering og innkreving av kommunale krav. Kontoret utøver stab støttetjenester til
begge kommunene, samt utadrettet virksomhet til innbyggerne gjennom fakturering og innkreving.
Avdelingen har gjennomført flere bemanningsreduksjoner de siste årene. Med ny kommunelov er det
kommet flere og mer krevende arbeidsoppgaver. Kontoret er organisert som
vertskommunesamarbeid og kontoret er inndelt i ulike team innen hovedområdene.
Servicekontoret
Noen av tjenesteområdene som skal dekkes er førstelinjen (besøk og telefoni), service/brukerstøtte
for interne brukere, internkontrollsystem, journalføring, postliste og arkiv for hele kommunen, politisk
sekretariat, personal og IKT og digitalisering. Det er i tillegg mange mindre oppgaver som hver enkelt
ansatt har. Vi ser at flere av fagområdene blir mer krevende og omfang i arbeidsoppgaver øker stadig.
Det gjør at vi må omstille ressurs og tilrettelegge for bedre utnyttelse av f. eks systemer vi bruker for å
unngå for mange manuelle prosesser. Med fokus på økt automatisering der det er mulig får
avdelingen frigjort tid til å levere gode tjenester også fremover.

Kommunedirektøren (rådmann)
Kommunen som organisasjon er delt opp i ulike tjenesteområder. Kommunedirektøren har det
overordnede administrative ansvaret for hele kommunens drift.
Under området som heter Kommunedirektøren (rådmann) er oppfølgingen av de politiske organene
lagt. Kommunedirektøren har ansvaret for å følge opp de politiske vedtakene og sørge for at det
politiske nivået i kommunen får nødvendig informasjon. For at de politiske organene skal kunne fatte
beslutninger på riktig grunnlag, er det viktig at alle etatene deltar i arbeidet og at deres oppgaver
samordnes. Kommunedirektøren har nært samarbeid med ordfører.
Kommunedirektøren har fokus på den daglige driften i kommunen. Samarbeidet i
kommunedirektørens ledergruppe, med de tillitsvalgte og hovedverneombudet er viktig
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her. Kommunens beredskapsarbeid er også et viktig område. Det er også en del oppgaver som utføres
på dette området som omfatter hele kommunen. Kostnadene knyttet til dette ligger under
kommunedirektøren. Ansvaret for den overordnede arbeidsgiverpolitikken og kommunens
internkontroll ligger her.
Mye av kommunedirektørens arbeid er rettet mot samarbeid med andre. Det gjelder blant annet
regionalt samarbeid i Kongsvingerregionen og mot Innlandet fylkeskommune.
Kommunen har også økonomisk ansvar for kirkelige oppgaver. Her er samarbeidet med
Odal kirkelige fellesråd viktig.
4.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)

Kompetanse og utvikling
(FNs bærekraftsmål: 4.god utdanning, 8.anstendig arbeid og økonomisk vekst og 12.ansvarlig forbruk og produksjon)




Utnytte lokale ressurser og kompetanse
Lage en kompetanseplan som rulleres en gang i året. Det er viktig at planene er realistisk og at
det følges opp med midler til opplæring.
 Ha fokus på lederutvikling
 Oversikt over ansatte sin kompetanse i kommunens HR system. Det vil gi et grunnlag for å
kunne bruke interne ressurser ved opplæring.

Ha fokus på folkevalgt opplæring. KS har opplegg for opplæring av folkevalgte. En del av de
folkevalgtes opplæring vil også bestå i at de blir kjent med organisasjonen blant annet ved å være
på befaringer.
 Lærlingplasser i kommunen
 Ha årlig inntak av lærlinger
 Sørge for god oppfølging av lærlingene ved også å benytte kompetansen vi har via
Opplæringskontoret Innlandet
 Ta imot studenter og elever fra videregående skoler for at de skal få praksis
Levende og attraktive tettsteder
(FNs bærekraftsmål: 9.innovasjon og infrastruktur, 11.bærekraftige byer og samfunn og 13. stoppe klimaendringene)

Ha gode kommunale tjenester og tilbud til innbyggerne
 Være med på å følge opp kommunen som miljøfyrtårnvirksomhet
 Gi ansatte nødvendig opplæring ved å benytte intern og ekstern kompetanse –
kompetanseplan
Mangfold og inkludering
(FNS bærekraftsmål: 1.utrydde fattigdom, 4.god utdanning og 10.mindre ulikhet)




Inkludere innbyggere i demokratiske prosesser gjennom grendemøter, sosiale medier m.m
Sørge for at politiske møter er tilgjengelig for innbyggerne ved å ha møter fysisk
og streame møter som holdes digitalt
 Sørge for at sakspapirer som ikke er unntatt offentligheten til politiske møter er tilgjengelig
 Bruke kommunens hjemmesider og sosiale medier til å legge ut informasjon om viktige saker
 Vurdere i forkant av viktige saker hvordan innbyggere skal involveres
 Bruke allerede eksisterende organer for å få tilbakemeldinger
 Ha fokus på mangfold og inkludering ved rekruttering av nye ansatte
Livsmestring hele livet
(FNs bærekraftsmål: 3. god helse, 4.god utdanning og 1.utrydde fattigdom)







Sikre rett kompetanse for å ivareta en god kvalitet på kommunale tjenester
Lage en kompetanseplan som rulleres en gang i året
Ha fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i kommunen
Være bevist kommunens rolle som IA- bedrift
Samarbeide med de tillitsvalgte i kommunen, både vernetjenesten og fagforeningene
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Sikker, effektiv og bærekraftig kommune
(FNs bærekraftsmål: 9.innovasjon og infrastruktur, 11.bærekraftige byer og samfunn og 13. st oppe klimaendringene)



Jobbe kontinuerlig med samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre liv, helse, miljø og
infrastruktur
 Ha en oppdatert kommunal beredskapsplan
 Lage rutiner for å gjennomføre jevnlige risiko og sårbarhetsanalyser på de ulike
tjenesteområdene
 Samarbeide med de andre kommunene i Kongsvingerregionen
 Videreføre satsing på digitale tjenester og innovative løsninger
 Fortsette å være en del av samarbeidet i Hedmark IKT.
 I størst mulig grad delta i prosjekter som gjennomføres i HIKT
 Basere beslutninger på forskning, erfaring og kunnskap i tillegg til lovgrunnlaget
 Saker som avgjøres av de folkevalgte skal være godt utredet og gi de et godt grunnlag for å
fatte en avgjørelse
 Følge opp anbefalinger som kommer i tilsyn som gjennomføres i kommunen
 Være med på felles rammeavtaler/innkjøp i regi av RIIK
4.3 KOSTRA-sammenligninger

Indikator

Egen
kommune
2018

Egen
kommune
2019

4247

4125

4198

4108

3829

3815

233

199

262

159

145

99

478

493

408

477

438

378

621

647

649

632

623

560

Netto dri ftsutg pr i nnbygger F120
Admi nistrasjon
Netto dri ftsutg pr i nnbygger F110
Revi sjon og kontroll
Netto dri ftsutg pr i nnbygger F100
Pol i tisk styri ng
Netto dri ftsutg pr i nnbygger
F390.393 Ti l skudd til kirken

Egen
Kos tra gruppe
Gj. Sn.
La ndet u /
kommune
1 2020
Innl a ndet Os l o 2020
2020
2020

4.4 Økonomi
Tall i hele 1000 kr.

Regnskap Opprinnelig Justert
budsjett
budsjett
2020

Netto ramme

26 798

2021

24 239

2021

24 248

Budsjett

2022

24 837

Økonomiplan

2023

24 674

2024

24 524

2025

24 524
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Foreslåtte driftstiltak 2022-2025:
Valgte driftstiltak
hele 1000 kr)

(tall i

Budsjett

Økonomiplan

2022

2023

2024

2025

Inkluderings dugnad

250

250

250

250

100 - diverse endringer

-43

-43

-57

-57

0

-96

-96

-96

122- Økonomikontoret reduksjon 30% stilling
122-Innvilge permisjon Økonomi kontoret

-91

0

0

0

123- bedriftshelsetjenesten

-15

-15

-15

-15

0

-294

-294

-294

171

171

171

171

124- servicekontoret
150 - sommerjobb for ungdom -oppfølging av
verbalforslag 30 i budsjettvedtaket for 2021
150 Lederutvikling

200

200

200

200

150- overføringer til andre kommuner

40

40

40

40

150- ulykkes- og yrkesskadeforsikring og ansvar

50

50

50

50

163: kirkelig fellesråd

98

98

98

98

-100

-100

-100

-100

163 Redusert overføring til kirkelig fellesråd














Inkluderingsdugnad
Prosjekt om inkluderingsdugnad i samarbeid med Odal sparebank, næringsliv, frivilligsektor og
kommunen.
100 – diverse endringer
Det er beregnet KLP kostnad på all godtgjøringen. Det er ikke riktig da det kun er klp kostnad
på den del som utgjør godtgjøring (ordfører).
Redusert reise (11600), har de siste årene ikke vært kostnad til staten (13500)- redusere med
beløpet som ligger inn, øker kostnad til HIKT(13515)- da det nå blir to brukere og ikke 1, samt
behov for innkjøp til varaordfører.
122- Økonomikontoret reduksjon 30% stilling
Ved at en person går av med pensjon er det mulig å redusere med 0,3 årsverk, forutsatt mer
digitale og samkjørte rutiner mellom kommunene.
122-Innvilge permisjon Økonomi kontoret
2 Ansatte har hatt 20% permisjon hver i flere år og det er signaler om fortsatt ønske om det.
123- bedriftshelsetjenesten
Ser ut fra forbruk fra 2017 at det kan være mulig å redusere på denne tjenesten. Om det på en
enhet blir arbeidsmiljøutfordringer vil det nok ikke dekke det ekstra behovet.
124- servicekontoret
Det er på grunn av prosjekt i 2022 økt kostander til lønn og lagt inn refusjon. Dette korrigeres
her for resten av økonomiperioden 2023-2025.
150 - sommerjobb for ungdom -oppfølging av verbalforslag 30 i budsjettvedtaket for 2021
Nord-Odal kommune har i mange år tilsatt unge i sommerjobber, særlig innenfor
omsorg/helse. De fleste av disse er over 18 år. Det er behov for et sommerjobbtiltak for
aldersgruppen under 18 år.
Det har vært kontakt med NAV for å se på et samarbeid rundt sommerjobb til denne gruppen.
Sør-Odal kommune og NAV har et slikt samarbeid. Dette er et tiltak som skal gi sommerjobb til
6 ungdommer i 3 uker. Det må ha en arbeidsleder i denne perioden. Kostnadene til dette
tiltaket vil da være lønn til ungdommen og arbeidsleder, samt at det er behov for noe
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materiell.
Tiltaket er en oppfølging av verbalforslag 30 i budsjettvedtaket for 2021:
30. Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av våren finne løsninger som gjør det mulig å
tilby ungdommer kommunale sommerjobber. - tilbud om sommerjobb til ungdommer i NordOdal.
150 Lederutvikling
Kommunestyret har i budsjettvedtak for 2021 bestilt fokus på lederutvikling. Tiltaket følger
opp vedtaket.
Det er lenge siden det ble gjennomført en samlet lederutvikling og -opplæring av kommunens
ledergruppe. Det er behov for å styrke kommunens leder for at det skal jobbes mot felles mål
og at de skal være trygge i sin rolle som leder. Det vil gjennomføres s både med eksterne og
interne ressurser. Det søkes om OU-midler.
150- overføringer til andre kommuner
Har felles tjenesten på datasystem til rekruttering (Webcruiter). Økte kostnader til RIIK og
Personvernombudet.
Regionrådet er nå overført til Kongsvinger kommune- innbyggertilskuddet har tidligere år vært
overført til fylket
Økt på art 13500- redusert på art 14300.
150- ulykkes- og yrkesskadeforsikring og ansvar
Kostnader til disse forsikringene dekkes på ansvar 150. Det gjelder forsikring for alle ansatte
og kommunens ansvarsforsikring når det gjelder driften av kommunen. Ca. 40% av utgiftene til
ulykkes- og ansvarsforsikringen dekkes av overføringer fra lønn.
163: kirkelig fellesråd
Økte kostnader med bakgrunn i lønns- og prisvekst. Sum etter innspill fra fellesrådet.
163 Redusert overføring til kirkelig fellesråd
Kirkelig fellesråd fikk i sin overføring i 2021 kr. 100 000 til driftsutgifter (maling). Overføringen
reduseres med tilsvarende beløp for 2022. Denne reduksjonen medfører at driften ellers da vil
bli på samme størrelse som i 2021.

Ikke valgte driftstiltak
hele 1000 kr)

(tall i

Budsjett

Økonomiplan

2022

119- kontrollutvalget og sekretariatfunksjon

2023

2024

2025

5

9

16

21

60

60

60

60

133

133

133

0

26

58

92

126

163: kirkelig fellesråd - Mo kirke

350

0

0

0

163: kirkelig fellesråd - Trautskogen kapell

130

0

0

0

163: kirkelig fellesråd- Sand kirke

110

0

0

0

150- HIKT og driftsavtaler
150- Medfinansiering av forskningssenter 2021
160 : revisjon sitt budsjettfor 2022 og økonomiplan 20222025
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5. Tjenesteområde oppvekst og kultur
5.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet

Rammeområdet oppvekst og kultur har ansvar for barnehage, skole, SFO, voksenopplæring,
støttekontakter, avlastning, skoleskyss, bibliotek og kultur som inkluderer idrett, kino og kulturhus.
Kommunen er en del av disse interkommunale samarbeidene:
 Odal PPT
 Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter (GIV)
 Odal barnevernstjeneste
 Kulturskolen i Odalen
Tjenestene barnevern og kulturskole er i samarbeid med Sør-Odal, PP-tjenesten er i samarbeid med
Sør-Odal og Innlandet fylkeskommune, mens voksenopplæringstjenesten er i samarbeid med
Kongsvinger, Grue, Eidskog, Sør-Odal og Innlandet fylkeskommune.
Administrasjonen har per 28.10.2021 etatsleder i 100% stilling og stabsfunksjoner i totalt 270 % på
oppvekst og kultur, hvorav 90 % er prosjektfinansiert.
Etatens sammensetning ellers følger av tabellen under.
Barnehager
Mo barnehage
Møllerbakken barnehage
Sand barnehage
Skoler
Garvik skole
Sand sentralskole
Nord-Odal ungdomsskole
Kultur
Kino og kulturhuset Milepelen
Bibliotek
Nord-Odal bibliotek

5.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)

Kompetanse og utvikling
Gi barn og unge mulighet til å utvikle seg, bruke evnene sine og få en fremtidsrettet opplæring
Etat for oppvekst og kultur
 skal forvalte rammeplan for barnehage og SFO og læreplanene for skolen på en slik
måte at alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt og trygt og attraktivt
oppvekstmiljø som er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får
realisert sitt læringspotensial.
 skal sørge for at barn og unge i Nord-Odal får hensiktsmessig digital kompetanse for å
kunne utnytte sitt læringspotensial og forberedes på å mestre arbeidslivet og livet for
øvrig
 skal være en aktiv deltaker i utviklingsprosjekter
 skal sørge for at ansatte får den nødvendige kompetanseutviklingen de har behov for
 skal ha systematisk og kontinuerlig arbeid for å gi muligheter til alle barn og unge –
uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske
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forskjeller ved å etablere tverrfaglige systemiske samarbeid, både kommunalt og
interkommunalt
Enhetene for barnehage og skole
 skal ivareta og videreutvikle forskningsbasert pedagogisk praksis for barnehage og
skole, ved bruk av pedagogisk analyse og profesjonelle læringsfelleskap som skaper
kultur for læring
 skal ivareta og videreutvikle forskningsbasert pedagogisk praksis innenfor realfag for
barnehage og skole gjennom profesjonelle læringsfelleskap
 skal ivareta og videreutvikle forskningsbasert inkluderende praksis for barnehage og
skole ivaretar barns rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen
 skal ha et godt SFO-tilbud
Enhet for bibliotek
 skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet
 skal legge til rette for at biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig
samtale og debatt, også for barn og unge
 skal legge til rette for at biblioteket skal være en kultur- og kunnskapsarena for barn
og unge gjennom samarbeid med barnehager og skoler
 skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv
formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i
Nord-Odal.
Enhet for kultur





skal gi et godt og variert kulturskoletilbud i samarbeid med Sør-Odal kommune
skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter slik at alle får
mulighet til å delta
skal legge til rette for et variert og bredt lag- og foreningsliv
skal fremme et godt samarbeid med frivillig sektor

Levende og attraktive tettsteder
Ta vare på og dyrke et aktivt kulturliv, lokal historie og en aktiv frivillig sektor
Enhetene for kultur og bibliotek
 skal fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturaktiviteter slik at alle får
mulighet til å delta
 skal fremme et variert og bredt sammensatt utvalg av lag og foreninger
 skal fremme et godt samarbeid med frivillig sektor
 skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet
 skal legge til rette for at biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig
samtale og debatt
 skal fremme en god folkehelse gjennom medvirkning og bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller
 skal gi informasjon om ulike støtteordninger, virkemidler og tiltak til personer,
organisasjoner og institusjoner i lokalsamfunnet
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Ha gode kommunale tjenester og tilbud til innbyggerne
Etat for oppvekst og kultur
 skal følge opp eksisterende og framtidig lovverk, rammeplaner og læreplaner
 skal legge til rette for et godt tjenestetilbud på området
Enhetene for barnehage og skole
 skal ha et godt tjenestetilbud i barnehager, SFO og skole
 skal ha en forskningsbasert praksis
Enhet for bibliotek
 sørge for at biblioteket er en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og
debatt.
 sørge for at biblioteket er en naturlig møtearena for innbyggerne i kommunen
 skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Enhet for kultur
 skal sørge for at kulturlivet i Nord-Odal har gode utviklingskår
 skal fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet
 skal legge til rette for varierte kulturaktiviteter og deltakelse for alle
Utvikle Sand sentrum med godt handelstilbud og mye aktivitet
Enhetene for kultur og bibliotek
 skal arrangere og legge til rette for små og store arrangement i biblioteket og
kulturhuset
 skal legge til rette for utvikling av Sand sentrum i samarbeid med lokale lag og
foreninger.
 skal være en aktør også utenfor sine lokaler og gi et tilbud til andre brukergrupper,
f. eks gjennom den kulturelle spaserstokken
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Mangfold og inkludering
Arbeide for å utjevne fattigdom og sosial ulikhet
Etat for oppvekst og kultur




skal informere om ulike støtteordninger for den enkelte
skal være en aktiv søker på ulike tilskuddsordninger, virkemidler og tiltak
tilrettelegge for sosial utvikling, meningsfull og aktiv fritid gjennom
støttekontaktordningen
Enhetene for kultur og bibliotek


skal legge til rette for ulike ordninger for å utjevne fattigdom og sosial ulikhet, slik som
BUA
 skal legge til rette for at biblioteket er en aktiv arena for offentlig samtale og debatt
 skal ha ulike arrangement, utstillinger og kurs i bibliotek og kulturhus med hensikt å
legge til rette for inkludering og kulturelt mangfold
 skal være en viktig støttespiller for lokale lag og foreninger
 skal arrangere Barnas Kulturdag
 skal være en viktig støttespiller for utviklingen av prosjekter hos frivillig sektor, slik
som Stolpejakten
Livsmestring hele livet
Benytte tidlig og tverrfaglig innsats som et virkemiddel
Etat for oppvekst og kultur
 skal ha et godt og aktivt samarbeid med ulike aktører som arbeider med barn og unge
 skal ha felles tverrfaglige fagteam
 skal utvikle bedre støttesystemer
 skal legge til rette for at grunnleggende ferdigheter oppnås
 skal sørge for at barn og unge i Nord-Odal får hensiktsmessig digital kompetanse for å
kunne utnytte sitt læringspotensial og forberedes på å mestre arbeidslivet og livet for
øvrig
 skal sørge for at det er kompetanse på barn med særskilte behov i barnehager og
skoler
 skal tilrettelegge for sosial utvikling, meningsfull og aktiv fritid gjennom
støttekontaktordningen
Ha et barnehage- og grunnskoletilbud som fremmer helse, trivsel og læring
Etat for oppvekst og kultur
 skal etablere tverrfaglige systemiske samarbeid, både kommunalt og interkommunalt
 skal utvikle en forskningsbasert inkluderende praksis for barnehage og skole ivaretar
barns rett til å ha det trygt og godt i barnehagen og på skolen
 skal sørge for at det er kompetanse på regelverk i barnehager og skoler
 skal sørge for at det er kompetanse på hva som fremmer helse, trivsel og læring og
konsekvensen av dette i barnehager og skoler
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skal ta i bruk ulike verktøy for ståstedsanalyser for å kunne iverksette tiltak både på
system- og individnivå
 skal ha et godt og aktivt samarbeid med ulike aktører som arbeider med barn og unge
Sikre rett kompetanse for å ivareta en god kvalitet på kommunale tjenester
Etat for oppvekst og kultur
 skal være en aktiv deltaker i utviklingsprosjekter i etaten
 skal sørge for at ansatte får den nødvendige kompetanseutviklingen de har behov for i
etaten
 skal sørge for at ansatte har tilstrekkelig digital kompetanse i etaten
Samarbeide tett med næringslivet og andre samfunnsaktører
Etat for oppvekst og kultur
 skal ha aktivt samarbeid med næringsliv og andre samfunnsaktører
Sikker, effektiv og bærekraftig kommune
Videreføre satsing på digitale tjenester og innovative løsninger
Etat for oppvekst og kultur
 skal sørge for at den digitale infrastrukturen er effektiv, trygg og pålitelig
 skal sørge for at barnehager, skoler og SFO har tilstrekkelig og relevant IKT-utstyr for
barn, elever og ansatte
 skal sørge for at ansatte har tilstrekkelig digital kompetanse i etaten
 skal sørge for at alle elever har egne digitale enheter
 skal til enhver tid ha digitale systemer som sikrer at lovverk og forskrifter kan følges
Enhetene for barnehage og skole
 skal ha IKT som et integrert verktøy i opplæringen av barn og unge i Nord-Odal
kommune
 skal organisere arbeidshverdagen for barn, elever og ansatte på en slik måte at læring
i digitale omgivelser kan skje
 skal ha digitale systemer som sikrer at lovverk og forskrifter kan følges og
kommunikasjon med hjemmet kan gjennomføres på en sikker og effektiv måte
Basere beslutninger på forskning, erfaringer og kunnskap i tillegg til lovgrunnlaget
Etat for oppvekst og kultur
 skal ha en forsknings-, erfarings- og kunnskapsbasert praksis
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5.3 KOSTRA-sammenligninger

Egen
kommune

Egen
kommune

Egen
kommune

Kostra gruppe
1

Gj.sn.
Innlandet

Landet u /
Oslo

2018

2019

2020

2020

2020

2020

195 745

194 034

161 181

166 432

169 712

168 389

141 069

119 332

108 347

99 379

101 580

93 464

9,3

9,7

11,5

8,4

7,2

7,8

Netto dri ftsutgifter til kulturs ektoren (per innbygger i kr)

2 094

2 213

2 429

1 929

2 517

2 529

Utl å n alle medier fra
fol kebibliotek per innbygger

2,5

2,7

1,7

2,3

2,2

Indikator

Netto dri ftsutgifter
ba rnehager
(per i nnbygger 1-5 å r i kr)
Netto dri ftsutgifter
grunnskole
(per i nnbygger 6-15 å r i kr)
El ever i grunnskolen som får
s pesialundervisning (i %)

2,1

5.4 Økonomi
Tall i hele 1000 kr.

Regnskap Opprinnelig Justert
budsjett
budsjett
2020

Netto ramme

102 179

2021

99 157

2021

99 157

Budsjett
2022

100 142

Økonomiplan
2023

93 897

2024

90 796

2025

87 022
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Foreslåtte driftstiltak 2022-2025:
Valgte driftstiltak
hele 1000 kr)

(tall i

Budsjett
2022

200 - Forventet effektivisering
210 - Reduksjon i kostnad skoleskyss
210/240 - Fagsystem for sikker saksbehandling (drift)
211/212 - Justering foreldrebetaling SFO
211/212/213 - Justering årsverk skole - Lærere
213 - Vakanse 50 % stilling
242/244/247 - Justering foreldrebetaling barnehage
242/244/247 - Justering årsverk barnehage - Annen
bemanning
242/244/247 - Justering årsverk barnehage Pedagogisk leder
244 - Feilføring budsjett

Økonomiplan
2023

2024

2025

-1 350

-4 000

-4 000

-4 000

-200

-250

-250

-250

15

30

30

30

-60

-60

-60

-60

-1 638

-3 246

-5 472

-8 846

-152

-364

-364

-364

-140

-140

-140

-140

-525

-1 681

-2 269

-2 269

-286

-687

-973

-1 374

141

141

141

141

247 - Vakanse 50 % ped.leder

-131

-315

-315

-315

259 - Reduksjon driftsmidler

-80

-80

-80

-80

259 - Sommerjobb ungdom, jf. budsjettvedtak 2021
280 - Justering overføring Odal barnevern
281 - Justering overføring Odal PPT










29

29

29

29

1 492

1 492

1 492

1 492

-122

-122

-122

-122

200 - Forventet effektivisering
Dersom ny skolestruktur ikke vedtas vil det i økonomiplanperioden være nødvendig å
effektivisere innenfor rammeområdet. Tiltaket er ikke spesifisert og må gjennomarbeides før
neste års budsjett.
Tiltaket vil medføre for 2022:
- Nedbemanning på støttefunksjoner i administrasjon, barnehage og skoler.
- Endring av ledelsesstruktur i barnehage og skole.
210 - Reduksjon i kostnad skoleskyss
I forbindelse med sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylker til Innlandet fylke ble det
vedtatt at prisene for skoleskyss i de to fylkene skulle samkjører. Kommunene i Hedmark vil
dermed få en reduksjon inntil vi er på riktig nivå i 2023.
210/240 - Fagsystem for sikker saksbehandling (drift)
Drift av fagsystem for sikker saksbehandling i oppvekstsektoren.
Må ses i sammenheng med investeringstiltak 042.
Kommunene i HIKT-samarbeidet har gått sammen om anskaffelse av fagsystem for sikker
saksbehandling i oppvekstsektoren. Systemet er helt nødvendig for å kunne oppfylle lovkrav
både i barnehage- og opplæringsloven.
211/212 - Justering foreldrebetaling SFO
Prisen for SFO justeres iht. konsumprisindeksen.
211/212/213 - Justering årsverk skole – Lærere
For Garvik skole innebærer dette:
- 1 årsverk reduksjon fra 01.01.22
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- 2 årsverk reduksjon fra 01.08.22
- I 2023 blir det ytterligere 1,1 årsverk reduksjon, 2 årsverk i 2024 og 3 årsverk i 2025.
Nedgangen i første budsjettår har altså hovedsakelig 5/12 virkning, deretter helårsvirkning.
For Sand sentralskole innebærer dette:
-1 årsverk reduksjon fra 01.08.22
- I 2024 blir det ytterligere 2,2 årsverk reduksjon
Nedgangen i første budsjettår har altså 5/12 virkning, deretter helårsvirkning.
For NOU innebærer dette:
-1 årsverk reduksjon fra 01.08.24
Nedgangen i første budsjettår har altså 5/12 virkning, deretter helårsvirkning.
213 - Vakanse 50 % stilling
En 50 % stilling holdes vakant.
242/244/247 - Justering foreldrebetaling barnehage
Foreldrebetaling barnehage er justert iht. framlagt statsbudsjett. Prisene for andre plasser er
justert med samme prosentandel.
242/244/247 - Justering årsverk barnehage - Annen bemanning
Justering av årsverk annen bemanning i barnehagene pga. synkende barnetall.
Det bemerkes at det er stor usikkerhet knyttet til dette tiltaket mht. til gjennomføring.
242/244/247 - Justering årsverk barnehage - Pedagogisk leder
Justering av årsverk i barnehage pga. synkende barnetall. Virkning fra 01.09.22 grunnet
konstituering i styrers fravær.
Det bemerkes at det er stor usikkerhet knyttet til dette tiltaket mht. til gjennomføring.
244 - Feilføring budsjett
Matpenger er budsjettert på 2 steder.
247 - Vakanse 50 % pedagogisk leder
Vakanse på 50 % pedagogisk leder fra 01.08.2021
259 - Reduksjon driftsmidler
259 - Sommerjobb ungdom, jf. budsjettvedtak 2021
Tiltaket er en oppfølging av verbalforslag 30 i budsjettvedtaket for 2021:
30. Kommunestyret ber administrasjonen i løpet av våren finne løsninger som gjør det mulig å
tilby ungdommer kommunale sommerjobber. - tilbud om sommerjobb til ungdommer i NordOdal.
280 - Justering overføring Odal barnevern
Budsjettallene for 2022 fra Sør-Odal ble oversendt 29.10.2021. Konsekvensjustert budsjett er
lukket, og denne justeringen må derfor legges inn som driftstiltak.
Justeringen kommer blant annet som en følge av økte utgifter som følge av
barnevernreformen.
281 - Justering overføring Odal PPT
Budsjettallene for 2022 fra Sør-Odal ble oversendt 21.10.2021. Konsekvensjustert budsjett er
lukket, og denne justeringen må derfor legges inn som driftstiltak.
Justeringen medfører ingen endring i Nord-Odals andel i det interkommunale samarbeidet.
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Ikke valgte driftstiltak
hele 1000 kr)

(tall i

Budsjett
2022

212 - Oppheve vakanse av miljøterapeut
247 - Uteområdet Sand barnehage v
250 - Arrangements- og prosjektstøtte
250 - BUA-koordinator

Økonomiplan
2023

2024

2025

278

667

667

667

65

55

0

0

55

55

55

55

315

315

315

0

250 - Redskapslager Odalstunet

20

0

0

0

250 Innlandsmodellen bygningsvern

31

31

31

31

253 - Justering overføring Kulturskolen i Odalen

70

70

70

70
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6. Tjenesteområde helse og omsorg

6.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet

Helse –og omsorg er kommunens største etat. Etaten har et vidt spenn av tjenester knyttet til
hele kommunens befolkning i alder fra fødsel til død. Tjenestene er i hovedsak lovpålagte og
rettighetsbaserte og de fleste tjenester ytes etter søknad og en vurdering av behov.
Fra høyest omsorgsnivå til lavest omsorgsnivå har helse –og omsorg ansvar for:
1. 2 sykehjem (Nord-Odal sykehjem (NOS) og Solheim), bokollektiv og kjøp av eksterne
plasser psykisk helse
2. Korttidsplasser, avlastning, omsorgsboliger (herunder 5 bokollektiv ,
trygghetsboligene, Sandbo og Mobo) hjemmetjeneste, praktisk bistand og BPA
(Brukerstyrt Personlig Assistanse)
3. Psykisk helsetjeneste, rustiltak, hjemmehjelp, dagsenter samt varig tilrettelagt arbeid
VTA
4. Trygghetsalarm, avlastning i hjemmet, støttekontakt, omsorgslønn, Nav, ergoterapi,
fysioterapi, legestasjon, helsestasjon, matutkjøring til hjemmeboende.
Støttetjenester for våre tjenester er vaskeri, kjøkken og bilpark for hjemmetjenesten.
Helse og omsorg i kommunen spenner over store områder og skal dekke mange tjenester.
Sykehjem og hjemmetjenesten utfører i dag oppgaver som tidligere var sykehusoppgaver og
får dermed mer avansert behandling som krever høy kompetanse. Sykehuskapasiteten er
presset, og vi opplever at pasientene raskt blir skrevet ut. Dette fører til reinnleggelse og
belastning på pasientene. Vi opplever likevel å ha et godt samarbeid med sykehuset.
Ifbm overliggerdøgn må vi benytte alle sykehjemsplassene som vi har tilgjengelig kontinuerlig.
Siden det er fullt belegg på sykehjemmene stort sett hele tiden, så fører det til høyere
belastning i hjemmetjenesten da de må ta seg av de pasientene som normalt burde vært på
sykehjem.
I helse og omsorg er det mange ufaglærte og dette er krevende når tjenestene blir mer
komplekse. Det er spesielt vanskelig å få tak i spesielt sykepleiere og for å få den daglige
driften til å gå opp. Det må benyttes ufaglært arbeidskraft når en ikke har fagkompetansen
tilgjengelig. Dette fører igjen til at ufaglærte kommer med krav om stilling og tjenesten får
mange faste ansatte som er ufaglærte. Dette er en bekymringsfull utvikling for helse og
omsorg.
Dette har i 2020 ført til utstrakt bruk av overtid på grunn av at vi må ha sykepleiere på jobb
eller på bakvakt og det blir en ekstra belastning på arbeidstakerne som stadig må jobbe ekstra
utover ordinær stilling.
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Legedekning på institusjon er lav (se kostra). Dekning 3 årig helsefag er også meget lav. (Se
kostra, tabell 1).
Indikator

NordOda l
2018

Nord-Oda l
2019

Nord-Oda l
2020

Kos tra gruppe
1 2020

Gj. Sn.
Innl a ndet
2020

La ndet u /
Os l o 2020

Legetimer pr. uke pr. beboer
i s ykehjem 253

0,33

0,38

0,27

0,55

0,57

0,57

Andel brukerrettede årsverk
i oms orgstjenesten
m/helseutdanning (prosent)

65,4

68,7

66,8

78,9

77,7

78,0

Tabell 1

Det har de senere årene kommet nye rundskriv og forskrifter som beskriver kvaliteten på
tjenestene innbyggerne skal motta. Innbyggerne har også flere rettigheter enn tidligere. Dette
gjenspeiles også i GDPR (ivaretar personvern og informasjonssikkerhet), og gir et større
ansvar for helsepersonell som behandler personopplysninger.
For å sikre god kvalitet, trivsel og fagutvikling i tjenestene, er ledelse av avgjørende betydning.
I helse er det ansatt ny virksomhetsleder for helse og omsorg (sykehjemmene,
hjemmetjenesten, omsorgsboligene, kjøkken/vasker, fysio- og ergoterapi tjenesten). Denne
stillingen er ny for Nord-Odal kommune, men den skal være leder for enhetslederne innenfor
helse og omsorg.
Siden det mangler fagkompetanse i enhetene, bruker enhetslederne mye tid på fag og for lite
tid på ledelse, noe som er svært bekymringsverdig.
Andel innbyggere som mottar helse –og omsorgstjenester er høy (se kostra) sett opp mot
andre sammenlignbare kommuner. Dette er bakgrunn for å ha økt fokus på barns psykiske og
fysiske helse for å kunne jobbe forebyggende. I tillegg må det jobbes med tjenestebeskrivelser
slik at man får kontroll på tjenestene som gis.
Det er lovpålagt at kommunen skulle ha dagsenter for demente fra 01.01.20 og at hver
kommune skal ha psykolog. Slik økonomien er, har kommunen ikke hatt mulighet ti l å
iverksette dette.
6.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)

Bærekraftmål 1 Kompetanse og utvikling
Legge til rette for, rekruttere og beholde rett kompetanse i tjenestene gjennom å:
♦
♦

Kartlegging av 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.
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♦
♦
♦
♦
♦

Lyse ut stillinger som blir vakante uten forsinkelser slik at vi ikke får perioder med ledighet
Ved å øke kompetansen så vil tjenestene ytes mer effektivt med god kvalitet.
Tilrettelegge for rekrutteringstiltak som bidrar til at Nord-Odal blir en attraktiv kommune å
jobbe i.
Lage en organisasjon som er attraktiv og som tilfredsstiller lovbestemt krav om kvalitet
Lage tjenestebeskrivelser som avklarer hvilke tjenester innbyggerne kan forvente.

Bærekraftmål 2 Levende og attraktive tettsteder
♦

♦

Jobbe aktivt for å fram snakke 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.

Bærekraftmål 3 Mangfold og inkludering
♦

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

Bærekraftmål 4 Livsmestring hele livet
♦
♦
♦
♦

Fokus på barn og ungdoms psykiske og fysiske helse er avgjørende for livsmestring.
Tilrettelegge for boformer tilpasset livssituasjon som bidrar til at man kan klare seg mest mulig
selv lengst mulig i trygge omgivelser. Brannvarsling via trygghetsalarm
Bruke velferdsteknologi aktivt for å yte tjenester på en slik måte at det er fremtidsrettet og
kostnadsbesparende.
Legge til rette for at alle, uavhengig av økonomi og ferdigheter, har et rikt liv med noe å gå til i
form av arbeid, aktivitet og fritidstilbud.

Bærekraftmål 5 Sikker, effektiv og bærekraftig kommune
♦
♦
♦

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.
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6.3 KOSTRA-sammenligninger

Egen
kommune
2018

Egen
kommune
2019

Egen
kommune
2020

Kos tra
gruppe 1
2020

Gj. Sn.
Innla ndet
2020

La ndet u
/ Os l o
2020

Andel i nnbyggere 80 å r og over s om er
beboere på institusjon 253

12%

10,6%

12,5%

10,4%

10,8%

11,2%

Utgi fter pr beboerdøgn i i nstitusjon 253

3 260

3 522

3 505

4 074

4 018

4 033

Motta kere av hjemmetjenester per 1000
i nnbyggere 254

61

62

69

51

54

41

Gjennomsnittlig antall tildelte ti mer i
uken, hjemmesykepleie 254

3,6

5,7

5,6

4,4

4,6

5,1

1 193

1 021

744

1 025

1 175

1 074

Avta l te årsverk i helsestasjons – og
s kolehelsetjeneste per 10 000 i nnbyggere
0 – 20 å r (å rs verk)

53,6

53,7

55,5

50,9

51,4

45,7

Års verk pr bruker a v omsorgstjenester

0,48

0,49

0,46

0,51

0,56

0,58

Indikator

Korri gerte brutto driftsutgifter per
i nnbygger (234) Akti viserings- og
s ervi cetjenester overfor eldre og personer
234

6.4 Økonomi
Tall i hele 1000 kr.

Regnskap Opprinnelig Justert
budsjett
budsjett
2020

Netto ramme

172 762

2021

158 104

Budsjett

Økonomiplan

2021

2022

2023

2024

2025

158 104

162 054

159 686

158 537

158 537
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Foreslåtte driftstiltak 2022-2025:
Valgte driftstiltak
(tall i hele 1000 kr)

Budsjett

Økonomiplan

2022

300 forventet effektivisering

2023

2024

2025

0

-2 500

-4 000

312 - tilsynslege

-483

-351

0

0

312 Bemanningsreduksjon

-529

-529

-529

-529

312/313: årlig utskifting takheiser

100

100

100

100

312/313: årlig utskiftning av senger

100

100

100

100

313 - Bemanningsreduksjon

-528

-528

-528

-528

314 - Økning egenbetaling middag

-200

-200

-200

-200

340 Bemanningsreduksjon

-793

-793

-793

-793

362 - økning i egenbetaling trygghetsalarmer

-4 000

-7

-7

-7

-7

-447

-447

-447

-447

412 Samfunnsmedisink enhet alt. 1 - gå inn i samarbeid

312

312

312

312

430- Barnetrygden og sosialhjelp

780

780

780

780

430.- Tilretteleggingstilskudd

150

150

150

150

-193

-193

-193

-193

380 - 384 Endring i lederstruktur

450 Tilskudd frivilligsentralen - øremerket tilskudd













300 forventet effektivisering
Det vil i økonomiplanperioden være nødvendig å effektivisere innenfor rammeområdet.
Tiltaket er ikke spesifisert, og må gjennomarbeides før neste års budsjett.
312 - tilsynslege
Det foreslås oppretting av egen tilsynslege på sykehjemmene. Dette for å sikre forsvarlighet
ift. legedekning og tilgjengelig lege på dagtid. Det foreslås også å opprette egen K ommunal
Akutt Døgn (KAD) seng i kommunen (har samarbeid med Kongsvinger og Grue pr. i dag, blir
lite brukt av oss). Avtalen med samarbeidende kommuner har 6 mnd oppsigelsestid og regner
også med at rekrutterings tiden på en lege vil ta ca 6 mnd. Velger å legge lønnskostnaden for
dette på NOS 3 som har lønnskostnaden for tilsynslege pr. i dag. Legene på legesenteret før
økt kapasitet som fører til at det ikke er nødvendig med økning på helsesekretærer.
312 Bemanningsreduksjon
Ved å redusere 1 årsverk ansatte på NOS 3 vil tilbudet gitt til beboerne reduseres. Det vil gå ut
over tjenestene og gå ut over hva som er mulig å få utført av oppgaver i løpet av en vakt.
Pasientene vil måtte vente lenger - ikke få en hjelpen de trenger.
312/313: årlig utskifting takheiser
Det er behov for årlig utskifting av takheiser ved begge avdelinger på sykehjemmet. Dette
skyldes utgående modeller som det ikke lenger finnes deler til. Planlegger å kjøpe inn 5 heiser
årlig fordelt på de to avdelingene. Konsekvensen av å ikke foreta utskiftning er økt belastning
for pasienter og personalet.
312/313: årlig utskiftning av senger
Det er behov for årlig utskiftning av senger på de to sykehjemsavdelingene. Det planlegges å
skiftes ut 5 senger hvert år tilsammen. Konsekvensen av å ikke foreta utskiftning er økt
belastning for pasienter og personalet.
313 - Bemanningsreduksjon
Ved å redusere 1 årsverk ansatte på NOS 2 vil tilbudet gitt til beboerne reduseres. Det vil gå ut
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over tjenestene og gå ut over hva som er mulig å få utført av oppgaver i løpet av en vakt.
Pasientene vil måtte vente lenger - ikke få en hjelpen de trenger.
314 - Økning egenbetaling middag
Det foreslås at middagsprisen økes med 10 kr. pr. porsjon. Dette er justering fra hva andre
kommuner tar i sine priser på mat.
340 Bemanningsreduksjon
Reduksjon på bemanning - Det foreslås å redusere bemanningen på Solheim med 1,5 årsverk.
Pleiefaktoren vil da ligge på 0,95.
Reduksjonen kommer i hovedsak av avvikling av tiltak som er blitt utført som ikke anses som
nødvendig lenger, men tiltaket kan føre til at tjenestetilbudet blir redusert som følge av
mindre bemanning tilstede på Solheim.
362 - økning i egenbetaling trygghetsalarmer
Det foreslås å øke egenbetaling på trygghetsalarmer med kr. 50 pr. mnd. Betalingen går da til
kr. 250,- pr. mnd. Økningen må sees i sammenheng med at det etableres ny plattform for
alarmene. Det er per. i dag 142 brukere av trygghetsalarm, men dette vil variere gjennom
året.
380 - 384 Endring i lederstruktur
Det reduseres med 1 leder i bokollektivene ved pensjon. Tjenesteenhetene fordeles mellom
de andre 3 lederne. Hele kostnaden går ikke til reduksjon da det må opprettes 50%
vernepleier på ene boligen.
412 Samfunnsmedisinsk enhet alt. 1 - gå inn i samarbeid
430- Barnetrygden og sosialhjelp
Barnetrygden beregnes inn som inntekt ved beregning av sosialhjelp. Det å fjerne denne fra
bergningsgrunnlaget vil medføre økte utgifter til sosialhjelp. Det er ca. 80 barn i familier som
mottar sosialhjelp i løpet av et år. Ikke alle mottar sosialhjelp gjennom hele året.
430.- Tilretteleggingstilskudd
Husbankens tidligere ordninger er langt inn i rammetilskuddet til kommunen, foreslår å
avsette 150 000kr til dette pr år.
450 Tilskudd frivilligsentralen - øremerket tilskudd
Tilskuddet til Frivilligsentralen ytes som et øremerket tilskudd fra departementet tilsvarende
som i 2021.

Ikke valgte driftstiltak
hele 1000 kr)

(tall i

Budsjett
2022

360/361 øke til nødvendig minimumsbemanning i
hjemmetjenesten
381 korrigering inntekt bortfaller fra 2022
411 - psykososialt arbeid barn og unge
412 Samfunnsmedisinsk enhet alt. 2 - ikke gå inn i
samarbeid
413 - FACT
414 - eportal Helsenorge
414 - helsesekretærstilling

Økonomiplan
2023

3 145

2024

3 145

2025

3 145

3 145

87

87

87

87

630

630

630

630

147

147

147

147

466

466

466

466

82

49

49

49

567

567

567

567
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7. Tjenesteområde eiendom og samfunn

7.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet

Eiendom og samfunn har en aktiv og sentral rolle i arbeidet for vekst og samfunnsutvikling. Etaten
har i tillegg ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og renhold av kommunens
eiendomsmasse, kommunens brannberedskap og forebyggende brannsikkerhetsarbeid,
kommunalteknisk forvaltning, landbruk, miljø og planlegging. Enhetens ansatte deltar
i flere interkommunale samarbeidsfora, som GIS-samarbeid (kart), nettverk for byggdrifting og
byggesak, samt innen næringsutvikling, bærekraft, omdømmebygging og innbyggerrekruttering. Det er
også et utstrakt interkommunalt samarbeid innen landbruksforvaltning, planlegging, klima og
miljø. Eiendom og samfunn består av 4 enheter; Brann og feiing, drift, renhold og landbruk og teknikk.
Følgende verdier skal ligge til grunn for kommunens saksbehandling: Innbygger/kunde-fokusert,
kostnadseffektivt, læringsorientert og rettsikkerhetsorientert. Kommunen skal håndtere næringslivets
forespørsler effektivt og ha fokus på muligheter i de sakene som legges frem og sikre at spørsmål blir
besvart raskt. Kommunen skal bidra til sømløs og kvalitetsmessig god behandling av saker, raskt og
gjennom tverrfaglighet
De senere årene har etatens ansvarsområde og arbeidsoppgaver økt. Det er derfor viktig å prioritere
innsatsen, men også avsette tilstrekkelig ressurser til at strategiområdene kan følges opp.
Eiendom og samfunn har fokus på bærekraft og langsiktig planlegging ved prioritering av tiltak.

7.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)

Satsingsområde 1: Kompetanse og utvikling
 Stimulere til bedriftsetablering og ivareta og utvikle arbeidsplasser:
o Gjennomføre tiltak i lokal handlingsplan næringsstrategi Kongsvingerregionen
 Transformere banklokalene til nærings-nav/kontorhotell
 Øke verdiskaping og sysselsetting i landbruket gjennom kunnskapsformidling,
nettverksbygging og prosjektgjennomføring.
 Etablere Newtonrom Vindkraft
 Bidra til at Odal næringsfond brukes aktivt for å styrke lokalt næringsliv
 Intensivere markedsføring av ledige kommunale industritomter på Granerud
 Utvide samarbeidet innen næring med Sør-Odal kommune
 Videreføre Odalsportalen – fokus næring
 Ta i bruk kunde/salgssystem (CRM) og gjøre aktiv informasjonsdeling
 Aktivt medlemskap i relevante næringsfora
 Bli Miljøfyrtårn og derigjennom forbilde for næringsliv
 Igangsett prosess for utvikling av areal til plasskrevende handel og servicetilbud, samt
areal- og kraftkrevende industri
 Årshjul for bedriftsbesøk
o Arbeide for at vindkraftutbyggingen gir positive ringvirkninger (også i ettertid) for lokalt
og regionalt næringsliv.
o Skape møteplasser og utvikle samarbeidsprosjekter som følger verdikjedene for å styrke
lokalt næringsliv
o Bruke det regionale prosjektet på sirkulærøkonomi som omstillingsmotor, både til grønt
skifte og nye forretningsmuligheter.
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Kjøpe bistand av Kongsvinger kommune for å gjennomføre oppmålingssaker raskere, slik
at byggetiltak og planer raskere kan realiseres.
o Ha kort saksbehandlingstid på næringsrelaterte saker
 Legge til rette for god arealutvikling som ivaretar verdifullt kultur- og naturlandskap
o Redusere omfang av omdisponering av dyrkbar jord ved behandling av dispensasjoner,
fradelinger og i reguleringssaker
o Synliggjøre de avveininger som foretas i planlagte reguleringsarbeider.
 Ivareta og utvikle godt samarbeid med Kongsvingerregionen, andre regioner i vekst,
kommuner, næringsliv og andre aktører
o Delta aktivt i alle fagnettverk i regi av Kongsvingerregionen.
o Utvikle oppgavesamarbeid innad i regionen med landbruk som pilotprosjekt
o Utarbeide reguleringsplan for Nord-Odal kommuneskoger KF sitt hyttefelt
på Bråtåhøgda for å omgjøre festetomter til selveiertomter og legge til rette for utvidelse
av hyttefeltet.
 Utnytte lokale ressurser og kompetanse
o Jobbe aktivt med tiltak for synliggjøre jobbmuligheter og muligheter for bedrifter som
ønsker å etablere seg, både i egen regi og gjennom Byregionprogrammet.
o Videreføre brannvesenet sin kompetanseplan slik at de ansatte når de lovpålagte
kompetansekrav og kvaliteten på interne kurs og øvelser økes.
o Organisere kommuneskogen på en slik måte at lokale ressurser og kompetanse blir
utnyttet og kostnadene redusert.
o Tilby nyhetsbrev til jord- og skogvirksomheter og til hytteeiere
o

Satsingsområde 2: Levende og attraktive tettsteder
 Evaluere krav om boplikt (nullkonsesjonsgrense) og synligjøre ressursbehov for tilstrekkelig
oppfølging












Ha gode kommunale tjenester og tilbud
o Effektiv løsningsorientert saksbehandling og god kompetanse hos saksbehandlere
o Oppdatert hjemmeside og gode veilere og selvbetjeningsordninger
Utvikle attraktive arealer for private og næringsdrivende
o Revidere eksisterende reguleringsplaner for å realisere utbygging, korte ned
saksbehandlingstid og redusere behov for dispensasjoner fra planbestemmelser
o Stimulere til utbygging i planlagte områder
o Legge til rette for nødvendig infrastruktur
o Utbedre sentrumsvegen, Sand sentrum
o Gjennomføre planarbeid i samsvar med planstrategien
Utvikle Sand sentrum med godt handelstilbud og mye aktivitet
o Arbeide for å styrke boligmarkedet i samarbeid med utbyggere, for å utvikle et variert
botilbud i Sand og øke antall bo-enheter.
o Markedsføre kommunen som attraktivt bosted.
o Videreføre og utvikle årshjulet for næringslivsaktiviteter (herunder tomtesalg) og
reiseliv.
Stimulere til attraktive tilbud for å ivareta bokvaliteter i Mo
o Selge tomter i Garvikåsen
o Videreføre samarbeidet med Mo sentrumsforening
Bygge ut bredbånd i grendene
o Fortsette å søke tilskudd til nye bredbåndsprosjekter.
o Gjennomføre vedtatte prosjekter
Stimulere til utvikling av reiselivsnæringen
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Arbeide aktivt med lokale reiselivstilbydere for å styrke kompetanse og samarbeid for
å øke synergivirkningene.
o Bruke Odal friluftsråd og Odalsportalen til prosjekter som “Sommerturer på
Storsjøen”.
o

Satsingsområde 3: Mangfold og inkludering
 Utforme tjenester og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle
o Sørge for at krav til universell utforming ivaretas i plan- og byggesaker.
 Kartlegge og fjerne hindrer for deltakelse i lokalsamfunnet
o Fullføre prosjektet “kartlegging av friluftslivets ferdselsårer”; et fellesprosjekt med SørOdal og DNT Odal med tilskudd fra Miljødirektoratet, med fokus på nærområder.


Inkludere innbyggere i demokratiske prosesser gjennom grendemøter, sosiale medier
m.m.
o Bidra til innbyggerdialog i planprosesser.

Satsingsområde 4: Livsmestring hele livet
 Tilrettelegge for et variert botilbud med nærhet til sentrumsfunksjoner
o Gjennomføre tiltak som stimulerer boligmarkedet for variert boligstruktur i nærheten
av viktige helsefunksjoner og sentrumsområder.
 Tilrettelegge for boformer tilpasset livssituasjon som bidrar til at man kan k lare seg mest mulig
selv lengst mulig i trygge omgivelser.
o Utarbeide og forbedre de eksisterende tverrfaglig planer for brannforebyggende
arbeid for utsatte grupper.
 Ha et barnehage- og grunnskoletilbud som fremmer helse, trivsel og læring
o Følge opp eierstrategien for kommunale bygg/eiendommer der inneklima i skoler og
barnehager er prioritert. Kvalitet på lys, lyd og luft skal ha bra kvalitet.
o Ha tilstrekkelig renholds ressurser til å opprettholde godt inneklima.
Satsingsområde 5: Sikker, effektiv og bærekraftig kommune
 Ha et langsiktig perspektiv med fokus på bærekraft
o Leder prosjekt Miljøfyrtårn
o Utarbeide lokal handlingsplan for regional klimastrategi
o Videreutvikle og oppdatere ENØK plan og gjennomføre tiltak
o Gjennomføre energimerking av kommunale formålsbygg
o Kartlegging og vedlikeholds rapportering via IK bygg for å ivareta kommunens bygg- og
anlegg. Tiltak prioriteres etter føringer i vedtatte eierstrategi for kommunale
bygg/eiendommer
 Ha en god og åpen dialog med innbyggere og næringsliv
o Legge til rette for god to-veis kommunikasjon med innbyggere og næringsliv, både
digitalt og ved personlige møteplasser.
 Jobbe kontinuerlig med samfunnssikkerhet og beredskap for å sikre liv, helse, miljø
og infrastruktur
o Revidere kommunens overordnede ROS-analyse for å styrke beredskapen og som
grunnlag for revidering av kommunens brannordning
o Brannvesenet er i stadig økende grad først på skadestedet. Dette øker kravene til
ressurser og kompetanse. Brannvesenet arbeider aktivt for å øke kompetansen gjennom
oppfølging av kompetanseplan. Øvelsesplaner utarbeides med tanke å utnytte de ansattes
kompetanse.
o Oppdatere brannvesenets egen ROS-analyse.
o Rullere kommunens trafikksikkerhetsplan og arbeide for gjennomføring av prioriterte
tiltak.
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Være en grønn drivkraft
o Følge opp kravene i ny strategi for grønn innkjøpspolitikk
o Avklare prosjektledelse / felles regional vannområdekoordinator
o Gjennomføre overvannstiltak som følge av økning i nedbørsmengden.
o Fortsette prosjekt “opprydding i mindre avløpsanlegg” - som skal gi bedre vannkvalitet
i våre vassdrag
Videreføre satsing på digitale tjenester og innovative løsninger
o Redusere kostnader ved å gjennomføre digitale møter
o Realisere gevinster etter innkjøp av ny programvare for geografisk informasjonssystem
(GIS) ved å utnytte de nye mulighetene for digitale tjenester og innovative løsninger
Basere beslutninger på forskning, erfaringer og kunnskap i tillegg til lovgrunnlaget
o Ha et arbeidsmiljø som stimulerer til faglig utvikling

7.3 KOSTRA-sammenligninger

Indikator

Kommunalt disponerte boliger per
1000 i nnbyggere (antall)
Lønns utgifter per eid kommunal bolig
(kr)
Netto i nnflytting (ant)
Brutto dri ftsutgifter ti l funksjon 338
og 339 pr. i nnbygger, konsern (1000
kr)
Anta l l bygningsbranner (antall)
Utgi fter til vedlikehold per
kva dra tmeter (kr)
Utgi fter til renhold per kva dratmeter
(kr) formå lsbygg
Energi kostnader per kvadratmeter
(kr)
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til
a ndre formål enn landbruk (dekar)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 3 ukers frist
(da ger)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for byggesaker med 12 ukers frist
(da ger)
Rekvi sisjoner av ka rtog oppmålingsaker med
s a ksbehandlingstid over l ovpålagt tid
(a ntall)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
oppmålingssaker (dager)
Brutto dri ftsutgifter ti l samferdsel
per i nnbygger (kr)
Brutto dri ftsutgifter i alt til
na turforvaltning og friluftsliv (1000
kr)
Rekreasjons- og friluftslivs områder
ti l rettelagt for universell utforming
(a ntall)

Egen
kommune
2018

Egen kommune
Egen
Kos tra gruppe Gj. Sn.
La ndet u /
2019
kommune
1 2020
Innl a ndet Os l o 2020
2020
2020

30

30

29

20

25

20

8 745

8 287

7 020

12 117

12 195

10 064

-22
1 304

35
1 287

48
1 222

1 306

46
1 497

11 142
1 310

3
94

3
76

4
71

159
88

256
71

2 601
104

215

168

156

172

179

164

153

160

146

152

139

25,6

6,1

119,5

1068,9

2625,1

12240

4

6

6

20

15

17

4

12

12

41

33

39

0

19

12

166

149

1323

53

155

75

54

48

52

742

990

884

1 483

1 372

1 852

1 150

1 581

1 595

73 220

73 497 1 140 972

4

4

5

77

167

1 420
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7.4 Økonomi
Tall i hele 1000 kr.

Regnskap Opprinnelig Justert
budsjett
budsjett
2020

Netto ramme

2021

26 863

23 418

Budsjett

2021

Økonomiplan

2022

23 409

2023

24 812

2024

23 870

2025

22 585

22 947

Foreslåtte driftstiltak 2021-2024:
Valgte driftstiltak
(tall i hele 1000 kr)

Budsjett

Økonomiplan

2022

600 Fiberutbygging 2022/2023 Granerud /Bunes
600 forventet effektivisering
600 Miljøfyrtårn - sertifisering
600/413 Flytting av ansvar for skjenkebevilling
600-650 Innsparingstiltak/korrigeringer
650 - Strømpriser høy prognose

2023

2024

2025

278

833

0

0

0

-1 000

-1 000

-1 000

80

32

32

32

0

0

0

0

-340

-340

-340

-340

1 202

0

0

0

650 Fryse 3 vedlikeholdsplaner ett år

-970

0

0

0

650 Stillingsreduksjon 60 % stilling vaktmester

-465

-465

-465

-465

670 Korrigering av budsjett kommuneskog

-182

-177

-177

-177












600 Fiberutbygging 2022/2023 Granerud /Bunes
Det er søkt og innvilget midler til utbygging av bredbånd for området Granerud/Bunes.
Tilsagnet viser statlig støtte på 3,06 mill kr., og forutsetter egenfinansiering på 1,1 mill +
50.000 i personinnsats. Totalt er prosjektet beregnet til 6,3 mill kr, hvorav resterende beløp er
utbyggernes andel. Erfaringsmessig går det et stykke tid før utbygging kommer i gang, så det
legges opp til at 75% blir belastet 2023 budsjett. Det er søkt tilskudd fra Nettfondet på 1 mill.
Dette er lagt inn i tiltaket, ettersom det vurderes som sannsynlig at tilskudd vil bli gitt.
600 forventet effektivisering
Det vil i økonomiplanperioden være nødvendig å effektivisere innenfor rammeområdet.
Tiltaket er ikke spesifisert, og må gjennomarbeides før neste års budsjett.
600 Miljøfyrtårn - sertifisering
Omfatter utgifter til sertifisering av Nord-Odal kommune som miljøfyrtårn, jf. K-sak 33/21. I
tillegg er det lagt inn utgifter til energimerking av kommunale bygg, ettersom det viser seg at
dette er en forutsetning for sertifisering.
600/413 Flytting av ansvar for skjenkebevilling
Inntekter og kostnader ifbm skjenkebevilling og tobakksavgift har vært budsjettert på ansvar
413. Siden det er eiendom og samfunn som fakturerer og følger opp dette er det naturlig at
inntekter og kostnader også budsjetteres her.
600-650 Innsparingstiltak/korrigeringer
Øker faren for budsjettoverskridelser.
650 - Strømpriser høy prognose
I konsekvensjustert budsjett ligger det inne strømpris middels prognose. Å budsjettere på
strøm er vanskelig da vær og utetemperatur påvirker pris og forbruk. Dvs. Blir det mild vinter
med mye nedbør blir kraftprisene lave og forbruket lavt, blir det kald vinter får man motsatt
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effekt.
I budsjett er det lagt inn etter en prognose på normalår, men det legges inn en lav og en høy
prognose som alternativer. Lav prognose = 50 øre/KWh, Middels = 75 Øre/KWh og høy = 1
krone/KWh. Prognosene tar kun for seg pris, ikke økt forbruk som følge av kaldt vær. Tall må
kvalitetssikres.
650 Fryse 3 vedlikeholdsplaner ett år
Det er 4 vedlikeholdsplaner med tiltak i driftsbudsjett 2022 (Veg, maling, Utleiebygg og
Ukategoriserte tiltak). Prioriterer man å lukke avvik og fryser de andre tiltakene ett år kommer
man ned på ramme. Konsekvenser er: 1. Ikke gjøre tiltak på overvann langs kommunal veg, 2.
Ikke få pusset opp utflyttede utleieboliger = ikke få leid ut igjen, 3.Ikke få gjort forsvarlig
utvendig vedlikehold, 4. Ikke gjort tiltak som forenkler arbeidshverdagen og sparer tid.
650 Stillingsreduksjon 60 % stilling vaktmester
Ved avvikling av Nord-Odal kommuneskoger KF ble 60 % stilling overført til driftsavdelingen.
Vedkommende som fyller stillingen i dag slutter høst 2021. Driftsavdelingen er presset på tid
og oppgaver så konsekvens er bla. mindre vedlikehold på grøntarealer. Stillingen fra
kommuneskogen har blitt nyttet til bla. rydding av usolgte tomter i byggefelt, rydding i
friarealer, badeplasser, rekreasjonsområder i sentrum osv. Dette vil bli nedprioritert med
dette tiltaket.
670 Korrigering av budsjett kommuneskog
Det er behov for korrigering ettersom konsekvensjustert budsjett ble stengt før budsjettering
var ferdig. Forutsetninger for budsjettering (avvirkning mv) behandlet i skogutvalget.

Ikke valgte driftstiltak
hele 1000 kr)

(tall i

Budsjett

Økonomiplan

2022

600 Ekstrautgifter GIS-anbud - erstatningskrav
600 Gå ut av By-region programmet
600 Gå ut av Visit Kongsvinger

2023

2024

2025

0

0

0

0

-127

-127

-127

-127

-50

-50

-50

-50

600 Regional koordinator vannområdet Glomma

27

27

27

27

640- Innkjøp av gulvvaskemaskiner og glansemaskiner

84

68

55

55

640- Innleid utvendig vinduspuss biblioteket Samling
650 - Klargjøre 3 kommunale boliger for ny utleie
650 - Strømpriser lav prognose

34

34

34

34

1 000

0

0

0

-1 084

0

0

0
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8. Tjenesteområde Finans
8.1 Ansvar og organisering av tjenesteområdet

Rammeområdet omfatter skatt på inntekt/formue, eiendomsskatt, rammeoverføringer, statstilskudd,
pensjonskostnader, utbytte/eieruttak, interne finansieringstransaksjoner samt renter og avdrag. Det
er avsatt en pott til forventet lønnsoppgjør her. Denne skal fordeles til den enkelte enhet etter at
lønnsoppgjøret er ferdig.
For økonomiplanperioden har vi også foreslått noen tiltak.
Skatt på inntekt/formue og rammeoverføringer fra staten
Regjeringens anslag er lagt til grunn i 2022 med tillegg. Planperioden er lagt inn flatt for alle år.
Eiendomsskatt
Generell skattesats settes til 6 promille (esktl.§13). For bolig-, fritids- og landbrukseiendommer settes
satsen til 4 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til
esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt.) Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,Pensjonskostnader
Premieinnbetalingene og regnskapsføringen av pensjon følger to ulike regelverk. Forenklet kan det
sies at forskjellen mellom det som skal betales og det som skal regnskaps føres kan defineres som
premieavvik. Dette systemet kan føre til store variasjoner over tid. I 2021 ble det et ekstraordinært
stort premieavvik som skal kostnadsføres med 1/7 kommende år med oppstart i 2022.
8.2 Fokusområder: Bærekraft og langsiktig planlegging (tiltak)

Satsingsområde 1: Kompetanse og utvikling
 Styrket økonomi på langsikt, nå økonomiske måltall i plan perioden
 God økonomi og situasjonsforståelse blant ansatte, politikere og innbyggere
Satsingsområde 2: Levende og attraktive tettsteder
 Så riktig som mulig skattegrunnlag på eiendomsskatt.
 God utnyttelse av fellesinntekter
Satsingsområde 3: Mangfold og inkludering
 Sørge for at administrasjon, politikere og innbyggere er involvert i prosesser
Satsingsområde 4: Livsmestring hele livet
 Stabil og god kommune økonomi for å sikre forutsigbare tjenester
Satsingsområde 5: Sikker, effektiv og bærekraftig kommune
 Effektiv utnyttelse av fellesinntektene,

8.3 KOSTRA-sammenligninger

Indikator

Egen

Egen

Egen

Kos tra gruppe

Gj. Sn.

La ndet u /
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Netto dri ftsresultat i % av
dri ftsinntektene
Arbei dskapital ex premieavvi k i %
a v dri ftsinntektene
Fri e i nntekter pr i nnbygger
Fri egenkapital i % a v
dri ftsinntektene
La ngsiktig gjeld ex
pensjonsforpliktelse i % a v
dri ftsinntektene

kommune
2018

kommune
2019

kommune
2020

1 2020

Innlandet
2020

Os l o 2020

-2,6

-2,6

-0,8

0,9

1,2

2,5

8,4

-3,9

20,5

18,8

25

22,5

59 973
2,3

61 879
3,1

63 776
-0,4

60 441
9,1

60 224
12,9

59 398
11,8

125

139,9

158,8

114,9

114,6

117,6

Kostra tallene viser at Nord Odal har høyere frie inntekter som benyttes til å betjene gjeld og det
avsettes ikke noe til egenkapitalen. De siste 3 årene viser at utviklingen er markant negativ.

8.4 Økonomi
Tall i hele 1000 kr.

Regnskap Opprinnelig Justert
budsjett
budsjett
2020

Netto ramme

-328 602

2021

2021

Budsjett

2022

Økonomiplan

2023

2024

2025

-304 917 -304 917 -311 845 -302 127 -296 441 -293 029

Foreslåtte driftstiltak 2022-2025:
Valgte driftstiltak
(tall i hele 1000 kr)

Budsjett
2022

Gult hefte, tilleggsproposisjon ny regjering
Saldering av budsjettet

Økonomiplan
2023

-2 100

2024

-2 100

2025

-2 100

-2 100

577

335

3 449

4 647

Statsbudsjett med effekt 2023 og fremover med gitte forutsetninger 0

-3 576

-2 637

-435

-6 269

7 481

8 115

7 990

-278

-833

0

0

Statsbudsjett 13.10
870 Finansiere bredbånd med bruk av fondsmidler







Gult hefte, tilleggsproposisjon ny regjering
Etter at ny regjering har lagt frem sin tilleggsproposisjon kan dette dersom det får
gjennomslag i stortinget gi noe mer inntekter som rammetilskudd.
Saldering av budsjettet
Saldering for å få budsjettet i balanse. Dette betyr i dette forslaget salderer med en liten
ekstra avsetning i 2022, bruk av fond i 2023. Det er svært lave reserver i budsjettet og det er
flere tiltak som det er knyttet stor usikkerhet til.
Statsbudsjett med effekt 2023 og fremover med gitte forutsetninger
I KS prognosemodell kan vi legge inn forutsetninger om Inntektsgaranti ordning (INGAR) og
forutsette evt skjønnstilskudd. Begge forutsetningene er veldig usikre. Skjønnsrammen har
blitt redusert over flere år og det er signalisert ytterligere reduksjoner, besluttet årlig etter
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innspill fra Stasforvalteren. INGAR avhenger av hvordan våre inntekter endrer seg i forhold til
gjennomsnittet, derfor er det stor usikkerheter til dette anslaget.
Statsbudsjett 13.10
Forslag til statsbudsjett gir noen tillegg, spesielt for rammetilskuddet, store deler av dette går
til å dekke barnevernreformen.
870 Finansiere bredbånd med bruk av fondsmidler
Det er mulig å søke på å få dekket egenfinansieringen til bredbåndutbyggingen via nettfond.
Det er søkt om tilskudd på 1 million. Til vi får svar foreslås det å finansiere tiltaket av fond.
Dersom vi får tilskudd, vil det komme budsjettjustering på dette i løpet av 2022.
Vindkraft
Anslag på ekstra potensielle eiendomsskatt vindkraft, så kom grunnlaget til administrasjon
sent i prosessen og er derfor ikke valgt inn, det er også usikkerhet om hva taksten for 2022 vil
bli. Men det er signalisert at det vil kunne gi økte inntekter, disse ekstra inntekten bør avsettes
til den frie egenkapitalen for å skape trygghet for fremtidige utfordringer om kommer
fremover og spesielt neste økonomiplanperiode.

Ikke valgte driftstiltak
(tall i hele 1000 kr)

Budsjett
2022

-3 439
3 439

Anslag eiendomsskatteinntekter Vindkraft
Avsette eiendomsskatt vindkraft fremtidige behov

Økonomiplan
2023

-3 439
3 439

2024

2025

-3 439
3 439

-3 439
3 439

8.5 Langsiktig gjeld og forpliktelser
2011
Pensjonsforpliktelser 436 729 088
Langsiktig gjeld
334 550 310
Vedlikeholdsetterslep
Miljø forpliktelser
Sum langsiktig
gjeld og
forpliktelser
771 279 398

2012
477 434 691
334 181 222

2013
525 420 697
337 597 329

2014
572 489 437
328 888 832

2015
607 954 698
346 137 283

2016
618 666 019
379 329 125

811 615 913

863 018 026

901 378 269

954 091 981

997 995 144

2017
634 952 481
443 801 467

2018
665 283 539
522 063 819

1 078 753 948 1 187 347 358

2019
694 265 639
582 506 788
19 700 000

2020
665 857 113
707 841 266
19 700 001

1 296 472 427 1 393 398 380

Langsiktig gjeld:
Langsiktig gjeld er lånegjelden kommunen har overfor sine låneinstitusjoner. Det er egne regler i
kommuneloven som sier hva kommunen kan låne til.


Langsiktige forpliktelser:

Langsiktige forpliktelser er utrykk for kostnader som kan komme i fremtiden på ett eller annet
tidspunkt. Dette er estimater på verdien pr i dag. Her kan de komme flere forpliktelser med tiden. Vi
har nå valgt å fokusere på 2 kjente forpliktelser og starte arbeidet med å kartlegge 1 til for neste års
budsjett.


Pensjonsforpliktelser
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Her synliggjøres forpliktelsen kommunen har overfor sine ansatte i fremtiden når det gjelder
pensjonskostnader. Med vår pensjonsordning er mye av dette fondert opp med pensjonsmidler slik at
kommunen har stor del av disse midlene avsatt hos pensjonsleverandøren.


Vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet kommer til utrykk i bestilte rapporter på de anleggene vi eier, her vil både
bygg, vei og andre anlegg kunne synliggjøres med et beløp som utrykker om kommunen bevarer sine
verdier eller om de forringes. For økonomiplan perioden er det lagt opp til 19,7 mill som vedlikehold
for at byggene ikke skal ha bygningsmessige avvik på normalt vedlikehold.


Miljøforpliktelse

Miljøforpliktelsen vil være et utrykk for potensielle kostnader for kommunen i fremtiden, her kan det
være forhold som evt nedgravde søppelplasser, asbest i anlegg osv som kommer til uttrykk. Det blir
jobbet mot å få oversikt på dette feltet til 2022 budsjettet. Pr nå er det ikke kjent noen risiko områder.
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9. Det økonomiske opplegget for kommunene 2022
9.1 Generelt om inntekter til norske kommuner

Forslag til statsbudsjett fra Solberg-regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom
2,0 og 2,14 mrd. kroner i 2022. For kommunene utgjør det mellom 1,6 og 2,0 mrd. kroner av den
foreslåtte veksten. Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 1,7 og 2,6
mrd. kroner. Midlertidige tiltak, som koronatiltakene, er korrigert ut av veksten.
Støre-regjeringen foreslår i tillegg til foreslått statsbudsjett en økning i veksten i frie inntekter for
kommunesektoren på 2,5 milliarder kroner. Herav 2,0 milliarder til kommunene og 0,5 milliarder til
fylkeskommunene.
Dette betyr at den samlede veksten i frie inntekter blir på 4,5 milliarder kroner, hvorav kommunene
får 3,6 milliarder kroner.
Kommunene i Innlandet: Vekst i frie inntekter fra 2021 til 2022
Fra 2021 til 2022 er det på landsbasis en nominell vekst i de frie inntektene til kommunene med 2,0%,
utregnet fra anslag på regnskap 2021. Det er anslått at kommunene i Innlandet samlet sett vil få en
nominell vekst i de frie inntektene på 1,9 %.
I Innlandet har 13 av 46 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst
vekst har Tolga kommune med 3,3%, mens Vestre Slidre kommune har lavest vekst med 0,8%. SørOdal kommune har en vekst på 0,9% mens Nord-Odal kommune har en vekst på 1,4%. Veksten er
utregnet fra anslag på regnskap for 2021.
Av nevnte satsinger i Innlandet gjelder følgende spesielt vårt distrikt:
- Tiltak for økt kapasitet og å kunne ta i bruk nytt togmateriell, Sør-Odal kommune
Regjeringen prioriterer tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust i nfrastruktur og øke
kapasiteten i jernbanenettet. Det totale anslaget til hele jernbanenettet er på 930 millioner kroner. I Innlandet prioriteres
videreføring av tiltak på Skarnes stasjon, Kongsvingerbanen, som ble startet opp i 2019.

- Norsk skogmuseum
Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 millioner kroner i tilskudd til Anno Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formid le
og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom,
konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Kilde:
https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/tilleggsnummer/fylkesoversikten/tilleggsnummer-tilstatsbudsjettet-2022-innlandet/id2882333/

Tabell over kommunenes handlingsrom i 2022, tall i mrd. kr.
Vekst i frie inntekter
- merkostnad til demografi
- merkostnad til pensjon
- satsinger innenfor veksten i frie inntekter
Økt handlingsrom

3,6
- 0,9
-0,4
- 0,2
2,1
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9.2 Særskilte satsinger og endringer

Koronapandemien
Regjeringen har vært tydelige på at kommunene skal kompenseres for økte utgifter og tapte inntekter
knyttet til pandemien. Det er ikke lagt inn koronatiltak i forslag til statsbudsjett for 2022.
Ressurskrevende tjenester
Tilbudet til mennesker som har behov for mye hjelp fra den kommunale omsorgstjenesten, skal ikke
være avhengig av kommunens økonomi. Kommuner som har innbyggere med et særlig stort behov for
slike tjenester, mottar derfor et særskilt tilskudd for å dekke utgifter over et gitt nivå. Utgiftene i
ordningen har økt vesentlig siden innføring av ordningen. Støre-regjeringen forslår imidlertid å trekke
forslaget om økt innslagspunkt, og fremmer i stedet forslag om at innslagspunktet kun justeres for
lønnsveksten. Innslagspunktet for tilskuddet som utbetales i 2022 blir dermed 1 470 000 kroner.
Det er enkelte små kommuner som har spesielt høye utgifter til ressurskrevende tjenester. For å fange
opp disse foreslås det å innføre en tilleggs kompensasjon på 55 millioner kroner til kommuner med
høye utgifter til ressurskrevende tjenester, som har mindre enn 3 200 innbyggere og lavere
skatteinntekter enn 120 prosent av landsgjennomsnittet de siste tre årene.
Differensiert arbeidsgiveravgift
Regjeringen foreslår enkelte endringer i ordningen for differensiert arbeidsgiveravgift som skal gjelde
fra 2022. Det foreslås endret sonetilhørighet for enkelte kommuner. Videre foreslås det å utvide
virkeområdet for reglene om ambulerende virksomhet, og å endre reglene om hvilken sats som skal
brukes ved ambulerende virksomhet i form av stedbundet virksomhet i flere soner og fjernarbeid. I
tillegg foreslås det endringer i sektoravgrensningen for finansielle aktiviteter mv. Den foreslåtte
ordningen er ennå ikke godkjent av ESA, og det tas derfor forbehold om at det kan bli nødvendig med
mindre justeringer.
Barnevern
Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med 1,3 milliarder kroner. Dette skal
kompensere for kommunenes økte egenandeler for statlige tiltak i barnevernet, som følge av
barnevernsreformen.
Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022.
Reformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk.
Både faglig og økonomisk ansvar for fosterhjem flyttes fra Bufetat til kommunen. Dette innebærer
blant annet at all oppfølging og veiledning til fosterhjemsfamilien etter at barnet har flyttet inn skal
gjøres av kommunen.
Regjeringen foreslår å kompensere kommunene med 52,5 millioner kroner for merutgifter som følger
av kompetansekravet i barnevernet.
Fra 1.1.2022 innføres det krav om at ansatte med visse kjerneoppgaver i barnevernet skal ha relevant
masterutdanning. Det er lagd en overgangsordning for nåværende ansatte. Overgangsordningen gir
mulighet for at en kombinasjon av arbeidserfaring og etterutdanning kan kompensere for mastergrad
for ansatte med relevant bachelorgrad. Overgangsordningen gjelder frem til 2031.
I 2022 vil det starte opp to nye barnevernsfaglige mastergrader som en del av kompetansesatsingen i
barnevernet.
Regjeringen foreslår 13,5 millioner kroner til å finansiere spesialisthelsetjenestens utgifter til
tverrfaglig helsekartlegging i barnevernet.
Barnehage
Regjeringen foreslår at 100 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnes med å
legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen. Dette må ses i lys av regjeringens
ambisjon om at 50 pst. av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2025.
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Regjeringen foreslår også å bevilge 20 mill. kroner til å øke pedagogtettheten i levekårsutsatte
områder.
Regjeringen foreslår å bevilge 450 mill. kroner til tiltak for å fremme kvalitet og kompetanse i
barnehagene. Om lag 200 millioner kroner av dette vil gå til den regionale ordningen for
kompetanseutvikling.
Regjeringen foreslår å bevilge 100 mill. kroner til oppbyggingen av kompetanseløftet i
spesialpedagogikk og inkluderende praksis.
Regjeringen foreslår å redusere pensjonspåslaget i driftstilskudd til private barnehager fra 13% til 10%
av lønnsutgiftene fra 2022. Samtidig foreslås en treårig overgangsordning for enkeltstående
barnehager med 12% i 2022, 11% i 2023 og 10% i 2024.
Økningen i kapitaltilskudd, som kom i budsjettforhandlingene for 2021, er foreslått reversert.
Økonomisk tilsyn med de private barnehagene foreslås flyttet ut av kommunene og overført til
Utdanningsdirektoratet
Makspris for foreldrebetaling barnehage foreslås til 3.315 pr måned fra 1.januar 2022, og redusert til
3.050 pr måned fra 1.august 2022.
Skole
Støre-regjeringen ønsker å styrke den praktiske læringen i skolen. De ønsker å begynne med en
ungdomsskolereform som skal gi elevene i ungdomsskolen mer praktisk læring og forberede dem til
både yrkesfaglig og studieforberedende videregående opplæring. Det foreslås da ikke å utvide
timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagstime slik det var foreslått av forrige regjering.
Regjeringen vil trappe opp satsingen på karriereveier for lærere og foreslår å bruke 271,7 mill. kroner
på dette i 2022. Bevilgningen gir rom for å øke antall lærerspesialister til 3 000 fra høsten 2022.
Regjeringen foreslår å bevilge 51,5 mill. kroner til gratis SFO for familier med lav inntekt i utvalgte
kommuner.
Regjeringen foreslår å bevilge 50 mill. kroner til å opprette flere videreutdanningsplasser innen
spesialpedagogikk for barnehagelærere og lærere i skolen. Samlet foreslår regjeringen å bruke 1,7
mrd. kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere.
Som følge av Hurdalsplattformen foreslår regjeringen at det innføres et nytt tilskudd på 500.000
kroner per kommunale grunnskole. Tilskuddet gis med en særskilt fordeling basert på tall for skoleåret
2021/2022, og finansieres innenfor innbyggertilskuddet til kommunene.
Helse- og omsorg
Takst for rh-immunisering er en oppgave som flyttes fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene og
jordmødrene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det foreslås å øke innbyggertilskuddet med 1
mill. kroner.
Regjeringen foreslår til sammen 100 millioner kroner i økte bevilgninger til allmennlegetjenesten.
Herav forslås ytterligere 50 millioner kroner til Allmennleger i spesialisering (ALIS)-avtaler som nasjonal
ordning og 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for legevakt i kommuner med særskilte
rekrutteringsutfordringer.
Regjeringen foreslår 18 millioner kroner til å utvikle og pilotere lavterskel behandlingstilbud i
kommunene for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer. Det foreslås
også 2 millioner kroner til å følge og evaluere tiltaket.
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Regjeringen foreslår 53,5 millioner kroner for å etablere flere FACT ung-team, som er tverrfaglige og
oppsøkende team for barn og unge med sammensatte hjelpebehov. Det foreslås også 8,5 millioner
kroner til utvikling og evaluering av FACT ung.
Regjeringen foreslår 5 millioner kroner for å styrke arbeidet med økt kunnskap om årsaker og
konsekvenser av psykiske plager og lidelser blant barn og unge.
Det foreslås 10 millioner kroner for å styrke arbeidet med de nasjonale e-helseløsningene, gjennom
investeringer i grunndata- og tillitstjenester, og nasjonal informasjonstjeneste for laboratorie- og
radiologisvar i 2022. Totalt foreslås bevilget 204,2 millioner kroner til digital samhandling.
Regjeringen foreslår 100 millioner kroner til etablering av rådgivende enheter for rus saker i
kommunene. Enhetene skal ta imot personer der oppmøteplikt er satt som vilkår for en bestemt
strafferettslig reaksjon for overtredelse av narkotikalovgivningen.
Mange familier strever med å finne frem i velferdstilbudene og trenger bedre hjelp og avlastning i
hverdagen. Regjeringen foreslår 100 millioner kroner i kompensasjon til kommuner for merutgifter
knyttet til lovfesting av rett til barnekoordinator.
Det foreslås at lovendringen, som er en del av likeverdsreformen trer i kraft fra 1. august 2022.
Helårsvirkningen av forslaget er 180 millioner kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger.
Basistilskudd til fastleger ble styrket og lagt om fra 1.mai 2020. Basistilskuddet ble styrket i 2021, og
foreslås ytterligere styrket med 51 millioner kroner i 2022.
I 2022 foreslår regjeringen en tilsagnsramme tilsvarende tilskudd til om lag 500 heldøgns
omsorgsplasser.
Det foreslås at forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene avsluttes 31. desember 2021
Samferdsel
Regjeringen foreslår å bevilge 84,6 milliarder kroner til samferdselsformål i 2022.
Dette omfatter:








40 milliarder kroner til veiformål. Midlene vil blant annet gå til oppstart av nye riksveiprosjekt og til å
videreføre satsingen på vedlikehold for å redusere vedlikeholdsetterslepet.
31,8 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette gir et fortsatt høyt bevilgningsnivå til
jernbanesektoren, som vil sikre anleggsstart i nye prosjekter og bedre togmateriell.
6,6 milliarder kroner til særskilte transporttiltak. Tilskuddene til byområdene opprettholdes på et høyt
nivå.
3,4 milliarder kroner til kystforvaltning. Dette utgjør en økning på 25 prosent sammenliknet med
Saldert budsjett 2021.
1,4 milliard kroner til luftfartsformål.
945,6 millioner kroner til ulønnsomme posttjenester og omdeling av aviser. Dette utgjør en økning på
28 prosent sammenliknet med Saldert budsjett 2021.
524,8 millioner kroner til administrasjon.
Økningen på 19 prosent fra Saldert budsjett 2021 er knyttet til satsing på transportforsk ning,
pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser og tilskudd til trafikksikkerhetsformål.
Reduserte ferjetakster
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Regjeringenforeslår490 millionerkronertil reduserteferjetaksterpå riks- og fylkesveinettet,og det
leggestil rette for at ferjetakstenekanreduseresmed30%for reisendei 2022sammenlignetmed
billettprisersomgjaldt1.januar2021.
Kompensasjon
for øktCO2-avgift
Fraog med 2020blefiskeflåtensrefusjonsordning
for innbetaltCO2-avgiftavvikletogerstattetav en
midlertidig kompensasjonsordning
mednedtrappingi periodenfra 2021til 2024.I statsbudsjettetfor
2020blekompensasjonen
satt til 255 millionerkroner.
Somfølgeav denforeslåtteøkningenavCO2-avgiftenvil regjeringenøkekompensasjonsordningen
med 50 millioner,til 305 millionerkroner,i 2022.Dettevil samletsett gi sterkereinsentivertil
reduserteutslipp.
Skatteinntekter
I tilleggsforslaget
foreslåsflere endringeri skatteregelverket
og skattesatsersompåvirker
kommunenesskatteinntekter.Økteskatteinntektersomfølgeav endringeri skatteopplegget
skal
samletsett ikkeføre til økningi kommunenesfrie inntekter,og rammetilskuddetreduserestilsvarende
økningen.
Sidentillegget til statsbudsjetteter fremlagt så tett innpåferdigstillelsenav kommunedirektørens
budsjettforslag,kandet
væreandreforhold som ogsåburde vært belyst,eller at det er korrigeringerog nye forslagsom ikkeer kommentert.
Kilder:
KSsin presentasjonavstatsbudsjettet13.10.2021,Prop.1S Tillegg1 (2021-2022)Statsbudsjettet 2022,Kommunal- og
distriktsministerensin presentasjonav tilleggsnummertil statsbudsjettet09.11.2021,regjeringen.no/statsbudsjettet
2022,
departementenesbudsjettforslag

Kilde: KSsin prognosemodell
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NORD-ODAL

Inngang!A1

NORD-ODAL

2021

2022

2021
123 906
23 066
3 044
1 029
5 797
2 000

2022
131 870
19 871
3 237
768
5 818
2 000

2023

2024

2025

PROGNOSE
2023
132 109
19 873
768
5 794
-

2024
132 143
19 849
768
5 794
-

2025
132 785
19 745
710
5 794
-

1 994
332
-2 351

2 111
332
-2 351

2 111
332
-2 351

2 111
332
-2 351

3414

2022-prisnivå for årene 2023-2025
1000 kr
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)
Utgiftsutjevningen
Overgangsordning - INGAR
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbavg)
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb
Ordinært skjønn
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje
42, kommer i tillegg)

7 204

Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag
RNB 2018, 2019 og 2020,samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter

166 428

163 539

158 636

158 646

159 126

Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren
Rammetilskudd - endring i %

41 541
207 969
1,1

41 730
205 269
-1,3

41 730
200 366
-2,4

41 730
200 376
0,0

41 730
200 856
0,2

Skatt på formue og inntekt
Skatteinntekter - endring i %

123 723
10,73

124 077
0,29

124 077
-

124 077
-

124 077
-

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)

331 700

329 300

324 400

324 500

324 900

S um skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren

226
156

Kilde: KS sin prognosemodell

10. Demografiutvikling
10.1 Befolkningsutvikling i kommunen

Utviklingen fra 2011 fram til 2.kvartal 2021:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Folketall ved inngangen av året
5 113 5 141 5 190 5 130 5 127 5 131 5 100 5 097 5 024 5 016 5 038
Født
47
53
34
31
40
36
28
28
24
34
13
Døde
65
56
81
61
66
72
58
79
69
62
32
Fødselsoverskudd
-18
-3
-47
-30
-26
-36
-30
-51
-45
-28 -19
Innvandring
28
8
23
27
23
28
17
10
8
24
9
Utvandring
4
12
18
17
4
25
15
6
13
7
6
Innflytting, innenlands
173 216 168 184 184 214 195 173 213 232 101
Utflytting, innenlands
151 161 197 153 174 211 170 199 173 201
78
Nettoinnflytting, inkl. inn og utvandring
46
51
-24
41
29
6
27
-22
35
48
26
Folkevekst
28
49
-72
10
3
-31
-3
-73
-8
22
7
Folketallet ved utgangen av året
5 141 5 190 5 118 5 128 5 131 5 100 5 097 5 024 5 016 5 038 5045*
* Tallet for 2021 er ved utgangen av 2.kvartal
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Forventet befolkningsutvikling 10 år framover utfra SSB sitt middels alternativ (MMMM):
Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall Folketall
2022 per 2023 per 2024 per 2025 per 2026 per 2027 per 2028 per 2028 per 2029 per 2030 per
Kriteriedata
1.1.2021 1.1.2022 1.1.2023 1.1.2024 1.1.2025 1.1.2026 1.1.2027 1.1.2028 1.1.2029 1.1.2030
Innbyggere ialt
4961
4935
4911
4891
4874
4860
4848
4838
4829
4821
0-1 år
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
2-5 år
162
156
162
168
175
175
176
179
182
183
6-15 år
469
457
449
431
407
400
399
385
385
390
16-22 år
224
230
215
204
200
193
194
196
182
173
23-66 år
2915
2871
2831
2817
2807
2785
2762
2744
2737
2698
67-79 år
842
869
889
891
888
884
868
858
851
870
80-89 år
261
268
275
288
305
325
349
378
394
409
90 år eller eldre
55
51
57
59
57
63
65
63
63
63

10.2 Årsaker til endringer i befolkningstallet

Som vi ser er det forventet økning av innbyggere over 67 år i årene framover. For aldersgruppen 0 -1 år
og 2-5 år er det en svak vekst, mens for innbyggere 6-66 år er det forventet nedgang. Dette har stor
betydning for inntekten til kommunen og våre tjenester må omstille seg og det må foretas
omprioriteringer i budsjettene fremover for å løse oppgavene som kommer.
Kommunen må legge langsiktige planer for å imøtekomme og ruste seg for denne utviklingen, og
denne økonomiplan er starten på denne prosessen, og vi må gjøre ytterligere grep fra neste
økonomiplan periode.

10.3 Kommunens økonomiske prioriteringer siste fem år

Ta l l i hel e 1000kr

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Buds(end) Budsjett
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Politisk og
sentraladministrasjon
Oppvekst og kultur
Helse og omsorg
Eiendom og samfunn

27 307
113 527
140 697
30 503

27 679
119 994
155 359
30 206

26 704
115 483
162 226
30 931

26 798
102 179
172 762
26 931

24 248
99 157
158 104
23 409

24 837
100 142
162 054
24 812

TOTALT

312 034

333 238

335 344

328 602

304 917

311 845
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10.4 Kommunens økonomiske prioriteringer 202 2

10.5 Historiske og planlagte prioriteringer
Grafen under viser ved søylene(Totalt) at inntekten går ned og derfor må alle områder omstille segog aktiviteten må
reduseres.Den viser videre at alle områder har gjort tilpasninger i budsjettene og at omprioriteri ngen er startet
mellom spesielt områdene oppvekst og helseog omsorg (differansen mellom de 2 linjene). Tall frem til 2020 er
regnskap, fra 2021 er det budsjetterte tall.
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11. Økonomiske oversikter
11.1 Økonomisk oversikt drift – etter ny forskrift

Tall i hele 1000 kr.

Opprinnelig
budsjett
2021

Justert
budsjett
2021

Budsjett

Økonomiplan

2022

2023

2024

2025

Driftsinntekter
Rammetilskudd

-199 879

-199 879

-206 855

-196 681

-195 108

-193 031

Inntekts- og formuesskatt

-116 767

-116 767

-122 428

-122 428

-122 428

-122 428

-16 747

-16 747

-16 747

-16 747

-16 747

-16 747

-3 076

-3 076

-2 727

-2 727

-2 727

-2 727

Overføringer og tilskudd fra andre

-55 493

-54 764

-50 762

-52 145

-49 850

-49 850

Brukerbetalinger

-17 721

-17 721

-17 391

-17 391

-17 391

-17 391

Salgs- og leieinntekter

-33 082

-37 329

-40 206

-40 326

-40 326

-40 326

SUM DRIFTSINNTEKTER

-442 766

-446 284

-457 117

-448 446

-444 578

-442 501

242 992

244 611

246 939

238 165

233 621

230 523

54 720

52 308

50 669

50 031

49 350

48 674

103 055

104 225

109 077

108 265

108 638

109 000

Overføringer og tilskudd til andre

14 095

16 885

16 815

18 824

15 697

15 697

Avskrivninger

18 712

18 712

20 727

20 727

20 727

20 727

0

0

0

0

Eiendomsskatt
Andre overføringer og tilskudd fra staten

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester

Fordelte utgifter
SUM DRIFTSUTGIFTER

433 574

436 742

444 227

436 013

428 032

424 620

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-9 192

-9 542

-12 890

-12 433

-16 546

-17 881

Renteinntekter

-1 902

-1 902

-2 202

-2 202

-2 202

-2 202

Utbytter

-1 400

-1 450

-2 050

-2 050

-2 050

-2 050

Renteutgifter

11 638

11 638

11 769

11 825

11 836

11 894

Avdrag på lån

17 500

17 500

19 500

19 735

19 840

19 870

0

0

0

0

0

0

NETTO FINANSUTGIFTER

25 836

25 786

27 017

27 308

27 424

27 512

Motpost avskrivninger

-18 698

-18 698

-20 714

-20 714

-20 714

-20 714

NETTO DRFTSRESULTAT

-2 054

-2 455

-6 586

-5 838

-9 835

-11 082

0

1 500

1 550

1 600

1 650

Utlån

Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond

-2 930

-5 373

-1 984

-1 984

-1 984

-1 984

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

3 769

3 769

7 069

6 272

10 219

11 416

Dekning av tidligere års merforbruk
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT

1 215

4 058

0

0

0

0

2 054

2 455

6 586

5 838

9 835

11 082

0

0

0

0

0

0

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR
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11.2 Bevilgningsoversikt drift
Opprinnelig
budsjett
2021

Justert
budsjett
2021

Budsjett

Økonomiplan

2022

2023

2024

2025

Rammetilskudd

-199 879

-199 879

-206 855

-196 681

-195 108

-193 031

Inntekts- og formuesskatt

-116 767

-116 767

-122 428

-122 428

-122 428

-122 428

-16 747

-16 747

-16 747

-16 747

-16 747

-16 747

-3 076

-3 076

-2 727

-2 727

-2 727

-2 727

-336 470

-336 470

-348 758

-338 584

-337 011

-334 934

308 566

308 215

315 141

305 423

299 738

296 326

18 712

18 712

20 727

20 727

20 727

20 727

327 278

326 927

335 868

326 150

320 465

317 053

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

-9 192

-9 543

-12 890

-12 433

-16 546

-17 881

Renteinntekter

-1 902

-1 902

-2 202

-2 202

-2 202

-2 202

Utbytter

-1 400

-1 450

-2 050

-2 050

-2 050

-2 050

Renteutgifter

11 638

11 638

11 769

11 825

11 836

11 894

Avdrag på lån

17 500

17 500

19 500

19 735

19 840

19 870

NETTO FINANSUTGIFTER

25 836

25 786

27 017

27 308

27 424

27 512

-18 698

-18 698

-20 714

-20 714

-20 714

-20 714

-2 054

-2 455

-6 586

-5 838

-9 835

-11 082

0

0

1 500

1 550

1 600

1 650

-2 930

-5 373

-1 984

-1 984

-1 984

-1 984

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

3 769

3 769

7 069

6 272

10 219

11 416

Dekning av tidligere års merforbruk
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO
DRIFTSRESULTAT

1 215

4 058

0

0

0

0

2 054

2 455

6 586

5 838

9 835

11 082

0

0

0

0

0

0

Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivinger
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER

Motpost avskrivinger
NETTO DRIFTSRESULTAT
Overføring til investering
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR

11.3 Fordeling av netto utgifter på de ulike rammeområder
Tall i hele 1000 kr.

Regnskap Opprinnelig Justert
budsjett
budsjett
2020

Politikk og sentraladministrasjon

2021

26 798

2021

24 239

Budsjett
2022

Økonomiplan
2023

24 248

24 837

2024

24 674

2025

24 524

24 524

Oppvekst og kultur

102 179

99 157

99 157

100 142

93 897

90 796

87 022

Helse og omsorg

172 762

158 104

158 104

162 054

159 686

158 537

158 537

26 863

23 418

23 409

24 812

23 870

22 585

22 947

-328 602

-304 917

-304 917

-311 845

-302 127

-296 441

-293 029

3

0

0

0

0

0

0

Eiendom og samfunn
Finans
Sum fordelt
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11.4 Bevilgningsoversikt investeringer
Bevilgningsoversikt investering
(tall i hele 1000 kr)

Opprinnelig
budsjett
2021

Investeringer i varige driftsmidler

Justert budsjett

Budsjett

2021

2022

Økonomiplan
2023

2024

2025

23 990

28 664

9 567

3 658

913

0

0

0

0

0

0

1 450

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

25 000

25 000

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

55 440

60 114

11 067

5 208

2 513

5 663

Kompensasjon for merverdiavgift

-2 457

-3 751

-1 525

-562

-33

-613

Tilskudd fra andre

-5 886

-6 381

-315

0

0

0

Salg av varige driftsmidler

0

-8 085

-17 300

0

0

0

Salg av finansielle anleggsmidler

0

0

0

0

0

0

Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

0

0

-5 000

-5 000

0

0

0

0

Bruk av lån

-40 648

-43 673

-6 935

-3 096

-880

-3 400

SUM INVESTERINGSINNTEKTER

-53 990

-66 889

-26 075

-3 658

-913

-4 013

0

0

0

0

0

0

NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN

0

0

0

0

0

0

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond

0

0

-1 500

-1 550

-1 600

-1 650

-450

0

0

0

1 450

-6 775

16 958

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 450

-6 775

15 008

-1 550

-1 600

-1 650

0

0

0

0

0

0

Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

Videreutlån

4 013

Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån

Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

0

Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp

11.5 Oversikt over foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden 2022-2025:
Investeringsbudsjett

(tall i hele 1000 kr)

Budsjett
2022

Til investeringer i anleggsmidler

Økonomiplan
2023

2024

2025

9 567

3 658

913

4 013

950

750

750

950

250

0

0

0

150

100

0

0

312

0

0

0

Fordelt slik:
POLITIKK OG ADMINSTRASJON

OPPVEKST OG KULTUR

200 - *IKT Oppvekst*
242 Utbedring lekeplassgjerde, Møllerbakken bhg
210/240 - Fagsystem for sikker saksbehandling (anskaffelse og
implementering)

HELSE OG OMSORG

314 Utstyr kjøkken
360/361 Biler i hjemmetjenesten, leasing eller kjøp
320, 340 - Varslingsanlegg og sensorteknologi
362 Trygghetsalarmer

0

0

0

0

1 050

0

0

0

625

0

0

0
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Investeringsbudsjett

(tall i hele 1000 kr)

Budsjett
2022

Økonomiplan
2023

2024

2025

EIENDOM OG SAMFUNN

650 Oppgradering av Sentrumsvegen, Sand 2020 v1
650 Oppgradering Midtfløy kommunehuset 2021
650 Tilpasninger i forbindelse med ny utleie sentrumsvegen 20
650/5032 Oppgradering gatelysanlegg 2021-2022 -2023
680 Skisseprosjekt Ny brannstasjon 2020 2021
650 Oppgradering parkeringsareal ved legesenter

2 500

0

0

0

0

2 808

0

0

250

0

0

0

1 300

0

0

0

250

0

0

0

0

0

375

0

650 - Bukkenesvegen fast dekke

0

0

0

2 500

650 - Modernisering av tekniske anleggg

0

0

38

563

650 - Overvåking tekniske anlegg via PC Bunesvegen 59
650 - 2024 Nytt kjøkkenavtrekk Milepelen

125

0

0

0

0

0

125

0

650 - Ny energikilde Granerud industrihall
600 Salg leiligheter Samling

188

0

0

0

342

0

0

0

670 Opprusting av Tjennsjøvegen, Kommuneskogen

900

0

0

0

11.6 Beskrivelser av foreslåtte investeringer 2022-2025:

Oppvekst og kultur:






200 - *IKT Oppvekst*
Investeringsbehovene innenfor IKT i barnehagene og skolene er samlet i et
investeringstiltak.
Tiltaket omfatter rullering av iPader i barnehagene og skolene, rullering av PCer i
ungdomsskolen, behov for utstyr ifbm. funksjonalitet i nytt oppvekstadministrativt system
og rullering av digitale enheter for ansatte.
242 Utbedring lekeplassgjerde, Møllerbakken barnehage
Behovet er meldt i 2018 og 2019, og lagt inn i handlingsplan for 2019/2020. Gjerdet er per
nå ikke utbedret.
210/240 - Fagsystem for sikker saksbehandling (anskaffelse og implementering)
Anskaffelse og implementering av fagsystem for sikker saksbehandling i oppvekstsektoren.
Må ses i sammenheng med driftstiltak 076.
Kommunene i HIKT-samarbeidet har gått sammen om å anskaffe fagsystem for sikker
saksbehandling i oppvekstsektoren.

Helse og omsorg:


314 Utstyr kjøkken
Kjøkkenet trenger ny pakkemaskin til pakking av hjemmeboendemat. Vi har det siste året hatt
en dobling av antall hjemmeboende. Utstyret vi bruker er fra 2000 og er stadig i behov av
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vedlikehold. Ny maskin vil være mer driftssikker, effektiv, tidsbesparende. Vi vil være rustet for
fremtiden med en enda større økning i antall brukere av våre tjenester.
Biler i hjemmetjenesten, leasing eller kjøp
Biler i hjemmetjenesten må skiftes ut. Mye reparasjoner, uforsvarlig å kjøre de, begynner å bli
dårlige. Det er ikke tatt stilling til leasing eller kjøp av biler. Når dette er avklart kommer
administrasjon tilbake med forslag om budsjettjustering.
320, 340 - Varslingsanlegg og sensorteknologi
Trygghetsbolig:
Dagens varslingsanlegg fungerer ikke tilfredsstillende med flere avvik og alarmer som ikke
utløses. Ikke forsvarlig mht. heldøgns bemanning og de krav som det innebærer.
Solheim:
Har ikke varslingsanlegg i dag. Er behov for sensorteknologi for å forebygge fall, uønskede
hendelser og annet.
OBS: Dette er estimert sum da vi ikke kjenner pris enda.
362 Trygghetsalarmer
Kontrakt vedrørende trygghetsalarmer hadde utløpsdato i februar 2021. Vi har nettopp
inngått avtale med ny leverandør, Sensio, og vil jobbe med implementering av nye
trygghetsalarmer høsten 2021/våren 2022. Det er fremdeles uvisst hva kostnad vil bli, men
det er tatt utgangspunkt i dagens priser.

Eiendom og samfunn:








650 Oppgradering av Sentrumsvegen, Sand 2020 v1
Hovedgata i Sand, Sentrumsvegen er slitt. Prosjektoppstart i 2021med planlegging tiltak på
belysning, dekker, parkering, beplantning osv. Ny fase i prosjektet år 2022 er fysisk
gjennomføring av planlagte tiltak. Sentrumsvegen er viktig i forhold til sentrumsutvikling og de
som driver næring i Sand sentrum. Planleggingsfasen er ikke ferdig pr. d.d. så tall er høyst
usikkert. Det vil være nødvendig å dele prosjektet i etapper, hvor første etappe kan
gjennomføres i 2022 hvor omfang tilpasses prosjektramme. Senere etapper fremmes som
egne budsjettiltak.
650 Oppgradering Midtfløy kommunehuset 2021
Tiltaket innebærer oppgradering av midtfløyen i 2. etasje tilsvarende det som er gjort i de
øvrige kontorlokalene i etasjen. Kostnadsoverslaget er utarbeidet på grunnlag av erfaringstall
fra tidligere arbeid.
650 Tilpasninger i forbindelse med ny utleie sentrumsvegen 20
Gamlebanken/sentrumsvegen 20 har behov for nye brukere/leietakere. For å sikre attraktive
utleiearealer er det behov for noe tilpasninger og rådgivning i forbindelse med søknader, bla.
bruksendring kan være aktuelt for å tilpasse bygget til potensielle leietakere.
650/5032 Oppgradering gatelysanlegg 2021-2022 -2023
Oppgradering av gatelysanlegg ble påbegynt i 2018 med montering av nye målerskap. Det var
nytt offentlig krav om strømmåler på veglysanlegg som utløste tiltaket. Trinn 1 var målerskap i
2018, Trinn 2 er utskifting av armaturer.
I 2015 sluttet produksjon av HQL pærer og vi er derfor på overtid med behov for å skifte ut
armaturer som kun tar denne type pære. Etter utskifting de siste årene så har Nord-Odal nå
igjen 261 stk. HQL armaturer som bør byttes ut i nær framtid. Prosjektet ble satt på vent i
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budsjettprosesser fra 2019 men kom inn igjen på nytt i 2021 (Prestberget). Det er nå tenkt å
avslutte prosjektet over 2 år (2022 og 2023) Gamle pærer avtar i styrke og det er nå ett fåtall
av de som lyser ned til bakkeplan. Det oppstår også en del feil på dagens gatelysanlegg
grunnet gamle armaturer+ vi har snart ikke flere HQL pærer på lager. Det blir LED pærer i nye
armaturer. Det gir en besparelse i forbruk og tidsbruk vedlikehold med nye armaturer.
680 Skisseprosjekt Ny brannstasjon 2020 2021
Utarbeide mulighetsanalyse for ny brannstasjon inkludert avklaring av ev. anbudsprosess og
behovsanalyse. I løpet av året skal det foreligge et beslutningsgrunnlag med gode alternativer
for ny brannstasjon, basert på de behovet vi har og muligheter vi ser. Arbeidet vil foretas av
brannavdelingen sammen med prosjektleder fra kommunen. Summen som er avsatt, antas å
brukes på prosjektledelse, utarbeiding av tegninger og lønnsmidler til arbeidsgruppen.
650 Oppgradering parkeringsareal ved legesenter
P- arealer og gangarealer er uryddige og har behov for oppgradering på bla gatelys. Det er
også behov for fjerne eldre motorvarmesøyler med feil og erstatte disse med El-bil ladere. Det
søkes tilskudd til El-bil ladere. Det er også en fordel å se på hvordan man får best utnyttet
plassen slik at det blir gode/trygge forhold for levering/henting barnehage + skille legesenter
trafikk og barnehage trafikk bedre enn i dag. Dette tiltaket er ihht. vedlikeholdsplan veg 2022650 - Bukkenesvegen fast dekke
Bukkenesvegen er en av 2 lengre grusveger kommunen drifter og vedlikeholder. Ett av
prioriteringsmålene i vedtatt eierstrategi kommunal bygningsmasse og eiendom er fast dekke
på alle kommunale veger. Tiltaket frigir ressursbruk og reduserer kostnader for kommunen.
650 - Modernisering av tekniske anlegg
U-skolen, Thorvald Meiers Minde og Sentralskolen er eldre bygg med gamle varmeanlegg. Det
er behov for å oppgradere automatikken på disse slik at man sikrer godt inneklima med stabile
innetemperaturer ved bla. brå værskifter. Det er komponenter som ventiler, shunter, pumper,
termostatfølere og styringer som er tenkt utskiftet. Starte kartlegging i 2024 og jobbe med
konkurransegrunnlag.
650 - Overvåking tekniske anlegg via PC Bunesvegen 59
Bunesvegen 59 (Tidl. Støverudbutikken) leies ut til Ny vekst men i flg. leieavtale har
kommunen via driftavd. ansvar for teknisk drift av varme og ventilasjonsanlegg. Ved å etablere
sentral drift overvåking (SD- Anlegg) så blir det enklere å avdekke feil på ett tidlig tidspunkt for
kommunens byggdriftere. I dag avdekkes feil på varme og ventilasjon først når leietaker
oppdager eks. lav innetemperatur eller dårlig luft i lokalene. SD- overvåking gir også bedre
muligheter til analyse og optimalisering av driften, som igjen gir sparte driftsutgifter.
Sykehjemmet, idrettshall og skolene i Mo har slik overvåking i dag.
650 - 2024 Nytt kjøkkenavtrekk Milepelen
I flg. Enøk tiltaksplan skal det i 2024 skiftes ut kjøkkenavtrekk Milepelen. Dette gir en
besparelse i strømutgifter som faller leietaker til gode men også indirekte kommunen som
utleier. Det er et mål å redusere unødig strømforbruk i ett større perspektiv.
650 - Ny energikilde Granerud industrihall
Driftsavdelingen har tatt over industrivegen 6 Granerud etter Kommuneskogen og det er
regnet på drift av flisfyringsanlegg versus å installere annen varmekilde. Det var tidligere en
avtale med BASF på levering av varme fra flisfyringsanlegget men denne opphørte 01.09.2018.
Kommuneskogen KF og nå driftsavd. har allikevel valgt å levere til BASF etter at avtalen gikk ut
men etter å ha regnet på det så blir dette ett regnestykke som ser bedre ut uten drift av
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flisfyringsanlegget og levering til BASF. Netto kan man sitte igjen med ca. kr 60 000 i årlig
fortjeneste mens man kunne ved salg av samme virke som går med til flis ha tjent ca. kr 280
000 årlig. Det er lagt inn potensiell inntekt med 1/2 års virkning + innvestering i ny energikilde
for driftavd. sin hall. BASF er innstilt på å ordne seg egen kilde fra 01.06.22.
600 Salg leiligheter Samling
Det er budsjettert med salg av de resterende 4 leilighetene på Samling etter at nåværende
leieavtale løper ut. Det er forutsatt bruk av megler til oppdraget. Det planlegges et større
markedsoppføring i løpet av januar/februar.
670 Opprusting av Tjennsjøvegen, Kommuneskogen
Skogutvalget har prioritert Tjennsjøvegen for opprusting og oppgradering. Totalkostnad
beregnet til 900 000. Tiltaket finansieres i hovedsak av skogfond og tilskudd. Netto låneopptak
kr 135 000. Det er behov for opprusting og oppgradering av mange skogsveger i
kommuneskogen. Det arbeides med en plan for fremtidige investeringer i vegvedlikehold for
skogsveger.

Ikke valgte investeringstiltak
(tall i hele 1000 kr)

Budsjett

Økonomiplan

2021

2022

2023

2024

163: kirkelig fellesråd - Mo kirke investering

198

0

0

0

163: kirkelig fellesråd- Sand kirke - investering

229

0

0

0

244 - Utbedring av gjerde

665

0

0

0

81

69

0

0

0

0

2 172

0

6 000

0

0

0

650 - Utskifting av bil 4wd

625

0

0

0

650 - Utskifting av gressklipper

138

0

0

0

0

0

1 283

0

247 - Uteområdet Sand barnehage
255 - Nytt lydanlegg m/streamingmulighet til konferanser
680 Ny mannskapsbil brannvesenet

600 Dagsturhytte
650 Vegplan 2021 - Fast dekke grusparkering Sand v/ Sand gml
kommunehus 2020 2021
650 Påkostning/oppgradering fasade Administrasjonshus

563

0

0

0

0

2 500

1 250

1 250
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