Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi
innholdet i barometeret også har endret seg over tid.

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år
til år.

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018utgaven.

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med
nøkkeltallene som er brukt i 2019-barometeret.
Plasseringene vil derfor avvike fra det som ble
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen
side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig
å få den.

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem
årene.

Oppdal havner på en 1. plass i den endelige utgaven
av Kommunebarometeret 2019 fra Kommunal
Rapport. Da har vi justert plasseringen med hensyn
til økonomiske rammebetingelser. Nøkkeltallene er
en god del bedre enn hva økonomiske
forutsetninger skulle tilsi. Ser vi bare på
nøkkeltallene og ignorerer økonomiske
forutsetninger, er kommunen på en 2. plass. Samlet
sett er nøkkeltallene til Oppdal de nest beste i
Kommune-Norge.
Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent
av matematikklærerne og 57 prosent av
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene.
De aller fleste lærerne i barneskolen som underviser
i fagene, oppfyller de nye kompetansekravene i
norsk, engelsk og matte, ifølge statistikken for
kommunen.
Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til
2014, men har siden vært ganske stabil.
Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per
2018. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn
før for å få sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen
har gode tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør
de fleste som bor på sykehjem ha omfattende
bistandsbehov. I Oppdal er det 77 prosent som er i
denne kategorien.
Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet
skjermede plasser for demente på sykehjem
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette
nivået. Snittet per 2018 ligger på 39,7 prosent.
Kommunen har en middels andel skjermede
plasser. I Oppdal tilsvarer antall plasser i skjermet
enhet for demente 35 prosent av antallet over 80
som faktisk bor på sykehjem. Få kommuner har økt
denne dekningsgraden så mye det siste året, som
det Oppdal kan vise til. Dekningsgraden har økt
med 15,3 prosentpoeng.
Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155
kommuner har rapportert tall for dette til
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har
vedtak om dagtilbud. 33 prosent av hjemmeboende
med demens i Oppdal har vedtak om

dagaktivitetstilbud. Det er litt høyere enn snittet for
de kommunene vi har tall for.
Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. Kommunen holder
tremånedersfristen i barnevernet - det er veldig bra.
Sett de fire siste årene under ett, er statistikken god.
Bemanningen i de kommunale barnehagene i
Oppdal er omtrent som gjennomsnittet. Som regel
er bemanningen lavere jo større kommunen blir.
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble
bemanningen -6,56 prosent dårligere i fjor. Var det
et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?
Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er
målt. I Oppdal går 95 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene.
Andelen er høy. Ulike telletidspunkt for barn i
barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en
marginal feilkilde.
I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene. Oppdal slipper ut 8575 kilo klimagasser per
innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens
utslipp er litt høyere enn de fleste i KommuneNorge.
Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet.
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn
hvordan man klarer seg mot resten av landet.
Korrigert netto driftsresultat var på 2,6 prosent i
fjor. Det er bra, i likhet med mange andre
kommuner. Målt over de siste fire årene har
driftsmarginen vært solid. Oppdal har et solid
disposisjonsfond, som normalt vil være stort nok til
å håndtere plutselige økonomiske utfordringer. Er
bufferen på nivå med kommunestyrets bestilling?
Kommunen har større omløpsmidler og fordringer
enn egen rentebærende gjeld, og er dermed i en
solid posisjon. Investeringsnivået har vært lavt i
Oppdal de fire siste årene.

En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige
data fra offisielle kilder.
Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste
kommune. Første rangering ble publisert i 2010.
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall
innen 12 forskjellige kategorier.
Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting,
vurderinger og eventuelle feil i framstillingene. Vi har
forutsatt at kommunene har rapportert korrekt. I
noen få tilfeller har vi fjernet data som har framstått
som mistenkelige. I de tilfellene står kommunen uten
data.
Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av hvordan
kommunen presterer målt mot resten av KommuneNorge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk
diskusjon.
Kommunebarometeret er ingen vurdering av om
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut

til at kommunen har noe å lære av andre - basert på
hvor nær kommunens målbare resultater er
kommunene med best resultat. Barometeret er heller
ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til
tjenestene.
Det er viktig å huske på at det kan finnes gode
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at
tilfeldigheter kan spille en rolle – spesielt i mindre
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall
det siste året. Vi publiserer en forbedringsskår, som
viser nøkkeltall som har blitt bedre minus nøkkeltall
som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt
nøkkeltallet har i barometeret.
Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne
artikkelen: http://kommunalrapport.no/kommunebarometeret/2019/metode. Der
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.

Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og
trutt de siste årene. At valgfag ble med i
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i
Oppdal har vært ganske bra de siste fire årene, målt
mot resten av Skole-Norge.
Nasjonalt har andelen elever som har fullført
videregående med bestått innen fem år, økt de siste
årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra
kommunen som har fullført og bestått videregående i
løpet av fem år, er nå på 82 prosent.
26 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene
ligger på laveste mestringsnivå (av tre) på nasjonale
prøver. Det er en god statistikk målt mot resten av
landet.
På 8. trinn ligger 10,2 prosent av elevene på det
nederste mestringsnivået (av fem nivåer). De beste
kommunene ligger på 6,1 prosent.
Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste
mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Oppdal har 4
prosent ligget på laveste nivå de siste årene. Snittet er
på 5,9 prosent.
Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne
oppfylte i 2018 kompetansekravene. De aller fleste
lærerne i barneskolen som underviser i fagene,
oppfyller de nye kompetansekravene i norsk, engelsk
og matte, ifølge statistikken for kommunen.
Ifølge Elevundersøkelsen sier 91 prosent av elevene på
7. trinn i Oppdal at de trives godt. Snittet ligger på 91
prosent.
86 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives
godt. I Norge er snittet 86 prosent.

I mange år økte andelen elever som fikk
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent av elevene på
1. - 4. trinn spesialundervisning. Andelen elever med
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10.
trinn som på 1. trinn. Andelen elever i småskolen i
Oppdal som får spesialundervisning er på et ganske
normalt nivå, 5,5 prosent. Andelen er omtrent som for
ett år siden.
På 5.-7. trinn får 10,8 prosent av elevene i Oppdal
spesialundervisning. Det er omtrent som
landsgjennomsnittet. De som ligger lavest er på 4,9
prosent eller lavere.
På ungdomsskolen får 10,9 prosent av elevene i
Oppdal spesialundervisning. Snittet for landet ligger
på 10,1 prosent.
På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen
leksehjelp. I Oppdal får 15,5 prosent av elevene i
småskolen leksehjelp. Landsgjennomsnittet ligger på
15,8 prosent, mens kommunene som tilbyr dette i
størst omfang, ligger på minst 66 prosent.
På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser
Skole-Norge under ett. På dette trinnet i Oppdal er
det litt færre som får leksehjelp enn snittet i SkoleNorge.
8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i SkoleNorge får leksehjelp. På ungdomsskolen er leksehjelp
veldig mye brukt i Oppdal Andelen er på 97 prosent,
noe som gir en 11. plass på tabellen.

Nasjonalt har 74,5 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt fram til
2014, men har siden vært ganske stabil. I Oppdal har
76 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste
kommunene er andelen minst 83,8 prosent. Andelen
er omtrent uendret det siste året.

For landet sett under ett er 87,8 prosent av plassene
på sykehjem det som kan regnes som moderne
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 100
prosent av sykehjemsplassene i Oppdal er regnet som
moderne enerom.

Av dem som bor på sykehjem, har 81,6 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2018.
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at
man må være mer pleietrengende enn før for å få
sykehjemsplass. Forutsatt at kommunen har gode
tilbud på lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste
som bor på sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I
Oppdal er det 77 prosent som er i denne kategorien.

Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I
disse kommunene er det i snitt hver fjerde
hjemmeboende med demens, som har vedtak om
dagtilbud. 33 prosent av hjemmeboende med demens
i Oppdal har vedtak om dagaktivitetstilbud. Det er litt
høyere enn snittet for de kommunene vi har tall for.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2018
ligger på 39,7 prosent. Kommunen har en middels
andel skjermede plasser. I Oppdal tilsvarer antall
plasser i skjermet enhet for demente 35 prosent av
antallet over 80 som faktisk bor på sykehjem. Få
kommuner har økt denne dekningsgraden så mye det
siste året, som det Oppdal kan vise til.
Dekningsgraden har økt med 15,3 prosentpoeng.
I gjennomsnitt er 17 prosent av oppholdene på
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært
ganske stabil de siste årene. Kommunen har en
ganske lav andel opphold på sykehjem som
korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 38,6
prosent. Oppdal ligger på 11,4 prosent.
I snitt er det per 2018 34 minutter med lege per
beboer per uke i Kommune-Norge. I Oppdal fikk
beboerne i snitt 30 minutter med lege i uka i fjor. Det
er omtrent det samme som året før.
På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på
sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Oppdal har
beboerne i snitt 14,4 minutter i uka med
fysioterapeut. Det er ikke spesielt mye. De beste er
oppe på 61,3 minutter.

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95
prosent. Alle vedtak om hjemmetjenester blir i
Oppdal satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra
Helsedirektoratet.
Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på
landsbasis 46,4 prosent av alle over 80 år som bor
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i
kommunen midt på treet.
De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske
sykepleiere i kommunene. Snittet er nå 11,8 årsverk
per 1.000 innbyggere over 80 år. I Oppdal er det 6,9
årsverk med geriatrisk sykepleier per 1.000
innbyggere over 80 år.
Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller
studier, er nasjonalt på 76,5 prosent. Ifølge tall fra
Helsedirektoratet opplever 85 prosent av de
funksjonshemmede i Oppdal at de får den hjelpen de
trenger for å kunne delta i arbeid og studier. De beste
ligger på 98,1 prosent.
Bare 66 prosent synes de får dekket behovet for
bistand til å delta i fritidsaktiviteter. De beste ligger
på 86,3 prosent.

Andelen barn i barnevernet er justert for behovet slik
det er definert i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
I barometeret er det positivt at andelen er lav, men
man kan også argumentere for at lav andel kan
indikere at barnevernet ikke er nok involvert. Likevel
- i utgangspunktet må det være positivt at barn ikke er
omfattet av tiltak. I snitt er 5,6 prosent av barna
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn
som er i barnevernet for behovet, er andelen i Oppdal
på 5,8 prosent.

barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som
positivt.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. Kommunen holder
tremånedersfristen i barnevernet - det er veldig bra.

Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
er en alternativ måte å måle bemanningen på. I
Oppdal er det 18,1 mot et landssnitt på 18,7
barnevernssaker per årsverk.

Sett de fire siste årene under ett, er statistikken god.
Av alle barn med barnevernstiltak, er 32 prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Oppdal er 21
prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er en lav
andel målt mot resten av Kommune-Norge. I

Målt mot antall mindreårige har bemanningen i
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i Oppdal
er relativt lav, med 3,9 stillinger per 1.000
mindreårige i kommunen. I fjor var bemanningen
omtrent uendret.

I landet samlet har 94,6 prosent av barna under
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært
høyere. Alle barn som er omplassert, har en
omsorgsplan. Det er slik det skal være.
Målt over de siste fire årene har alle barn i Oppdal
hatt omsorgsplan. Kan andre lære noe av kommunen?
Andelen barn med barnevernstiltak som har en
tiltaksplan er omtrent som landsgjennomsnittet, som
er på 87,2 prosent.

Kommunene bruker mer penger på forebyggende
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan
redusere behovet for barnevernstiltak senere.
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de
gjennomsnittlige utgiftene til nesten 12.000 kroner
per barn under 5 år. I Oppdal er det regnskapsført
9952 kroner i netto utgifter i fjor.

I to av de fire siste årene har kommunen oppgitt at
den har spurt brukerne. Blir svarene brukt til å
forbedre tjenesten?

Snittbemanningen i kommunale barnehager endret
seg fra 5,9 barn per voksen i 2017 til 5,7 i fjor. For
private barnehager er endringen fra 6,2 barn per
voksne i 2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som
innebærer at barnehagene skal ha en
grunnbemanning som tilsvarer minimum én ansatt
per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn
over tre år, ble innført fra 1. august 2018. Siden
kommunene har det samlede ansvaret for å levere
barnehagetjenester til innbyggerne, tar vi også med
noen data for private barnehager, som egne
nøkkeltall. Bemanningen i de kommunale
barnehagene i Oppdal er omtrent som
gjennomsnittet. Som regel er bemanningen lavere jo
større kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk
sentralbyrå ble bemanningen -6,56 prosent dårligere i
fjor. Var det et planlagt kutt eller mer tilfeldige
variasjoner?
I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til
personalet i barnehager. Andelen kommunale

barnehager som oppfyller pedagognormen, uten
dispensasjoner, var i fjor på 52,7 prosent. Dette var en
kraftig reduksjon fra fjoråret. 80 prosent av de
kommunale barnehagene oppfyller pedagognormen
(uten dispensasjon), ifølge tall fra
Utdanningsdirektoratet.
54 prosent av de ansatte i de kommunale
barnehagene i Oppdal har pedagogisk utdanning. Det
er meget bra, og gir en 27. plass på tabellen.
Landsgjennomsnittet er 42,6 prosent.
Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre
handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som
jobber i barnehagene i Oppdal er langt under snittet.
De beste ligger på 16,7 prosent menn.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
82,8 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt.
I Oppdal går 95 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene.
Andelen er høy. Ulike telletidspunkt for barn i
barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en
marginal feilkilde.
Over tid er statistikken i Oppdal god, målt mot
resultatene ellers i Barnehage-Norge, og nær de beste
kommunene.
Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent

de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store
enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål?
Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at
foreldre som har barn i små barnehager, er mer
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i
mellomstore og store barnehager. I snitt har en
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Oppdal har i
følge statistikken 34 barn i snitt.
Nasjonalt har 88,8 prosent av barna plass i
barnehagen. 96 prosent av barna i kommunen har
barnehageplass. Andelen er ganske høy målt mot
resten av landet.

Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11,2
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har
småkommunene langt høyere legedekning enn
storbyene. Legedekningen i Oppdal er på 11,2 leger
per 10.000 innbyggere.
Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor
mange av disse som for eksempel er vikarer. I Oppdal
er det ledig plass på 50 prosent av fastlegelistene.
Det blir flere helsesøstre og jordmødre i KommuneNorge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen,
blir årsverkene ikke registrert riktig. Dekningen av
helsesøster målt mot antall småbarn i kommunen er
ganske gjennomsnittlig. De beste ligger på 196,1
årsverk per 10.000 småbarn.
Oppdal har 441 jordmødre per 10.000 fødte barn.
Dekningen er ganske god målt resten av KommuneNorge.

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot
innbyggertallet. Statistikken kommer fra
Helsedirektoratet.
Nasjonalt er det et betydelig fall i andelen barn med
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår.
Snittet i Norge har falt fra nesten 90 prosent til 84,6
prosent på bare ett år. 100 prosent av elevene i
Oppdal hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1.
skoletrinn. Andelen er høy målt mot resten av landet.
88,4 prosent av alle nyfødte i Norge i fjor hadde
hjemmebesøk innen 14 dager. Statistikken nasjonalt
har blitt stadig bedre de ti siste årene. Så å si alle
nyfødte i kommunen i fjor hadde ifølge statistikken
hjemmebesøk innen to uker etter fødselen.
Nesten alle 9-åringene i kommunen er vaksinert mot
meslinger, ifølge statistikken. Det er bra.

Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt
opp nasjonalt i fjor, og er på 3,9 måneder. Unge
mottakere går litt kortere tid på sosialhjelp i Oppdal
enn i normalkommunen. I barometeret regnes kort
stønadstid som bra. Det må være positivt at
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot noe
mer permanent. Stønadstiden ble litt kortere for de
unge i fjor.
Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt
den lengste som er registrert de siste ti årene - 4,6
måneder. For de over 25 år i kommunen er
stønadstiden litt kortere enn i landsgjennomsnittet.
Voksne går litt kortere tid på stønad nå enn for ett år
siden.
Når vi korrigerer for behovet, mottar 4,5 prosent av
de over 25 år i Oppdal sosialhjelp. Snittet er 4,5
prosent.
39,5 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge,
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er
nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10 årene. Om
lag halvparten av disse får stønad i mer enn 10
måneder, en andel som også gikk opp i fjor. 24

prosent av dem som går på sosialstønad i Oppdal
mottar den i minst 6 måneder. De beste ligger på 14,5
prosent.
Sosialstønad gis i over 10 måneder til 8,9 prosent av
dem som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er
på 67. plass på denne tabellen.
Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp,
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere i
kommunen som har sosialhjelp som hovedinntekt, er
ganske normal. I barometeret er det positivt at få har
sosialhjelp som hovedinntekt.
På landsbasis ble 71,1 prosent av søknadene om
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært
ganske stabil de siste ti årene.
Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 9,2 prosent som
har en slik plan.

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på
4,3 besøk per innbygger. Besøket i biblioteket i
Oppdal er på et normalt nivå, målt per innbygger.
15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks
fra Telemarksforsking. I Oppdal er 21 prosent av de
voksne registrert som aktive lånere.
Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018.
Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i
snitt 791,5 kroner per innbygger av egne penger på
idrett og idrettsanlegg i fjor. Dette er en økning fra
året før. Netto utgifter til idrett og anlegg er ikke
spesielt høye i Oppdal - 540 kroner per innbygger.
Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor
mange kulturarbeidere det er i kommunene, både i

privat og offentlig regi. I Oppdal er sysselsettingen
innen kultur middels målt mot folketallet.
Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest
populært, er det over sju ganger så mange som går på
kulturskolen, som i de kommunene med færrest
elever. Ifølge statistikken er det 39 prosent av barna i
Oppdal som går på musikk- og kulturskole. De beste
kommunene ligger på 51,4 prosent.
Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I
Oppdal har elevene få timer undervisning målt mot
Kommune-Norge for øvrig.

Sektoren er en del endret i årets utgave av
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk
kommunenes energikostnader klart opp i fjor, ifølge
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Oppdal er
høye målt mot resten av Kommune-Norge; 216 kroner
per kvadratmeter.
Statistikken for formålsbygg inkluderer de sentrale
byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.). Nasjonalt
utgjør arealet i snitt 6,8 kvadratmeter per innbygger.
Arealet er omtrent uendret. Dette er typisk en
indikator hvor store kommuner kommer bedre ut enn
små. Oppdal ser ut til å bygge relativt effektivt - det er
ganske få kvadratmeter bygg målt mot
innbyggertallet. Gjennomsnittet er betydelig påvirket
av de største kommunene.
Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere.
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til
statistikken.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall
personer per husstand. Dermed vil store
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor,
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene
er derfor ganske usikre.
Nasjonalt leveres 41,5 prosent av husholdningsavfallet
til gjenvinning eller biologisk behandling. Det er
omtrent som før. De beste kommunene her ligger på
godt over 50 prosent, de dårligste på ned mot og
under 20 prosent. Andelen av avfallet i kommunen
som går til materialgjenvinning eller biologisk
behandling, ligger litt under gjennomsnittet.
Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt
med nesten 20 prosent det siste året, selv etter at vi
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området.
Andelen av dyrket og dyrkbar jord som er
omdisponert de siste årene, kan indikere presset på
arealer i kommunen. I Oppdal er svært lite
jordbruksareal omdisponert de siste årene, ifølge
statistikken.

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene. Oppdal slipper ut 8575 kilo klimagasser per

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Kommunens
utslipp er litt høyere enn de fleste i Kommune-Norge.

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for KommuneNorge. De nyeste dataene som er brukt i
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt
fristene i 10,5 prosent av sakene.
Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke
sammenlignbare. Kommunen har ikke ført tilsyn med
byggesakene, ifølge statistikken. Hvorfor ikke?
Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet.
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene

mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet
i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for
enebolig er litt over det som normalt har vært
gjennomsnittet i Kommune-Norge. I Oppdal er det på
19500 kroner, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.
SSB har ikke oppdaterte tall for dette for 2018.
Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene. Vi
har ikke fått oppdaterte tall fra SSB for dette i 2018.
Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I Oppdal
må man betale 48500 kroner i gebyr for privat forslag
til reguleringsplan. Størrelsen på gebyret er noe lavere
enn gjennomsnittet for kommunene i landet.

Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som
praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se helheten.
Det sentrale er om det er sammenheng mellom
gebyrene og den anslåtte kvaliteten. Vann, avløp,
renovasjon og feiing er inkludert. Summene er justert
for den generelle lønns- og prisveksten i
kommunesektoren, og vises dermed i faste 2018kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i
snitt på 11206 kroner. Gebyrene for vann, avløp,
renovasjon og feiing i Oppdal er blant de laveste i
landet. Det er positivt så sant det ikke betyr at
anleggene er utdaterte og dårlig vedlikeholdt.
Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på vannet. De
fire nøkkeltallene for vannkvalitet i barometeret
bidrar særlig til å identifisere kommuner hvor dette
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pH-verdier som
er et problem i en del kommuner.
Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem i
mange kommuner, hvor en stor del av vannet rett og
slett forsvinner. Det er dårlig utnyttelse av ressursene,

og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt
forsvinner fortsatt 29,8 prosent av vannet på veien. I
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller
over 60 prosent. Ifølge statistikken lekker det en god
del fra ledningsnettet i Oppdal Mange kommuner har
langt bedre statistikk.
Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært midt på treet, men på et punkt KommuneNorge samlet sett ikke er spesielt gode på.
I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett,
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for
ledningsnettet. Vannledningsnettet i KommuneNorge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt.
I Oppdal er snittet 24 år. Det gir kommunen en 53.
plass på denne tabellen.
Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av
spillvannsnettet i Oppdal har vært prioritert litt

høyere enn gjennomsnittet de tre siste årene, ifølge
statistikken.

I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en
kjent alder, på 24 år. Snittet for Kommune-Norge er
30 år.

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del
kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av
den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt
ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018.
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer
seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat
var på 2,6 prosent i fjor. Det er bra, i likhet med
mange andre kommuner. Resultatet ble marginalt
svakere i fjor.
Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært
solid.
Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger
fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på
12,1 prosent av brutto driftsinntekter. Oppdal har et
solid disposisjonsfond, som normalt vil være stort nok
til å håndtere plutselige økonomiske utfordringer. Er
bufferen på nivå med kommunestyrets bestilling?

Netto renteeksponert gjeld er en indikator som viser
lavere gjeldsgrad enn netto lånegjeld. Her regnes inn
penger kommunen selv har utestående hos andre,
gjeld som finansieres av selvkostområdene og penger
og andre omløpsmidler kommunen selv har plassert. I
snitt er renteeksponert gjeld på 39,1 prosent av brutto
driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden.
Kommunen har større omløpsmidler og fordringer
enn egen rentebærende gjeld, og er dermed i en solid
posisjon.
Det siste året er det få andre kommuner som har
redusert gjeldsgraden så mye som Oppdal har gjort.
Kommune-Norge samlet bruker 0,4 prosent av brutto
inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar
hensyn til avdrag. Oppdal har langt bedre regnskap
for finans, før avdrag, enn normalkommunen.
Kommunen har en marginal inntekt på -0,5 prosent.
Investeringsnivået har vært lavt i Oppdal de fire siste
årene.

Netto driftsresultat er det viktigste nøkkeltallet i
kommunesektoren. Det er både KS og staten enige
om. Netto driftsresultat forteller imidlertid ikke alltid
hvordan den reelle, langsiktige driftsmarginen er,
fordi det er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer
bildet.

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene.
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til
bundne fond.

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk
beregningsutvalgs generelle anbefaling for
kommunesektoren (1,75 %).

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle,
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat.

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig
grad, med mindre kommunen bruker den over flere
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018,
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.

I enkeltkommuner vil det for enkelte år være
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og
korrigert resultat.
Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for
momskompensasjon for investeringer, som tidligere
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.
Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år:

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk
av driftsøkonomien enn det som er realiteten.

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i tjenesten
i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik det
framkommer i statsbudsjettet for 2018. Dermed
fanger vi opp ulikheter som går på størrelse,
sammensetning osv. Den historiske kostnaden er
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for
utgiftsbehovet) i Oppdal ligger omtrent på
gjennomsnittet for Kommune-Norge. Kostnadene ble
litt høyere i kommunen i fjor, justert for lønns- og
prisveksten.
Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest,
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Justert for lønns- og
prisveksten var utgiftene i pleie og omsorg omtrent
uendret i fjor, ifølge statistikkene.

Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst.
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015.
Barnehagekostnadene i kommunen er litt under
landsgjennomsnittet. Kostnadene i barnehagene ble
redusert med -4,07 prosent i fjor, justert for lønns- og
prisveksten.
Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønnsog prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy.
Kostnadene innen barnevernet i Oppdal ligger under
landsgjennomsnittet. Det siste året har utgiftene i
barnevernet gått opp med 4,4 prosent, etter at vi har
tatt hensyn til prisveksten.
Innen administrasjon ligger utgiftene lavere enn
snittet. Gjennomsnittet for hele Kommune-Norge er
på 4738,5 kroner per innbygger.

Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer,
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.
Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen
er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere
års barometer indikerer at det har liten praktisk
betydning for de aller fleste kommunene, men at det
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.
Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil
endringen ha stor effekt på karakterene.
Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:

Barnehage: Andel kommunale barnehager som
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel
private barnehager som oppfyller pedagognormen,
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB).
Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000
innbyggere (erstatter antall innleggelser).
Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av
stønad.
Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp,
oppvarming og avfall.

Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn.
Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens.

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for
privat forslag til reguleringsplan.

De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall får
karakteren 6 - som er toppkarakteren.

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall
som er lik landsgjennomsnittet.

Ved å sette grensen på ca. den 20. beste kommunen
unngår vi problemet ved at det ofte er enkelte
kommuner som ligger særlig langt unna «normalen»
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter.

Det er disse kommunene vi ofte betegner som
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er
levert.

På samme måte er grensen for bunnkarakteren 1 satt
ved de 5 % laveste verdiene for nøkkeltallet.

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til
barometer@kommunal-rapport.no.

