
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold 

Rådmannens kommentar  2 

Politisk organisering  3 

Administrativ organisering  4 

Internkontroll  5 

Samfunnsresultat  7 

Brukerresultat 11 

Medarbeiderresultat 20 

Økonomisk resultat 24 

  

   

 

 

Oppdal kommune 

 

 

 

Årsmelding 2015 

 

 

 

 

 



Rådmannens kommentar 
 

2 
 

Et godt år 
 

 

Oppdal kommune benytter en metode kalt «resul-

tatledelse» for styring av virksomhetene. Meto-

dikken gir den administrative og politiske ledelsen 

systematisk kunnskap om kommunens ståsted og 

status på de viktigste områdene kommunen må 

lykkes innenfor. Målekartet angir mål og skal 

fortelle hvilke kritiske suksessfaktorer vi må 

lykkes med for å bli gode på forskjellige fokusom-

råder.  Det forteller hvilke måleindikatorer som 

brukes, hvordan resultatene skal måles og hvilke 

ambisjonsnivå vi skal strekke oss etter.  Målekar-

tet utformes ved medvirkning og dialog mellom 

ansatte, ledere og politikere. 

Når vi analyserer målekartene for 2015 ser vi at 

det på mange måter ble et godt år for driften av 

Oppdal kommune. Her vil jeg knytte kommentarer 

til måleindikatorene økonomistyring brukertil-

fredshet og medarbeidertilfredshet. 

Økonomistyring 

Vårt økonomiske resultat for 2015 ble bedre enn 

forventet. Det ble en klar resultatforbedring fra 

2014 til 2015. Regnskapet for 2015 ga et netto 

driftsresultat på 15,6 millioner, noe som tilsvarer 

en netto driftsmargin på 2,8 %. En av faktorene 

som gjør at Oppdal kommune over tid har hatt en 

trygg og god økonomistyring er enhetenes bud-

sjettdisiplin. I vår bedriftskultur er hovedregelen er 

at man setter tæring etter næring og ikke bruker 

mere penger enn man har. Økonomisk kontroll gir 

oss handlingsrom og forutsigbarhet.  

Brukertilfredshet 

Å gjennomføre brukerundersøkelser er en viktig 

del av dialogen med innbyggerne for å finne ut 

hvordan kvaliteten på våre tjenester oppleves. Vi 

gjennomfører brukerundersøkelser hvert år på 

forskjellige tjenesteområder. Vi har resultater fra 

følgende undersøkelser i 2015: 

 Tekniske tjenester – vann og avløp 5,6 

 Helse og familie – psykisk helse 3,7 

 Helsestasjonen   5,7 

 Skolehelsetjeneste - ungdomstrinn  

og videregående   4,9 

 Skolehelsetjeneste –  

foreldre og foresatte   5,4 

Tallene viser helhetsinntrykk på en skal fra 1-6, 

der 6 er best. For helse og familie – psykisk helse 

går skalaen fra 1-4, der 4 er best. Dette er meget 

gode resultater som vi skal være stolte av. På de 

fleste av disse områdene har vi også sammenlig-

ningstall med mange andre kommuner, hvor vi ser 

at vi ligger godt an i sammenligningen. 

Medarbeidertilfredshet 

Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelse i alle 

enheter annet hvert år. En slik undersøkelse har til 

hensikt å kartlegge sentrale sider ved arbeidsmil-

jøet i kommunen, både det fysiske og det psykoso-

siale miljøet. Kartleggingen brukes til å utvikle 

arbeidsmiljøet generelt og til å utvikle lederne. 

Undersøkelsen for 2015, som hadde en svarpro-

sent på 76 %, ga meget gode resultater. Hoved-

trekkene i undersøkelsen er gjengitt senere i 

årsmeldingen. 

Kommunebarometeret 

Tidsskriftet Kommunal Rapport sammenligner 

hvert år landets kommuner ved hjelp av en rekke 

nøkkeltall. Hensikten er å gi en lettfattelig oversikt 

over hvordan kommunene drives. Oppdal kom-

mune har de siste årene blitt rangert svært høyt, og 

vi har nok en gang havnet på topp 10-listen med 

en syvendeplass i årets foreløpige rangering. 

Til slutt; gratulerer til alle våre medarbeidere. 

Takk for god innsats i året som gikk. Dere har nok 

en gang bidratt til å skape gode resultater. 
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Kommunestyret

Kirsti Welander AP Ingrid Grøtte Johansson SP

Tor Snøve AP Kari Toftaker SP

Gerd Myran Staverløkk AP Ingvill Dalseg H

Arnt Gulaker AP Olav Martin Mellemsæter H

Trond Mesloe AP Eli Dahle H

Ragnhild Hassel Skjelvik AP Trygve Sande V

Anne-Grete Hoelsether AP Gerd-Mette Vatne Drabløs V

Odd Arne Hoel AP Kyrre Riise V

Eirin Heggvold AP Hans Bøe V

Bjørg Marit Sæteren SP Heidi Pawlik Carlson Krf

Ola Husa Risan SP Sigmund Fostad FrP

Ola Skarsheim SP Ketil Jacobsen U

Arne Braut SP

Bygningsrådet

Arnt Gulaker AP

Ola Skarsheim SP

Anne-Grete Hoelsether AP

Olav Magne Mellemsæter H

Liv Sægrov Reitan H

Kari Toftaker SP

Kyrre Riise V

Formannskapet

Kirsti Welander AP

Ingvill Dalseg H

Tor Snøve AP

Heidi Pawlik Carlson Krf

Bjørg Marit Sæteren SP

Ola Husan Risan SP

Trygve Sande V

Driftsutvalget

Eli Dahle H

Ottar Selbæk H

Trond Mesloe AP

Ragnhild Hassel Kjelvik AP

Ingrid Grøte Johansson SP

Olav Skjøtskift SP

Hans Bøe V

Kontrollutvalget

Palmer Gotheim FrP

Asbjørn Liberg H

Inger Lise Toftaker V

Ketil Jacobsen U

Elisabeth Gulaker AP

 
 

  2013 2014 2015 

 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Kommunestyret 12 106 11 112 11 145 

Kontrollutvalget 5 36 6 42 5 35 

Bygningsrådet 13 136 12 153 13 107 

Formannskapet 10 44 10 34 10 53 

Driftsutvalget 5 13 7 16 5 9 
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System og struktur 
 

 

 

 

 

Internkontroll er de systemer og rutiner som 

etablereres for å sikre tilstrekkelig styring, 

måloppnåelse og etterlevelse av regelverk. 

Internkontroll dreier seg derfor ikke bare om 

kontroll, men like mye om styring og læring. 

Rådmannens viktigste kontrollaktivitet er å 

sikre mål- og resultatoppnåelse. Dette skjer i 

linjen med klare fullmakter og ansvarsområder 

gjennom delegeringsreglementet. Enhetsleder 

har ut i fra sine fullmakter ansvar for å etablere 

tilstrekkelig internkontroll innenfor sitt an-

svarsområde. Organisasjonssjefen koordinerer, 

gjennomfører og følger opp tjenesteovergri-

pende internkontrolltiltak på vegne av rådman-

nen. Dette skjer i stor grad gjennom kommu-

nens kvalitetssikringssystem – KF Kvalitet.  

 

Resultatledelse og nøkkeltall 

Målekartene til enhetene gir en enkel og over-

siktlig framstilling av nøkkeltall, mål og resul-

tat der en kan følge utviklingen innen de mest 

sentrale områdene i kommunen.  

 

Revisjoner 

Som en del av kvalitetsstyringen gjennomføres 

det interne og eksterne revisjoner som undersø-

ker etterlevelse av krav i lover, forskrifter og 

overordnede styringsdokumenter. Det kan også 

gjennomføres interne revisjoner på områder ut 

fra en vurdering av risiko og hendelser i orga-

nisasjonen.  

 

 

 

 

 

 

I 2015 er det gjennomført tilsyn og systemrevi-

sjon ved en barnehage etter barnehagelov og 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehage 

og skole.  

Branntilsyn av kommunens bygg blir gjennom 

året foretatt av TBRT. Avvik som går på per-

sonsikkerhet utbedres fortløpende og dokumen-

teres. Bygningsmessige avvik legges inn i 

handlingsplan med tidsramme for godkjenning 

av TBRT.  

Mattilsynet har foretatt tilsyn innen Tekniske 

Tjenester(Vann og Avløp) og Oppdal Helsesen-

ter.  

 

Forvaltningsrevisjonen 

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er et 

virkemiddel kontrollutvalget har for å ivareta 

kommunestyrets tilsynsansvar overfor admini-

strasjonen. Forvaltningsrevisjoner gir de folke-

valgte mulighet til å følge opp at politikk og 

prioriteringer gir de ønskede resultater i kom-

munens forvaltning og tjenesteyting.  

Statlige tilsyn 

For å følge opp at kommunene leverer tjenester 

i samsvar med lovkrav, gjennomfører statlige 

myndigheter tilsyn i kommunene.  

Det er i 2015 gjennomført følgende systemtil-

syn i Oppdal kommune: 

 

 

 

 

 

 

Etter kommuneloven § 23 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og instrukser, og påse at arbeidet skjer under be-

tryggende kontroll. Rådmannens internkontroll skjer i forlengelsen av kommune-

styrets tilsyn (med kontrollutvalg og revisjon) og statens tilsyn med kommunen 
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Tilsynsmyn-

dighet 
Tilsynstema Funn 

Status 

Fylkesmannen Barnevernstjenestens etterlevelse 

av krav i barnevernlovgivningen 

om håndtering av meldinger og 

tilbakemelding til melder.  

 Beslutninger om hen-

leggelse eller undersø-

kelse av meldinger til  

Barneverntjenesten blir 

ikke alltid dokumentert 

med en begrunnelse. 

 Tilbakemelding til 

melder blir ikke alltid 

gitt innen fristen 

 

Tiltak igangsatt 

Fylkesmannen Samhandling om utskrivingsklare 

pasienter på spesialisthelsetjenesten 

til kommunen 

2 avvik Avvik lukket og 

rapport levert 

Fylkesmannen Introduksjonsprogram Flyktninge-

tjenesten 

 Tilsyn avsluttet 

muntlig. 

Fylkesmannen Barnehageloven §16: kommunenes 

tilsyn med barnehagene i kommu-

nen og §17 og 18 Kommunens 

praksis knyttet til reglene om 

dispensasjon fra utdanningskrav for 

styrer og pedagogisk leder 

Ingen avvik knyttet til 

barnehageloven 

 

 

Kommunebarometeret – rangering av Oppdal blant landets 428 kommuner 

  Vekt 2012 2013 2014 2015 2016 

Grunnskole 20 % 21 26 28 23 24 

Eldreomsorg 20 % 317 199 214 97 225 

Barnevern 10 % 28 12 9 27 29 

Barnehage 10 % 36 29 44 54 68 

Helse 7,5 % 85 159 195 147 344 

Sosial 7,5 % 133 192 258 265 219 

Kultur 2,5 % 196 174 132 52 122 

Økonomi 10 % 115 77 72 69 44 

Kostnadsnivå 5 % 109 141 148 167 129 

Miljø og ressurser 2,5 % 156 226 400 243 79 

Saksbehandling 2,5 % 236 190 278 54 26 

Vann, avløp og renovasjon 2,5 % 13 4 43 22 45 

Totalt 100 % 42 10 5 1 7 

 

2016-rangeringen er basert på foreløpige tall. Totalrangeringen er vektet mot kommunens inntektsni-

vå, mens sektorrangeringen er basert på absolutte tall. Ettersom noen av delindikatorene bak range-

ringen er endret, er ikke 2016-rangeringen direkte sammenlignbar med tidligere år. 
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Stedsutvikling 

 
 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 

                                         

Befolkningsutvikling  

Folketallet i Oppdal viste en økning på 34 

personer fra 2014 til 2015. Folketallet per 

31.12.2015 var 6.886. 

De demografiske endringene viser at vi er inne i 

en periode med sterk økning av antall pensjonis-

ter. Innen 10 år vil dette forplante seg til den 

eldste aldersgruppen, noe som fører til økt 

behov for omsorgstjenester. Elevtallet i grunns-

kolen har vært sterkt nedadgående de siste 10 

årene, men ser nå ut til å ha stabilisert seg.  

Kommunens beliggenhet helt sør i fylket krever 

en bevisst strategi og samlet innsats for å til-

trekke seg flere innflyttere.

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fødte 55 64 65 60 75 82 66 69 78 69 

Døde 62 67 50 68 63 60 76 66 52 65 

Netto innflytting 33 36 50 -16 76 41 51 17 14 28 

Folketall 31.12 6 531 6 564 6 629 6 603 6 691 6 755 6 794 6 814 6 852 6 886 

 herav:           

0-5 år 450 450 430 403 421 437 452 460 477 472 

6-15 år 929 905 916 899 911 895 862 847 802 810 

16-19 år 377 401 408 384 375 363 368 348 381 367 

20-66 år 3 810 3 838 3 884 3 895 3 936 3 981 4 000 4 013 3 991 3 998 

67-79 år 626 630 643 669 691 712 756 798 846 878 

80 år og over 339 340 348 353 357 367 356 348 355 361 
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Utvikling i innbyggertallet

 
Levekår 

Oppdal hadde 77 personer som var registrert 

helt uten arbeid ved NAV ved årsskiftet 

2015/16. Dette utgjør 2,2% av arbeidsstyrken og 

ligger under fylkesgjennomsnittet for Sør-

Trøndelag som er  2,5%. Arbeidsledigheten i 

Oppdal viser dermed en nedgang på 16 personer 

(17%) sammenlignet med årsskiftet 2014/15. 

NAV har inntrykk av at bedriftene i Oppdal 

fortsatt har godt med arbeid og at distriktet vårt 

så langt ikke merker noe til forverringen på 

arbeidsmarkedet. 

Oppdal hadde ved årsskiftet 2015/16 534 perso-

ner i alderen 18-67 år som mottok uføretrygd. 

27 av disse var under 30 år. Tilsvarende tall for 

ett år siden var 516 og 22.  

23,6% av  de som mottok uføretrygd har gradert 

ytelse og dermed sannsynligvis delvis i arbeid. 

179 personer mottok arbeidsavklaringspenger 

ved årsskiftet, en nedgang på 16 siste året. I 

2015 er det ikke utarbeidet offisiell sykefra-

værsstatistikk. Årsaken til dette er innkjørings-

problemer i forbindelse med innføring av den 

nye A-meldingen for arbeidsgivere.  

Nav ser at mange av de som står utenfor ar-

beidslivet har lav utdanning og lite arbeidserfa-

ring. Vi må fortsette å jobbe tverrfaglig og 

tverretatlig for å unngå at folk blir stående 

utenfor arbeidslivet. Vi må ha et spesielt fokus 

på ungdom, langtidsledige og innvandrere fra 

land utenfor EØS -området.

 

 

Utbygginger - bolig, fritid og næring 

Kommunens rolle som plan- og bygningsmyn-

dighet har betydning for steds- og næringsutvik-

lingen. Dialog mellom byggebransjen og plan 

og byggesak videreutvikles til fordel for både 

kommune og næringsliv som stedsutvikler.  

Oppstillingen nedenfor viser antall søknadsplik-

tige vedtak for 2015 etter plan og bygningslo-

ven. Vedtakene er gyldige i 3 år, med andre ord 

vil noen av tiltakene starte senere enn vedtaks-

året. Statistikken må derfor leses som et bilde på 

aktivitet i byggebransjen innenfor vedtaksperio-

den. En nedgang i saker knyttet til eksist. be-

byggelse, antas å skyldes endring i saksbehand-

lingsforskrift 01.07.2015. 

10 reguleringsplaner ble vedtatt i 2015 De fleste 

av disse gjelder områder for fritidseiendommer.  

Oppdal kommune har bra med byggeklare 

boligtomter. 5 kommunale tomter er solgt i 

2015. Det er ikke solgt industriareal i 2015. 

Dette er hovedsakelig fordi aktører har avventet 

utvidelsen sørover, utført i 2015. 
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Kategori 2014 2015 

Fritidsbolig ny 59 111
*) 

Fritidsbolig - eksisterende 67 49 

Bolig - ny 20  39
**) 

Bolig eksisterende 46 25 

Næring - ny 18 11 

Næring - eksisterende 21 7 

Totalt antall behandlede saker 231 242 

*)   
Herav 37 leiligheter 

**)
Herav 17 leiligheter 

 

Kommuneplanens arealdel 

Kommunestyret godkjente Kommuneplanens 

arealdel for Oppdal kommune 2014-2025 i møte 

den 05.03.2015.  

Den nye arealdelen er rettskraftig og gjenspeiler 

den ønskede, framtidige samfunnsutviklingen 

som uttrykkes gjennom samfunnsdelen.  

Det nevnes i denne sammenheng spesielt end-

ring av arealbruk ved skiheisområde-

ne/dalstasjonene. Arealer i disse områdene er nå 

endret til fritidsbebyggelse. Dette er i tråd med 

næringsaktørenes innspill gjennom masterpla-

nen.  

Videre er det gjennomført en endring i forholdet 

mellom byggeområder og ulike kategorier dyrka 

mark og beite. I enkelte byggeområder er 

LNFR-formål er tillagt større vekt, og bygge-

formål er opphevet. 3448 dekar er tilbakeført til 

LNFR-formål.  Dette for å skape forutsigbarhet 

i arealbruken. 

Sentrumsutvikling 

Ny E6 gjennom Oppdal sentrum ble åpnet 

oktober 2015. 

Utviklingen av kommunesenteret er motoren for 

vekst i vår region. Ferdigstillelse av ny E6 

gjennom sentrum gir muligheter for nyetable-

ring og videreutvikling av eksisterende virk-

somheter. 

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum ble 

vedtatt av kommunestyret 05.03.2015.  

 

 

 

Næringsutvikling 

Oppdal har en bred næringsstruktur, og er en av 

få innlandskommuner i Midt-Norge med positiv 

utvikling i folketallet over tid. Kommunen har 

flest hytter nord for Dovre og bruken av fritids-

boligene tilsvarer 1.800 innbyggere. Dette 

medfører at Oppdal har en av de høyeste vare-

handelsomsetningene pr innbygger, kr 105.959 

ved inngangen til 2015.  

Det ble registrert 40 nye foretak i 2015 som er 

på nivå med tidligere år. 

I kommunens arbeid med å støtte opp om næ-

ringsutviklingen er følgende oppgaver viktig: 

 Å holde kontakt og tilegne seg kunnskap 

om de utfordringer og problemstillinger næ-

ringslivet er opptatt av. 

 Å orientere seg om kommunens tilretteleg-

gingsmuligheter for næringsutvikling, her-

under klargjøring og realisering av areal til 

næringsformål. 

 Å veilede mulige etablere. 

 

Næringsarbeidet i Oppdal er organisert gjennom 

rådmannen/stab, formannskapet/ordfører og 

Nasjonalparken Næringshage AS (samarbeids-

organ mellom Oppdal og Rennebu). Nasjonal-

parken Næringshage skal ha størst fokus mot de 

bedrifter og prosjekter med størst utviklingspo-

tensial i regionen. 
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Kommunen har bevilget 1,08 mill til drift av 

turistkontor og 120.000 til langrennsløyper. 

Høsten 2015 ble turistkontoret avviklet og 

Oppdal Skysstasjon AS ble fusjonert inn i det 

kommunale aksjeselskapet Oppdal Næringshus 

AS som driver kontorutleie. 

Rammen for «regionale utviklingsmidler» var i 

2015 på kr 550.000. Det ble innvilget 22 tilsagn 

på til sammen 719.000, som ble disponert over 

årets ramme og saldo fra tidligere år. Tilsagn 

innvilges i samsvar med formål og retningslinjer 

for bruken av midlene, både fra fylkesmannen 

så vel som Oppdal kommune. 

Antallet aktive gardbrukere i Oppdal er stabilt. 

Alderssammensetningen er lavere her enn 

landssnittet, noe som gjenspeiler et stort enga-

sjement for landbruk. 

Fjellandbruksprosjektet for Rennebu/Oppdal har 

gitt utfordringer både til administrasjonen og 

brukerne pga. høyt aktivitetsnivå. Fjelland-

brukskonferansen den 19.okt. med 200 deltake-

re ble en suksess.  

Det har vært stor interesse også i 2015 for å søke 

finansiering av bruksutbygging og bedriftsetable-

ring hos Innovasjon Norge. 15 søknader totalt i 

Oppdal, herav ett helt nytt saufjøs, 8 øvrige 

utbygginger på saufjøs, ett ammekufjøs, 3 mel-

keku-fjøs, 2 bedriftsetableringer tilknytta land-

bruk.  

Matprodusentene i Oppdal fikk seg et nytt 

utstillings- og salgsvindu da Oppdals mathall, 

butikken Smak & behag, åpnet dørene 19. juni. 

Imøtekommenhet og iver for lokal matproduk-

sjon hos eierne og driverne av butikken, har ført 

til at vi har fått flere lokalmatprodusenter i 

regionen og det totale mangfold av lokal mat i 

Oppdal har økt. 
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Hjelp til egen mestring 

 
 

En viktig målsetting for kommunens tjenesteproduksjon er å støtte brukerne i å mestre 

livets utfordringer. Våre brukere spenner over et vidt aldersspekter fra 0 – 100 år. Uan-

sett alder skal bruker møtes med respekt og tas på alvor. Brukerundersøkelse er et 

verktøy for å måle hvorvidt de kommunale tjenestene svarer til forventningene. Gjen-

nom standardmålingene til Kommunens Sentralforbund kan vi sammenstille tilbake-

meldingene med svarene i andre kommuner. I kombinasjon med KOSTRA-data gir 

slike målinger gode pekepinner om tingenes tilstand for den enkelte tjeneste. 

Brukerundersøkelser 
Oppdal Norge 

2013 2014 2015 Snitt  

Interne tjenester 4,9   4,6 

Byggesaksbehandling 4,3   4,4 

Vann og avløp    5,6 4,8 

Ergoterapi og fysioterapi 5,6   5,2 

Hjemmetjenestene - brukere 5,4 5,6  5,2 

Hjemmetjenestene - dagsenteret  5,1  5,6 

Barnehage – foreldre/foresatte  5,3  5,2 

Helsestasjon   5,7 5,1 

Psykisk helse – brukere over 18   *3,7 *3,7 

Skolehelsetjeneste foreldre/foresatte   5,4 4,9 

Skolehelsetjeneste – ungdomstrinn og videregående 

ung 
  4,9 4,6 

Institusjon - beboere 
 

6,0  5,5 

Institusjon - pårørende 
 

5,1  5,0 

Utviklingshemmede - pårørende 
 

5,2  4,7 

 

Gjennomførte brukerundersøkelser de 3 siste årene sammenstilt med resultatene fra andre kommuner 

som har gjennomført samme undersøkelser. Poengene gjelder spørsmålet om helhetsinntrykk. Skalaen 

går fra 1 til 6, der 6 er høyeste verdi.  

* For undersøkelsen Psykisk helse – brukere over 18 år går skalaen fra 1- 4, der 4 har høyeste verdi. 
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Det ble gjennomført 5 ulike brukerundersøkel-

ser i 2015. Brukere uttrykker generelt stor 

fornøydhet med kommunale tjenester. Poenggi-

vingen ligger høyt oppe på skalaen. Dette 

gjelder ikke bare for Oppdal, men for landet 

som helhet. For undersøkelsene som Oppdal har 

gjennomført i 2015 ligger vi i øvre sjikt sam-

menlignet med andre kommuner som har brukt 

det samme verktøyet.  

 

 

Barn og unge 

 
Det har i 2015 vært jobbet systematisk og 

tverrfaglig med utarbeiding av folkehelseplan 

og tiltak spesielt for barn og unge. Kommunen 

har hatt et tett samarbeid med KORUS (Kom-

petansesenter for russpørsmål) fylkesmannen 

og fylkeskommunen i arbeid med analyse av 

data fra Folkehelseprofilen og Ungdataundersø-

kelsen. 

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst 107 % 95 % 110 % 90 % 89 % 

Andel spedbarn med fullført helseundersøkelse innen utg. av 8. uke 113 % 91 % 114 % 101 % 98 % 

Andel barn med fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder 105 % 96 % 103 % 98 % 99 % 

Andel barn med fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 115 % 102 % 87 % 95 % 98 % 

Andel barn med fullført helseundersøkelse innen utg. av 1. skoletrinn 95 % 103 % 98 % 100 % 99 % 

Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år.  4,3 4,2 4,2 6,8 5,9 

Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innb. 0-5 år.  9,7 17,5 17,7 6,1 5,7 

 

Alle nybakte foreldre har fått tilbud om hjem-

mebesøk av helsestasjon innen to uker etter 

hjemkomst.  Det er fullført helseundersøkelser 

på alle barn innen de ulike alderskategoriene.  I 

forhold til jordmor har det vist seg vanskelig å 

få tak i autorisert personell. Dette har ført til at 

det ikke har vært tilgjengelig kommunal vakt i 

perioder og svangerskapsomsorg har derfor 

vært på et minstemål. 

Det er ellers god tilgjengelighet for tjenester til 

barn, unge og deres familier. Skolehelsetjenes-

ten har vært styrket fra høsten 2015, og tjenes-

ten ved Ungdomsskolen er gjort mer robust ved 

at to helsesøstre er inne. Tjenesten skårer høyt 

på tjenesteproduksjon i forhold til ressurser.  

Opprettelse av turnuskandidatstilling fysioterapi 

har muliggjort økt innsats fra fysioterapeut 

innenfor skolehelsetjenesten. 

 

Familiesenteret er et lavterskeltilbud i regi av 

helse og familie. Målsetningen med tilbudet er 

å sørge for tidlig innsats og å øke tilgjengelig-

heten for flerfaglig bistand/støtte til foreldre, 

barn og unge. 111 brukere mottok tjenester fra 

Familiesenteret i 2015. I tillegg ser en at Fami-

liesenteret legger til rette for økt samhandling 

mellom tjenestene.  

Det har vært gjennomført 3 grupper foreldre- 

veiledning innfor Webster Stratton/De utrolige 

årene. 
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Barnevern Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

 Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 4,3 % 3,6 % 4,3 % 

 

4,2 % 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 5,9 % 5,2 % 4,2 % 

 

4,8 % 

 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år 4,6 % 4,0 % 3,3 % 

 

3,7 % 

 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 21,1 18,1 20,4 

 

16,2 

 Andel undersøkelser som fører til tiltak 27,9 % 36,4 % 15,5 % 

 

42,8 % 

 Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder 98 % 98 % 98 % 77 % 82 % 

 Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 100 % 100 % 100 % 

 

80 % 

 

Antall meldinger til barnevernet har vært sta-

bilt. Hovedgrunnen til lav andel undersøkelser 

som fører til tiltak er at 0 % meldinger i Oppdal 

blir henlagt, mot ellers i landet opp mot  30 – 

40 % Det betyr at andre henlegger mange 

meldinger, mensbarnevernet i Oppdal  sjekker 

alle meldinger i form av undersøkelser, og 

heller henlegger flere undersøkelser når de ed  

undersøkt. 

Antall brukere med hjelpetiltak har blitt redu-

sert. Barnevernstjenesten har brukt 0,3 årsverk 

statlig finansiert stilling til forebygging og 

behandling av saker med vold i nære relasjoner. 

Vertskommunerollen for Rennebu fungerer 

svært godt, og sammenlignet med andre kom-

muner er barnevernet kanskje det tjenesteområ-

det der vi har størst grunn til å være fornøyde 

med resultatene. Dette må i stor grad tilskrives 

dyktige medarbeidere. 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har i 

2015 hatt en økning i henvisninger. Stor andel 

av disse gjelder barn og unges psykiske helse. 

 

 

 

 

 

Barnehage 

 

 

Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,6 % 93,0 % 96,7 % 91,1 % 91,1 % 

Andel barn 0 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 0 år 5,6 % 3,9 % 5,5 % 3,6 % 4,1 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 27,5 % 28,4 % 26,1 % 51,8 % 49,6 % 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 85,2 % 86,5 % 90,0 % 94,0 % 96,9 % 

Andel barn i barnehage med oppholdstid 32 timer eller mindre pr uke 14,8 % 13,5 % 10,0 % 6,0 % 3,1 % 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold 

til alle barn i barnehage. Alle barnehager 13,7 % 12,5 % 14,8 % 13,8 % 16,4 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 97,2 % 94,9 % 100 % 76 % 74 % 
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          Kompetanse for mangfold: Positiv nysgjerrighet på andres kulturbakgrunn - Pikhaugen barnehage  

 

Det kommunale barnehagetilbudet består av to 

barnehager; Pikhaugen og Høgmo. Oppdal 

kommune innfridde også i 2015 lovens krav i 

forhold til full barnehagedekning. Dette ble løst 

gjennom en kombinasjon av kommunale og 

private plasser.  

Fordeling barn 2013 2014 2015 

Kommunale barnehager 102 106 102 

Private barnehager 269 275 289 

 

I forhold til landsgjennomsnittet har Oppdal en 

liten andel offentlige plasser. 

Kapasitetsutnyttelsen i de to kommunale barne-

hagene har vært 100 %. I de kommunale barne-

hagene har det vært venteliste på plass og flere 

av søkerne er henvist til private plasser. Så 

lenge det er ledig kapasitet ved de private 

barnehagene er det fremdeles mulig å få barne-

hageplass utenom det sentrale opptakstidspunk-

tet. Oppdal tilbyr også plass til barn som ut fra 

sin alder ikke har rett til barnehageplass. For 

småbarnsfamilier er dette et stort aktivum. 

Barnehagedeltakelsen er høy: 96,7 % av barna 

1-5 år hadde barnehageplass. Stadig flere 1- og 

2-åringer i barnehagene gir utfordringer i for-

hold til de kommunale barnehagebyggene som 

er opprinnelig bygd for stor overvekt av 3-7 

åringer. 

Andel barn med heltidsopphold har vist en 

økende tendens over flere år, men likevel er 

innslaget av korttidsplasser større i Oppdal enn 

for gjennomsnittet av andre kommuner. At 

foreldre kan kombinere utvidet omsorgspermi-

sjon eller tidskontoordninger med deltidsplass 

er for mange en stor fordel, og barnehagene 

tilstreber seg å imøtekomme brukernes behov.   

I 2015 deltok de kommunale barnehagene 

sammen med Bjerkehagen friluftsbarnehage i 

prosjektet Kompetanse for mangfold. Dette har 

resultert i et tettere foreldresamarbeid både med 

innvandrerforeldre og foreldre med etnisk norsk 

bakgrunn. Større fokus på språk og morsmålets 

betydning er også et resultat av prosjektet. 

Oppdal har svært høy barnehagedeltakelse for 

barn med innvandrerbakgrunn. 
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Barnehagene arbeider kontinuerlig med å skape 

et inkluderende miljø blant barna og god grup-

pedynamikk i barnegruppene. Et helhetlig 

barnesyn der leken gis stor plass er kjennetegn-

ende for barnehagenes pedagogikk. 

Det arbeides systematisk med at barna skal bli 

glade i fysisk aktivitet. Gjennom lek i natur får 

barna oppleve ro og velvære.  

Barnesamtalene som gjennomføres to ganger i 

året med alle 5-åringer bekrefter at barna trives 

og har venner. Vennskap er noe barna verdset-

ter høyt. 

 

Lek, læring, natur i skjønn forening – Høgmo barnehage 

 

Skole 

 

 

Nybygget på Midtbygda skole 

 

I 2015 ble Midtbygda skole utbygd og deler av 

Drivdalen skole renovert.  Elever og lærere fra 

Midtbygda skole var i byggeperioden samloka-

lisert med Lønset skole. 

Elevene fra 4. - 10. trinn deltar i den årlige 

Elevundersøkelsen. Resultatene for 7. og 

10.trinn offentliggjøres i Skoleporten. Undersø-

kelsen gir et bilde av elevenes opplevelse av sitt 

læringsmiljø. For de aller fleste målepunktene 

viste svarene fra fjorårets undersøkelse enten 

fremgang eller stabilitet. Elevene i Oppdalssko-

len oppgir at de trives godt, og resultatene 

ligger i overkant eller på linje med de nasjonale 

tallene. Andel elever som oppgir at de opplever 

mobbing 2-3 ganger pr. måned eller oftere er 

svært lavt og viser en klar nedgang på 7. trinn. 

På 10.trinn er det en økning i antall elever som 

opplever mobbing. Dette kommer også frem i 

Ungdataundersøkelsen fra 2014. Skolen har 

nulltoleranse i forhold til mobbing og vil intens-

ivere arbeidet framover. 
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Læringsresultatene måles blant annet gjennom 

nasjonale prøver og grunnskolepoeng.  Det 

gjennomgående inntrykket er at resultatene 

ligger på et stabilt og relativt høyt nivå. Resul-

tatene fra de nasjonale prøvene og eksamens 

resultater fra matematikk skriftlig viser imidler-

tid behov for økt satsing på grunnleggende 

regneferdigheter, og i 2015 er det etablert et 3-

årig prosjekt for hele grunnskoleløpet i regning 

og digital kompetanse.  

 

 

 

Grunnskoleopplæring Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring 1,8 % 3,2 % 4,1 % 3,6 % 5,3 % 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 8,0 % 8,5 % 8,9 % 8,2 % 7,9 % 

Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt 20,0 % 20,8 % 19,9 % 19,5 % 17,6 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 44,5 % 40,2 % 42,0 % 48,1 % 60,0 % 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 12,2 12,0 11,8 12,4 13,5 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 41,8 42,7 43,4 

 

40,7 
 

 

 

Grunnskolepoengene ved Oppdal ungdomssko-

le økte, og ligger godt over fylkes- og lands-

gjennomsnittet. Grunnskolepoengene blir 

beregnet ut fra avsluttende karakterer. Dette gir 

et positivt bilde av kompetansenivået til av-

gangskullet i grunnskolen. 

Fokus på tidlig innsats med økt lærertetthet har 

ført til styrking av grunnleggende ferdigheter på 

småskoletrinnet. 

Etter noen år med avtagende tendens har inn-

slaget av spesialundervisning økt igjen, og vi 

ligger nå i overkant av landsgjennomsnittet. I 

Oppdal får 8,9 % av elevene spesialundervis-

ning, og denne undervisningen legger beslag på 

19,9 % av totale lærertimer. Tilsvarende andel 

for landet var henholdsvis 7,9 % og 17,6 %. 

Antall elever med spesialundervisning er rela-

tivt stabilt, men på grunn av synkende elevtall 

øker prosentandelen. 

Aune barneskole, Ungdomsskolen og Voksen-

opplæringa har deltatt i prosjektet kompetanse 

for mangfold. En har her hatt stort fokus på 

begrepsinnlæring for flerspråklige elever. 

Antall elever med annet morsmål enn norsk er 

økende, spesielt på småtrinnet, det samme er 

andel elever som får særskilt norskopplæring. 

Ungdomsskolen har fortsatt sitt arbeid med 

klasseledelse og lesing i alle fag blant annet 

gjennom nettverksarbeid med Melhus kommu-

ne. 

 

 

Mot – mestringsreisen, Oppdal Ungdomsskole  
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Voksne og eldre med tjenestebehov 
 

 
I kommunens omsorgsanalyse er det pekt på 

utfordringer knyttet til et økt antall eldre, økt 

antall personer med demens og større behov for 

bistand til unge mennesker med ulik type funk-

sjonshemming.  

 

Unge voksne 

Samhandlingspraksisen internt i kommunen har 

hatt stort fokus. Formålet har vært å gi en bedre 

samordnet tjeneste til unge brukere med ulike 

behov. Avklaring av ansvarsområder mellom 

fagenheter har bidratt til større grad av sam-

handling i og mellom enheter.   

 

Vanntreningsgrupper 

 

På det boligsosiale området har vi fortsatt store 

utfordringer med å samordne tjenestene. Vi har 

ikke fått til en bedre tjenesteflyt mellom enhe-

tene. Det er behov for ytterligere arbeid med 

samhandling og ansvarsfordeling. 

Boveiledning er en tjeneste under utvikling. 

Denne må ses i sammenheng med det boligso-

siale arbeidet. Boveiledning er en tjeneste som 

øker i omfang for flere brukergrupper. Det 

jobbes med å utvikle et tverrfaglig team som 

skal sikre at brukerne får rett bistand til rett tid. 

Koordinering av tjenester til unge med særskilte 

behov som skal etablere seg har vært et fokus-

område for forbedring.  

 

Dagaktivisering 

 

Oppdal kommune har et dagsenter tilrettelagt 

for funksjonshemmede og et dag- og aktivitets-

tilbud til psykisk syke og rusmiddelavhengige 

(Huset). Det er i dag utfordringer med å finne 

gode arbeids- og aktivitetstilbud til samtlige 

unge voksne som står utenfor ordinært arbeids-

liv og som har et behov for en meningsfull 

hverdag. Man opplever i økende grad at brukere 

faller utenom de etablerte tilbudene.  

 

Funksjonshemmede 

Erfaringer siste årene har vist at tjenestetilbudet 

til funksjonshemmede er i endring. Det er flere 

som ønsker en større grad av brukerstyrt bi-

stand. Dette har utfordret tjenesteapparatet med 

å finne alternative måter å yte bistand på. Det er 

etablert ulike løsninger med brukerstyrt person-

lig assistent der det er ønskelig og formålstjen-

lig for bruker. Sammenlignet med kommune-

gruppen og landet for øvrig,  har ikke Oppdal et 

stort antall unge som er mottakere av hjemme-

tjenester. Likevel ser vi at bistandsbehovet til 

de som har tjenester er relativt stort.  
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Flyktninger  

I 2015 hadde Oppdal 90 flyktninger innenfor 

den 5-årige integreringsperioden, det vil si den 

perioden kommunen mottar integreringstil-

skudd for. 44 personer har deltatt i introduk-

sjonsprogrammet i løpet av året. Hensikten med 

programmet er at deltakerne skal få grunnleg-

gende kvalifisering, og målet er at de skal 

fortsette i utdanning eller gå over i arbeid etter 

endt program. Programmet varer som hovedre-

gel i to år. I programperioden mottar deltakerne 

introduksjonsstønad, og de må dekke alle 

utgiftene sine selv.  

Det har i år vært fokus på bedre kvalifisering 

for hver enkelt deltaker, slik at de kan møte 

kravene for å kunne fortsette i utdanning på 

videregående skole etter programmet. Vi har 

hatt åtte elever på eksamensrettet grunnskole 

for voksne. All undervisning foregår i leide 

lokaler ved Oppdal videregående skole. 

Fra august 2015 ble voksenopplæringen, grunn-

skole for voksne og introduksjonsprogrammet 

organisert i egen avdeling under Oppdal ung-

domsskole med egen leder og nytt navn, Inn-

vandrertjenesten. Avdelingen har ansatt nye 

medarbeidere, da antallet bosatte flyktninger 

har økt. Det ble bosatt 31 personer i 2015, 11 

mer enn opprinnelig anmodet fra Integrerings- 

og mangfoldsdirektoratet.  

En overvekt av mottakere med sosialhjelp som 

hovedinntektskilde er i dag er innvandrere som 

ikke er kvalifisert til arbeid eller utdanning etter 

introduksjonsperioden. 

Høsten 2015 ble Oppdal kommune vertskommune 

for et flyktningemottak. Dette utfordret kommu-

nens tjenesteapparat på flere områder da det skulle 

etableres helse- og skoletjeneste til de som opp-

holdt seg på mottaket. Ansatte i de respektive 

tjenesteområdene bidro svært positivt til at kom-

munen lyktes med de ansvarsoppgaver vi sto 

overfor. Oppdal kommunes innbyggere tok et stort 

ansvar for at velferden til de som bodde i mottaket 

ble god.  

 
 

Sosialtjeneste og hjemmetjeneste under 67 år Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år i % av innb. 20-66 år 3,2 % 3,4 % 3,8 % 4,5 % 4,2 % 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 11 14 14 26 21 

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0- 66  år 28,8 % 27,8 % 25,9 % 20,3 % 19,9 % 

 
 
 
Eldreomsorg   
Det er en bevisst satsing på at eldre skal kunne 

bo hjemme så lenge som mulig. Dette fordrer 

oss i å drive utstrakt forebygging og det har 

vært et bevisst valg å ha stort fokus på egen-

mestring og hverdagsrehabilitering. Dette er 

fokusområder både i hjemmetjenesten og i 

sykehjem. Oppdal kommune har et stort antall 

plasser i heldøgns omsorgsbolig sammenlignet 

med kommunegruppen og landet for øvrig. 

Dette skyldes BOAS-utbyggingen og er med på 

å utsette institusjonsopphold.  



Brukerresultat 
 

    19 

God folkehelse er et fokusområde også i om-

sorgen for eldre. Sykehjemmet har arbeidet for 

å få sertifisert sykehjemmet som et livsgledesy-

kehjem. Dette vil være med på å fremme folke-

helsa og livskvaliteten til de som lever i syke-

hjem.  

 

Utprøving av sporingsteknologi i eldreomsor-

gen er et prosjekt som delvis er finansiert 

gjennom private samarbeidspartnere. Prosjektet 

avsluttes i 2016. Det er ønskelig å innføre dette 

som en permanent ordning i demensomsorgen. 

                                                                                                                 

Det har i 2015 vært etablert et kommunalt akutt 

døgntilbud ved Oppdal helsesenter. Dette 

innebærer at voksne og eldre med kjente, av-

klarte diagnoser kan legges inn i det kommuna-

le akutte døgntilbudet fremfor innleggelse i 

sykehus. Det er inngått en samarbeidsavtale 

med St.Olavs hospital om drift av tilbudet. 

 

Det er fortsatt utfordringer knyttet til demens-

omsorgen i Oppdal. Kostratall viser en lav 

andel plasser i skjermet enhet for demente. 

Dette vil bedre seg når bygging av boliger for 

demente ferdigstilles. I påvente av nye demens-

boliger er det etablert tilbud til hjemmeboende 

demente om dagaktivisering. Det er siste år 

arbeidet med en ytterligere tilrettelegging og 

utvidelse av tilbudet.  

Kompetansehevende tiltak har hatt stort fokus i 

perioden. Dette både ved å etablere sertifise-

ringsordninger i det kommunalt akutte døgntil-

budet samt at 80 ansatte i hjemmetjenesten og 

sykehjemmet deltar i opplæringen «Demens-

omsorgens ABC». 

 

Eldreomsorg Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex 

Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-79 år. 66 65 67 76 68 

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 437 431 421 358 329 

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 5,7 % 10,1 % 9,1 % 5,2 % 3,9 % 

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 17,2 % 16,9 % 16,6 % 17,6 % 18,3 % 

Plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av bef. 80+ 30 % 34 % 33 % 30 % 29 % 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,8 % 12,7 % 11,9 % 12,9 % 13,1 % 

Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,7 % 16,7 % 16,7 % 29,4 % 26,1 % 

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 11,7 % 11,7 % 8,3 % 8,7 % 7,9 % 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,23 0,49 0,49 0,44 0,54 
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Motiverte medarbeidere 
 

Oppdal kommune bygger sin arbeidsgiverstrategi og organisasjonskultur på hovedprin-

sippene verdibasert ledelse, åpenhet og etikk, lærende organisasjon, attraktive, inklude-

rende og helsefremmede arbeidsplasser og en god og effektiv drift.   

 

Medarbeidertilfredshet 

I 2015 tok vi i bruk en nyutviklet forskningsba-

sert medarbeiderundersøkelse utarbeidet av KS 

i samarbeid med professor Linda Lai ved BI.  

Svarprosenten var på 76 % og rapporten viser 

resultatet.   

Det er 10 ulike faktorer som blir målt i denne 

undersøkelsen, og maksimum score er 5. Un-

dersøkelsen legger spesielt vekt på mestring, 

motivasjon, medarbeiderskap og ledelse. Score 

på mestringsorientert ledelse og mestringsklima 

vil være viktige måltall i denne undersøkelse.

  

 

 
 

 

 

Etikk og varsling 

Varslingsrutinen er en del av kommunens etiske 

retningslinjer, og er innlemmet i kommunens 

HMS-rutiner. I 2015 var det ingen saker til 

behandling. 

 

Kompetanse 

Det er gjennomført mye godt lærings- og utvik-

lingsarbeid i 2015. Noe av det som er gjennom-

ført er:  

 

Enhet Hjemmetjenestene og Oppdal helsesenter 

har gjennom hele året hatt «Arbeidsplassen som 

læringsarena» i fokus. Enhetene samarbeider 

om gjennomføring av Demensomsorgens ABC. 

113 ansatte deltar i opplæringen spm består av 

oppstartseminar og gruppearbeid. 

 

 Oppdal helsesenter har hatt stor fokus på 

internundervisning. Tema har vært, bl.a. KF 

kvalitet (avvikssystem), sertifisering medi-

sinsk utstyr, brannøvelse, forflytningstek-

nikk, smittevern og infeksjonskontroll. I til-
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legg har ansatte deltatt på eksterne kurs og 

fagdager.   

 I enhet Hjemmetjenestene er det  gjennom-

ført internundervisning x 1 pr. mnd med 

ulike tema. 3 ansatte har bestått eksamen 

som fagarbeider. Alle helsefagarbeidere og 

noen assistenter har tatt eksamen i medika-

menthåndtering.  

 I enhet Helse og familie er det gjennomført 

kompetanseheving innen psykisk helse hos 

barn og unge, samtalegrupper for barn  i to 

hjem, mestring av stress og belastning for 

voksne, videreutdanning i ledelse, videreut-

danning innen rus og psykisk helse og en 

ansatt har fullført videreutdanning i peda-

gogisk psykologisk rådgivning.   

 

 I enhet Plan og forvaltning har ansatte 

deltatt på forskjellige kurs og fagdager. 

Jordlov/konsesjonslov, landbrukseiendom, 

feltkurs, plan og bygningsloven og delta-

kelse på byggesaksdagene 

 I enhet Tekniske tjenester har personalet, 

både på miljøstasjonen, uteseksjonen og i 

avdeling byggdrift deltatt på kurs/seminar 

som er direkte rettet inn mot de oppgaver 

som skal utføres.  

 Ved skolene har alle lærerne deltatt i felles 

satsning på grunnleggende ferdigheter i 

IKT og regning som startet høsten 2015. 

ferdigheter. Mange gjennomfører videreut-

danning, bla.  i fagene kunst og håndverk, 

regning, naturfag og skriving. Klasseledelse 

og lesing er satsningsområder ut skoleåret 

2014/15.  

 I barnehagene har hele personalet deltatt på 

kompetanseutvikling, der satsingsområdet 

har vært Kompetanse for mangfold.  

Hele personalet har hatt veiledning av 

Dronning Mauds Minne, der hovedfokus 

har vært Foreldresamarbeid, språk og 

kommunikasjon. 

 

 I stab og støtte er det stort fokus på «Læ-

ring på arbeidsplassen, Ansatte, både på 

lønn og IKT- kontoret, deltar i et nettverks-

samarbeid  med andre kommuner. Nettkurs 

via Visma og webinar fra Infotjenester i ak-

tuelle temaer. Ved Post og arkiv har to an-

satte deltatt i valgopplæring. 

 

Lærlinger 

Vi har 10 lærlinger som er fordelt på fagene; 

Helsefag, barne- og ungdomsarbeider og IKT. I 

tillegg har vi 2 lærekandidater i Barne- og 

ungdomsarbeiderfaget. 

 

Rekruttering 

I 2015 hadde vi 25 faste tilsettinger, med en 

kjønnsfordeling på 18 kvinner og 7 menn. 

 

Turnover 

Det sluttet 22 personer i løpet av året fordelt på 

12 kvinner og 10 menn. I tallet er det ikke tatt 

med ansatte som er ute i permisjoner.   

 

Konkurransedyktige betingelser 

På mange fagområder konkurrerer kommunen 

med andre kommuner og privat sektor om den 

samme arbeidskraften.   

  

 Lønnsoppgjøret 2015 var et "mellomopp-

gjør " der det ble ført forhandlinger i kapit-

tel 3 og 5.   

 Kap 3: Regulerer lønn for kommunens 

ledere, med kun lokale forhandlinger. Det 

ble rettet opp i noen skjevheter som var 

skapt, sett i forhold til likelønnsprinsippet. 

Dette førte til at årets oppgjør fikk en gjen-

nomsnittlig økning på 3,6 %.   

 Kap 5: Regulerer lønn for ansatte i spesia-

liserte stillinger med høyere utdanning. Det 

føres kun lokale forhandlinger. Årets opp-

gjør utgjorde en gjennomsnittlig økning på 

2,95 %. 

Likeverd 

Ett av fokusområdene for likeverd er heltidskul-

tur. Tradisjonelt er det også i Oppdal kommune 

helseenhetene som har de største utfordringene.  
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Kvinner har hatt, og utgjør fortsatt det store 

flertall av deltidsansatte.  Antall heltidsstillinger 

i 2014 var på 17,6 % og hadde en liten økning i 

2015 til 18 %.  

Gjennomsnittlig stillingsprosent i Oppdal 

kommune er på 0,77 %. I helseenhetene er dette 

0,65 %.  

 

Seniorpolitikk 

Oppdal kommune skal legge til rette for å være 

en attraktiv arbeidsgiver for seniorer. Mangel 

på arbeidskraft vil være en av samfunnets 

største utfordringer de neste tiårene. En god 

seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både 

kan og vil fortsette lengre i arbeid. 

 Kommunen hadde i 2015 totalt 48 ansatte i 

alderen 62 t.o.m. 70 år.  Disse 48 utgjør 

9,32 % av 515 ansatte. Fordeling på 

kjønn:37 kvinner og 11 menn.  

 I 2015 var den gjennomsnittlige avgangsal-

der i Oppdal kommune 64,7 år. Fordelingen 

var 4 med AFP og 4 med 100 % alderspen-

sjon.   

 

 

Lønnsutvikling og likelønn 

Menn har fortsatt et høyere lønnsnivå enn 

kvinner, men forskjellen har blitt ytterligere 

redusert i 2015. Arbeidsgiver har fokus på å 

utjevne forskjellene der det ikke har en naturlig 

forklaring.  

 

 

 

Likestilling

I 2015 utgjorde kvinner 81,2 prosent av ansatte i Oppdal kommune. Tallene er noenlunde stabil, med 

en liten økning  fra 2014  (80,4 %). Tabellen under viser kjønnsfordelingen pr. enhet, inkludert ledere.  

 

 

  Kvinner 2014 Menn 2014 Kvinner 2015 Menn 2015 

  Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk 

Plan og forvaltning 9 7,7 12 9,1 12 9,8 7 6,1 

 Stab og støtte 16 14,5 8 7,5 17 14,6 7 6,5 

Pleie og omsorg 233 148,0 17 8,3 227 150,8 17 9,7 

Barneskoler/SFO 58 48,0 17 15,7 59 49,7 17 15,2 

Oppdal u.skole 25 22,4 19 15,8 26 23,6 19 16,1 

Barnehagene 26 21,8 1 1,0 24 20,2 2 1,7 

Kommunalteknikk 2 1,1 11 11,0 
    

Bygg og Eiendom 16 13,1 12 9,9 
    

Tekniske tjenester*     16 12,4 24 21,9 

Helse og familie 33 26,1 4 2,9 35 29,4 4 2,9 

NAV 2 2,0 1 1,0 2 2,0 1 1,0 

 

*Kommunalteknikk og Bygg og eiendom ble en enhet fra 01.01.2015 
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Arbeidsmiljø og fravær 

Som IA-bedrift er Oppdal kommune forpliktet 

til å følge opp sykmeldte innenfor rammene 

som IA-avtalen legger, og sykefraværet har 

spesielt fokus i administrative fora. 

Det totale sykefraværet hadde en liten øk-

ning fra 7,2 % i 2014 til 7,3 % i 2015.  

 

Sykefravær 

 
 

 

 

Diskriminering  
Oppdal kommune arbeider for et inkluderende 

arbeidsliv og ser på mangfold på arbeidsplassen 

som verdifullt i forhold til likebehandling.  

Diskriminering omfatter all forskjellsbehand-

ling, utestenging eller preferanse basert på rase, 

kjønn, alder, funksjonshemming, seksuell 

legning, religion, politiske synspunkter, nasjo-

nal eller etnisk bakgrunn, eller tilsvarende 

forhold, som fører til at man tilsidesetter eller 

går på akkord med likhetsprinsippet. 
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Bedre enn ventet 
 

Kommune-Norge fikk en klar resultatforbedring fra 2014 til 2015, og Oppdal tok del i 

denne utviklingen. Regnskapet for 2015 ga et netto driftsresultat på 15,6 millioner, noe 

som tilsvarer en netto driftsmargin på 2,8 %. Dette er vesentlig bedre enn det vi tok 

høyde for i budsjettet. Hovedårsakene er bedre skatteinngang enn forventet, at øremer-

kede tilskudd og integreringstilskudd for flyktninger ikke ble brukt opp, og at enhetene 

sto igjen med ubrukte budsjettmidler.  
 

Hovedtall fra regnskapet (1.000 kr) 

Driftsregnskapet: Regnskap 

2012 

Regnskap 

2013 

Regnskap 

2014 

Regnskap 

2015 

Budsjett 

2015 

Driftsinntekter 480 262 526 596 522 554 546 395 509 936 

Driftsutgifter -460 777 -495 692 -514 579 -532 253 -508 359 

Brutto driftsresultat 19 485 30 904 7 975 14 142 1 577 

Finansinntekter 12 232 11 202 11 707 7 833 6 982 

Finansutgifter -38 746 -40 677 -42 099 -35 206 -35 359 

Motpost for avskrivninger 27 483 27 077 28 495 28 845 29 350 

Netto driftsresultat 20 454 28 506 6 078 15 614 2 550 

Netto avsetning til fond -16 657 -7 816 -5 946 -11 979 -2 550 

Overført investeringsregnskap -3 124 -20 125 -132 -349 0 

Regnskapsmessig mindreforbruk 673 565 0 3 286 0 

Andre hovedtall:      

Investeringer i anleggsmidler 22 713 73 691 36 687 64 479  

Bruk av lånemidler 13 501 42 965 19 772 70 100  

Omløpsmidler 174 738 170 824 178 481 200 904  

Kortsiktig gjeld 56 783 60 156 59 261 80 591  

Fondsmidler 91 715 79 461 78 647 87 714  

Akkumulert premieavvik 22 117 22 431 31 443 27 248  

Langsikt lånegjeld 329 298 347 316 347 897 381 697  

 

 

 

 

Bruker-
betalinger

16 %

Ramme-
tilskudd
36  %Andre 

statlige 
tilskudd

4 %

Skatt på 
inntekt og 

25%

Eiendoms-
skatt
4 %

Andre 
drifts-

inntekter

14 %

Driftsinntekter

Lønns-
utgifter
50 %

Sosiale 
utgifter
10 %

Varer og 
tjenester 

som 

inngår i 
t jeneste-
produk-

sjonen
15 %

Varer og 
tjenester 

som 

erstatter 
egenpro-
duksjon

15 %

Over-
føringer

10 %

Driftsutgifter

 

 

 



Økonomisk resultat 
 

    25 

 

Finansielle nøkkeltall 

  Oppdal 

Gruppe 

11 

2015 

Landet 

ex Oslo 

  2013 2014 2015 2015 

Brutto driftsresultat i % av driftsinntekter 5,9 % 1,5 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 5,4 % 1,2 % 2,8 % 2,2 % 2,7 % 

Overskudd før lån og avsetninger i % av driftsinntekter -2,1 % 3,9 % -1,8 % -3,5 % -2,8 % 

Netto finans og avdrag i % av driftsinntekter 5,3 % 5,2 % 5,0 % 3,7 % 3,1 % 

Langsiktig lånegjeld i % av driftsinntekter 66,0 % 66,6 % 69,9 % 96,8 % 94,6 % 

Pensjonsforpliktelser i % av driftsinntekter 111,7 % 118,3 % 117,5 % 129,2 % 117,6 % 

Arbeidskapital ex premieavvik i % av driftsinntekter 16,3 % 16,5 % 17,0 % 14,3 % 17,7 % 

Akkumulert regnskapsresultat i % av driftsinntekter 0,1 % 0,0 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 7,9 % 7,9 % 8,5 % 3,4 % 5,7 % 

 

 

Netto driftsmargin 

Netto driftsmargin er det samme som netto 

driftsresultat i prosent av inntektene. Denne 

størrelsen viser hvor mye av inntektene som 

står igjen etter at driftsutgifter, renter og avdrag 

er betalt. Netto driftsmargin er den mest sentra-

le indikatoren for å måle om kommunen setter 

tæring etter næring. For å sikre forsvarlighet på 

langs sikt, har vi satt som målsetning at den 

ikke skal komme under 1,5 %.  

 

0,00 %
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4,00 %

5,00 %

6,00 %
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Fra 2014 av ble regnskapsreglene endret ved at 

investeringsmomsen ikke lenger skal føres i 

driftsregnskapet. Ved sammenligning mot 

tidligere år bør det også korrigeres for ekstraor-

dinære inntekter. 

 

En korrigert netto driftsmargin på drøyt 2,8 % 

er klart sterkere enn i de 2 foregående årene, og 

indikatoren har igjen kommet på rett side av 

forsvarlighetsgrensen. 

Gjeldsgrad 

Størrelsen på kommunens lånegjeld har stor 

betydning for den økonomiske handlefriheten. 

Lånene som vi allerede har tatt opp avgjør hvor 

mye av inntektene som er bundet opp til renter 

og avdrag.  

 

Selv om gjelden økte med 34 mill i 2015 har 

Oppdal fremdeles lav lånegjeld sammenlignet 

med andre kommuner. Forklaringen er at vi 

betaler lånene ned hurtigere enn maksimalgren-

sene, og at vi har klart å frigjøre midler fra 

driftsregnskapet til å dekke en del av investe-

ringskostnadene. 
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Fondsbeholdning 

Den samlede fondsbeholdningen økte med 7 

mill siden forrige årsskifte. Av dette var 4,8 

mill knyttet til flyktningefondet.  Knapt halv-

parten av fondsmidlene er bundet opp til be-

stemte formål i form av øremerkede tilskudd 

eller pålegg om selvkostfond. 

 

 

Investeringer 

I kommuneregnskapet skilles det mellom inves-

teringsformål og driftsformål. I 2015 hadde 

kommunen et middels investeringsnivå. Det ble 

brukt 64,5 mill fordelt på 39 ulike anlegg. 

 

 

 

 

Budsjettstyring 

Enhetene: 
Regnskap 

2014 

Regnskap 

2015 

Budsjett 

2015 Overskridelse Besparelse %-vis avvik 

Støttetjenester 21 873 21 840 22 390 

 

550 2,5 % 

Plan og forvaltning 66 049 60 697 62 051 

 

1 354 2,2 % 

Helse og familie 22 052 23 748 24 237 

 

489 2,0 % 

Hjemmetjenester 59 685 65 620 64 457 1 163 

 

-1,8 % 

Sykehjemmet 38 084 39 242 39 024 218 

 

-0,6 % 

Aune barneskole 25 724 26 903 28 003 

 

1 100 3,9 % 

Drivdalen og Vollan skole 9 818 7 911 8 070 

 

159 2,0 % 

Lønset og Midtbygda skole 6 774 7 036 7 458 

 

422 5,7 % 

Ungdomsskolen 24 462 25 806 25 232 574 

 

-2,3 % 

Kommunale barnehager 11 450 11 543 11 660 

 

117 1,0 % 

Tekniske tjenester 17 281 17 890 16 646 1 244 

 

-7,5 % 

NAV 6 200 6 076 6 555   479 7,3 % 

Sum for enhetene 309 452 314 312 315 783 3 199 4 670 0,5 % 

Andre rammeområder: 

 

  

   

  

Tilleggsbevilgningsreserve 1 162 1 067 1 100 

 

33 3,0 % 

Politisk styring og kontroll 3 093 3 938 3 417 521 

 

-15,2 % 

Opdal Kulturhus KF 10 499 10 623 10 623 

  

  

Kirkelig sektor 4 218 4 360 4 360       

Totalsum 328 424 334 300 335 283 3 720 4 703 0,3 % 

 

For 2015 ble bevilgningene splittet inn i 16 

rammeområder. For de 12 enhetene var det fire 

som hadde budsjettoverskridelser med til sam-

men 3,2 mill. Av dette ble 2,8 mill dekket over 

de enhetsvise disposisjonsfondene. Budsjettbe-

sparelsene for de 8 enhetene som ikke brukte 

opp bevilgningene summerte seg til 4,7 mill. 

Disse midlene ble i sin helhet avsatt til de 

enhetsvise disposisjonsfondene.  
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Administrasjon og forvaltning 

 

KOSTRA-indikatorene viser at Oppdal har litt 

lavere administrasjonskostnader enn kommuner 

det er naturlig å sammenligne seg med. Kostna-

dene knyttet til plansaker, byggesak og oppmå-

ling ligger på et relativt lavt nivå.  

På den andre siden har Oppdal noe høyere 

energikostnader enn de fleste andre kommuner, 

men forskjellene har gått i riktig retning de siste 

3 årene. 

  Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Driftsutgifter til administrasjon og styring pr innb. 4 017 4 451 4 773 4 975 4 729 

Driftsutgifter til plansaksbehandling pr årsinnbygger 163 219 129 187 217 

Driftsutgift byggesak pr. kvm. godkjent bruksareal 91 99 102 147 133 

Driftsutgifter kart og oppmåling pr årsinnbygger 124 126 113 165 167 

Kommunale energikostnader pr innbygger         989          944          947         903          727  

 

Tekniske tjenester Vann- avløps- og renovasjonssektoren skal 

være selvfinansierende, noe som betyr at kost-

nadsnivået får direkte innflytelse på gebyrni-

vået. Gebyrnivået i Oppdal ligger i underkant 

av gjennomsnittet. 

KOSTRA-indikatorene forteller at driftsutgifte-

ne til Oppdal sine utleieboliger ligger godt over 

sammenligningsgruppen, og det samme gjelder 

gatebelysning og brann- og redningstjenesten.  

  Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Årsgebyr for vannforsyning år t+1      2 365       2 365       2 365       2 911       3 324  

Årsgebyr for avløpstjeneste år t+1       2 570       2 570       2 588       3 421      3 743  

Årsgebyr for avfallstjeneste år t+1      2 134       2 134       2 342       2 616       2 551  

Driftsutgift pr km kommunal vei og gate  101 500     91 254   103 797   100 644    

Driftsutgift til gatebelysning pr lyspunkt 473      956         966         595  686  

Driftsutgift pr kommunalt disponert bolig  48 146     55 068     58 608     36 576     46 672  

Driftsutgift til brann- og ulykkesberedskap pr innbygger       979         716          893         785         708  
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Oppvekst 

 

 

Kostnadsnivået i de kommunale barnehagene 

har vært temmelig konstant de tre siste årene, 

og målt pr oppholdstime ligger det like over 

gjennomsnittene.  

Driftsutgiftene pr elev i grunnskolen ligger også 

litt over gjennomsnittet.  Lønnsutgiftene, - som 

utgjør rundt 75 % av driftskostnadene, - er 

relativt lave, mens utgifter til skolelokaler og 

andre driftskostnader drar opp nivået. 

Man merker seg at Oppdal har et spesielt høyt 

utgiftsnivå for SFO-ordningen.   

  Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet 

ex Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Driftsutgifter pr korrigert oppholdstime i barnehage 60 60 60 58 59 

Utgift til lokaler og skyss pr barn i barnehage 12 608 11 907 11 873 14 331 17 136 

Driftsutgift pr elev i grunnskolen, herav 104 776 111 523 113 672 113 377 106 726 

  Lønnsutgifter  77 960 83 593 85 040 92 383 85 914 

  Skolelokaler 18 453 18 575 18 313 15 843 16 214 

  Undervisningsmateriell 1 752 2 264 1 996 1 684 1 441 

  Inventar og utstyr 1 027 978 1 518 802 927 

SFO-utgifter pr bruker 36 507 35 912 40 117 27 501 26 831 

 

Helse og omsorg 

 

 

Oppdal bruker mer penger til kommunehelse 

enn landsgjennomsnittet. Det er spesielt kost-

nadene til helsestasjon og skolehelse som drar 

opp nivået. 

Målt i forhold til antall eldre bruker ikke Opp-

dal spesielt mye penger til omsorgstjenester. 

Utgiftene pr bruker av hjemmetjenester er 

høyere enn i sammenligningsgruppen, men 

dette blir oppveid av det lave kostnadsnivået for 

sykehjemmet.  

  Oppdal 

Gruppe 

11 

Landet ex 

Oslo 

  2013 2014 2015 2015 2015 

Driftsutgift til kommunehelse pr innb. 3 342 3 944 3 652 3 407 2 978 

Driftsutgift pr innb. 0-5 år, helsestasjon/skolehelse 13 189 14 270 13 252 10 377 8 772 

Pleie og omsorg pr innb. 80 år og over, netto 290 440 311 525 306 884 360 681 371 159 

Driftsutgift pr mottaker av pleie- og omsorgstjeneste 382 909 410 213 392 568 381 927 391 271 

Driftsutgift pr bruker av hjemmetjenester 245 166 264 201 249 476 240 598 237 314 

Driftsutgift pr plass på sykehjem 884 367 969 083 956 733 1 023 473 1 040 127 

Utgift pr beboerdøgn på sykehjem 2 336 2 677 2 639 3 050 3 138 

Driftsutgift pr sosialhjelpsmottaker 95 044 100 752 105 517 84 515 89 704 

Nto driftsutgift pr innb. 0-17 år, barnevernstjenesten 4 895 5 064 5 422 8 621 8 323 

Driftsutgift pr barn som er plassert av barnevernet 411 938 441 333 501 812   376 936 

 


