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Rådmann Dagfinn Skjølsvold 

Hovedutfordringer 

Sammenlignet med mange andre 

kommuner har Oppdal over tid 

hatt god evne til å sette tæring 

etter næring, og nøkkeltallene 

for kommuneøkonomien vise at 

vi ikke har etterslep som må tas 

igjen. Ingen er tjent med at det 

brukes mer penger enn forsvar-

lig. Men når det dukker opp økte 

behov for bevilgninger til gode 

formål er det snart gjort å 

glemme at 1 krone mer til noe 

nytt betyr 1 krone mindre til noe 

annet. Derfor er det viktig å 

holde fast på at økonomien skal 

styres gjennom samlede priorite-

ringer der ulike behov blir 

vurdert opp mot hverandre.  

En god og langsiktig økonomistyring er også det 

viktigste grunnlaget for en god arbeidsgiverpolitikk. I 

organisasjoner der budsjettrammene svinger kraftig 

fra år til år fører det naturligvis til uro. Det er uheldig 

hvis man ett år må ta i bruk oppsigelser for å balanse-

re budsjettet, og neste år ansette nye medarbeidere 

igjen.  

Vi er nå snart igjennom det første året med sam-

handlingsreformen, og vi har skaffet oss viktige 

erfaringer. Presset på å ta i mot såkalte "utskriv-

ningsklare pasienter" har vært stort. Eldreomsorgen i 

Oppdal har håndtert dette på en meget god måte. I 

starten av året måtte vi betale for en del pasienter 

som vi ikke klarte å ta hjem raskt nok, men etter 

hvert har vi klart å omstille oss til håndtere dette. 

Denne omstillingen har nok i for stor grad vært basert 

på at ansatte og ledere har vist evne til improvisasjon 

og vilje til "å ta i et tak" når det røyner på. En situa-

sjon med ekstraordinære tiltak og overbelegg er ikke 

en varig løsning. Vi skal også merke oss at pasiente-

ne som utskrives fra sykehus til sykehjem er mye 

"sykere enn før". For en del pasienter vil derfor 

tilbudet vårt bære mere preg av sykehusbehandling 

enn sykehjemsopphold. Dette fører 

naturlig nok med seg økte kostnader 

til pleie og medisiner. 

BOAS - utbyggingen med 20 

nye heldøgns omsorgsplasser vil 

forhåpningsvis bringe oss ut av den 

ekstraordinære situasjonen. Prosjek-

tet er nå planlagt ferdigstilt til 1. 

desember 2013. Det er viktig å 

huske på at bemanningsøkningen 

for de nye plassene allerede er tatt i 

bruk i 2012 som ekstraordinære 

tiltak. 

Oppdal kommune har folke-

tallsvekst og en positiv utvikling. 

Hyttebyggingen har vært et meget 

positivt element i næringsutvikling-

en. Dette setter press på forvalt-

ningsapparatet både på plan og byggesak. Både 

hyttebyggeren og entreprenører stiller store krav til 

service, saksbehandlingstid og kvalitet på tjenesten. 

Vi fikk erfare i 2012 at vi ikke fullt ut har klart å 

innfri disse forventningene. Det vil være et prioritert 

område i 2013 å avstemme gapet mellom forvent-

ningene og vårt tilbud. 

Som vedtatt i handlingsplanen vil det bli 

gjennomført flere omorganiseringstiltak i 2013. 

 Hjemmetjenestene og Opplæring og bolig slås 

sammen til en enhet 

 Lønset og Midtbygda skoler blir en enhet 

 Drivdalen og Vollan skoler blir en enhet 

Endringsprosesser og omorganiseringer bør skje 

kontinuerlig etter "de små skritts metode". I store 

gjennomgripende prosesser som for eksempel omfat-

ter hele kommunen, vil man erfaringsvis få et pro-

duksjonstap som rammer brukerne. De omorganise-

ringene vi skal gjennomføre er krevende, men ikke 

av en slik karakter at det vil merkes i negativ forstand 

av brukerne. På sikt så vil de føre til en mer kost-

nadseffektiv drift og et minst like godt tjenestetilbud 

som før. 
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Overordna målekart 
 

Oppdal kommune har innført resultatledelse som 

styringssystem. Det er fastsatt 4 fokusområder hvor 

prestasjonene skal måles: livskvalitet, brukere, 

medarbeidere og økonomi. 

Målekartene angir mål og skal fortelle hvilke kritis-

ke suksessfaktorer vi må lykkes med, og hvilke 

indikatorer som skal brukes. 

 

 

 

 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksessfaktorer  Måleindikatorer Målemetode 

Resultat Mål 

2011 2012 2013 

L
iv

sk
v
a

li
te

t 

Stedsutvikling Befolkningsvekst og sysselsetting         

Målt kvalitet 

Kommunens innbyggertall 

SSB 

6 775 6 782 6 875 

Netto innflytting  41  48  61 

Årlig befolkningsvekst  64  71  93 

Målt kvalitet 

Verdiskaping          

Antall sysselsatte 15-74 år   3 503 3 517 3 401 

Totalt antall arbeidssøkere    122 138 152 

Opplevd 

kvalitet 

Kommunen som bosted         

Kommunale tjenester - bruker 

Innbygger-

undersøkelse 

4,9     

Kommunale tjenester - inntrykk 4,5     

Næring, arbeid, transport og miljø 4,3     

Klima, natur, landskap og levekår 4,6     

Bomiljø- og senterfunksjoner 4,9     

Utbygging og utvikling 4,4     

Kommunen som bosted 5,3     

Møte med din kommune 4,2     

Tillit 4,5     

Snitt lokalt 4,6     

God folkehelse Helse og livsstil         

Opplevd 

kvalitet 

Andel fysiske aktive unge (13-19 år) 

Ungdata-

undersøkelse 

fra NOVA 

70 %     

Andel unge (13-19) som kjenner seg trist/deprimert 16,5 %     

Andel unge som er fornøyd med helsa si 70 %     

Andel unge som opplever mobbing (13-16 år) 9,4 %     

Andel unge som opplever mobbing (16-19 år) 5,5 %     

Andel unge som ikke drikker alkohol (13-16 år) 73 %     

Målt kvalitet 
Andel 7 åringer som er overvektige Helsestasjon 19 %     

Andel legekonsultasjoner som er livsstilssykdom Fastlegerapport 40 %     

Omsorg Omsorg         

Målt kvalitet 

Andel elever i grunnskolen som får spesundervisning 

SSB 

8,2 % 7,5 % 8,2 % 

Andel barn med barnevernstiltak 0-17 år 7 % 5,8 % 7,0 % 

Andel uføre pensjonister 12,9 % 12,3 % 12,3 % 

Andel sykefravær i hele kommunen 5,6 % 6,0 % 5,6 % 

Andel arbeidsledige 2,2 % 2,5 % 2,2 % 

Andel frafall videregående skole 1,9 % 2,8 % 1,9 

Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 19 % 23 % 19 % 

Andel mottakere av hjemmetjenester under 67 år 0,7 % 1,5 % 0,7 % 

Venteliste på heldøgns omsorgsplass 31 < 34 < 34 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på 

institusjon 14,2 % 14 % 14 % 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

 Brukertilfredshet          

 Resultat for brukerne 

Bruker-

undersøkelse 

3,8 >3,8 >3,8 

 Respektfull behandling 3,9 >4,2 >4,2 

 Brukermedvirkning 3,1 >3,6 >3,6 

 Tilgjengelighet 4 >4,0 >4,0 

 Informasjon 3,7 >3,7 >3,7 

 Generelt 3,9 >4,0 >4,0 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksessfaktorer  Måleindikatorer Målemetode 

Resultat Mål 

2011 2012 2013 
M

ed
a

rb
ei

d
er

e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Helhetsvurdering ift motiverte medarbeidere, samar-

beid og lederskap 

Medarbeider-

undersøkelse 4,7 >4,5 >4,7 

Målt kvalitet 

Nærvær         

Sykefravær totalt Fraværsregister 7,8 % < 6% < 6 % 

Deltid         

Antall ansatte med mindre enn 50 % stilling  Personal-

register 
63 < 113 <63 

        

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Antall enheter med mer enn 2 % overskridelse Årsmelding 1 0 0 

Andel investeringsprosjekter med overskridelser  Mer enn 2 % 

overskridelse 

4 % 0 0 

Målt kvalitet 

Forsvarlig utgiftsnivå         

Korrigert netto driftsmargin Regnskap 2,7 % 1,5 % 0,9 % 

Lånegjeld ift driftsinntekter Regnskap 78 % 75 % < 75 % 

Arbeidskapital ift driftsinntekter Regnskap 26 % 25 % 25 % 

 

 

Bevilgninger 

Alle tall i 1.000 kr 

  

Regnskap 

for 2011 

Budsjettrammer for 2012 Rammer 2013 Vekst fra opprinnelig bud. 2012 

Opp-

rinnelige 

Inkl. 

budsjett-

endringer  

Kommune-

styrets vedtak 

Absolutt 

vekst  

Korrigert for 

systemendringer 

PoF 39 290 45 631 56 132 57 668 26,4 % 11,7 % 

Støtte- og fellestjenester 20 759 20 798 21 181 20 604 -0,9 % -0,9 % 

Politisk styring og kontroll 3 348 2 982 2 982 3 240 8,7 % 8,7 % 

Tilleggsbevilgninger 600 18 997 3 502 11 765 -38,1 % -3,8 % 

Oppdal kulturhus KF 9 621 9 943 9 943 10 071 1,3 % 1,2 % 

Sykehjemmet 33 891 32 351 33 396 34 979 8,1 % 9,1 % 

Hjemmetjenester 52 764 54 974 56 780 56 802 3,3 % 2,8 % 

Aune skole 24 588 24 471 25 335 25 813 5,5 % 5,5 % 

Drivdalen og Vollan skoler 11 561 11 170 11 492 10 099 -9,6 % 4,1 % 

Lønset og Midtbygda skoler 9 143 9 133 9 374 7 295 -20,1 % -4,9 % 

Ungdomsskolen 24 210 24 261 25 071 23 147 -4,6 % -4,6 % 

Kirkelig sektor 3 584 3 860 3 860 3 985 3,2 % 3,2 % 

Kommunale barnehager 10 454 10 055 10 875 10 918 8,6 % 8,8 % 

Kommunalteknikk 2 801 2 795 2 820 2 826 2,8 % 3,1 % 

Bygg og eiendom 9 686 9 378 10 734 12 654 34,4 % 3,3 % 

Helse- og familie 23 156 19 900 20 427 21 287 7,0 % 3,8 % 

NAV 5 385 5 391 5 444 5 273 -2,2 % 2,6 % 

  284 841 306 090 309 348 318 426 4,0 % 4,0 % 
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Budsjettopplegget 

Utgiftsrammene i budsjettet summerer seg til 318,4 

mill. I opprinnelig 2012-budsjett var de 306,1 mill. 

Bevilgningsøkningen på 12,3 mill. utgjør 4,0 %. 

Lønns- og prisveksten er beregnet til å utgjøre 10,5 

mill og økte pensjonskostnader 1,5 mill. Den reelle 

bevilgningsveksten utgjør dermed rundt 0,3 mill.

  

Vekst i utgiftsrammene fra opprinnelig 2012-budsjett til 2013-forslaget: 

 Nominell vekst 2012-2013 12,3 mill 4,0 % 

- Beregnet lønns- og prisvekst 10,5 mill 3,4 % 

- Økte pensjonskostnader 1,5 mill 0,5 % 

= Realvekst    0,3 mill 0,1 % 

 

I økonomiplanvedtaket for 2013-2016 var det lagt til 

grunn en realvekst på 0,6 mill. Selv om budsjettfor-

slaget inneholder noen oppjusteringer av utgiftene, 

skjer dette dermed innenfor de samlede økonomi-

planrammene. 

Korrigert for momskompensasjon for investe-

ringer gir budsjettet en netto driftsmargin på 1,0 %. I 

økonomiplanen var opplegget beregnet til å gi 0,9 %. 

Der ble det tatt høyde for at nye BOAS skulle tas i 

drift fra høsthalvåret av. Det styres nå etter en plan 

om innflytting 1. desember 2013, noe som reduserer 

bevilgningsbehovet. Korrigert for dette er budsjettet 

på linje med driftsmarginen i økonomiplanen. 

 

Mer penger til sykehjemsdrift 

I økonomiplanen ble det lagt inn 0,8 mill til grunn-

bemanning ved sykehjemmet. Dette følges opp i 

budsjettet, og budsjettrammen blir nå styrket med 

ytterligere 0,4 mill. 

Ved utgangen av 2. tertial 2012 hadde syke-

hjemmet en budsjettoverskridelse på 0,9 mill. Dette 

tilsier at pengene som ble lagt inn i økonomiplanen 

må brukes til å dekke det aktivitetsnivået som allere-

de er etablert. Samhandlingsreformen har ført til at 

sykehjemmet får flere pasienter med behov for aktiv 

behandling. Dette har ført til at utgifter som medisi-

ner, medisinske forbruksvarer og vask av tøy har økt 

kraftig, og disse budsjettpostene ser ut til å sprekke 

med 0,4 mill, noe som tilsvarer den tilleggsøkningen 

som nå er tatt inn. 

På den andre siden har sykehjemmets evne til å ta 

i mot utskrivingsklare pasienter fra sykehus spart 

kommunen for store summer. På basis av 2009- og 

2010-data beregnet KS at vi ville få regninger på 0,8 

mill fordi vi ikke klarte å ta pasientene hjem hurtig 

nok. Status så lang i 2012 er at vi ligger an til å måtte 

betale 0,24 mill. 

 

Folkehelse 

Det kommer ikke friske penger til samhandlingsre-

formen i 2013.  Utgiftsforpliktelsene blir videreført 

etter samme system som i 2012, hvor vi må betale 20 

% av kostnadene for at Oppdalinger er på sykehus, 

og kr 4.000,- pr døgn når vi ikke klarer å ta de hjem 

etter ferdigbehandling. I revidert 2012-budsjett har vi 

avsatt 6,22 mill til disse utgiftene. Tilsvarende tall i 

2013-forslaget er 6,58 mill. I tillegg må 1 mill av 

avsetningen på tilleggsbevilgningsposten betraktes 

som en reserve i forhold til dette anslaget. Innenfor 

den rammen vi fikk for reformen, ble stillingen som 

helsefaglig ansvarlig utvidet med 50 % i 2012. 

Stillingsressursen videreføres på samme nivå i 2013.  

Reformen skapte forventninger om mer ressurser 

til forebyggende helsearbeid. Ettersom dette ikke har 

blitt fulgt opp med friske penger fra staten, må økt 

fokus på forebygging skje innenfor de økonomiske 

rammene vi har. Folkehelsen har nær sammenheng 

med frafall fra utdanningsløp og deltakelse i arbeids- 

og samfunnsliv. Den viktigste forebyggingen kom-

munen kan gjøre er at vi fokuserer mer på den lokale 

samhandlingen rundt folkehelse på alle tjenestenivå, 

slik at færrest mulig faller utenfor. Vi skal ta mål av 

oss til å bli best i landet på folkehelse, og dette skal 

være styrende for tjenesteproduksjonen på alle nivå. 

I 2013 skal vi gjennomføre to prosjekter der vi 

utreder kommunens strategier for implementering av 

folkehelsearbeidet. I tillegg vil vi videreutvikle 

familiesentralen som et tverrfaglig lavterskeltilbud 

for foreldregrupper, vi skal iverksette et prosjekt for 

å kartlegge hvilke tjenester som bør inngå i en lokal 

frisklivssentral, og vi har søkt om prosjektmidler for 

å arbeide med livsstilsendrende tiltak.  

Lag og foreningers betydning for folkehelsear-

beidet blir ofte undervurdert. I budsjettet er tilskud-

det til Frivillighetssentralen økt med kr 100.000,-. 

 

Aktivitetsvekst i barnehagesektoren  

I løpet av 2012 har det budsjetterte tilskuddet til 

private barnehager blitt styrket med 3,1 mill til 25,4 

mill. Hovedforklaringen til økningen er det store 

fødselskullet i 2011. Helårseffekten av aktivitets-

veksten vil først komme i 2013. I økonomiplanen tok 

vi høyde for en realøkning på 3,7 mill fra opprinnelig 

2012-budsjett. På grunnlag av oppdaterte prognoser 

er det lagt inn ytterligere 1,1 mill på tilskuddsposten, 

slik at det for 2013 er budsjettert med 27,65 mill. Av 
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dette skyldes rundt 0,25 mill at minimumsnivået i 

forhold til kommunens egne kostnader heves fra 92 

% til 94 % fra 1. august 2013. I tillegg må 1 mill av 

avsetningen på tilleggsbevilgningsposten betraktes 

som en reserve i forhold til anslaget. 

Reglene for tilskuddsberegning har fra starten 

vært preget av en del uklarheter, hvor Utdanningsdi-

rektoratet og fylkesmennene løpende har kommet 

med fortolkninger av reglene. En av de siste avkla-

ringene er at kullet som blir 3 år i kalenderåret bare 

gir rett til småbarnstilskudd til 1. august, og at de 

deretter skal beregnes etter storbarnssatser. 

Som følge av uklarhetene har kommunene fått 

mange klager. Fylkesmennene er klageinstans. Vi 

har klager både for 2011- og 2012-beregningene som 

ennå ikke er ferdigbehandlet. 

 

Tilskudd til Oppdal Distriktsmedisinske Senter 

Kjøpet av eiendommen og opprettingen av et kom-

munalt foretak ble vedtatt under forutsetning av at 

virksomheten skulle være selvfinansierende. Dette 

har vist seg ikke å holde stikk. For 2011 måtte 

kommunen bevilge kr 285.000, i 2012 kr 600.000, og 

for 2013 har foretaket søkt om en bevilgning på kr 

928.000. Beløpene er knyttet til tap av leieinntekter 

fra Oppdal Legesenter og spesialistene som flyttet ut 

i påvente av neste byggetrinn. 

I rådmannens budsjettforslag ligger det inne en 

bevilgning på kr 870.000. Beløpet er basert på at 

tapte leieinntekter i følge foretaket utgjør kr 

1.050.000, og at sparte driftsutgifter anslås til kr 

180.000. 

    

Brann- og redningstjenesten 

Fra 2012 av har Oppdal vært tilsluttet Trøndelag 

Brann og Redningstjeneste IKS (TBRT) sammen 

med 6 andre kommuner. I følge budsjettforslaget 

som selskapet har oversendt vil Oppdals andel av 

felleskostnadene utgjøre 6,32 mill i 2013, noe som 

vil gi en utgiftsvekst på 1,2 mill (23,5 %) i forhold til 

årets overføring. Rådmannen har sterke innvendinger 

mot dette forslaget, og i kommunens budsjett er 

tilskuddet bare ført opp med 5,69 mill. Økningen i 

forhold til 2012 er finansiert med bruk av infrastruk-

turfondet. 

Etter rådmannens skjønn er den utgiftsveksten 

som selskapet foreslår i strid med premissene for 

Oppdals inntreden i selskapet, hvor det ble lagt til 

grunn at kommunen skulle få bedre tjenester med 

samme ressursbruk som før. Årsaken til utgiftsveks-

ten i TBRT sitt budsjettforslag er tredelt. Oppdals 

eierandel og andel av felleskostnadene er 4,2 %. 

2012 var et innfasingsår, hvor vi bare betaler for 3,9 

%. For det andre har Trondheim, Malvik, Klæbu, 

Rissa og Leksvik innført nye og dyrere brannord-

ninger. For det tredje er kostnadene ved Trondheims 

nye brannstasjon på Sandmoen overveltet på delta-

kerkommunene. 

I følge selskapsavtalen skal endelig vedtak om 

tilskudd gjøres av det enkelte kommunestyre, og 

selskapet må tilpasse sitt detaljbudsjett til de nye 

rammene. Rådmannen har gitt selskapet tilbakemel-

ding om sitt budsjettforslag, hvor vi har lagt til grunn 

at Oppdal skal betale 4,2 % av selskapets prisjusterte 

2012-ramme. Kostnadene ved nye brannstasjoner i 

Trondheim skal etter vår mening ikke overveltes på 

andre, og vi forventer at øvrig utgiftsvekst blir 

dekket gjennom effektiviseringstiltak i selskapet.   

    

BOAS-utbyggingen 

Kommunestyret har økt kostnadsrammen for pro-

sjektet til 66,25 mill. Restbevilgningen på knapt 21 

mill tas inn over 2013-budsjettet. I økonomiplanen 

tok vi høyde for at bygget skulle tas i bruk fra 1. juli 

2013, og at det ville løpe rentekostnader hele året. 1. 

desember er en mer realistisk dato for innflytting, og 

låneopptaket vil bli utsatt i minst 1/2 år. Dermed blir 

både finans- og driftsutgiftene lavere enn forutsatt. 

BOAS vil få 20 nye leiligheter, og gir dermed en 

tiltrengt økning i kapasiteten for eldre som har behov 

for et tilpasset botilbud. Pleiekostnadene skal dekkes 

innenfor de rammene som allerede er bevilget til 

eldreomsorgen. For å få dette til å gå sammen må 

personell flyttes fra tjenester i brukernes hjem til 

BOAS.   

 

Færre enheter 

I tråd med kommunestyrets handlingsplanopplegg 

blir det fra 2013 av iverksett omorganiseringstiltak 

som gir 3 færre enheter: 

 Hjemmetjenestene og opplæring og bolig 

(tilbudet for psykisk utviklingshemmede) slås 

sammen til en felles enhet 

 Lønset og Midtbygda skoler blir èn enhet 

 Drivdalen og Vollan skoler blir èn enhet 

Kommunen må løpende tilpasse strukturen slik at vi 

får en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisa-

sjon. Vi skal få mest mulig tjeneste ut av hver krone, 

og unngå styringsledd som fører til unødig penge-

bruk til administrasjon og ledelse.  

Etter rådmannens vurdering vil de sammenslå-

ingene som nå skal gjennomføres legge til rette for at 

brukerne får et minst like godt tilbud som før. Om-

sorgs- og skolestrukturen blir ikke endret, men vi får 

mer profesjonaliserte ledelsesfunksjoner.  

     
Aksjeutbytte 

En betydelig del av kommunens inntekter de siste 

årene har kommet som aksjeutbytte fra Trønder-

Energi og Oppdal Everk AS. Pengene har blitt brukt 
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til å finansiere kommunens tjenesteproduksjon. Å 

gjøre tjenestenivået avhengig av disse inntektene har 

ikke vært en ønskelig situasjon, ettersom selskapenes 

utbytteevne avhenger av faktorer som eieren ikke har 

full styring over. For å avhjelpe dette er det opprettet 

et utbyttefond, hvor merutbytte i gode år avsettes for 

å møte utbyttesvikt i dårlige år. 

I 2012 fikk vi en utbyttesvikt på 6 mill, og i øko-

nomiplanen ble det fastsatt en utbytteforventing for 

2013 på 8 mill, - det samme som vi mottar i 2012. 

Dette er fulgt opp i budsjettvedtaket.  

 

Pensjonskostnader 

En stor del av veksten i kommunes frie inntekter må 

brukes til å dekke økte pensjonskostnader. I 2013-

budsjettet har vi lagt inn knapt 1,5 mill i kostnadsøk-

ning i tillegg til det som kommer som direkte følge 

av lønnsveksten. I økonomiplanen hadde vi beregnet 

økningen til 1,8 mill. 

 

Andre justeringer i forhold til økonomiplanen 

 Det behagelige rentenivået ser ut til å fortsette 

utover i 2013. Anslaget for gjennomsnittsrente 

er nedjustert fra 4,0 % til 3,65 %, noe som gir en 

besparelse på rundt 1,2 mill. På den andre siden 

er beregningssatsen for statlige rentekompensa-

sjonsordninger også nedjustert, og dette spiser 

opp 0,3 mill av gevinsten. 

 Til tross for en nedjustering av renteforvent-

ningene har vi oppjustert renteanslaget på inn-

skuddsmidler fra 3,0 % til 3,3 %, fordi vi har fått 

ny og gunstigere bankavtale. 

 Vi kan ikke forvente å få like god avkastning på 

konsesjonskraften som tidligere anslått, ettersom 

det må forventes moderate kraftpriser. Noe av 

dette oppveies ved den nye konsesjonskraften 

fra Elgsjø/Marsjøreguleringen, og i tillegg blir 

det billigere å kjøpe kraft til egne bygg. 

 Voksenopplæringstilbudet vil finansiere seg selv 

gjennom egne tilskuddsordninger og midler som 

ungdomsskolen får utmålt gjennom ressursmo-

dellen. Dermed kan bevilgningen på 0,92 mill til 

formålet trekkes ut. 

 Det øremerkede tilskuddet til rusomsorgen er 

innlemmet i rammetilskuddet. NAV kompense-

res gjennom en rammeøkning på 0,34 mill. 

Sammen med 0,26 mill av enhetens øvrige mid-

ler har pengene deretter blitt flyttet til helse og 

familie, fordi denne enheten tar over ansvaret 

for rusomsorgen fra 2013 av. 

 0,1 mill trekkes ut av kommunalteknikk sin 

ramme fordi gang- og sykkelstiprosjektet ved 

gamle Kongeveg er utsatt. 

 Bygg og eiendom kompenseres med 0,34 mill 

pga oppjustert festeavgift. 

Balanseringstiltak  

For å få et forsvarlig utgiftsnivå balanserte kommu-

nestyret økonomiplanen med 8 tiltak: 

Effektiviseringstiltak 3 000 000 

Sammenslåing hj.tjenestene og OBO 100 000 

Effektiviseringstiltak Oppdal Kulturhus 200 000 

Felles enheter Drivdalen/Vollan og Midtbyg-

da/Lønset 
250 000 

Ansvar for private omsorgsboliger 100 000 

Godtgjøring til folkevalgte 200 000 

Tilfeldige utgifter etter formannskapets 

bestemmelse 
150 000 

Sum 4 000 000 

 

Alle tiltakene er fulgt opp i budsjettvedtaket.. Effek-

tiviseringstiltakene som skulle gi en gevinst på 3 mill 

konkretiserte ikke kommunestyret nærmere i øko-

nomiplanen.  Under budsjettprosessen har det blitt 

fastsatt følgende opplegg: 

Opphør av fritidsulykkeforsikring 170 000 

Gevinst ved redusert sykefravær 305 000 

Vikarutgifter pga seniortiltakene   250 000 

Kutt i eksterne ledersamlinger 40 000 

Stillingsreduksjon i rådmannens stab 212 000 

Reduserte energikostnader 400 000 

Mottak av utskrivingsklare pasienter 500 000 

Politikerabonnement på Kommunal Rapport 35 000 

Fjerning av velferdsmidler 50 000 

Gevinst ved ny bankavtale 400 000 

Ostehøvel - 0,2 % kutt i rammene 638 000 

Sum 3 000 000 

 

 

Tilleggsbevilgningsreserven 

Det er avsatt 2,8 mill på posten for tilleggsbevilg-

ninger. Dette er spesielt relatert til følgende: 

 Det er vanskelig å lage pålitelige anslag for 

tilskuddene til private barnehager, ettersom for-

pliktelsene avhenger av oppholdstiden i bud-

sjettåret.  I tillegg har vi et mulig etterslep på 

grunn av klagesaker. Til sammen 1 mill av av-

setningen er knyttet til dette. 

 Av erfaring vet vi at det kan komme enkeltved-

tak på rettighetsområder som vi ikke kjenner til 

når vi budsjetterer. Vi bør ha 1 mill i reserve for 

å møte nye vedtak. 

 Vi har prisjustert medfinansieringen for syke-

husopphold, men ikke tatt høyde for mer bruk av 

tjenestene i 2013 enn i 2012. 0,5 mill av reser-

ven er knyttet til dette. 

 Vi har ikke lagt ut midler for å betale for utskri-

vingsklare pasienter. Selv om vi ønsker å ta i 

mot alle, er det lagt inn en reserve på 0,3 mill for 

å møte eventuelle kapasitetsproblem. 
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Finansielle størrelser 

 

 

 

 

Netto driftsmargin er det samme som netto driftsre-

sultat i prosent av driftsinntektene, og er den mest 

sentrale indikatoren for å se om kommunen setter 

tæring etter næring. For å få et best mulig grunnlag 

å vurdere dette ut fra, har vi korrigert bort moms-

kompensasjonen for investeringsutgifter og netto 

forbruk av enhetenes disposisjonsfond i oppstilling-

en. 

Budsjettet har en korrigert netto driftsmargin på 

1,0 %. Dette er på linje med økonomiplanvedtaket, 

men likevel under kommunens langsiktige målset-

ning om 1,5 %. Det ligger dermed an til at vi får to 

år på rad hvor vi ikke har langsiktig likevekt mel-

lom inntekter og utgifter. Dette skyldes i hovedsak 

tre forhold; redusert aksjeutbytte, mer tilskudd til 

private barnehager og økte pensjonskostnader. 

I 2012 har vi lavt investeringsomfang, ettersom 

BOAS-byggingen har blitt noe forskjøvet. Vi 

utsetter låneopptaket, og dermed vil gjelden ved 

utgangen av året bli lavere enn tidligere beregnet. 

Lånene som kommunen tar opp for å finansiere 

investeringer blir tilbakebetalt i løpet av 20 år, noe 

som er hurtigere enn kravet i kommuneloven. På 

kort sikt fører det til høyere avdragsutgifter enn hva 

de strengt tatt kunne vært, men på lang sikt skaffer 

vi oss større handlefrihet gjennom avtakende rente- 

og avdragskostnader.  

 Kommunens viktigste inntektskilde er ramme-

tilskuddet fra staten, som med sine 193 mill. neste 

år utgjør 41 % av driftsinntektene. Sammen med 

det kommunale skatteøret styrer staten inntektsut-

viklingen for kommunene gjennom potten som blir 

lagt inn i rammetilskuddet. Ved hjelp av mekanis-

mene i inntektssystemet prøver de å fordele penge-

ne til kommunene slik at det både virker inntektsut-

jevnende og utgiftsutjevnende. Dette betyr at 

skattesvake kommuner får ekstra rammetilskudd, 

og at kommuner som etter objektive kriterier er 

dyre i drift får en kompensasjon. Midlene blir betalt 

av kommuner som er skattesterke eller billige i 

drift. 

Lønnsutgifter, pensjonskostnader og arbeidsgi-

veravgift legger beslag på rundt 61 % av driftsutgif-

tene. At kommunale tjenester er så arbeidsintensiv 

betyr at vi er svært følsom for utviklingen i perso-

nellkostnader. Svært mye av handlefriheten blir 

avgjort av lønnsoppgjørene og faktorene som 

avgjør pensjonskostnader. 
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Sentrale budsjettforutsetninger 

Det er knyttet usikkerhet til en rekke faktorer som 

påvirker kommunens økonomiske handlefrihet, og 

man må basere seg på en del forutsetninger.  Ved 

avvik i forhold til forutsetningene vil den økonomis-

ke handlefriheten bli endret, og følsomheten for 

slike avvik kan beskrives med noen tallstørrelser.

 

Usikkerhetsfaktor Budsjett-

forutsetning 

Endring ved avvik 

på 1 prosentenhet 

Lønnsvekst 4,0 % 2,6 mill. 

Generell prisvekst for kommunens driftsutgifter 1,75 % 0,9 mill. 

Pensjonskostnad KLP – arbeidsgivers andel  15,25 % 1,4 mill. 

Pensjonskostnad SPK - arbeidsgivers andel 13,0 % 0,5 mill. 

Innlånsrente 3,65 % 3,4 mill. 

Rente på bankinnskudd 3,3 % 0,6 mill. 

Skattevekst pr. innbygger for Oppdal  5,4 % 0,1 mill. 

Skattevekst pr. innbygger for kommunene som helhet 5,4 % 1,5 mill. 

 

Fondsreserver 

I 2011-regnskapet sto kommunen bokført med 84,1 

mill. i fondsmidler. Disse var sammensatt slik: 

Kapitalfondet 18,5 

Infrastrukturfondet 7,6 

Det generelle disposisjonsfondet 3,7 

Næringsfondet 10,8 

Enhetsvise disposisjonsfond 13,6 

Selvkostfond for VAR-sektoren 8,8 

Utbyttefond 2,2 

Øvrige fondsmidler 18,9 

  

Kapitalfondet brukes til å finansiere investering-

er. Vi fører beløpene opp som interne lån, som 

tilbakeføres til fondet i løpet av neste 3-årsperiode. 

Det beregnes rente på de interne lånene, og i tillegg 

avsettes renter opptjent i bank. Kapitalinntekter uten 

særskilte bestemmelser om hva pengene skal brukes 

til blir også avsatt til Kapitalfondet. 

Infrastrukturfondet kommer fra eiendomsskatte-

inntektene, med en årlig avsetning på rundt 4,5 mill. 

Midlene brukes blant annet til å finansiere noen av 

ekstrautgiftene Oppdal har som vertskommune for et 

økende antall fritidsinnbyggere. 

Det generelle disposisjonsfondet brukes som 

"salderingsfond" for å ta unna forbigående sving-

ninger i inntekts- og utgiftsnivå. Når regnskapet går 

ut med overskudd, blir pengene avsatt her. 

Næringsfondet kommer fra de årlige konsesjons-

avgiftene og renter på kapitalen, og kan bare brukes 

til næringsarbeidet. 

De enhetsvise disposisjonsfondene skriver seg fra 

ubrukte budsjettmidler. Kommunen har en ordning 

der enhetenes budsjettbesparelser blir satt på fond, 

slik at de har en reserve å tære på i år der budsjett-

avviket går den andre veien. Dersom fondsreservene 

blir så store at de utgjør mer enn 3 % av bud-

sjettrammen, har enhetene adgang til å bruke det 

overskytende til engangstiltak. 

VAR-fondene kommer fra vann- avløps- og reno-

vasjonsgebyrene, hvor kommunen ikke har lov til å 

ta seg bedre betalt enn det tjenestene koster. Vi 

klarer aldri å beregne gebyrsatsene så nøyaktig at 

summene vil stemme år for år. Merinntekter skal 

tilbakeføres abonnentene ved at gebyrsatsene i de 

påfølgende årene skal holdes lavere enn hva de 

ellers ville blitt. 

Utbyttefondet ble opprettet for å forhindre sår-

barheten for svingninger i aksjeutbytte. Når utbyttet 

viser seg å bli høyere enn hva vi har budsjettert med 

avsettes det overskytende til fondet, slik at vi har 

midler å tære på når avviket går den andre veien. 
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Statsbudsjettet for 2013 
 

Økonomiske indikatorer i statsbudsjettet 

 

2011 2012 2013 

BNP-vekst for fastlandsnorge 2,4 % 3,7 % 2,9 % 

Privat konsumvekst 2,4 % 3,7 % 4,0 % 

Offentlig konsumvekst 1,5 % 1,9 % 2,1 % 

Vekst i bruttoinvesteringer 6,4 % 7,7 % 5,8 % 

Årslønnsvekst 4,2 % 4,1 % 4,0 % 

Konsumprisindeksen 1,2 % 0,8 %  1,9 % 

Kommunal deflator 3,9 % 3,2 % 3,3 % 

3 måneders pengemarkedsrente 2,9 % 2,2 % 2,0 % 

 

Kommunesektorens økonomi i 2012 

I revidert nasjonalbudsjett for 2012 ble den reelle 

veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 

2011 til 2012 anslått til 5,1 mrd. Herav ble veksten i 

de frie inntektene anslått til 3,5 mrd.  

På bakgrunn av ny informasjon om skatteinn-

gangen er skatteanslaget oppjustert med 2,6 mrd. 

Deflatoren (pris- og lønnsveksten) anslås til 3,2 %. 

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter 

i 2012 anslås etter dette til 6,9 mrd, tilsvarende 

1,9 %. For de frie inntektene anslås realveksten også 

til å bli 1,9 prosent. 

Inntektsopplegget for kommunesektoren i 2013 

Regjeringen legger opp til en realvekst i de samlede 

inntektene i 2013 på om lag 6,8 mrd, tilsvarende 1,8 

prosent.  Av denne veksten er rundt 5 mrd frie 

inntekter. Dette tilsvarer 1,7 %. Veksten er beregnet 

fra inntektsanslagene for 2012 i revidert nasjonal-

budsjett.  

Veksten i samlede inntekter i 2013 blir 4,1 mrd. 

kroner når den regnes fra nåværende anslag på 

regnskap for 2012. Tilsvarende blir veksten i frie 

inntekter 2,3 mrd. kroner i 2013 når den regnes fra 

nåværende anslag på regnskap 2012.  

  

Anslåtte inntekter for kommunesektoren i forslaget til statsbudsjett for 2013. Mrd kr.   

   Anslag 2013 Nominell vekst 

fra 2012 

 
1. Frie inntekter (1.1+1.2) 303 867 4,1 % 

1.1 Skatteinntekter 152 070 5,2 % 

1.2 Rammetilskudd  143 467 2,9 % 

2. Øremerkede statlige overføringer 17 300 7,0 % 

3. Gebyrer 52 900 3,9 % 

4. Momskompensasjon 18 500 23,3 % 

5. Andre inntekter 8 100 3,3 % 

1+2+3+4+5 Inntekter i alt  400 700 4,4 % 

 

Tabellen viser inntektsveksten med de nye anslagene 

for kommunesektorens inntekter i 2012. Det er også 

korrigert for oppgaveendringer, og omfatter både 

primær- og fylkeskommuner. Med en deflator 

(gjennomsnittlig lønns- og prisvekst) på 3,3 %, gir 

det en realvekst på 1,1 %.  

KS har i sin uttalelse til kommuneopplegget på-

pekt at inntektsveksten dekker kostnadsøkningen 

som følge av endring i befolkningssammensetning-

en, pensjonskostnader og andre automatiske kost-

nadsøkninger, men at budsjettet ikke gir rom for nye 

store satsinger. KS mener at regjeringen har holdt 

det den har lovet, men understreker at inntektene er 

helt nødvendige for å opprettholde tjenestenivået. 
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Den kommunale skattøren  

Regjeringen foreslår at den kommunale skattøren for 

personlige skattytere settes til 11,6 %, som er det 

samme som i 2012. 

 

Pensjonskostnader 

Regjeringen forventer en sterk vekst i kommunesek-

torens pensjonskostnader i 2013. Dette skyldes tre 

forhold: regnskapsreglene, høy lønnsvekst og lavt 

rentenivå.  

Over lengre tid har kommunesektorens pensjons-

innbetalinger vært høyere enn beregnede pensjons-

kostnader. Dette avviket skal utgiftsføres i fremtidi-

ge regnskap. I 2012 blir det et spesielt stort avvik 

som skyves fremover i tid. 

De siste årene har norsk økonomi vært preget av 

høy lønnsvekst og lavt rentenivå. Den finansielle 

uroen har gitt svakere avkastning i pensjonsordning-

ene. Kommunaldepartementet har bestemt at de 

økonomiske forutsetningene for beregning av 

pensjonskostnader skal strammes ytterligere inn i 

2013. Departementet har beregnet den samlede 

økningen i pensjonskostnader i 2013 til rundt 1,4 

mrd utover det som dekkes av den kommunale 

deflatoren. 

      

Innlemming av rusarbeid i rammetilskuddet 

Under opptrappingsplanen for rusarbeid har de 

statlige tilskuddene vært øremerket. Fra 2013 av 

legges midlene inn i inntektssystemet, og fordeles 

etter rammetilskuddets kriterier.  

 

Dagtilbud til mennesker med demens  

Regjeringen opprettet i 2012 et stimuleringstilskudd 

til kommunene for etablering av dagtilbud til men-

nesker med demens. Det foreslås å øke tilskuddet 

med 100 mill. kroner i 2013. Nødvendig opptrapping 

av årsverk knyttet til dagaktivitetsplassene er dekket 

innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor 

måltallet om 12 000 årsverk innen 2015 i Omsorgs-

plan 2015. 

Tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 

Regjeringen vil gi investeringstilskudd til bygging 

og fornying av 12 000 heldøgns omsorgsplasser 

innen utgangen av 2015, og vil utvide rammene 

ytterligere dersom søknadsinngangen fra kommune-

ne tilsier det. For å legge til rette for fortsatt sterk 

kommunal satsing, foreslås 87,5 mill. kroner til 1750 

heldøgns plasser i 2013. Det foreslås også å øke 

maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd.  

Valgfag i ungdomsskolen 

Kunnskapsdepartementet la våren 2011 fram mel-

dingen Motivasjon – Mestring – Muligheter. Mel-

dingen legger opp til at opplæringen på ungdoms-

trinnet skal være mer praktisk, variert og utfordren-

de. I meldingen ble det varslet at det tas sikte på å 

innføre valgfag på ungdomstrinnet gradvis over tre 

år. Valgfag på 8. trinn ble innført høsten 2012. 

Kunnskapsdepartementet foreslår nå å innføre 

valgfag på 9. trinn fra høsten 2013. Rammetilskud-

det økes med om lag 66 mill. kroner (halvårsvirk-

ning for høsten 2013) for å kompensere for kommu-

nenes merutgifter. 

 

Kulturskoletilbud i skole/SFO 

Regjeringen foreslår at det innføres én uketime 

frivillig og gratis kulturskoletilbud i skole- eller 

SFO-tiden på barnetrinnet (1.–4. trinn) fra høsten 

2013. Et gratis og kvalitativt godt kulturskoletilbud 

vil nå ut til alle elever som ønsker det og vil kunne 

medvirke til økt mangfold og inkludering, blant 

annet ved at flere minoritetselever får ulike uttrykks- 

og språkarenaer. Kommunenes merutgifter for 

høsten 2013 er beregnet til om lag 72 mill. kroner. 

Dette kompenseres ved en økning i rammetilskud-

det. 

Barnehagesektoren 

Maksimalsatsene for foreldrebetaling videreføres på 

samme nominelle nivå som i 2012. Minimumstil-

skuddet til private barnehager trappes opp fra 92 % 

til 94 % av kostnader i kommunens egne barnehager 

fra 1. august 2013.  

 

Barnevern 

Regjeringen foreslår å styrke det kommunale barne-

vernet med ytterligere 205 mill. kroner i 2013. 

Kommunene skal kunne søke om midler til stilling-

er, kompetanse- og samhandlingstiltak. Fylkes-

mannsembetene behandler søknadene fra kommune-

ne. Sammen med satsingen fra 2011 og 2012 vil til 

sammen om lag 500 mill. kroner være øremerket det 

kommunale barnevernet i 2013. 
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Fellesinntekter og fellesutgifter 

Skatt på inntekt og formue 

Regjeringen har oppjustert skatteanslaget for 2012 

med 2,6 mrd, og anslår at økningen i 2013 fra det 

nye nivået blir 5,4 % målt pr innbygger. Ved å legge 

samme beregningsmåte til grunn for Oppdal, får vi 

et skatteanslag på 132,1 mill. 

 

Eiendomsskatt 

Det er gjennomført generell omtaksering, og de nye 

takstene ble brukt ved skatteutskrivingen i 2012. 

Skatten for 2013 skal skrives ut med samme bunn-

fradrag og samme promillesatser: 

 

Bebygde bolig- og fritidseiendommer 2,2  

Ubebygde eiendommer 2  

Øvrige eiendommer 7  

 

Det er budsjettert med en inntekt på 20,65 mill. 

Anslaget innebærer en økning på rundt 0,65 mill 

fordi nye bygninger kommer til, og fordi maksi-

mumsverdiene for eiendomsskatt på kraftanlegg 

heves.   

En del av eiendomsskatteinntektene blir avsatt til 

infrastrukturfondet, som blant annet brukes til å   

finansiere noen av ekstrautgiftene Oppdal har som 

vertskommune for et økende antall fritidsinnbygge-

re. I budsjettforslaget er 4,12 mill. planlagt finansiert 

over fondet, samtidig som 4,51 mill. avsettes. 

 

Rammetilskudd fra staten 

I følge KS sine anslag etter at statsbudsjettet ble lagt 

frem vil Oppdal motta 193,2 mill i 2013. De viktigs-

te forutsetningene for at dette blir det faktiske 

beløpet, er at regjeringens skatteprognoser slår til 

både for Oppdal og for landet som helhet, og at 

Oppdal får samme befolkningsvekst andre halvår 

2012 som landet som for øvrig.  Beløpet inkluderer 

1,0 mill i skjønnsmidler. 

 

Salg av konsesjonskraft 

Kraftverkseieren er pålagt å levere en andel av 

produksjonen til kommunene som er berørt av en 

regulering eller utbygging. Prisen kommunene må 

betale for denne kraften, - konsesjonskraftprisen, - 

skal reflektere selvkost, og blir fastlagt på basis av et 

representativt utvalg av kraftprodusenters selvkost.  

For 2012 er den satt til 10,79 øre/KWh. 

Inklusiv den nye konsesjonen for Elgsjø/Marsjø 

disponerer kommunen en konsesjonskraftmengde på 

18.268 MWh, fra til sammen 17 ulike kraftverk. Av 

dette blir 14.948 MWh solgt gjennom kommunens 

kraftavtale, hvor salgsprisen blir fastsatt for ett år om 

gangen for den mengden som tilsvarer kommunens 

kjøp av kraft til eget forbruk (ca 10.000 MWh). Den 

samme prisen skal gjelde for kommunens kjøp til 

eget forbruk. Dermed minimeres kommunens risiko 

i forhold til svingninger i kraftprisene. For den 

overskytende mengden (ca 5.000 MWh) får kom-

munen betalt etter spotpris.  I tillegg til dette har vi 

finansielle gjenkjøpsavtaler med konsesjonærene for 

de resterende 3.320 MWh. 

I budsjettforutsetningene legges det til grunn at 

vi oppnår en gjennomsnittlig salgspris på 28,0 

øre/kWh. Det er kalkulert med en konsesjonskraft-

pris på 11,0 øre/KWh. Med disse forutsetningene vil 

nettoinntekten bli 2,98 mill. 

 

Konsesjonsavgift 

Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommu-

ner for de skader og ulemper som følge av utbygging 

av vannfall og vannregulering. Det er meningen at 

avgiftene skal gi kommunene en andel av den 

verdiskapningen som utbyggingen gir. 

Avgiftssatsen fastsettes i konsesjonsvilkårene, og 

indeksjusteres automatisk ved første årsskifte 5 år 

etter at konsesjonen ble gitt og deretter hvert 5. år. 

Den ble sist indeksjustert med virkning fra 2009. 

Konsesjonsavgiftene skal avsettes til et fond som 

nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter 

avgjørelse i kommunestyret. I Oppdal benytter vi 

næringsfondet til dette. Det er budsjettert med 2,8 

mill. 

 

Momskompensasjon for investeringer 

For å utjevne konkurranseforskjellene mellom privat 

og kommunal tjenesteyting får kommunene som 

hovedregel kompensert sine momsutgifter. Til og 

med 2013 skal all momskompensasjon inntektsføres 

i driftsregnskapet. Etter den tid skal kompensasjonen 

knyttet til investeringer føres i investeringsdelen. 

I budsjettet har det blitt kalkulert hvor store 

momsutgifter som kan påregnes for hvert enkelt 

investeringsprosjekt, og den samlede summen er ført 

opp som en inntekt i driftsregnskapet. Summen føres 

opp som overføringsutgift fra drifts- til investerings-

budsjettet. Dette dreier seg om 6,9 mill. Dermed 

kjøres ikke pengene inn i driften. 
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Kompensasjon for kapitalutgifter til grunnskole-

reformen 

Kommunene får kompensasjon for sine normerte 

investeringskostnader som følge av grunnskolere-

formen gjennom særskilte årlige tilskudd. Beløpet 

beregnes som et 20 års serielån for bygg, og 10 års 

serielån for inventar, med årlige justeringer av 

renten for den beregnede investeringskostnaden som 

er utløst som følge av nye klasser. Oppdal fikk 

godkjent et investeringsbeløp på 8,23 mill. Det 

benyttes en rentefot på 1,95 % i tråd med hva som er 

opplyst i forslaget til statsbudsjett, noe som gir en 

kompensasjon på kr 407.000,- 

 

Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg 

For utbyggingen som skjedde i det tidsrom da 

handlingsplanen for eldreomsorg var aktiv i 1998-

2003, blir det gitt årlig rentekompensasjon. Tilskud-

det er beregnet på basis av rente- og avdragutgifter 

for lån på inntil kr 455.000,- pr sykehjemsplass og 

inntil kr 565.000,- pr omsorgsbolig. For kommuner 

som ikke har husbanklån, blir tilskuddet sjablong-

messig utregnet på basis av hva et husbanklån hadde 

kostet.  Oppdal er berettiget til tilskudd for 60 

sykehjemsplasser og 14 omsorgsboliger, med et 

stipulert lån på til sammen 35,2 mill.  

I kalkulasjonen er det forutsatt at husbankrenten 

vil ligge på 2,5 % i gjennomsnitt, noe som gir et 

tilskudd på kr 1.694.000,-. 

 

Rentekompensasjon for skolebygg  

Oppdal kommune har fra og med 2002 mottatt 

rentekompensasjon for investeringer i skolebygg.  

Kompensasjonen blir beregnet på basis av et stipu-

lert husbanklån med flytende rente, 5 års avdragsfri-

het og deretter 15 års nedbetalingstid.  

Oppdal sin første ramme på 17,663 mill ble an-

vendt ved renoveringen av ungdomsskolen i 2001.  

Gjennom en ny, men tilsvarende ordning har Oppdal 

fått utmålt en investeringsramme på 17,4 mill for 

perioden 2009-2016 som det vil bli gitt rentekom-

pensasjon for. Rammen ble brukt til Aune barnesko-

le. Under forutsetning av at Husbankrenten i gjen-

nomsnitt blir 2,5 %, er inntekten kalkulert til kr 

700.000,-. 

  

  Regnskap 

2008 

Regnskap 

2009 

Regnskap 

2010 

Regnskap 

2011 

Prognose 

2012 

Anslag 

2013 

Skatt på inntekt og formue 112 890 118 041 124 506 118 505 126 720 132 105 

Eiendomsskatt netto 11 366 13 954 16 302 15 200 20 000 20 650 

Rammetilskudd fra staten 86 030 109 070 115 725 167 757 186 090 193 180 

Konsesjonskraft netto 3 227 3 305 3 959 3 831 3 450 2 980 

Konsesjonsavgift 2 363 2 579 2 579 2 579 2 579 2 808 

Momskompensasjon 1 846 2 208 11 325 13 454 4 000 6 908 

Komp. kap.utgifter grunnskolereform 561 577 424 436 435 407 

Komp. kapitalutgifter eldreomsorg 2 682 2 282 1 800 1 826 1 853 1 694 

Komp. kapitalutgifter skolebygg 968 692 377 381 365 700 

Sum fellesinntekter. 1.000 kr 221 933 252 708 276 997 323 969 345 492 361 432 

Nominell endring -1,9 % 13,9 % 9,6 % 17,0 % 6,6 % 4,6 % 

- Kommunal deflator 6,4 % 3,9 % 3,4 % 3,9 % 3,2 % 3,3 % 

Realvekst -8,3 % 10,0 % 6,2 % 13,1 % 3,4 % 1,3 % 

 

Utviklingen for fellesinntektene er påvirket av 

system- og regelendringer. Når øremerkede tilskudd 

innlemmes i rammetilskuddet øker fellesinntektene, 

uten at handlingsrommet blir større av den grunn.. 

Når kommunen får nye oppgaver, - slik som ved 

samhandlingsreformen, - vil ikke de nye inntektene 

gi kommunen større spillerom. Momskompensasjon 

for investeringer er en inntekt som ikke kan kjøres 

inn i driften.  

Det gir derfor et bedre bilde av handlefriheten 

dersom fellesinntektene korrigeres for innlemming 

av øremerkede tilskudd, kompensasjon for nye 

oppgavepålegg og momskompensasjon for investe-

ringer. Justert for dette tyder anslagene på en real-

vekst på rundt 0,4 % neste år. 
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Fellesinntekter korrigert for nye oppgaver, systemendringer og momskompensasjon for investeringer

 Regnskap 

2010 

Regnskap 

2011 

Prognose 

2012 

Anslag 

2013 

Korrigert endring  5,2 % 4,6 % 7,1 % 3,7 % 

- Kommunal deflator 3,4 % 3,9 % 3,2 % 3,3 % 

= Realvekst 1,8 % 0,7 % 3,9 % 0,4 % 

 

 

Eksterne finansposter 

Renteutgifter 

Ved utgangen av 2012 vil kommunens lånegjeld 

summere seg til rundt 331 mill. og 352 mill ett år 

senere. Vi prøver å sikre oss mot ubehagelige 

overraskelser ved å ha mange lån med fast rente.  Nå 

er 67 % (230 mill) knyttet til fastrentebetingelser, og 

disse har en gjennomsnittsrente på 4,1 %.  

Det ser ut til at det lave rentenivået vil vedvare 

utover i 2013. 3 måneders pengemarkedsrente lå 

medio oktober 2012 på rundt 1,9 %, og styringsren-

ten har vært 1,5 % siden 15. mars 2012. De lange 

rentene er svært lave i historisk målestokk.   

I økonomiplanen ble det lagt til grunn en gjen-

nomsnittsrente på 4,0 %. Dette nedjusteres nå til 

3,65 %. I tillegg vil gjelden være en del lavere enn 

tidligere beregnet ved inngangen av året, ettersom vi 

vil utsette låneopptaket til BOAS, og benytte ubruk-

te lånemidler til å finansiere andre prosjekter i 2012.   

 

Renteinntekter  

I økonomiplanen var det forutsatt en innskuddsrente 

på 3,0 %. Selv om pengemarkedsrenten har gått ned 

i ettertid, oppjusteres forutsetningen til 3,3 %. Dette 

skyldes at vi har gjennomført anbudskonkurranse for 

banktjenester, noe som har gitt vesentlig bedre 

innskuddsbetingelser enn før.  

 

Aksjeutbytte 

Kommunen mottar aksjeutbytte fra to kraftselskap: 

 2010 2011 2012 

Oppdal Everk 6,0 mill 9,0 mill 2,5 mill 

TrønderEnergi 5,3 mill 5,4 mill 5,5 mill 

Sum 11,3 mill 14,4 mill 8,0 mill 

 

I økonomiplanen ble utbytteforventningene i 

2013 tallfestet til 8,0 mill, - det samme som vi 

mottar i 2012 -, noe som er fulgt opp i budsjettved-

taket. 

 

Avdragutgifter  

Basert på nedbetalingsplanen for kommunens lån 

skal 27,74 mill. betales i avdrag i 2013.  

I kommuneloven er det fastsatt en nedre ramme 

for størrelsen på de årlige avdragene, som sier at 

nedbetalingstiden på lånene må være kortere enn 

levetiden på anleggsmidlene. Vi ligger godt over den 

nedre grensen med det beløpet som er ført opp i 

budsjettet. 

 

 Regnskap 

2010   

Regnskap 

2011 

Prognose 

2012  

Anslag 

2013  

Renteutgifter -10 529 -12 339 -12 810 -12 450 

Renteinntekter 3 184 4 033 3 800 3 870 

Aksjeutbytte 11 270 14 486 8 036 8 000 

Avdragutgifter -20 561 -23 478 -26 113 -27 740 

Netto finansutgifter -16 688 -17 298 -27 087 -28 320 
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Interne finansieringsposter

Avsetninger til fond i driftsbudsjettet 

Næringsfondet - konsesjonsavgift 2 808 000 

Næringsfondet - bankrenter 360 000 

Infrastrukturfondet - eiendomsskatt 4 510 000 

Kapitalfondet - bankrenter 500 000 

Kapitalfondet - renter på egne lån 330 000 

Kapitalfondet - avdrag på egne lån 3 755 000 

VAR-fond - bankrenter 390 000 

Andre bundne fond - bankrenter 70 000 

Generelt disp.fond - driftsmidler 721 000 

Bundet driftsfond - bygg og eiendom 100 000 

Sum fondsavsetninger 13 544 000 

  

Budsjettet er saldert i balanse ved å redusere avset-

ningen til det generelle disposisjonsfondet med kr 

625.000,- i forhold til økonomiplanvedtaket. 

 

Bruk av fondsmidler i driftsbudsjettet 

Næringsfondet - tiltaksarbeid 2 487 000 

Næringsfondet - Blilyst:) 1 048 000 

Disp.fond PoF - bygdebøker 200 000 

Infrastrukturfondet - turløyper 441 000 

Infrastrukturfondet - legetjenester 200 000 

Infrastrukturfondet - brannvern 654 000 

Infrastrukturfondet - veger/parkering 325 000 

IA-fondet - inkluderende arbeidsliv 252 000 

VAR-fond - gebyrutjevning 2 643 000 

Bundne driftsfond - øremerkede midler 509 000 

Sum bruk av fond 8 759 000 

 

I 2012 har brannvesenet blitt finansiert med kr 

368.000,- av infrastrukturfondet. I 2013-budsjettet 

har dette blitt økt til kr 654.000,- for å finansiere 

utgiftsøkningen til Trøndelag Brann og Redning 

IKS. 

 

Motpost for avskrivninger 

VAR-området (vann, avløp og renovasjon) ført på 

kommunalteknikk sitt budsjettområde skal ivareta 

selvkostprinsippet; man har ikke lov til å ta gebyrer 

som gir inntekter ut over hva det koster å produsere 

tjenestene. En stor andel av kostnadene er knyttet til 

kapitalbinding og avskriving av anleggsmidler. 

Disse kostnadene er kalkulatoriske, - de føres på 

VAR-området selv om det ikke er knyttet noen 

direkte utbetaling til dem. I budsjettsystemet til 

kommunene må de nulles ut igjen gjennom en 

motpost som fremstår som en intern inntekt. De 

kalkulatoriske kostnadene for VAR-sektoren er 

beregnet til kr 5 666.000,-. Det er brukt en rentesats 

på 2,57 %.   

 

Overføring til investeringsbudsjettet 

I tråd med økonomiplanforutsetningene blir moms-

kompensasjonen for investeringsutgifter i sin helhet 

brukt til å delfinansiere prosjektene. Ettersom 

inntekten fremdeles skal føres i driftsbudsjettet, må 

midlene utgiftsføres som en intern overføring. 

Inntektsposten er anslått til kr 6.908.000,-.  

 

Organisatoriske endringer 

Sammenslåing av hjemmetjenestene og opplæ-

ring & bolig til èn enhet 

De hjemmebaserte omsorgstilbudene vil fra årsskif-

tet bli organisert som én enhet. Grunnlagsutredning-

en for én enhet ble lagt inn i forutsetningene i vedtatt 

handlingsplan 2013 -2016. Samordningsbehovet for 

omsorgstjenestene løses best ved å fjerne enhetsbar-

rierene. Det er etablert en arbeidsgruppe som står for 

gjennomføringen av endelig ledelses- og organisa-

sjonsstruktur der tjenester, kompetanse og ansatte 

fordeles i arbeidslag tilpasset brukernes behov. 

Tillitsvalgte og ansatte medvirker aktivt i proses-

sen i å finne gode og formålstjenelige løsninger for 

tjenesteytingen og brukerne. Viktige prinsipp som 

etterstrebes i den nye organisasjonen er kontinuitet, 

stabilitet og nærhet i forhold til brukerne og rett 

kompetanse på rett plass. 

Organisasjons- og ledelsesstruktur ferdigstilles i 

grove trekk ved årsskiftet, men det presiseres at det 

vil være rom for justeringer. Tjenesten organiseres i 

7 arbeidslag med enhetsleder og 7 mellomledere. 

Ledelsen blir samlokalisert når nye BOAS står 

ferdig. I løpet med å utvikle den nye organisasjonen 

er det bevisst satt av god tid til felles kompetanseut-

vikling, erfaringsutveksling, læring og evaluering 

underveis i prosessen. 

    

Grendeskolene blir to i stedet for fire enheter 

Kommunestyret har vedtatt at Drivdalen og Vollan 

skal organiseres som felles enhet, og at det samme 

skal skje med Lønset og Midtbygda.  

For å finne ut hvordan vedtaket best kunne iverk-

settes, satte rådmannen ned en arbeidsgruppe. 

Gruppas konklusjoner danner grunnlag for hvordan 

omorganiseringen vil bli løst: 
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 Hver av de to nye enhetene skal ledes av en 

rektor i 100 % stilling. Rektoren får også ansva-

ret for OASE-koordineringen og SFO-ledelsen. 

 For hver av de nye enhetene avsettes en sekre-

tærressurs på 40 %. 

 Hver skole skal ha en stedfortreder for rektor 

med 15 % stillingsressurs. 

Arbeidsgruppa betraktet det som en selvfølge at 

rektoren skal se på begge skoler som likeverdige og 

lede deretter. For å ivareta hverdagsdriften ble det 

ansett som nødvendig å ha en stedfortreder på hver 

skole. Selv om rektoren får myndighet til å flytte 

budsjettmidler mellom skolene, ble det poengtert at 

dette må gjøres på en balansert måte slik at alle 

skolenes behov blir ivaretatt. Gruppa mente at den 

nye organiseringen vil kunne skape et større peda-

gogisk handlingsrom, men var også bevisst på at det 

er utfordringer knyttet til å ha to skoler som er 

organisert som en enhet.  

Gruppa pekte på at felles enheter gir et effektivi-

seringspotensial. På samme måte som arbeidsgruppa 

legger rådmannen til grunn at gevinster utover de 

250.000,- som er tatt ut i budsjettforslaget skal 

komme elevene til gode. 

De fire grendeskolene har så langt hatt ansvar og 

ressurser for drift og vedlikehold av byggene og 

anleggene sine. I forbindelse med omorganiseringen 

har rådmannen anbefalt at ansvaret overføres til 

bygg og eiendom. Dette er fulgt opp i budsjettvedta-

ket. 

 

Åpen barnehage  

Ansvaret for åpen barnehage har hittil vært plassert 

hos enheten for kommunale barnehager. Etterspørse-

len etter tilbudet er sterkt redusert. Tjenestene blir 

gitt i lokalene til helsestasjonen, og blir sett på som 

et viktig ledd i lavterskeltilbudene for de målgrup-

pene som helse og familie ønsker å nå. Derfor er det 

ønskelig å opprettholde tilbudet til tross for synken-

de etterspørsel.  

Som en konsekvens av at tilbudet nå blir spisset 

mot målgruppene for lavterskeltilbud, ønsker råd-

mannen å flytte ansvar og penger fra kommunale 

barnehager til helse og familie. Dette er fulgt opp i 

budsjettvedtaket. 

 

 

 

 
 

Tilskuddssatser for private barnehager

Tilskudd til private barnehager skal beregnes ut i fra 

gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader pr 

heltidsplass i de kommunale barnehagene.  

For 2010-kullet vil det bli gitt småbarnstilskudd 

frem til høsten, og deretter tilskudd etter storbarns-

sats.  Fra 1. august heves minimumsnivået fra 92 % 

til 94 % av satsene. Barnehagenes inntektstap på 

grunn av søskenmoderasjon vil bli kompensert 

gjennom en egen ordning. Satsene for åpen barneha-

ge vil i 2013 følge de nasjonale satsene. 

 

   
Små barn Store barn 

X Anslått antall kommunale heltidsplasser i 2013 31,55 62,26 

Kostnadskalkyle for 2013: 

   1.A   Korrigerte lønnskostnader 5 424 395 5 947 605 

1.B   Andre variable kostnader ex mva 228 481 250 519 

1.C   Faste kostnader ex mva 87 290 95 710 

1.D   Lønnsreserve og andel felleskostnader 264 029 289 496 

1.E   Bygningsmessige driftskostnader ex mva 384 046 421 089 

1.F   Påslag for administrasjon (4 % av 1.A-1.E) 255 530 280 177 

1 Sum kostnader drift 6 643 771 7 284 597 

2.A Beregnet foreldrebetaling 808 541 1 583 792 

2.B Beregnede kostpenger 86 753 171 218 

2.C Andre inntekter   33 867 37 133 

2 Sum inntekter drift 929 161 1 792 143 

Y=1-2 Offentlig finansiering drift 5 714 610 5 492 454 

Z   Kapitalkostnader   123 089 242 932 

     =Y/X Tilskuddssats drift 181 148 88 216 

=Z/X Tilskuddssats kapital 3 902 3 902 

 
Sum tilskuddssats pr heltidsplass 185 050 92 118 
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Investeringsbudsjettet

Investeringsprogrammet omfatter 20 prosjekter, med 

en samlet utgift på 46,19 mill. I forhold til økonomi-

planen er det vedtatt følgende endringer: 

 Restbevilgningen til BOAS tas inn med 20,95 

mill i henhold til eget kommunestyrevedtak 

 Kostnadsrammen for istandsetting av avlast-

ningsleiligheter i det gamle barnehagebygget i 

Sildrevegen økes fra 0,6 mill til 1,5 mill, og 

restbevilgningen på 0,9 mill tas inn i 2013-

budsjettet. 

 Prosjektansvaret for gravplassutvidelser overla-

tes til Kirkelig Fellesråd. Dermed vil moms-

kompensasjonen tilfalle Fellesrådet og ikke 

kommunen. Bevilgningen nedjusteres i forhold 

til dette. 

 Kostnadsrammen for anskaffelse av elektronis-

ke verktøy for politikere nedjusteres fra 1 mill 

til 0,8 mill. Det blir lagt frem egen kommu-

nestyresak om prosjektet. 

 På grunn av utfordringer med grunnerverv 

utsettes etappe II av prosjektet med avløpsled-

ningen fra renseanlegget til Oppdal sentrum.  

 Vann- og avløpsprosjektet for Stakksenget 

utsettes ett år for å få mer realistiske fremdrifts-

plan på kommunens vann- og avløpsprosjekter. 

 

 

Anlegg Utgift 

Bruk av 

infrastruk-

turfondet 

Lån av 

Kapital-

fondet 

Bruk av 

Kapital-

fondet 

Til-

skudd 

Moms-

kompen-

sasjon 

Eksterne 

lån 

Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 2 000 

 

1 640   360 

 Oppgradering kommunale veger 1 300 1 066 

 

  234 

 Klargjøring av nye industritomter 250 

 

250   

  Ski- og skiskytteranlegg Kåsen 200 200 

 

  

  Ny Vollan bro 1 500 1 230 

 

  270 

 Rehabiliteringstiltak ved grendeskolene 1 000 

 

820   180 

 Rehabilitering av idrettshallen 3 000 

 

2 460   540 

 Gravplassutvidelse 8 000 

 

1 330   

 

6 670 

Elektroniske verktøy for politikere 800 

 

640   160 

 Utbygging av BOAS 20 950 

  

4 353 3 613 4 984 8 000 

Istandsetting av avlastningsleiligheter 900 

 

860  -140 180 

 Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt 500 

  

  

 

500 

Diverse forsterkninger ledningsnett vann 500 

  

  

 

500 

Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann 500 

  

  

 

500 

Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 500 

  

  

 

500 

Nyanlegg Driva boligfelt nord, vann 500 

  

  

 

500 

Nyanlegg Driva boligfelt nord, avløp 500 

  

  

 

500 

Sanering kommunale veger, vann 520 

  

  

 

520 

Sanering kommunale veger, avløp 770 

  

  

 

770 

Nybygg avfallsmottak Oppdal Miljøstasjon 2 000 

  

  

 

2 000 

Sum 46 190 2 496 8 000 4 353 3 473 6 908 20 960 

 

Rehabilitering kommunale offentlige bygg   

Kr 2.000.000,- 

I økonomiplanen for 2013-2016 ligger prosjektet 

inne med 2,0 mill. i hvert av årene. Det har tidligere 

blitt bevilget til sammen 21 mill. Kommunestyret 

har tidligere presisert at bevilgningen også skal 

omfatte kommunalt eide boliger.  

Det er en forutsetning at midlene ikke skal an-

vendes til løpende vedlikehold, men til oppgrade-

ringen av standarden både som følge av tidligere 

mangelfullt vedlikehold og nye krav fra brukere og 

sentrale forskrifter. Midlene forutsettes anvendt på 

en planmessig og behovsrettet måte. 

Bevilgningen vil bli splittet i følgende delpro-

sjekter: 

 Brannvern - sikring av arkiv 

 ENØK-tiltak Høgmo barnehage, rådhuset og 

Oppdalshallen 

 Tekniske oppgraderinger ved helsesenteret 

 Bygningsmessige tilpasninger for helsesenteret, 

rådhuset og Sildrevegen 2b. 

Investeringen finansieres med lån av Kapitalfon-

det og momskompensasjon. 
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Oppgradering av kommunale veger 

Kr 1.300.000,- 

I økonomiplanen for 2013-2016 ligger prosjektet 

inne med 1,3 mill. i hvert av årene. Til sammen er 

det tidligere bevilget 7,9 mill. Det presiseres at 

bevilgningene skal brukes til prosjektrelaterte 

oppgraderinger, og ikke til løpende vedlikehold. 

Bevilgningen vil bli splittet i følgende delpro-

sjekter: 

 Nyasfaltering på kommunal veg i Vangslia, kr 

200.000,- 

 Nyasfaltering på kommunal veg i Stølen, kr 

150.000,- 

 Nyasfaltering Industrivegen sør, kr 100.000,- 

 Reasfaltering etter konkrete behovsvurderinger 

etter teleløsningsperioden, kr 850.000,- 

Investeringene finansieres med bruk av infra-

strukturfondet og momskompensasjon. 

 

Klargjøring av nye industritomter 

Kr 250.000,- 
For å ha disponible midler for klargjøring av nye 

industritomter når det dukker opp konkrete behov, 

settes det av budsjettmidler på samme måte som 

tidligere.  

Investeringen finansieres med lån av Kapitalfon-

det. 

 

Ski- og skytteranlegg Kåsen 

Kr 200.000,- 

Bevilgningen kommer i tillegg til 1,5 mill over 

2011-budsjettet og 1,5 mill over 2012-budsjettet. 

Oppdal idrettslag har igangsatt arbeid med ski- og 

skiskytteranlegg i Kåsen. Oppdal kommune har 

bidratt i planlegging og opparbeiding. Det er utar-

beidet en plan for opparbeiding av anlegget, som 

består av løypenett der deler skal asfalteres, skytean-

legg med inntil 30 skiver, lysanlegg og anlegg for 

produksjon av kunstsnø. Videre er bygg for sekreta-

riat/tidtaking planlagt. Samlet kostnadsanslag er 9 

mill eks. mva. Planlagt finansiering er at kostnadene 

deles likt mellom spillemidler, idrettslag/sponsorer 

og Oppdal kommune.  

Kostnadene finansieres med bruk av infrastruk-

turfondet. 

 

Ny Vollan bru 

Kr 1.500.000,- 

Prosjektet ligger inne med 3,0 mill over 2011-

budsjettet og 0,53 mill over 2012-budsjettet, men er 

ennå ikke iverksatt. Dette skyldes at anbudet var 

høyere enn avsatte midler, og da kommunestyret 

behandlet saken var det angitt et resterende bevilg-

ningsbehov på 1,5 mill. Etter planen skal broen 

bygges med 5 meters bredde inklusive fortau. 

Bevilgningen finansieres med bruk av infrastruk-

turfondet og momskompensasjon. 

 

Rehabiliteringstiltak ved grendeskolene 

Kr 1.000.000,- 

Bevilgningen kommer i tillegg til 1 mill over 2012-

budsjettet. Ut fra rektorenes behovsvurderinger 

fordeles midlene på denne måten: 

 2012 2013 

Vollan 150 000 500 000 

Drivdalen 350 000 175 000 

Midtbygda 150 000 175 000 

Lønset 350 000 150 000 

 

Prosjektene finansieres med lån av Kapitalfondet og 

momskompensasjon. 

 

Rehabilitering av idrettshallen 

Kr 3.000.000,- 

Eksisterende varme- og ventilasjonsanlegg er etter 

lang tids bruk utslitt og i dårlig forfatning. I tillegg 

er det behov for en generell oppgradering av byggets 

standard. 

Investeringen finansieres med lån i Kapitalfondet 

og momskompensasjon. 

 

Gravplassutvidelse 

Kr 8.000.000,- 

Oppdal og Lønset kirkegårder skal utvides. Det er 

stipulert en kostnad på kr 10.000,- pr grav. I økono-

miplanen ligger prosjektet inne med 9,8 mill, hvor 

1,764 mill var finansiert med momskompensasjon. 

Det foreslås nå at prosjektet gjennomføres i regi av 

Kirkelig Fellesråd i stedet for kommunen, og der-

med vil momskompensasjonen tilfalle fellesrådet. 

Den kommunale bevilgningen reduseres som følge 

av dette til 8,0 mill.   

Investeringen finansieres med lån i Kapitalfondet 

og eksternt lån. 

 

Elektroniske verktøy for politikere 

Kr 800.000,- 

Det legges til grunn at prosjektet gir en årlig effekti-

viseringsgevinst på kr 100.000. Det vil bli lagt frem 

en egen kommunestyresak med mer detaljert beskri-

velse av prosjektomfanget og kostnadsoverslaget. 

Investeringen finansieres med lån av Kapitalfon-

det og momskompensasjon 

 

Utbygging BOAS 

Kr 20.950.000,- 

I 2011-budsjettet ble det avsatt 2 mill. til forprosjekt, 

og i 2012-budsjettet ytterligere 43,3 mill til utbyg-

gingen. Anbudskonkurransen viste at kostnadsover-

slaget ikke holdt, og i juni 2012 vedtok kommune-

styret at kostnadsrammen skulle økes med 20,95 

mill og settes til 66,25 mill. I samme sak ble en 

revidert finansieringsplan fastsatt, og det ble bestemt 

at tilleggsbevilgningen skulle tas over 2013-

budsjettet. 

Det ble opprinnelig lagt til grunn at prosjektet 

skulle være ferdigstilt på nyåret i 2013. Prosjektet 
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har vist seg å ta noe lengre tid, og det tas nå sikte på 

at bygget skal tas i bruk 1. desember 2013.  

Restbevilgningen finansieres med bruk av Kapi-

talfondet, tilskudd, momskompensasjon og låneopp-

tak. 

 

Istandsetting av avlastningsleiligheter 

Kr 900.000,- 

Prosjektet ble tatt inn over 2012-budsjettet med kr 

600.000,-. Planen var å ominnrede den gamle 

barnehagen i Sildrevegen til avlastningsleiligheter 

for funksjonshemmede. Leiligheten i Skogly vest 

som nå brukes til formålet skulle selges. Under 

detaljplanleggingen og anbudskonkurransen ble det 

avdekket at de byggtekniske kravene for de nye 

avlastningsleielighetene medfører større tiltak en 

antatt. Prosjektkostnaden er nå kalkulert til 1,5 mill. 

Samtidig er det avdekket at vi ikke får tilskudd fra 

Husbanken til dette prosjektet. Selv om kostnadsøk-

ningen ikke gjør dette til et så gunstig prosjekt som 

før, blir prosjektet likevel gjennomført.  

Det resterende bevilgningsbehovet finansieres 

med lån av Kapitalfondet og momskompensasjon. 

Samtidig annulleres den planlagte tilskuddsfinansie-

ringen.  

 

Utvikling miljøstasjoner/returpunkt 

Kr 500.000,- 

Avfallsordningen utvikles fortløpende, og dette 

nødvendiggjør utstyrs- og mottakstilpasninger på 

Oppdal miljøstasjon og returpunkt. Etter 10 års drift 

må gammelt utstyr fornyes.   

Kostnadene finansieres med låneopptak som vil 

inngå i beregningsgrunnlaget for renovasjonsgeby-

rene. 

 

Diverse forsterkninger ledningsnett vann 

Kr 500.000,- 

Tiltaket omfatter eliminering av flaskehalser og 

oppgradering av vannkummer for å øke funksjons-

dyktighet og leveringssikkerhet både i normal drift, i 

tilfelle brudd på vitale ledninger og i tilfelle brannut-

tak.  

Kostnadene finansieres med låneopptak, som vil 

inngå i beregningsgrunnlaget for vanngebyrene.  

 

Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann 

Kr 500.000,- 

Lekkasjer på gamle private stikkledninger represen-

terer over 90 % av lekkasjeandelen ved Oppdal 

Sentrum Vannverk. På kommunalt nett er lekkasjene 

særlig utbredt på gamle ledninger med blyskjøter, og 

denne delen av nettet representerer en risiko for 

forsyningssikkerheten. Vi har en kontinuerlig 

lekkasjeutvikling over tid. Større lekkasjer, som bl.a. 

avsløres ved hjelp av driftskontrollanlegget, utbedres 

rutinemessig.   

Kostnadene finansieres med låneopptak, som vil 

inngå i beregningsgrunnlaget for vanngebyrene.  

Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 

Kr 500.000,- 

Tiltaket omfatter eliminering av strekk med dårlig 

kvalitet, og for å bedre sikkerhet i forhold til oppstu-

ving i kommunalt nett og faren for tilbakeslag i 

private bygg.  

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil 

inngå i beregningsgrunnlaget for avløpsgebyrene.  

 

Nyanlegg Driva boligfelt nord, vann kr 500.000 

og avløp kr 500.000,- 

Tiltaket omfatter forsterkning av vannforsyningen til 

boligfeltet, og opprydding av avløpssituasjonen i 

området nord for boligfeltet ved å legge til rette for 

sanering av private avløpsanlegg. Avløpsledningen 

legges fram til avløpspumpestasjonen på Driva, og 

legger også til rette for tilkobling av nye boligtom-

ter. 

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil 

inngå i beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsge-

byrene. 

 

Sanering av kommunale veger, vann kr 520.000 

og avløp kr 770.000,- 

Det skal legges ny vannledning på strekningen 

Seljevegen og Elgfaret. Gammelt fellesanlegg for 

avløp blir erstattet med nytt separatsystem.  Der det 

er nødvendig gis det pålegg om utskifting av private 

stikkledninger. 

Kostnadene finansieres med låneopptak, og vil 

inngå i beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsge-

byrene. 

 
Nybygg avfallsmottak Oppdal Miljøstasjon, kr 

2.000.000,- 

Det er behov for å utvikle avfallsmottaket slik at 

brukerne lettere kan sortere avfallet. Et kombinert 

mottaks- og lagerbygg vil også minske behovet for 

interntransport og mellomlagring andre steder på 

miljøstasjonen.  

Kostnadene finansieres med låneopptak, vil inn-

gå i beregningsgrunnlaget for renovasjonsgebyrene. 

 

 

Andre poster i investeringsbudsjettet 
 

Videreutlånsmidler fra Husbanken 

Midlene er knyttet til toppfinansiering for 

kjøp/bygging av bolig. De siste årene har det blitt 

tatt opp 5 mill, og samme beløpet er ført opp for 

2013. 

 

Egenkapitalinnskudd i KLP 

KLP har gitt beskjed om at det også i 2013 vil bli 

innkalt egenkapitaltilskudd fra eierne tilsvarende 

0,6 % av pensjonsgrunnlaget. Dette tilsvarer ca kr 

900.000,-. Beløpet er ført opp i investeringsbudsjet-

tet med finansiering gjennom bruk av Kapitalfondet.
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Tjenesteområde stab og støtte 

Tjenesteområde omfatter:  

 Rådmann og rådmannens stab 

 Lønn, personal og økonomi  

 IKT 

 Post, arkiv og sekretariat 

 Servicetorget 

 Utvikling og næring 

 Ordning for hovedtillitsvalgt og hovedverne-

ombud 

 Overformynderi. 

 

Fokusområde livskvalitet 

Utfordringer og tiltak: Det planlegges arbeid med 

følgende prosjekt hva gjelder stedsutvikling: 

 Som oppfølging av gjennomført arbeid med 

arkitektkonkurransen og næringsforeningens ar-

beid med masterplan, vil det bli fremmet sak for 

kommunestyret der spørsmålet om endring av 

reguleringsplanen og kommunedelplanen for 

Oppdal sentrum vil bli lagt fram.  

Fokusområde brukere  

Utfordringer og tiltak: Utfordringene i kommunen 

krever fokus på omstilling og fornying. Det planleg-

ges arbeid med følgende fornyings- og omstillings-

prosjekt i 2013: 

 Sammenslåing av enhetene opplæring og bolig 

og hjemmetjenestene 

 Samhandlingsreformen (Inkludert implemente-

ring av ny folkehelselov som ansvarliggjør alle 

tjenesteområdene) 

 Tverrfaglig samarbeid på tvers av enheter for å 

løse bestemte tjenester 

 Papirløse politiske møter - innføring av nettbrett 

 

Andre sektorovergripende tiltak: 

 Videreutvikling av resultatledelse med særskilt 

fokus på oppfølging av resultater i alle ledd i 

organisasjonen. 

 Innføring av nytt kvalitetsstyring/sikringssystem 

skal gi gode forutsetninger for god intern kont-

roll. En helhetlig styringsdokumentasjon og ru-

tiner/prosedyrer/planer skal dekke rådmannens 

behov for å sikre at kommunens enhetsledere og 

ansatte håndterer saksbehandling og tjeneste-

yting i samsvar med regelverk og vedtak. 

 Servicetorget vil videreutvikle kommunens 

hjemmeside og internettbaserte tjenester. De vil 

også være en pådriver for at ansatte skal bruke 

intranettet mer aktivt.  

 Det er behov for en utredning av datasikkerhe-

ten i Oppdal kommune. 

 En overordnet ROS-analyse for kommunen ble 

vedtatt i 2011. Denne viser at det er behov for å 

utarbeide ROS-analyse for brann- og redning 

som planlegges ferdigstilt i mars 2013. Denne 

analysen vil være et grunnlag for å se på sam-

handling og dimensjonering av beredskapen i 

Oppdal. 

 Det vil også være behov for å gå gjennom 

overordnet kriseplan og å revidere beredskaps-

planer iht særlovene. 

 

Fokusområde medarbeidere  

Utfordringer og tiltak: Stab og støtte vil fortsette 

arbeide for å stå fram mer som en helhetlig støttetje-

neste. Det betyr bl.a. konkret at mål, utfordringer, 

tiltak og resultat som berører flere tas opp samlet.  

Dette har betydning for den enkelte medarbeider, 

men også for brukerne av støttetjenestene. Samtidig 

ønsker tjenesten å være proaktiv i støtte og tjeneste-

yting overfor enhetene.  

Fokusområde økonomi  

Utfordringer og tiltak: Stab og støtte har fått 

utvidet sine oppgaver de senere åra ved at enheten 

bl.a. har fått personal-, lønns- og regnskapsarbeidet, 

samt serving av IKT for to selskap, Oppdal kultur-

hus og Oppdal distriktsmedisinske senter. Enheten 

har ikke økt sine ressurser ift. oppgaveutvidelse, 

men derimot redusert sine rammer. For å illustrere 

dette så var netto driftsutgift til administrasjon og 

styring i % av totale netto driftsutgifter i 2008 

10,2 %, i 2010 9,2 %, 2011 8,9 %. Målet for 2013 er 

8,8 %. Dette innebærer en vesentlig effektivisering. 

Økt bruk av IKT er en viktig målsetting som gir 

effektivisering på mange områder, men medfører 

økte kostnader på andre. Økte kostnader er knyttet til 

robust infrastruktur, oppgradering av system og til 

lisenser for tilgang til kommunens nettverk og felles 

løsninger. IKT er verktøy som brukes i alle sam-

menhenger og der det stilles stadig større krav til 

datasikkerhet. 
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Organisasjonssjef Ingrid Lien 

Nøkkeltall for støttetjenesten 

 
2010 2011 

Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 20 240 20 759 20 798 20 604 

Fast ansatte  37 36 36 33 

Faste årsverk  27,07 26,63 26,11 25,47 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall lønns- og trekkoppgaver 1 424 1 478 1 478 1 500 

Antall behandlede politiske saker 350 411 350 350 

Databrukere administrasjonsnett 750 800 800 800 

Databrukere lærer/elevnett 1 050 1 128 1 128 1 128 

Besøk pr mnd på hjemmeside  11 391 11 909 12 000 12 000 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Høg kompetanse og god service 

 God stabilitet blant personalet 

 Gode og stabile fagsystem 

 Målretta kompetanseoppbygging 

 Ta i bruk kvalitetssikringssyste-

met  

 Proaktiv i forhold til å yte tjenes-

ter til enhetene 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Jobbe som ett lag 

 Bruke intranett 

 Utvikle et kvalitetssikringssystem 

 Sikker IKT-infrastruktur 

 Inndraging av ressurser 

 Manglende internkontroll 

 

 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 20 798 

IKA Trøndelag - økning grunnbeløp 10 

Elektroniske verktøy for politikere -100 

Ramme i økonomiplanen 20 708 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 577 

Økning i pensjonskostnadene 87 

Effektiviseringstiltak -768 

Budsjettramme 2013 20 604 

 
Målekart for stab og støtte 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

PAS, IKT, lønn, personal og økonomi:         

Informasjon   4,7 4,5 4,8 

Tilgjengelighet og respons   4,8 4,5 4,9 

Resultat for brukerne -Hjelp og støtte   5,0 4,6 5,0 

Servicetorget:         

Informasjon og service (bruker)   4,8 5,0 5,0 

Informasjon og service (inntrykk)   4,6 4,5 4,6 

De internettbaserte tjenestene (bruker)   4,6 4,0 4,6 

De internettbaserte tjenestene (inntrykk)   4,4 4,0 4,6 

Utviklingsenheten:         

Utvikling av kommunesenteret   4,0 4,0 4,5 

Utvikling av tettsteder/boområder   4,0 4,0 4,0 

Næringsutvikling   4,0 4,5 4,5 

Ivaretaking av friluftsområder   4,8 4,5 4,8 

Leke- og aktivitetsområder   4,6 4,5 4,6 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Oppetid data    99,50 % 99,90 % 99,90 % 

Avvik i forhold til leveranse i Infoland   0 < 3 < 3 

Antall arbeidsgiverkontroller 17 15 18 18 

Faglig kvalitet         

Antall avvik ift.  Anskaffelsesforskriften   0 < 3 < 3 

Antall avvik ift.  internkontroll     < 3 < 3 

Revisjonsberetning Ren Ren Ren Ren 

Innbetalt restskatt 89,50 % 94,20 % 90 % 94 % 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,5 4,5 4,6 

Innhold i arbeidet   4,9 4,5 4,9 

Fysiske arbeidsforhold   4 4,5 4,6 

Samarbeid med kollegaer   5,1 4,5 5,1 

Mobbing, diskriminering   5 5,5 5,5 

Nærmeste leder   4,5 4,5 4,5 

Overordnet ledelse   4 4,5 4,5 

Faglig og personlig utvikling   4 4,5 5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,6 4,5 5,0 

Helhetsvurdering   4,6 4,6 4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,8 % 3,7 % 3,5 % 2,8 % 

Langtidsfravær 6,5 % 1,9 % 3,2 % 2,4 % 

Korttidsfravær 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50 % 1 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 6,7 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Netto driftsutgift til adm. og styring i % av totale utgifter 9,2 % 8,9 % 9,1 % 8,8 % 

 

Tjenesteområde Plan og forvaltning 
 

Tjenesteområdet omfatter: 

 Plan, byggesak og oppmåling 

 Landbruk 

 Miljø 

 Helse, inkludert miljøretta helsevern, legetjenes-

te og folkehelsearbeidet  

 Oppvekst 

 Kultur 

 Brann og redning, overført til Trøndelag Brann 

og Redningstjeneste IKS 

 

Fokusområde livskvalitet  

Utfordringer og tiltak: Enheten skal i 2013 ha stort 

fokus på folkehelsearbeid. Det skal gjennom 2 

prosjekter utredes strategier for implementering av 

folkehelsearbeid i hele kommunen. Det skal videre-

utvikles samhandling innen samhandlingsreformens 

virkeområder på flere nivåer.  Det er fortsatt stor 

uforutsigbarhet knyttet til økonomiske konsekvenser 

av samhandlingsreformen. Flere tjenesteområder i 

enheten vil være viktige bidragsytere for å oppnå 

den ønskede stedsutviklingen. Dette vil i hovedsak 

skje gjennom løpende saksbehandling, eksempelvis 

innen tjenesteområdene plan, byggesak og oppmå-

ling, miljø og landbruk. Det vil være viktig å følge 

opp resultatene fra innbyggerundersøkelsen med 

tanke på å utvikle kommunen til et best mulig sted å 

bo.  

 

Fokusområde brukere 

Utfordringer og tiltak: En av hovedutfordringene for 

enheten i 2013 vil være å etablere en god dialog med 

byggebransjen med sikte på å avklare forventninger 

til byggesaksbehandlingen, men også signalisere 

forventninger til næringen. Dette vil være avgjøren-

de for å få til en effektiv og rasjonell byggesaksbe-

handling og sikre verdiskaping innen bransjen. En 

annen utfordring er at enheten møter stadig mer 

ressurssterke og krevende brukere, der mange saker 

ender opp som klagesaker uansett utfall. Dette setter 

store krav til enhetens fagkompetanse innen de ulike 

tjenesteområdene. I en slik situasjon er det også 

viktig å ha fokus på å møte brukerne med høflighet 

og respekt for å sikre enheten et godt omdømme. 

Dette gjelder alle fagområdene. Enheten legger også 

i 2013 opp til å bli målt på saksbehandlingstid og 

faglig kvalitet. Resultatene fra brukerundersøkelsene 

som blir gjennomført i løpet av 2012 vil gi et svar på 

brukernes tilfredshet med tjenestene. Undersøkelse-

ne må analyseres, og om nødvendig følges opp med 

konkrete tiltak.   

 

Fokusområde medarbeidere 

Utfordringer og tiltak: I en utfordrende hverdag med 

høyt arbeidspress er det viktig å ha fokus på et godt 

arbeidsmiljø. Enhetsleder gjennomfører årlig medar-
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beidersamtaler med hver ansatt. Arbeidsmiljø er et 

viktig tema i disse samtalene. Mange peker på at det 

viktig å gi medarbeiderne mulighet til å videreutvik-

le sin fagkompetanse, og helst øke bemanningen for 

å møte et økende arbeidspress.  Enheten er preget av 

god samarbeidsevne. Det er likevel behov for å 

bedre den interne informasjonsflyten i enheten, og 

mellom enheten og rådmannens utviklingsenhet. 

Nytt ventilasjonsanlegg har virket positivt på det 

fysiske arbeidsmiljøet. Det medarbeiderne peker på 

av større, uløste forhold er utskifting av vinduer. 

Vernerunde gjennomført i 2012 viser at det fortsatt 

er rom for forbedringer. Det samme gjør resultatene 

fra medarbeiderundersøkelsen.   

 

Fokusområde økonomi 

Utfordringer og tiltak: Med et bruttobudsjett på 

drøyt 69 mill er Plan og forvaltning den enheten som 

har det største budsjettet. Budsjetterte inntekter er på 

11,4 mill. Dette gir en netto budsjettramme på ca. 

57,7 mill. Budsjettet er for en stor del bundet opp i 

faste utgifter. De viktigste er overføring til private 

barnehager (27,7 mill), andre overføringer til barne-

hager (0,9 mill), overføring til Trøndelag Brann og 

Redningstjeneste IKS (7,2 mill). En betydelig 

usikkerhet i budsjettet er gebyrinntektene for tjenes-

teområdet plan, byggesak og oppmåling. Usikkerhe-

ten er knyttet til at man på forhånd ikke vet hvor 

mange plansaker, byggesaker og oppmålingsforret-

ninger som kommer til behandling. Budsjettet for 

2013 er dimensjonert for de oppgavene enheten skal 

ivareta, og målet er å unngå negativt budsjettavvik. 

Enheten har ikke funnet noen gode indikatorer for å 

måle kostnadseffektiv drift, jfr. målekartet.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder for plan og forvaltning 

Frøydis Lindstrøm 

 

 

 

Nøkkeltall for plan og forvaltning 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 19 552 39 290 56 132 57 668 

Fast ansatte  23 24 23 24 

Faste årsverk  17,82 17,92 16,72 18,12 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Driftstilskudd private barnehager  22,3 mill 25,4 mill 27,7 mill 

Antall behandlede byggesaker 352 429 340 350 

Antall sluttbehandlede plansaker 6 16 16 16 

Antall gjennomførte oppmålingssaker 272 205 200 200 

Antall saker BU-finansiering 17 20 18 18 

Alkoholloven - antall saker 57 84 105 100 

Utslippstillatelser - antall saker 77 62 70 75 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Høy og bred faglig kompetanse 

 Høy arbeidsmoral 

 God samarbeidsevne 

 Videreutvikle fagkunnskap 

 Bedre plan og styringsdokument 

 Beholde godt internt samhold 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Bedre intern informasjonsflyt 

 Bedre koordinering PoF og SU 

 Redusert saksbehandlingstid 

 Skape et godt omdømme 

 Møte større krav fra brukerne 

 Redusert bemanning 

 

 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 45 631 

Økt tilskudd til private barnehager 3 700 

Medfinansieringsansvar samh.reform 6 140 

Legevaktordning 550 

Utgiftsreduksjon enkeltvedtak -500 

Kompetanseheving deltidsreform 102 

MOT-kontingent 100 

Private omsorgsleiligheter -100 

Ramme i økonomiplanen 55 623 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 936 

Økt pensjonskostnad 60 

Medfinansieringsansvar samh.reform 28 

Tilskudd til private barnehager 1 060 

Effektiviseringstiltak -39 

Budsjettramme 2013 57 668  

 



Budsjett for 2013 
 

24 

 

Målekart for plan og forvaltning 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Byggesak - tiltakshaver 4,6 5,1 > 4,6 > 4,6 

Byggesak - bransje     > 4,6 > 4,0 

Produksjonstilskudd     > 4,6 > 4,6 

Utslippssaker     > 4,6 > 4,6 

Søknad om barnehageplass     > 4,6 > 4,6 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Saksbehandlingstid byggesak, enkle saker 11 uker 4 uker < 3 uker < 3 uker 

Saksbehandlingstid byggesak, ett-trinns behandling 8 uker 11 uker < 12 uker < 12 uker 

Saksbehandlingstid reg.planer 42 uker 32 uker < 36 uker < 36 uker 

Saksbehandlingstid oppmåling 9 uker 10 uker < 9 uker < 9 uker 

Saksbehandlingstid utslippssaker < 6 uker < 6 uker < 6 uker < 6 uker 

Saksbehandlingstid landbruk   < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid oppvekst   < 4 uker < 4 uker < 4uker 

Saksbehandlingstid helse   < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Saksbehandlingstid kultur   < 4 uker < 4 uker < 4 uker 

Faglig kvalitet         

Vedtak opphevet av klageorganet PBO 3 1 <5 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Landbruk   0 <5 < 5 

Vedtak opphevet av klageorg. Miljø   0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Oppvekst   0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Kultur   0 0 0 

Vedtak opphevet av klageorg. Helse   0 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e
 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,2 > 4,0 > 4,0 

Innhold i arbeidet   4,9 > 4,0 > 4,0 

Fysiske arbeidsforhold   3,8 > 3,5 > 3,5 

Samarbeid med kollegaer   4,9 > 4,5 > 4,5 

Mobbing, diskriminering   4,1 6 6 

Nærmeste leder   4 > 4,5 > 4,5 

Overordnet ledelse   3,4 > 4,5 > 4,5 

Faglig og personlig utvikling   4,2 > 4,0 > 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,4 > 5,0 > 5,0 

Helhetsvurdering   4,6 > 4,5 > 4,5 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 2,10 % 1,90 % < 1,8 % < 1,8 % 

Langtidsfravær 1,90 % 0,80 % < 1,4 % <1,4 % 

Korttidsfravær 0,40 % 1,10 % 0,40 % 0,40 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50 % 0 0 2 2 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 5,1 % 6,2 % 0,0 % 0,0 % 
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Tjenesteområde helse og omsorg 
 
Tjenesteområde omfatter: 

 Sykehjemsavdelinger, røntgen, dialyse, institusjonskjøkken 

 Heldøgns omsorgsbolig, hjemmesykepleie, boveiledning, 

hjemmehjelp, BPA (Brukerstyrt personlig assistent), dagtil-

bud/aktivisering, avlastning, aktivitetskontakt 

 Barneverntjenester, psykisk helsearbeid, pp-tjeneste, 

helsestasjon og skolehelsetjeneste inkl jordmortjeneste, 

medisinsk rehabilitering, flyktningetjeneste 

 

Fokusområde livskvalitet 

Utfordringer: 

 Skaffe til veie tilrettelagte boliger for funksjonshemmede 

 Skaffe til veie tilstrekkelig antall boliger for flyktninger 

 Utvikle kommunale tjenester for å møte utfordringer knyttet 

til samhandlingsreformen (inkludert implementering av ny 

folkehelselov som ansvarliggjør alle tjenesteområdene) 

 Utvikle tjenestetilbud etter prinsippet om rett kompetanse på 

rett plass ved sammenslåing av hjemmetjenesten og opplæ-

ring og bolig 

Tiltak  planlagt iverksatt 2013: 

 Forslag til tiltak i boligsosialhandlingsplan innarbeides i 

handlingsprogram 

 Iverksette samhandlingstiltak og rutiner beskrevet i 

boligsosial handlingsplan  

 Iverksette prosjekt for frisklivssentral 

 Videreutvikling av familiesentral som et tverrfaglig 

lavterskeltilbud 

 Oppstart bygging av BOAS og planlegging av hensiktsmes-

sig og effektiv drift 

 

Fokusområde brukere 

Utfordringer: 

 Endring av sammensetning av brukere i tjenestene for 

funksjonshemmede  

 Økende behov for avlastning 

 Behov for tjenester utenfor kontortid 

 Behov for tiltak knyttet til livsstilsendringer for utsatte 

grupper 

Tiltak planlagt i 2013: 

 Etablering av nytt avlastningstilbud i Sildreveien 

 Etablering av dagtilbud for demente 

 Kartlegging av overvekt hos barn og gravide 

 

Fokusområde medarbeidere 

Utfordringer: 

 Stabilt og kompetent personale 

 Stor grad av nærvær blant ansatte 

 Overtallighet i tjenestetilbud til funksjonshemmede 

 Barneverntjenesten har en marginal og sårbar bemannings-

situasjon 

Tiltak planlagt i 2013 

 Hensiktsmessig og effektiv bruk av personell i omsorgstje-

nestene 

 Iverksette tiltak mor ufrivillig deltid 

 Sammenslåing av to omsorgsenheter - Opplæring og bolig 

og hjemmetjenesten 

 Deltakelse i prosjekt "sammen om en bedre kommune" om 

bl.a. arbeidstidsordninger 

 

Fokusområde økonomi 

Utfordringer: 

 Økte kostnader til forbruksmateriell og kompetanse i 

helsetjenester til utskrivingsklare pasienter  

 Uforutsigbarhet når det gjelder økonomiske konsekvenser 

av samhandlingsreformen 

 Økonomiske utfordringer knyttet til finansiering av 

forebyggende tiltak 

 

Tiltak planlagt i 2013: 

 Prosjektbaserte tiltak til forebyggende arbeid 

 Streng budsjettkontroll 

 

Helse og familie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder  

Anne Kristin Loeng 

 
 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 22 118 23 156 20 427 20 687 

Fast ansatte  37 42 39 40 

Faste årsverk   28,1 30 28,3 29 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall henvendelser til med. rehab. 473 508 508 510 

Barn med oppfølging med. rehab 38 45 52 52 

Brukere av dagtilbud psyk helse 39 50 60 60 

Tjenestemottakere psyk. helse <18 år 30 35 40 40 

Flyktninger i integreringsperioden 42 51 73  

Flyktninger i introduksjonsprogram 29 20 32  

Tjenestemottakere i PP-tjenesten 193 174 175 175 

Antall meldinger til b.vernstjenesten 66 78 60 65 

Barn m/hjelpetiltak 73 92 90 92 

Barn med omsorgstiltak 15 13 12 12 

Antall nyfødte 75 82 65 70 

Tjenestemottakere psykisk helse 229 233 240 240 

Brukere m/ sakkyndig uttalelse fra PPT 87 81 80 80 
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Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Utviklingskompetente 

 Samhandlingskompetente 

 Stabil ledelse og bemanning 

 Interkommunalt samarbeid 

 Oppgaveoverføring fra stat til 

kommune 

 Bedre mulighet til forebyggende og 

helsefremmende arbeid ved å vide-

reutvikle familiesenteret 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Målretta kompetanseplanlegging 

 Faglig og personlig utvikling 

 Internkontroll 

 Skaffe tilstrekkelig kompetanse 

 Kunne tilby tilrettelagte boliger for 

unge funksjonshemmede 

 Tilstrekkelig antall boliger for å 

oppfylle kommunalt vedtak om 

bosetting av flyktninger 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 19 900 

Ramme i økonomiplanen 19 900 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 719 

Økt pensjonskostnad 88 

Effektivisering -46 

Ansvarsoverføring åpen barnehage 26 

Ansvarsoverføring rusarbeid 600 

Budsjettramme 2013 21 287 

 

Målekart for helse og familie 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne      >4,9 4,7 

Respektfull behandling      >5 5 

Brukermedvirkning      >4,8 4,5 

Tilgjengelighet      >5 4,5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Antall avslag i barnevernstjenesten   6  <10 <10 

Skolehelsetjeneste tilstedeværelse i hht normtall      90 % 90 % 

Faglig kvalitet         

Andel meldinger i barnevernet gjennomført innen frist   100,00 % 100 % 100 % 

Andel undersøkelser i b.vernet gjennomført innen frist   98,60 % 100 % 100 % 

Andel barn med lovpålagt tiltaksplan   100,00 % 100 % 100 % 

Andel førskolebarn med overvekt, KMI >25   17,00 % 17 % 15 % 

Andel 2.trinnselever med overvekt, KMI >25   19,00 % 19 % 17 % 

Andel gravide med overvekt, KMI >25   37,50 % 38 % 35 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,5 >4,5 >4,5 

Innhold i arbeidet   5 >4,5 >4,5 

Fysiske arbeidsforhold   4,4 >4,5 >4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,2 >5,0 >5,0 

Mobbing, diskriminering   5,1 6 6 

Nærmeste leder   4,1 >5,0 >5,0 

Overordnet ledelse   3,8 >4,5 >4,5 

Faglig og personlig utvikling   4,2 >5,0 >5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,9 >5,0 >5,0 

Helhetsvurdering   4,7 >4,8 >4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,8 % 3,5 % 4,0 % 3,5 % 

Langtidsfravær 6,1 % 1,2 % 3,3 % 2,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 2,2 % 0,7 % 1,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50 % 4 1 1 1 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 
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Hjemmetjenester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Lill Wangberg 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 29 537 31 607 34 540 56 848 

Fast ansatte  91 89 102 198 

Faste årsverk  61,6 57,7 64,3 112,27 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Vedtakstimer, hjemmesykepleien  76 440 47 500 55 000 

Antall oppdrag hjemmesykepleien 68 386 74 961 78 000 80 000 

Antall timer hjemmehjelp/BPA 23 542 18 804 18 810 14 000 

Antall trygghetsalarmer 152 179 179 160 

Antall utløste alarmer 4 030 6 167 7 000 4 000 

Antall oppdrag Drivdalsheimen  8 330 8 340  

Mottakere av omsorgslønn 5 5 6 8 

Antall ressurskrevende brukere 10 10 10 12 

Antall brukere i heldøgns bolig 19 20 19 45 

Antall brukere som mottar avlasting 8 12 8 5 

Antall brukere som mottar boveiledning 1 5 5 5 

Antall brukere som har aktivitetskontakt 48 54 40 45 

Antall brukere/pas. som mottar dagtilbud 14 20 18 39 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Gir brukerne et godt behandlings-

tilbud forankret i lovverket 

 God kompetanse med lang og ulik 

erfaring 

 Dynamisk/strategisk/innovativ 

ledergruppe 

 Høy grad av bruker/ medarbeider-

tilfredshet  

 Utnytte kompetanse/ressurser 

gjennom SAT-prosjektet 

 Optimal bruk av nye BOAS, 

brukerne i sentrum 

 Stillingsutvidelse ved sambruk av 

personalet på tvers av "enhetene" 

 Drift av demensteam og dagav-

lasting for demente 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Bedre kvalitet på vedtaksbehand-

lingen 

 Rett kompetanse på rett sted 

 Ansvarliggjorte og fleksible 

medarbeidere 

 Tydelig ledelse 

 Samhandlingsreformen 

 Samkjøring av personell i SAT-

prosjektet 

 Rekruttering av fagpersonell/ 

seniorpolitkk 

 Nærvær/fravær 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 54 974 

Ressursoverføring fra sykehjemmet 300 

Bortfall av ressurskrevende bruker -1 700 

Kreftkoordinator og demensteam 200 

Sammenslåing til èn enhet -100 

Ramme i økonomiplanen 53 674 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 3 045 

Økt pensjonskostnad 367 

Overført fra sykehjemmet, dagaktivi-

sering for demente 300 

Overført til sykehjemmet pga utsatt 

oppstart BOAS II -250 

Ansvarsoverføring husleieberegning -46 

Effektiviseringstiltak -288 

Budsjettramme 2013 56 802 

Målekart for hjemmetjenestene 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet hjemmetjenester           

Resultat for brukeren 3,6 3,6 3,7 3,7 

Brukermedvirkning 3,5 3,3 3,6 3,6 

Trygghet og respektfull behandling 3,6 3,6 3,7 3,7 

Tilgjengelighet 3,4 3,5 3,5 3,5 

Informasjon 3,5 3,5 3,6 3,6 

Generelt fornøyd med tjenesten 3,8 3,8 3,8 3,8 

Brukertilfredshet personer med utviklingshemming   

    Trivsel 3,4 3,6 3,9 3,9 

Brukermedvirkning 2,3 2,8 4,0 3,5 

Respektfull behandling 3,3 3,4 4,0 3,7 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

Tilgjengelighet 3,7 3,5 3,8 3,8 

Fysisk miljø 3,6 3,6 3,6 3,8 

Informasjon 3,7 3,4 3,8 3,8 

Personalets kompetanse 3,5 3,5 3,8 3,8 

Samordning mot andre tjenester 3,0 3,4 3,9 3,9 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Venteliste omsorgsbolig 4 5 4 4 

Venteliste Boas 28 24 28 8 

Faglig kvalitet         

Antall årsverk med høgskoleutdanning 16,35 16,35  17,55 38 

Antall årsverk med fagutdanning 21 21  23,70 45,67 

Antall årsverk ufaglærte 18,86 17,34  18,86 30,45 

  
Antall klagesaker 0 0 0 0 

  
Antall avvik i tjenesteutøvelse makt/tvang 1 2 0 0 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,3  5 5 

Innhold i arbeidet   4,8  5 5 

Fysiske arbeidsforhold   4,1  3,5 4,5 

Samarbeid med kollegaer   5  5 5 

Mobbing, diskriminering   4,7  5 6 

Nærmeste leder   4,5  5 5 

Overordnet ledelse   3,9  4 4 

Faglig og personlig utvikling   3,9  4 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,9 5 5 

Helhetsvurdering   4,4  5 4,6 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 14,4 % 14,9 % 10,0 % 6,0 % 

Langtidsfravær 12,4 % 13,9 % 9,5 % 6,5 % 

Korttidsfravær 0,8 % 0,9 % 0,5 % 1,5 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50 % 12 9 9 40 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme -2,8 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Brutto driftsutgift pr hjemmetj. bruker 75 000 70 821 73 000 74 000 

 

Sykehjemmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Turi Teksum 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 28 894 32 181 33 396 34 979 

Fast ansatte (ex dialyse og røntgen) 104 106 106 106 

Faste årsverk  (*ex dialyse, røntgen, 

lærlinger) 
67,67 71,57 *63,87 *63,87 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Beleggsprosent 98,29 103 99 99 

Antall dialysebehandlinger 419 416 600 500 

Antall røntgenundersøkelser 1.410 1.309 0 1.500 

Andel demente (%)   75 % 75 % 

Antall sykehjemsplasser 62 62/64/66 63 62  
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Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Erfaring, bred kompetanse, 

fagfokus 

 Nærhet (kjk, rtg, lab, merkantil, 

vaktmester) 

 Fornøyde brukere 

 Opprettholde og utvikle kompetanse 

 Samhandlingsreformen, lokal 

behandling 

 Organisere oss riktig etter behov 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 For liten kapasitet, lite fleksibili-

tet på plasser 

 Rekruttere/beholde kompetanse/ 

ufrivillig deltid, tverrfaglig sam-

arbeid 

 Omdømme som arbeidsplass 

 Samhandlingsreform (plasser/ 

kompetanse/bemanningsbehov) 

 Omdømme i eldreomsorgen 

 Økonomi/budsjett 

 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 32 351 

Overføring av midlertidig ressurs -300 

Ressurser til grunnbemanning 800 

Ramme i økonomiplanen 32 851 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 1 825 

Økt pensjonskostnad 212 

Overført til hjemmetjenesten -300 

Overført fra hjemmetjenesten  250 

Mer pleietrengende pasienter 400 

Effektiviseringstiltak -259 

Budsjettramme 2013 34 979 

Målekart for sykehjemmet 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 
Resultat Mål 

2010 2011  2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for beboeren 2,9 4,6  5,4 5,4 

Respektfull behandling 3,6 4,8  5,7 5,7 

Brukermedvirkning 3,1 3,9  4,8 5 

Tilgjengelighet 3,5 4,6  5,7 5,7 

Informasjon  3,3 4,5  5,2 5,5 

Trivsel  3,3 5,1  5,7 5,5 

Generelt 3,3 4,6  5,2 5,2 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Antall på venteliste pr.01.10 6 6 4 <4 

Antall døgn utskr.klare m/betaling 18 122 0 50 

Antall plasser i dobbeltrom 4 6 4 4 

Klage på vedtak 0 1 0 0 

Faglig kvalitet         

Tilsynslege, årsverk 0,4 0,4 0,4 0,4 

Personell m/høyskoleutd. (fast), årsverk 16,78 16,93 16,93 16,93 

Personell m/fagutd. (fast), årsverk 26,03 26,53 27,03 27,03 

Ufaglærte i pleie (fast), årsverk 0,3 0,8 0,3 0,3 

Ufaglærte i pleie (vikarer), årsverk 3 2 2 2 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4 4 4,5 

Innhold i arbeidet   4,5 4,5 5 

Fysiske arbeidsforhold   3,8 4,5 4,5 

Samarbeid med kollegaer   4,8 5 5 

Mobbing, diskriminering   4,7 6 5,7 

Nærmeste leder   4 4 4,5 

Overordnet ledelse   3,5 4 4 

Faglig og personlig utvikling   3,7 4,5 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,3 4,5 5 

Helhetsvurdering   4 4,5 4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 7,9 % 10,3 % 7,5 % 7,0 % 

Langtidsfravær 6,8 % 8,9 % 6,5 % 5,5 % 

Korttidsfravær 1,1 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50 % 12 12 10 10 

Antall i ufr. deltid 25 20 21 15 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % -5,3 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pasient/døgn 1 630 1 769 1 700 1 800 
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Tjenesteområde oppvekst og kvali-

fisering 

 Oppdal kommunale barnehager - omfatter 

Høgmo barnehage, Pikhaugen barnehage  

 Oppdalsskolen - omfatter Oppdal Ungdomssko-

le, Lønset skole, Midtbygda skole, Aune barne-

skole, Vollan skole, Drivdalen skole.  SFO ved 

barneskolene. 

 Kvalifisering - omfatter voksenopplæring under-

lagt Oppdal ungdomsskole. Voksenopplæringa 

skal kvalifisere elever som følger introduksjons-

programmet til videre utdanning evt. arbeidsliv. 

Dette krever oppfølging som innebærer samar-

beid mellom voksenopplæringa, Flyktningetje-

nesten og NAV. Dette ivaretas med månedlige 

møter mellom disse instansene. 

 

Fokusområde livskvalitet 

 Mobbefri skole og barnehage.   

Tiltak: Barnehagene jobber forebyggende mot 

mobbing med vennskapsbygging og vi-kultur 

Oppdalsskolen har innført Zippy og har gode ruti-

ner/prosedyrer for avdekking og oppfølging av §9a i 

opplæringsloven. Skolene vil jobbe videre med å 

styrke dette arbeidet.  

Ungdomsskolen er med på MOT (ny kommuneavtale 

fra 1.1.2013) 

 Psykisk helse.  

Tiltak: Bruke kulturopplevelser og estetiske fag i 

skole og barnehage 

 Fysisk aktive barn.  

Tiltak: Barnehagene har faste ukentlige turdager i 

jevnaldergrupper. Flere timer utelek hver dag. 

Skolene har FYSAK.  I tillegg har Vollan og Midt-

bygda skole omdisponert timene slik at alle elever får 

1 time gym pr dag. Det jobbes også med å oppgrade-

re skolegårdene til nærmiljøanlegg som innbyr til 

fysisk aktivitet. Flere av skolene deltar i aksjon 

skolevei -SPREK. 

Ungdomsskolen har FYSAK og tilbyr valgfaget 

fysisk aktivitet og helse f.o.m. høsten 2012 

 

Fokusområde brukere 

 Tidlig innsats for livslang læring.  

Tiltak: Innføring av løsningsfokusert tilnærming 

LØFT i skole og barnehage. Flerfaglig samarbeid. 

Fokus på å sette inn tiltak en vet kan virke tidlig. 

 Kvalitativt godt barnehagetilbud for 1-åringer i 

barnehage 

Tiltak: Arbeide for høyere grunnbemanning til de 

aller minste på sikt. 

 

Fokusområde medarbeidere 

 Kompetanseutvikling.  

Tiltak: Det er lagt opp felles kursrekke for skole og 

barnehage innen LØFT. 

Felles kursrekke innenfor satsningsområdet Vurde-

ring for læring for alle lærere. 

 Omorganisering kretsskolene.  

Tiltak: Det er laget en fremdriftsplan som har fordelt 

ansvar og fremdrift ift omorganiseringen. Det er lagt 

opp til tett dialog og oppfølging av den enkelte 

ansatte i prosessen. 

 

Fokusområde økonomi 

 Opprettholde kvalitetsstandard med svingende 

barne- og elevtall.  

Tiltak: God økonomistyring og fleksibel bruk av 

ressurser 

 

Aune barneskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Øyvind Melhus 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 23 404 24 588 25 335  25 813  

Fast ansatte  51 53 53 53 

Faste årsverk   46 47,5 47,5 47,5 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 382 380 383 384 

Kostnad pr elev 56 744 64 833 65 000 67 000 
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Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  
Styrke Muligheter 

 Organisering i team 

 Kvalifisert personale 

 Godt fysisk og psykososialt 

læringsmiljø 

 Pedagogisk utvikling 

 Skole/hjem-samarbeid 

 Videreutvikle kunst & håndtverk og 

Kreativt OppvekstMiljø  

 Flerspråklig opplæring 

 Grunnleggende ferdigheter i IKT 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Videreutvikle uteområder 

 Videreutvikle samarbeid med 

eksterne og interne enheter 

 Beholde og bevare uteområder 

 Trafikksikkerhet på skoleveg 

Budsjettramme 
 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 24 471 

Endrede kriterier i ressursmodellen -69 

Ramme i økonomiplanen 24 402 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 1 058 

Økt pensjonskostnad 216 

Endrede kriterier i ressursmodellen 195 

Effektiviseringstiltak -58 

Budsjettramme 2013 25 813 

 

Målekart for Aune barneskole 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 
Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Trivsel med lærerne 4,6 4,1 4,3 4,4 

Mobbing 1,3 1,5 1,0 1,0 

Faglig veiledning 3,7 3,6 4,0 4,0 

Motivasjon 4,4 4,2 4,4 4,4 

Sosial trivsel 4,6 4,3 4,5 4,5 

Mestring 4 3,9 4,2 4,2 

Elevdemokrati 4,4 3,3 4,0 4,0 

Fysisk læringsmiljø 3,2 2,8 4,0 4,0 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Klagesaker ihht §9a-2 1   0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 4 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,9 2,2 2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,2 1,9 2,2 2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,1 2,1 2,2 2,2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 92 100 95 95 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 98 92 95 95 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 87 75 95 95 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 95 98 95 95 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,7   4,7 

Innhold i arbeidet   4,9   4,7 

Fysiske arbeidsforhold   5,2   5,2 

Samarbeid med kollegaer   4,9   4,7 

Mobbing, diskriminering   5,3   5,5 

Nærmeste leder   4,8   4,7 

Overordnet ledelse   4   4,0 

Faglig og personlig utvikling   4,6   4,7 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,1   4,7 

Helhetsvurdering   4,8   4,7 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,5 % 4,5 % 5,5 % 5,5 % 

Langtidsfravær 5,7 % 3,9 % 4,7 % 4,7 % 

Korttidsfravær 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50 % 1 1 0 0 

Ø
k

o
-

n
o

m
i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 1,1 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger 0 0 0 0 
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Drivdalen og Vollan 

skoler 

Fra årsskiftet vil de to skolene 

være organisert som felles 

enhet med èn budsjettramme. 

Detaljbudsjettet er satt opp for 

hver skole som før.  

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 10 677 11 561 11 492 10 099 

Fast ansatte  26 25 25 20 

Faste årsverk   20,47 18,89 18,7 16,8 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 132 115 113 117 

Antall SFO-barn 20 17 13 12 

Elever pr lærer i ordinær undervisning 14,1 13,0 13,4 13,7 

Elever pr lærere totalt 12,1 10,1 10,6 10,5 

Andel elever med spesialundervisning 5,6 % 5,8 % 7,5 % 5,4 % 

 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 God plass og godt uteområde 

 Godt læringsmiljø 

 Dyktig personale 

 Gode resultater på faglig innhold 

 Flere elever 

 Mer samarbeid mellom skolene 

 Sterkere fagmiljø 

 Utnytte ressurser optimalt 

 Renovering av skolebygg 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Øke elevtall 

 Få enda bedre læringsresultater 

 Utvikle en kultur på tvers av 

skolene 

 Bruke IKT i undervisningen 

 Økt engelskkompetanse 

 Systematisk bruk av fronter 

 Skape en felles enhet 

 Oversikt for leder 

 Ha en forsvarlig drift 

 Nedbemanning pga mindre ressur-

ser 

 Synkende elevtall med mindre tid til 

elevene 

 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 11 170 

Sammenslåing til èn enhet -125 

Ramme i økonomiplanen 11 045 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 454 

Økt pensjonskostnad 80 

Omfordeling av spesialundervisning 33 

Endrede kriterier i ressursmodellen 69 

Ansvarsoverføring av bygningsdrift -1 558 

Effektiviseringstiltak -24 

Budsjettramme 2013 10 099 

 

 

Målekart for Drivdalen og Vollan 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer Resultat  Mål  

 
2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet Drivdalen       

Trivsel med lærerne 3,5 4,5 4,5 4,3 

Mobbing 1,2 1,3 0,0 0,0 

Faglig veiledning 3,4 4 4,5 4,0 

Motivasjon 4,4 4,5 4,5 4,3 

Sosial trivsel 4,5 4,8 4,8 4,4 

Mestring 3,9 4,1 4,1 4,2 

Elevdemokrati 3,9 4,1 4,1 4,2 

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,6 3,6 3,8 

Brukertilfredshet Vollan     

Trivsel med lærerne 3,8 4,3 4,4 4,4 

Mobbing 1,3 1,2 0,0 1,0 

Faglig veiledning 3,2 3,7 4,0 4,2 

Motivasjon 4,2 4,1 4,2 4,2 

Sosial trivsel 4,3 4,4 4,5 4,5 

Mestring 3,8 3,9 4,0 4,0 

Elevdemokrati 2,9 3,3 4,0 4,1 

Fysisk læringsmiljø 3,5 2,8 3,5 4,1 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer Resultat  Mål  

 
2010 2011 2012 2013 

 Faglig kvalitet Drivdalen     

Målt 

kvalitet 

Klagesaker ihht §9a-2 0 1 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr.   2,2 2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   2,2 2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.   2,2 2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 86 % 86 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 84 % 86 % 100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 50 % 86 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 80 % 86 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet Vollan     

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 2,4 1,8 2,2 2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 2,3 1,9 2,2 2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 2,6  2,2 2,2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn  92 % 90 % 90 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn  100 % 90 % 90 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn  97 % 90 % 90 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn  85 % 90 % 90 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet     

Organisering av arbeidet  4,8 4,3 4,8 

Innhold i arbeidet  5,1 4,3 5,0 

Fysiske arbeidsforhold  4,8 4,3 4,6 

Samarbeid med kollegaer  5,7 5,8 5,8 

Mobbing, diskriminering  5,7 4,3 6,0 

Nærmeste leder  5,1 4,3 5,0 

Overordnet ledelse  3,5 4,3 3,8 

Faglig og personlig utvikling  4,3 4,3 4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass  5,2 4,3 5,1 

Helhetsvurdering  5,0 4,8 4,9 

Målt 

kvalitet 

Fravær      

Samlet fravær 7,3 % 7,2 % 5,5 % 5,5 % 

Langtidsfravær 6,3 % 2,3 % 4,8 % 5,0 % 

Korttidsfravær 1,1 % 4,9 % 0,8 % 0,8 % 

Deltidsstillinger     

Antall ansatt med mindre enn 50% 2 2 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

Avvik i forhold til budsjettramme  2,4 % 2,5 % 0,0 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger  140 000 0 0 0 

Kostnadseffektiv drift     

Kostnad pr elev Drivdalen 101 000 113 000 110 000 110 000 

Kostnad pr elev Vollan 78 125 90 617 80 000 88 000 

Kostnad pr SFO-barn  55 193 42 997 55 000 35 000 
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Lønset og Midtbyg-

da skoler 

Fra årsskiftet vil de to skolene 

være organisert som felles 

enhet med èn budsjettramme. 

Detaljbudsjettet er satt opp for 

hver skole som før.  

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 9 294 9 143 9 374 7 295 

Fast ansatte  24 22 22 20 

Faste årsverk   16,8 13,7 15,7 13,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall 91 82 82 67 

Antall SFO-barn 5 3 6 8 

Elever pr lærer i ordinær undervisning 12,5 10,7 11,0 7,3 

Elever pr lærere totalt 11,1 8,8 9,0 6,9 

Andel elever med spesialundervisning 7,7 % 6,1 % 5,8 % 4,8 % 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Oversiktlig og godt læringsmiljø 

 Høy faglig kompetanse i persona-

let 

 Godt sosialt miljø 

 Utnytte skolens nærmiljø og 

uteområde til læringsaktiviteter 

 Organisasjonsutvikling med tanke 

på å utnytte personalets kompetanse 

i større grad  

 Legge til rette for felles erfaringsde-

ling og kompetanseutvikling i felles 

enhet Lønset - Midtbygda 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Utnytte hverandres kompetanse 

 Fokus på kompetanseheving i fag 

og metode 

 Legge til rette for godt samarbeid 

mellom Midtbygda skole og Løn-

set skole 

 Utfordrende med tilpasset opplæ-

ring når 2-3 trinn er sammen 

 Oppfølging av L 06 og HMS i 

gammelbygget på Midtbygda skole 

 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 9 133 

Endrede kriterier i ressursmodellen -410 

Sammenslåing til èn enhet -125 

Ramme i økonomiplanen 8 598 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 271 

Økt pensjonskostnad 57 

Omfordeling av spesialundervisning -33 

Endrede kriterier i ressursmodellen -161 

Ansvarsoverføring av bygningsdrift -1 416 

Effektiviseringstiltak -21 

Budsjettramme 2013 7 295 

 

 

Målekart for Lønset og Midtbygda 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer Resultat Mål 

 2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet Lønset     

Trivsel med lærerne 4,3 4,6 4,5 4,5 

Mobbing 1,0 1,0 0,0 0,0 

Faglig veiledning 4,0 4,2 4,3 4,3 

Motivasjon 4,4 4,2 4,3 4,3 

Sosial trivsel 4,3 4,6 4,7 4,7 

Mestring 3,7 3,9 4,0 4,0 

Elevdemokrati 3,8 4,2 4,3 4,3 

Fysisk læringsmiljø 4,0 4,0 4,1 4,1 

Brukertilfredshet Midtbygda     

Trivsel med lærerne 3,5 3,5 3,7 4,0 

Mobbing 1,3 1,7 1,0 1,0 

Faglig veiledning 3 3,3 3,5 3,8 

Motivasjon 4 3,9 4,1 4,1 

Sosial trivsel 4,1 4,2 4,3 4,4 

Mestring 4,1 3,5 4,0 4,0 

Elevdemokrati 3,3 3,9 4,0 4,1 

Fysisk læringsmiljø 3,1 3,1 3,2 3,3 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer Resultat Mål 

 2010 2011 2012 2013 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet Lønset     

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr. 1,7 1,8 2,2 2,0 

Nasjonal prøve lesing 5.tr. 1,3 1,8 2,2 2,0 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr. 1,5 1,8 2,2 2,0 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn 100 % 100 % 100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn 100 % 100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet Midtbygda     

Klagesaker ihht §9a-2 0 0 0 0 

Klagesaker ihht §9a-3 0 0 0 0 

Nasjonal prøve regning 5.tr.   2,2 2,2 

Nasjonal prøve lesing 5.tr.   2,2 2,2 

Nasjonale prøver engelsk 5. tr.   2,2 2,2 

Kartlegging lesing U.dir. 1. trinn   100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 2. trinn   100 % 100 % 

Kartlegging regning U.dir. 2. trinn   100 % 100 % 

Kartlegging lesing U.dir. 3. trinn   100 % 100 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet     

Organisering av arbeidet  5,0 5,0 5,0 

Innhold i arbeidet  5,2 5,0 5,3 

Fysiske arbeidsforhold  4,5 4,3 4,9 

Samarbeid med kollegaer  5,5 5,0 5,3 

Mobbing, diskriminering  5,5 6,0 6,0 

Nærmeste leder  5,1 4,6 4,6 

Overordnet ledelse  3,9 4,6 4,0 

Faglig og personlig utvikling  4,9 5,0 5,0 

Stolthet over egen arbeidsplass  5,2 5,0 5,3 

Helhetsvurdering  5,4 4,6 4,9 

Målt 

kvalitet 

Fravær      

Samlet fravær 8,7 % 11,1 % 4,5 % 4,5 % 

Langtidsfravær 8,0 % 10,6 % 3,5 % 3,5 % 

Korttidsfravær 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 

Deltidsstillinger     

Antall ansatt med mindre enn 50% 4 3 2 3 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes     

Avvik i forhold til budsjettramme  1,1 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 

Tilleggsbevilgninger  0 0 0 0 

Kostnadseffektiv drift     

Kostnad pr elev Lønset 96 891 136 814 95 000 93 000 

Kostnad pr elev Midtbygda 96 891 104 434 95 000 90 000 

Kostnad pr SFO-barn Lønset 49 183 0 45 000 15 000 

Kostnad pr SFO-barn Midtbygda 49 183 46 971 45 000 40 000 
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Ungdomsskolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Håvard Melhus 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 21 975 24 210 25 071 23 147 

Fast ansatte  46 48 45 48 

Faste årsverk   41,89 43,49 37,01 44 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Elevtall i vårhalvår 260 262 273 252 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 God på rekruttering av nye lærere 

 Stabil arbeidsstokk 

 Godt arbeidsmiljø 

 Fortsette det gode arbeidet med 

Vurdering for læring 

 Utvikle bruken av læringsplattfor-

men Fronter 

 Fortsette med utviklingsarbeid 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Elevmedvirkning i forbindelse 

med vurdering 

 Organisering av skoledagen - 

timeplan 

 Kantine 

 Oppfølging av stortingsmeldingen 

for ungdomstrinnet Motivasjon- 

mestring -muligheter 

 Nyttiggjøre interaktive læremidler 

 Utskifting av datamaskinparken 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 24 261 

Endrede kriterier i ressursmodellen -939 

Ramme i økonomiplanen 23 322 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 915 

Økte pensjonskostnader 179 

Endrede kriterier i ressursmodellen -283 

Finansiering av voksenopplæringen -928 

Effektiviseringstiltak -58 

Budsjettramme 2013 23 147 

 

Målekart for Ungdomsskolen 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Sosial trivsel 4,4 4,2 4,4 4,4 

Trivsel med lærerne 4,1 3,6 4,1 4,1 

Mobbing 1,1 1,5 1,1 1,1 

Faglig veiledning 3,4 3,3 3,6 3,6 

Motivasjon 4,1 3,7 4,1 4,1 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Grunnskolepoeng avgangselever 41,4 39,7 41 41 

Nasjonal prøve regning 8.tr. 3,4 3,1 3,4 3,4 

Nasjonal prøve lesing 8.tr. 3,4 3,1 3,4 3,4 

Nasjonal prøve engelsk 8.tr. 3,2 2,8 3,3 3,3 

Nasjonal prøve regning 9.tr. 3,7 3,5 3,7 3,7 

Nasjonal prøve lesing 9.tr. 3,9 3,7 3,9 3,7 

Andel med direkte overgang til vg 98   98 98 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,8  4,5 4,5 

Innhold i arbeidet   5  4,5 5,0 

Fysiske arbeidsforhold   4,7  4,5 4,5 

Samarbeid med kollegaer   5,2  4,5 5,0 

Mobbing, diskriminering   5,4  5,5 5,5 

Nærmeste leder   5,1  4,5 4,5 

Overordnet ledelse   4,5  4 4,0 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

Faglig og personlig utvikling   5  4,5 4,5 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,2  4,5 5,0 

Helhetsvurdering   4,9  4,5 4,8 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 5,6 % 5,9 % 5,0 % 5,5 % 

Langtidsfravær 5,0 % 5,2 %     

Korttidsfravær 0,7 % 0.7%     

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 2 1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr. elev 85 483 85 556 90 000 95 000 

 

 

 

Kommunale barne-

hager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Dordi Aalbu 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 2 437 10 454 10 875 10 918 

Fast ansatte  30 33 30 30 

Faste årsverk   25,9 25,5 26,3 26,3 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall barn 111 105 102 102 

Antall plasser omregnet til over 3 år 130 119 119 119 

Antall kommunale barnehager 3 2 2 2 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning 48 % 49 % 51 % 51 % 

Andel ansatte med fagarbeiderutdanning 43 % 38 % 38 % 42 % 

Andel menn i faste stillinger 3,80 % 3,80 % 3,80 % 3,80 % 

Antall enkeltvedtak spesialpedagogiske tiltak  6 7 7 

Antall barn med minoritetsspråklige foreldre  13 17 17 

Leke-og oppholdsareal pr. plass 5,6m² 4,0m² 4,0m² 4,0m² 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Høy og allsidig kompetanse 

 Ser brukernes behov 

 Sunt og velsmakende kosthold 

 Uteområder som gir fysiske 

utfordringer 

 Personalet tar ansvaret for at 

relasjoner skal bli velfungerende 

 Resultat i forhold til barn som 

strever 

 Gjøre mer av det vi gjør når vi er på 

vårt aller beste 

 Tverrfaglig samarbeid 

 Bygge ut Høgmo til flere plasser i 

tråd med brukernes ønsker  

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Trygghet på egne prioriteringer 

 Kommunikasjon internt og 

eksternt 

 Flere mannlige ansatte 

 Raske politiske omprioriteringer - 

enkle løsninger på kompliserte pro-

sesser 

 For lite fokus på resultat som 

vanskelig kan måles 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 10 055 

Spesialpedagogisk hjelp 470 

Ramme i økonomiplanen 10 525 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 448 

Ansvarsoverføring åpen barnehage -26 

Effektiviseringstiltak -29 

Budsjettramme 2013 10 918 
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Målekart for kommunale barnehager 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for brukerne   4,9 4,9 4,9 

Trivsel   4,9 5,0 4,9 

Brukermedvirkning   4,5 4,6 4,5 

Respektfull behandling   5,1 5,2 5,1 

Tilgjengelighet   5,4 5,5 5,4 

Informasjon   4,4 4,7 4,6 

Fysisk miljø   4,6 4,9 4,6 

Generell førnøydhet   4,9 5,2 5 

Målt 

kvalitet 

Behovsdekning         

Kapasitetsutnyttelse   100 % 100 % 100 % 

Faglig kvalitet         

Antall systematiske individuelle barnesamtaler med 5-

åringer pr. barn   1 2 2 

Andel barnehager m/systematiske metoder for kartleg-

ging av språkutvikling   100 % 100 % 100 % 

Pedagogandel   49,20 % < 50% ≥50% 

Antall gjennomførte planlagte foreldresamtaler pr. barn       ≥2 
Antall avklaringssamtaler og oppfølgingssamtaler pr. 

ansatt     4 4 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,7 4,5 4,7 

Innhold i arbeidet   4,9 4,9 4,9 

Fysiske arbeidsforhold   4,3 4,1 4,5 

Samarbeid med kollegaer   4,8 5,0 4,8 

Mobbing, diskriminering   5 4,8 5,2 

Nærmeste leder   4,8 4,5 4,8 

Overordnet ledelse   4 3,9 4 

Faglig og personlig utvikling   4,8 4,3 4,8 

Stolthet over egen arbeidsplass   5,1 4,7 5,1 

Helhetsvurdering   5,1 4,5 5,1 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 6,6 % 10,0 % ≥ 6,0% ≥ 6,0% 

Langtidsfravær   7,6 %     

Korttidsfravær   2,5 %     

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 0 1 0 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,4 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Kostnad pr. plass under 3 år     148 289   

Kostnad pr. plass over 3 år     71 389   
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Tjenesteområdene Kommunaltek-

nikk og Bygg & eiendom 
 

Tjenesteområdet omfatter: 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommuna-

le bygg og eiendommer. Fra nyttår skal Bygg 

& eiendom i tillegg overta forvaltning, drift og 

vedlikehold av grendeskolene. 

 Vannforsyning, Avløpshåndtering, Slamtøm-

ming og Avfallshåndtering 

 Kommunale samferdselsanlegg (Kommunale 

veger, Parkeringsplasser og Gatelys) 

 

Fokusområde livskvalitet /brukere 

Utfordringer og tiltak: 

 Levering av vann som tilfredsstiller Drikke-

vannsforskriften (kvalitet, regularitet) til abon-

nentene.  

 Sanering av gammelt ledningsnett og bedring 

av reservevannskapasitet (høydebasseng Vang-

slia og Driva) og kapasitetsforbedrende tiltak 

på distribusjonsnett.  

 Oppsamling og rensing av avløpsvann som 

tilfredsstiller Fylkesmannens konsesjonskrav 

(hindre forurensning av ytre miljø).  

 Kapasitetsforbedring og sanering av gammelt 

ledningsnett.   

 Tilfredsstillende tilrettelegging for sortering av 

avfall og god regularitet i henting av avfall. 

 Minimere andelen av restavfall.  

 Øke andelen asfaltdekke og reasfaltere kom-

munale veger for å minske støvplager og bedre 

vedlikeholdsstandarden for beboere/brukere. 

 Overtakelse av driftsansvaret for grendeskole-

ne.  

 Antall ledige sentrumsnære boligtomter redu-

seres stadig. Det å etablere nye boligtomter tar 

tid. 

 

 

Fokusområde medarbeidere 

Utfordringer og tiltak:  

 Sykefraværet er redusert kraftig det siste året. 

Her vil vi fortsatt ha fokus på dette.  

 B&E har ingen i stillingsstørrelser under 50%. 

 

Fokusområde økonomi 

Utfordringer og tiltak:  

 Tiltak mot vannlekkasjer på kommunalt ho-

vednett og private stikkledninger for å redusere 

distribusjonskostnader. 

 Tiltak mot innlekking av fremmedvann på 

avløpsledninger for å redusere rensekostnader. 

 Økende utfordring å tilpasse drifts- og vedlike-

holdsnivået for kommunale veger til reell øk-

ning i trafikkvolum, slitasje og virkninger av 

klimaendringer. 

 For sjølkostområdene (vannforsyning, avløp og 

rensing, slamtømming og avfallshåndtering) 

ligger årsgebyrene i Oppdal omtrent på lands-

gjennomsnittet. Avfallsgebyret lå i 2011 under 

både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i 

NIR (Nordmøre Interkommunale Renovasjons-

selskap).  

 Det er et uttrykt mål i kommunens klima- og 

energiplan at energibruken skal reduseres i alle 

kommunale bygg. Det er dessverre ikke avsatt 

tilstrekkelige midler for dette i 2013, men en-

heten vil fortsatt ha fokus på dette.  

 Det er en stadig økende utfordring å drifte og 

vedlikehold kommunens bygningsmasse innen-

for de ressurser vi disponerer. På tilsvarende 

måte er det en økende utfordring å tilpasse 

drifts- og vedlikeholdsnivået for kommunale 

veier til reell økning i trafikkvolumet, slitasje 

og virkninger av klimaendringer.  

 

 

Bygg og eiendom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Eirik Kvål 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 8 655 9 686 10 734 12 608 

Fast ansatte  24 23 23 28 

Faste årsverk   20 20 20 24 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Energiutgifter 4,9 mill 4,6 mill 5,0 mill 5,3 mill 

FDV-kostnader 31,0 mill 30,1 mill 30,7 mill 33,0 mill 

Leieinntekter ekskl. bortfeste 8,6 mill 9,2 mill 9,4 mill 10,0 mill 

 



Budsjett for 2013 
 

40 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Erfarne medarbeidere 

 Pliktoppfyllende 

 Allsidig 

 Overtakelse av grendeskoler 

 Varmlager/verksted/garasje 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Helgevakt/vakttelefon 

 Langsiktige planer 

 Festeavgifter (uforutsigbart) 

 Privatisering - sammenslåing 

 Mange eldre medarbeidere 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 9 378 

Drift av nye leieligheter 127 

Økt areal ved BOAS 250 

Ramme i økonomiplanen 9 755 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 113 

Økte pensjonskostnader 56 

Ansvar for drift av grendeskoler 2 919 

Utsatt oppstart ved BOAS -208 

Økte festeavgifter 343 

Ansvar for husleie omsorgsboliger 46 

Effektiviseringstiltak -370 

Budsjettramme 2013 12 654 

Målekart for bygg og eiendom 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Resultat for bruker vedr. vaktmestertj. 3,8   4,0 4,0 

Kvalitet på utført vaktmesterarbeid 4,6   4,6 4,6 

Service, tillit og respekt fra vaktmestertj. 4,2   4,5 4,5 

Resultat for bruker vedr. renholdstjeneste.     4,5 4,5 

Kvalitet på utført renhold     4,5 4,5 

Service, tillit og respekt fra renholdspers.     4,5 4,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall utleieboliger 50 49 50 50 

Antall omsorgsboliger 80 81 100 100 

Antall ledige utleieboliger pr 31.12 0 0 0 0 

Klargjort industritomt pr 31/12 4400 m2 4200 m2 20000 m2 20000 m2 

Antall sentrumsnære ledige boligtomter pr 31/12   22 >20 >20 

Antall ledige boligtomter utenfor sentrum   9 >10 >10 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   4,5 >4  >4  

Innhold i arbeidet   5,3 >4  >4  

Fysiske arbeidsforhold   4,4 >4  >4  

Samarbeid med kollegaer   5,2 >4  >4  

Mobbing, diskriminering   5,1 >5  >5  

Nærmeste leder   4,8 >4  >4  

Overordnet ledelse   4,5 >4  >4  

Faglig og personlig utvikling   4,4 >4  >4  

Stolthet over egen arbeidsplass   4,9 >4  >4  

Helhetsvurdering   5,1 >4  >4  

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 11,6 % 13,8 % 8,5 % 6,0 % 

Langtidsfravær 11,0 % 13,4 % 7,5 % 5,0 % 

Korttidsfravær 0,7 % 0,4 % < 1 < 1 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 3 0 0 0 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 0,0 % 4,7 % < 2% avvik < 2% avvik 

Avvik i forhold til prosjektramme 0,0 %   < 2% avvik < 2% avvik 
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Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

Kostnadseffektiv drift         

Energiforbruk, KWh/m2 pr år         

Helsesenter 332 306 325 325 

BOAS 382 313 367 367 

U-skole 209   205 205 

Nye Aune barneskole Utbygging Utbygging 170 170 

Høgmo barnehage 316 250 260 260 

Pikhaugen barnehage 197 197 193 193 

Kommunehuset 218 195 230 230 

Statens Hus 158 116 155 155 

Idrettshall 184 167 184 184 

Bjørndalshagen Dagsenter 215 193 211 211 

Oppdalshallen 1. etg 161 147 158 158 

Oppdalshallen 2. etg 115 95 113 113 

 

 

Kommunalteknikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhetsleder Thorleif Jacobsen 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 2 657 2 729 2 820 2 826 

Brutto utgifter selvkostområdene. 1.000 kr 25 314 26 008 26 460 26 322 

Fast ansatte  12 12 12 12 

Faste årsverk   11,27 10,2 11,27 11,7 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Antall km veg grusdekke 23 22 21 20 

Antall km veg asfaltdekke 49 50 51 52 

Antall parkeringsplasser 210 210 210 210 

Antall veg- og gatelyspunkter 817 817 817 817 

Antall vannforsyningsabonnenter 2 256 2 317 2 365 2 390 

Antall meter vannledning 76 362 79 090 79 090 79 090 

Antall slamtømmeab. private anlegg 869 870 870 870 

Antall avløpsabonnenter 2 395 2 469 2 527 2 550 

Antall meter avløpsledning (spillvann 

+ avløp) 
64 218 69 023 69 023 69 023 

Antall avfallsab. bolig/leiligheter 2 561 2 581 2 605 2 620 

Antall avfallsab. fritidsboliger 3 226 3 321 3 371 3 400 

 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Kompetanse 

 Ansvarsfølelse/pålitelighet 

 Tilgjengelighet (teknisk vakt) 

 Øke kompetansen 

 Større effektivitet 

 Ta vare på seniorkompetanse 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Kompetanseheving 

 Kompetanseoverføring 

 Kommunikasjon 

 Manglende rekruttering av kompe-

tanse 

 Tap av kompetanse 

 Manglende ressurser 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 2 795 

Drift av gang- og sykkelveg 100 

Ramme i økonomiplanen 2 895 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 75 

Økte pensjonskostnader 6 

Ansvarsoverføring kjøp av juletre -11 

Utsatt fremdrift gang- og sykkelveg -100 

Effektiviseringstiltak -39 

Budsjettramme 2013 2 826 
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Målekart for kommunalteknikk 

Fokus-

område 

Kritiske 

suksess-

faktorer 

Måleindikatorer 

Resultat Mål 

2010 2011 2012 2013 

B
ru

k
er

e
 

Opplevd 

kvalitet 

Brukertilfredshet           

Standard på veger og gater   3,4 >3,5 >3,5 

Tilrettelegging for fotgjengere   4 >3,5 >3,5 

Tilrettelegging for syklister   3,9 >3,5 >3,5 

Kvaliteten på drikkevannet   5,7 >4 >5 

Muligh. for sortering av avfall for gjenv.   5 >4 >5 

Henting av husholdningsavfall   4,7 >4 >4,5 

Målt 

kvalitet 

Faglig kvalitet         

Antall timer stengt veg   92 0 0 

Lekkasje vannledninger % 37 % 38 % 35 % 35 % 

Antall lekkasjereparasjoner vann 2 2 10 10 

Antall abonnenttimer uten vann 40 50 15 15 

Antall meter fornyet vannledning 618 0 155 500 

Antall ikke tilfredsstillende vannprøver   0 0 0 0 

Antall kjelleroversvømmelser avløp 2 0 0 0 

Antall meter fornyet avløpsledning 781 0 155 500 

Oppfyllelse konsesjonskrav utslipp RA Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst. Tilfredsst. 

Gjenvinningsgrad avfall % 70 % 86 % 71 % 84 % 

M
ed

a
rb

ei
d

er
e 

Opplevd 

kvalitet 

Medarbeidertilfredshet         

Organisering av arbeidet   3,8 >4 >4 

Innhold i arbeidet   4,2 >4 >4 

Fysiske arbeidsforhold   3,9 >4 >4 

Samarbeid med kollegaer   3,9 >4 >4 

Mobbing, diskriminering   4,2 >5 >5 

Nærmeste leder   3,1 >4 >4 

Overordnet ledelse   3 >4 >4 

Faglig og personlig utvikling   4,2 >4 >4 

Stolthet over egen arbeidsplass   4,3 >4 >4 

Helhetsvurdering   3,8 >4 >4 

Målt 

kvalitet 

Fravær         

Samlet fravær 13,1 % 11,1 % 6,0 % 5,0 % 

Langtidsfravær 12,4 % 9,9 % 5,5 % 3,0 % 

Korttidsfravær 0,7 % 1,3 % 0,5 % 2,0 % 

Deltidsstillinger         

Antall ansatt med mindre enn 50% 1 1 1 1 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Målt 

kvalitet 

Bevilgningene overholdes         

Avvik i forhold til budsjettramme 1,6 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 

Kostnadseffektiv drift         

Drift-og vedlh. veg, kr. /km veg 48 766 49 951 53 806 54 000 

Drift-og vedlh. park.plasser, kr./pl. 1468 1 815 1 810 1 448 

Drift-og vedlh.veg- og gatelys, kr./pkt. 998 1 046 973 1 031 

Drift- og vedlh. Vann, kr./ km. ledning 75 094 79 690 87 479 88 038 

Årsgebyr Vann bolig gr. 1 inkl. mva. grunnlag 120 m3 2 338,75 2 338,75 2 338,75 2 338,75 

Årsgebyr Slamtømming inkl. mva. inntil 4m3   1 740,00 1 861,25 1 969,00 

Drift- og vedlh. Avløp, kr./ km. ledning 111 598 104 043 107 667 113 498 

Årsgebyr Avløp bolig gr.1 inkl. mva. grunnlag 120 m3 2 129,00 2 129,00 2 234,00 2 519,00 

Drift- og vedlh. Avfall, kr. / tonn 2 631 2 264 2 190 2 401 

Årsgebyr bolig inkl. mva 2 870,00 2 585,00 2 456,25 2 536,00 
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NAV 

Enheten setter måltall og 

rapporterer resultat i NAV-

systemet, og det er ikke utar-

beidet eget målekart for bruk i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall for enheten 

 2010 2011 Prognose 

2012  

Anslag 

2013 

Budsjettramme (1.000 kr) 4 945 5 385 5 444 5 873 

Fast ansatte  3 3 3 3,1 

Faste årsverk   2,7 2,7 2,7 3,4 

Andre nøkkeltall om enheten:     

Prosjekt gjeldsrådgiver sammen med 

Rennebu (årsverk) 
1 1 1 0 

Prosjekt rus sammen med Rennebu 

årsverk 
1,4 1,5 2 0 

Faste statlige årsverk 9,8 8,8 8,8 8,8 

Faste årsverk fra Rennebu kom 1 1 1 1 

Totalt antall ansatte  19 18 18 15 

Status og analyse 

Nåtid  Fremtid  

Styrke Muligheter 

 Samarbeid kommune og stat. 

Stort handlingsrom 

 Samarbeid med Rennebu kom-

mune 

 Samarbeid med næringsliv og 

kommune som arbeidsgiver 

 Samarbeid med andre enheter 

 Stort handlingsrom og mange 

virkemidler 

Forbedringsbehov Utfordringer og trusler  

 Arbeidstilbud til unge uføre 

 Arbeid og aktivitet til flyktninger 

 Liten enhet sårbar på bemanning 

 Stor økning i arbeidsledighet og 

sykefravær 

 Redusert personalressurs på gjelds-

rådgivning og rus pga redusert til-

skudd for år 2013 

Budsjettramme 

 Tall i 1.000 kr 

 Opprinnelig budsjettramme for 2012 5 391 

Økt støtte til frivillighetssentralen 100 

Ramme i økonomiplanen 5 491 

Justeringer i budsjettforslaget:   

Pris- og lønnsvekst 43 

Økte pensjonskostnader 9 

Bortfall av øremerket tilskudd rus 341 

Ansvarsoverføring rusarbeidet -600 

Effektiviseringstiltak  -11 

Budsjettramme 2013 5 273 
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Betalingssatser

Barnehage 

   Foreldrebetaling Sats 2012 Sats 2013 Endring 

5 dager 2 330 2 330 0,0 % 

4 1/2 dag – 90% 2 100 2 100 0,0 % 

4 dager 1 870 1 870 0,0 % 

3 1/2  dag  - 70% 1 630 1 630 0,0 % 

3 dager 1 400 1 400 0,0 % 

2 ½ dag – 50% 1 170 1 170 0,0 % 

2 dager 940 940 0,0 % 

Kjøp av dag 230 230 0,0 % 

Kjøp av time 40 40 0,0 % 

Matpenger Sats 2012 Sats 2013 Endring 

5 dager 233 250 7,5 % 

4 1/2 dag – 90% 210 225 7,5 % 
4 dager 186 200 7,5 % 
3 1/2  dag  - 70% 164 175 7,5 % 
3 dager 140 150 7,5 % 
2 ½ dag – 50% 117 125 7,5 % 
2 dager 93 100 7,5 % 

Bleieavtale Sats 2012 Sats 2013 Endring 

5 dager 75 75 0,0 % 

4 1/2 dag – 90% 75 75 0,0 % 

4 dager 60 60 0,0 % 

3 1/2  dag  - 70% 60 60 0,0 % 

3 dager 45 45 0,0 % 

2 ½ dag – 50% 45 45 0,0 % 

2 dager 45 45 0,0 % 

    SFO 

     Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Over 15 t pr uke 1 990 2 055 3,3 % 

Inntil 15 t pr uke 1 435 1 485 3,3 % 

2 ettermiddager 715 740 3,5 % 

Tilleggsdager 385 400 3,9 % 

Enkelttimer 90 93 3,3 % 

Matpenger 195 200 2,6 % 

    Hjemmetjenester 

   Hjemmehjelp, abonnement pr mnd 

   Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Inntekt under 2 G 166 166 0,0 % 

Inntekt 2-3 G 652 673 3,2 % 

Inntekt 3-4 G 1 035 1 069 3,3 % 

Inntekt 4-5 G 1 490 1 539 3,3 % 

Inntekt over 5 G 1 994 2 059 3,3 % 

 

 

Hjemmehjelp, heldøgns omsorgsboliger 

 Hjemmehjelp Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Inntekt under 2 G 166 166  0,0 % 

Inntekt 2-3 G 838 866 3,3 % 

Inntekt 3-4 G 1 285 1 326 3,2 % 

Inntekt 4-5 G 1 758 1 815 3,2 % 

Inntekt over 5 G 2 235 2 307 3,2 % 

 

 

 

 

Andre tjenester innen hjemmetjenestene 

  Andre tjenester Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Vaktmester, pr time 81 83 2,5 % 

Matombringing 79 82 3,8 % 

Frokost/aftens 31 32 3,2 % 

Trygghetsalarm 52 53 1,9 % 

    Feiing 

     Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Feiegebyr 300 310 3,3 % 

Arbeid pr time 355 367 3,3 % 

    Avfallsgebyr (ex mva) 

    Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Boliger og leiligheter 1 965 2 029 3,3 % 

Fritidseiendommer 734 758 3,3 % 

    Slamgebyr (ex mva) 

    Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Innsamling 1 489 1 575 5,8 % 

Levering pr tonn 261 276 5,8 % 

    Vann- og avløpsgebyrer 

  

  

Endring 

2012 

Endring 

2013 

 Vanngebyr 0 % 0 % 

 Avløpsgebyr 0 % +12,75 % 

  
Eiendomsskatt 

  Sats 2012 Sats 2013 Endring 

Promillesats bolig og 

fritidseiendommer 2,2 2,2 0 % 

Promillesats ube-

bygde eiendommer 2,0 2,0 0 % 

Promillesats øvrige 

eiendommer 7,0 7,0 0 % 

Bunnfradrag pr 

boenhet 450 000 450 000 0 % 
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Budsjettoppstillinger 
 

Økonomisk oversikt drift 

  
Budsjett 2013 

Revidert 

budsjett 2012 
Regnskap 2011 

Driftsinntekter: 
   

Brukerbetalinger 13 178 000 13 310 000 13 262 341 

Andre salgs- og leieinntekter 50 295 000 48 564 000 51 580 757 

Overføringer med krav til motytelse 39 411 000 50 987 000 70 831 300 

Rammetilskudd 193 180 000 186 090 000 167 756 757 

Andre statlige overføringer 13 448 000 11 079 000 13 734 327 

Andre overføringer 1 200 000 1 230 000 1 655 033 

Skatt på inntekt og formue 132 105 000 126 720 000 114 597 288 

Eiendomsskatt 20 650 000 20 000 000 16 883 906 

Andre direkte og indirekte skatter 2 808 000 2 580 000 6 487 430 

Sum driftsinntekter 466 275 000 460 560 000 456 789 139 

Driftsutgifter: 
   

Lønnsutgifter 219 193 000 224 938 000 228 175 861 

Sosiale utgifter 44 484 000 43 662 000 40 612 239 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 59 999 000 61 274 000 71 396 998 

Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen 56 554 000 53 490 000 43 161 440 

Overføringer 54 467 000 46 931 000 37 640 139 

Avskrivninger 27 500 000 27 000 000 26 450 152 

Fordelte utgifter -8 436 000 -6 516 000 -7 154 620 

Sum driftsutgifter 453 761 000 450 779 000 440 282 209 

  
   

Brutto driftsresultat 12 514 000 9 781 000 16 506 930 

Finansinntekter: 
   

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 11 870 000 11 750 000 18 518 544 

Mottatte avdrag på utlån 50 000 50 000 101 960 

Sum eksterne finansinntekter 11 920 000 11 800 000 18 620 504 

Finansutgifter: 
   

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 12 451 000 12 820 000 12 356 146 

Avdragsutgifter 27 740 000 26 173 000 23 496 232 

Utlån 50 000 50 000 42 288 

Sum eksterne finansutgifter 40 241 000 39 043 000 35 894 666 

  
   

Resultat eksterne finanstransaksjoner -28 321 000 -27 243 000 -17 274 162 

Motpost avskrivninger 27 500 000 27 000 000 26 450 152 

Netto driftsresultat 11 693 000 9 538 000 25 682 920 

Interne finanstransaksjoner: 
   

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 
 

1 932 716 

Bruk av disposisjonsfond 2 097 000 5 592 000 3 168 711 

Bruk av bundne fond 6 662 000 7 671 000 7 523 485 

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 8 759 000 13 263 000 12 624 912 

Overført til investeringsregnskapet 6 908 000 8 999 000 12 806 245 

Avsetninger til disposisjonsfond 9 816 000 10 462 000 17 368 316 

Avsetninger til bundne fond 3 728 000 3 340 000 5 998 631 

Avsetninger til likviditetsreserven 0 0 0 

Sum avsetninger 20 452 000 22 801 000 36 173 192 

  
   

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 2 134 640 
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 Budsjettskjema 1 A og 1B Budsjett 2013 
Revidert bud-

sjett 2012 
Regnskap 2011 

Skatt på inntekt og formue 132 105 000 126 720 000 114 597 288 

Ordinært rammetilskudd 193 180 000 186 090 000 167 756 757 

Skatt på eiendom 20 650 000 20 000 000 16 883 906 

Andre direkte eller indirekte skatter 2 808 000 2 580 000 6 487 430 

Andre generelle statstilskudd 13 448 000 11 079 000 13 734 327 

Sum frie disponible inntekter 362 191 000 346 469 000 319 459 708 

Renteinntekter og utbytte 11 870 000 11 750 000 18 518 544 

Renteutg. ,provisjoner og andre fin.utg. 12 451 000 12 820 000 12 356 146 

Avdrag på lån 27 740 000 26 173 000 23 496 233 

Netto finansinnt./utg. -28 321 000 -27 243 000 -17 333 835 

Til ubundne avsetninger 9 816 000 10 462 000 17 368 316 

Til bundne avsetninger 3 728 000 3 340 000 5 998 631 

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 1 932 716 

Bruk av ubundne avsetninger 2 097 000 5 592 000 3 168 711 

Bruk av bundne avsetninger 6 662 000 7 671 000 7 523 485 

Netto avsetninger -4 785 000 -539 000 -10 742 035 

Overført til investeringsbudsjettet 6 908 000 8 999 000 12 806 244 

Til fordeling drift før korrigeringer 322 177 000 309 688 000 278 577 594 

Korrigeringer: 

  
  

Regnskapsmessig mindreforbruk 
  

-2 134 640 

Andre generelle statstilskudd ført på enhetene -10 647 000 -8 426 000 -10 191 406 

Bundne avsetninger ført på enhetene 100 000 100 000 2 642 106 

Ubundne avsetninger ført på enhetene 0 0 6 777 830 

Bruk av ubundne fond ført på enhetene -2 097 000 -2 892 000 -3 168 711 

Bruk av bundne fond ført på enhetene -6 662 000 -7 671 000 -7 423 485 

Nto driftsutgifter ført på ansvar 800 0 0 -1 684 315 

Nto driftsutgifter ført på ansvar 900 0 0 -15 336 

Nto driftsutgifter ført på ansvar 920 0 0 -300 000 

Nto konsesjonskraft 2 980 000 3 450 000 3 831 470 

Generell momskompensasjon 6 908 000 8 999 000 13 453 727 

Renteutgifter ført på enhetene 1 000 10 000 32 875 

Avdragutgifter ført på enhetene 0 60 000 17 504 

Avdragsinntekter ført på ansvar 940 0 0 80 000 

Motpost avskrivinger 5 666 000 6 030 000 5 894 838 

Korrigert sum til fordeling  318 426 000 309 348 000 286 390 051 

Brukt slik: 
  

  

Plan og forvaltning 57 668 000 56 132 000 39 290 000 

Støttetjenester 20 604 000 21 181 000 20 759 000 

Politisk styring og kontroll 3 240 000 2 982 000 3 348 466 

Tilleggsbevilgningsreserve 11 765 000 3 502 000 600 042 

Kulturhuset 10 071 000 9 943 000 9 621 000 

Midlertidig skoledrift Aune 0 0 1 548 887 

Opplæring og bolig 0 21 369 000 21 157 000 

Sykehjemmet 34 979 000 33 396 000 33 890 844 

Hjemmetjenestene 56 802 000 35 411 000 31 607 000 

Aune barneskole 25 813 000 25 335 000 24 588 000 

Vollan skole 0 6 394 000 6 479 884 

Drivdalen skole 0 5 098 000 5 081 000 

Drivdalen og Vollan skoler 10 099 000 0 0 

Midtbygda skole 0 5 705 000 5 449 000 

Lønset skole 0 3 669 000 3 694 000 

Lønset og Midtbygda skoler 7 295 000 0 0 

Ungdomsskolen 23 147 000 25 071 000 24 210 000 

Kommunale barnehager 10 918 000 10 875 000 10 454 000 

Kirkelig sektor 3 985 000 3 860 000 3 584 000 

Kommunalteknikk 2 826 000 2 820 000 2 800 927 

Bygg og eiendom 12 654 000 10 734 000 9 686 000 

Helse og familie 21 287 000 20 427 000 23 156 000 

NAV 5 273 000 5 444 000 5 385 000 

Sum fordelt 318 426 000 309 348 000 286 390 050 
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Budsjettskjema 2 A og 2B 

    

  Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 

       

  Investeringer i anleggsmidler 46 190 000 59 950 000 77 438 643 

  Utlån og forskuttering 5 900 000 5 895 000 4 370 576 

  Avdrag på lån 500 000 500 000 4 041 103 

  Avsetninger 1 500 000 1 500 000 6 147 800 

  ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 54 090 000 67 845 000 91 998 122 

       
Finansiert slik:   

  
  Bruk av lånemidler 25 960 000 35 412 000 58 995 002 

  Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 500 000 1 500 000 2 866 900 

  Tilskudd til investeringer 3 473 000 11 284 000 335 300 

  Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 500 000 500 000 4 335 327 

  Andre inntekter 0 0 0 

  Sum ekstern finansiering 31 433 000 48 696 000 66 532 529 

       
  Overført fra driftsbudsjettet 6 908 000 8 999 000 12 806 245 

  Bruk av avsetninger 15 749 000 10 150 000 12 659 348 

  SUM FINANSIERING 54 090 000 67 845 000 91 998 122 

       
  UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0 

          

Til investering i anleggsmidler 46 190 000     

Fordelt slik:       

  Rehabilitering kommunale off. bygg og boliger 2 000 000     

  Oppgradering kommunale veger 1 300 000     

  Klargjøring av nye industritomter 250 000     

 

Ski- og skiskytteranlegg Kåsen 200 000 

  

 

Ny Vollan bro 1 500 000 

    Rehabiliteringstiltak ved grendeskolene 1 000 000     

  Rehabilitering av idrettshallen 3 000 000     

  Gravplassutvidelse 8 000 000     

  Elektroniske verktøy for politikere 800 000     

  Utbygging av BOAS 20 950 000     

  Istandsetting av avlastningsleiligheter 900 000     

  Utvikling Miljøstasjoner/returpunkt 500 000     

  Diverse forsterkninger ledningsnett vann 500 000     

  Lekkasjereduksjoner ledningsnett vann 500 000     

  Diverse forsterkninger ledningsnett avløp 500 000     

  Nyanlegg Driva boligfelt nord, vann 500 000     

  Nyanlegg Driva boligfelt nord, avløp 500 000     

  Sanering kommunale veger, vann 520 000     

  Sanering kommunale veger, avløp 770 000     

  Nybygg avfallsmottak Oppdal Miljøstasjon 2 000 000     

Sum    46 190 000   

  


