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1. RÅDMANNENS INNLEDNING OG BUDSJETTGRUNNLAG 

1.1. Rådmannens innledning til budsjettforslag av 18.11.19 
 

Økonomiplan for 2020-23 er den første økonomiplanen for Nord-Odal kommune siden vi vedtok 
kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen valgte våren 2019 fem satsingsområder: kompetanse og 
utvikling, levende og attraktive tettsteder, mangfold og inkludering, livsmestring hele livet og sikker, 
effektiv og bærekraftig kommune. Satsingsområdene er igjen satt i sammenheng med FNs 
bærekraftsmål for å se sammenhengen mellom våre lokale mål og «verdensmålene» for en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Samfunnsdelen er direkte styrende for underordnede planer som bl.a 
økonomiplanen, og de fleste av kommunens små og store satsninger/prosjekter finner forankring i 
kommuneplanen. 
 
I tillegg til ny kommuneplan har vi fått en ny kommunelov. Der kommer kommunens rolle som 
samfunnsutvikler klart frem allerede i lovens formål § 1-1. De siste årene har Nord-Odal kommune 
hatt en mer aktiv satsning på samfunnsutvikling. Det er helt klart at hvis vi ikke klarer å snu den 
utviklingen vi har sett de siste årene vil vi aldri få hodet over vannet økonomisk og ressursmessig. 
Nedgangen i innbyggertall og endring i befolkningssammensetningen er vår største utfordring og det 
viktigste vi kan gjøre i årene fremover er å legge forholdene til rette for nye boliger og 
næringsarealer/lokaler, bistand til næringslivet, sentrumsnære leiligheter for eldre slik at de kan bo 
hjemme lengst mulig, kollektivtilbud m.m. Vi må investere oss til en ønsket utvikling. 
 
Tall fra SSB viser at vi i løpet av få år har en nedgang på nesten 100 barn og unge under 16 år. I et litt 
lengre perspektiv vil vi også få en dobling av antall eldre over 80 år. Det sier seg selv at vi ikke kan 
fortsette å drive kommunen som tidligere med så store endringer. Dette har rådmannen påpekt i 
mange år allerede, men til nå har kommunen kun gjort mindre endringer. Nå når vi er i en situasjon 
hvor vi i tillegg har brukt opp fond og hadde underskudd i 2018 har vi kommet til et punkt hvor vi 
også må gjøre strukturelle endringer og intensivere arbeidet med interkommunalt samarbeid. Med 
en dobling i antall eldre over 80 år vet vi at vi ikke kan gi alle sykehjemsplass. Vi må vri 
tjenestetilbudet enda mer over mot hjemmebaserte tjenester. Dette er selvsagt en stor utfordring da 
sykehusene nå skriver ut sykere pasienter enn bare for få år tilbake. Likeledes så må vi se om vi har 
en hensiktsmessig skolestruktur og om det er ytterligere områder vi kan samarbeide med Sør-Odal 
kommune på. I dag har vi felles PPT, barnevern og kulturskole. Kanskje bør vi også se på hele 
kulturfeltet og ledelse av etaten.  
 
I stadig mindre grad klarer små og mellomstore kommuner å sette agendaen selv. Andre setter 
dagsorden for oss. Økningen i antall ressurskrevende brukere, reduksjon i inntekter fra 
eiendomsskatt, nye krav og normer fra sentrale myndigheter, lovbrudd som avdekkes ved tilsyn og 
press fra pårørende og ulike grupperinger i samfunnet gjør hverdagen svært krevende. I tillegg vil en 
investeringsbeslutning fra E.ON ha stor betydning for Nord-Odal. Uavhengig av hva man måtte mene 
om etableringen av vindturbiner i skogen vår så har vi i økonomiplanen gjort oss avhengig av 
inntektene fra dem – uten at vi har noen påvirkning på om de blir bygget eller ei. 
 
I rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-23 ligger det forslag som vil føre til kutt i 
bemanning og oppsigelse/omplassering av ansatte. Det er viktig at dette blir behandlet på en god og 
korrekt måte. Heldigvis vil det alltid være noe naturlig avgang i en stor organisasjon som kommunen, 
men de foreslåtte tiltakene vil neppe alene kunne løses på denne måten. Det er derfor viktig at 
rådmannen raskt starter på dette arbeidet på nyåret. For å klare utfordringene særlig innen helse- og 
omsorgsetaten er det også viktig at det blir satt av ressurser til både plankonsulent og 
kvalitetsrådgiver.  
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Noe av det viktigste det nye kommunestyre tar tak i på nyåret 2020 er nettopp omstillingsarbeidet. 
Dette arbeidet må ha som mål at kostnadene reduseres uten at dette går nevneverdig ut over 
tilbudet. Arbeidet som ble påbegynt i 2019 med BDOs rapport er et fint utgangspunkt for dette 
arbeidet, men vi bør også definere ytterligere tjenesteområder hvor ser på innsparingstiltak.  
 
Kommunen har skåret høyt på nasjonale undersøkelser og kåringer når det gjelder service til 
innbyggere, åpenhet og dialog. Vi har også hatt innbyggermedvirkning i bl.a arbeidet med 
kommuneplanen. Dette arbeidet samt gode digitale løsninger for innbyggerne vil bare bli viktigere og 
viktigere i årene som kommer. Målet må være at Nord-Odal fortsatt skal være en god kommune å bo 
og drive næring i og at vi klarer å fylle kommuneplanens satsningsområder med innhold. 
 

Sand 15.11.19 
 
Runar Kristiansen 
rådmann 
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1.2. Forslag til budsjettvedtak 
Driftsbudsjettet 2020: 

1. Kommunestyret vedtar et driftsbudsjett på 309,2 mill. kr i henhold til budsjettskjema 1A: 

 

2. Kommunestyret vedtar å fordele 309,2 mill.kr fra budsjettskjema 1B på følgende måte: 

 

 

3. Kommunestyret vedtar å bruke 6,2 mill kr av disposisjonsfondet til saldering i 2020. 

Investeringsbudsjettet 2020: 

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2020 med totale investeringer i 

anleggsmidler på 88,5 mill. kr i henhold til budsjettskjema 2A: 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Skatt på inntekt og formue -109 633 -108 973 -107 534 -114 497 -114 497 -114 497 -114 497

Ordinært rammetilskudd -191 669 -198 512 -199 651 -203 620 -203 620 -203 620 -203 620

Skatt på eiendom -19 467 -21 432 -21 432 -13 577 -22 177 -22 177 -22 177

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -2 010 -2 022 -2 522 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900

Sum frie disponible inntekter -322 779 -330 939 -331 139 -333 594 -342 194 -342 194 -342 194

Renteinntekter og utbytte -4 988 -3 572 -3 172 -3 772 -3 972 -4 172 -4 372

Gevinst på finansielle instrumenter

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 555 10 663 10 113 13 462 14 585 15 564 15 728

Tap på finansielle instrumenter

Avdrag på lån 13 954 15 800 15 800 20 860 21 120 22 486 23 674

Netto finansinnt./utg. 17 521 22 891 22 741 30 550 31 733 33 878 35 030

Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 188 0 0 0 9 941 10 123 8 407

Til bundne avsetninger -7 335 0 0

Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr

Bruk av ubundne avsetninger -8 693 -9 081 -12 504 -6 200 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetninger -14 840 -9 081 -12 504 -6 200 9 941 10 123 8 407

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -320 098 -317 129 -320 902 -309 245 -300 521 -298 194 -298 758

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 320 098 317 128 320 901 309 245 300 522 298 194 298 759

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0

 Økonomiplan

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Politikk og sentraladministrasjon 27 679 27 423 31 165 25 164 24 809 24 691 24 691

Oppvekst og kultur 119 994 118 236 117 128 108 866 104 210 103 563 103 563

Helse og omsorg 155 359 155 797 155 286 162 488 160 014 159 099 159 102

Eiendom og samfunn 30 206 27 434 28 549 25 676 24 615 23 967 24 529

Finans -13 139 -11 761 -11 226 -12 949 -13 126 -13 126 -13 126

Sum fordelt 320 098 317 128 320 901 309 245 300 522 298 194 298 759

Økonomiplan
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Investeringene fordeler seg på prosjekter ihht budsjettskjema 2B. 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Investeringer i anleggsmidler 78 793 115 757 130 835 88 541 60 440 48 409 1 660

Utlån og forskutteringer 16 318 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kjøp av aksjer og andeler 6 706 1 650 1 650 1 400 1 450 1 500 1 550

Avdrag på utlån 3 007 0 0 3 500 4 500 5 500 6 500

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 2 963 5 950 4 950 4 680 1 450 1 450 1 450

Årets finansieringsbehov 107 786 148 357 162 435 123 121 92 840 81 859 36 160

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -88 120 -110 836 -136 093 -33 468 -66 114 -61 059 -26 660

Nytt låneopptak startlån -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Nytt låneopptak investeringer -8 468 -41 114 -36 059 -1 660

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 530 -16 550 -5 085 -76 150 -10 450 -4 450 -1 450

Tilskudd til investeringer 0 -382 -432 -284 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 685 -18 445 -17 712 -7 385 -10 026 -9 350 0

Mottatte avdrag utlån og refusjoner -9 877 -494 -1 463 -4 434 -4 800 -5 500 -6 500

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -106 213 -146 707 -160 785 -121 721 -91 390 -80 359 -34 610

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -1 573 -1 650 -1 650 -1 400 -1450 -1 500 -1 550

Sum finansiering -107 786 -148 357 -162 435 -123 121 -92 840 -81 859 -36 160

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett                                                                                       
(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan
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5. Kommunestyret vedtar en utlånsramme på 25 mill.kr for startlån 2020 

6. Kommunestyret vedtar låneopptak på 8,5 mill. kr til investeringer i anleggsmidler og 25 mill. 

kr til startlån. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak. 

7. Inntekter ved salg av eiendom inntil til sammen 76,2 mill. kr avsettes til ubundet 

investeringsfond. 

Budsjett

Til investeringer i anleggsmidler 88 541

Fordelt slik:

Prosjektering og byggledelse 803

    650 Riving  av Herredshuset, Alt 1 3 385

    210/5079 *Nytt Oppvekstadministrativt system 2019 125

    259/5045 *Samling - inventar - kommunens seksjon 2019 938

    650 Ny naturfagsal ungdomsskolen 375

    386/5068 *Kunst samling (avtale inngått) 270

    200 - *IKT Oppvekst 1 050

    650/5059  Ny barnehage Mo 2020 alternativ 3 177

    640/5025 Innkjøp av gulvvaskemaskiner og glansemaskiner, renhold 66

    650 Kjøp av dagens banklokaler (avtale inngått) 3 075

    650 Klimatiltak overvann vegvedlikeholdsplan 2020 625

    650 Offentlig toalett v/Statlig sikra friluftsområde v/Milepelen 500

    650 vedlikeholdsplan 2020 Ny fasade øst Ungdomsskolen 2 500

    650 vedlikeholdsplan 2020 ombygging ventilasjonsprinsipp u-skolen 250

    650/5034 *Sentrumsprosjekt  - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot sjøen 250

    650/797 *Bygge/kjøpe boliger for utleie 8 700

    650/806 *Samling, Bank - Bibliotek - Bolig 46 150

    650  Enøkplan 2020 Luftutskiller og filtrering av kjelvann 125

    680 Skogbrannreserve 201

    650 Lukking av avvik Branntekniske installasjoner 133

    650 Anbefalinger etter årskontroll 2019 brannteknisk installasjoner 221

    650 Salg av boliger i Engvegen 2020 0

    650 Vedlikeholdsplan veg 2019 . Fast dekke 3 grusveger Høgbråtan 288

    600 Salg av nåværende bankbygg 0

    650/5083  TMM Nedgravd avfallsløsning (Molok) 2020 188

    650/5092 Vedlikeholdsplan veg 2019, Fast dekke Furuholvegen Knapper 515

    650/5100 Trafikksikkerhetstiltak, Magasinvegen, Sand 125

    650/5050 Brannteknisk avvik - Utskifting av dører U-skolen 125

    650/813 Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 2020 625

    650/5097 Ny kommunal veg, Sand sentrum - nytt utbyggingsområde 929

    650 / 5064  Garvikåsen boligområde - utvidelse (Felt B 5) 9 888

    650/5070 *Opparbeiding gårdsrom mellom kommunehuset og Odal sparebank 4 000

    600/5034 * Kjærlighetsstien - videreføring, paviljong 270

    650 5102 Møte ved Milepelen - aktivitetspark 1 062

    650/5101 Folkehelseprosjekt etablering av utendørs treningsapparater 600

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett              (tall i hele 1000 kr)

2020
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Økonomiplan: 

8. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2020-2023. 

Skatt: 

9. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2020 etter de maksimale satser som Stortinget 

vedtar. 

Eiendomsskatt: 

10. I medhold av eiendomsskatteloven§§ 2 og 10 videreføres i 2020 utskriving av eiendomsskatt 

på fast eiendom i hele kommunen, jfr §3 bokstav a. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendeler i 2020 

(overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd, første pkt) 

11.  Generell skattesats settes til 6 promille (esktl §13). For bolig-, fritids- og 

landbrukseiendommer settes satsen til 5 promille. Skattesatsen på det særskilte 

skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, første ledd siste pkt) 

Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,- 

12. I medhold av eiendomsskatteloven §7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi og 

eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, fylke 

eller stat for eiendomsskatt. 

13. Eiendomsskatten skal betales i 4.terminer (ekstl §25). 

Delegering, utredning og organisering: 

14. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

mellom hvert rammeområde. 

15. Kommunestyret delegerer til rådmannen å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet 

innen hvert rammeområde. 

16. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de enkelte 

ansvarene i budsjettet. 

17. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fordele avsatt sykelønnsrefusjon ut på de enkelte 

ansvarene i budsjettet. 

18. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 mill. kr. 

Kontroll og revisjon: 

19. Kommunstyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll- og tilsyn. 

 

 

 

 

Kontrollutvalget 45 090

Sekretariatet 252 000

Revisjon 1 022 533

Totalt 1 319 623
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2. KOMMUNENS ORGANISERING
2.1. Politisk organisering

Det politiske styringssystemet i kommunen er organisert på følgende måte:
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2.2. Administrativ organisering
Kommunens administrasjon er organsiert etter følgende modell pr 04.11.19:

Den kommunale tjenesteproduksjonen i Nord - Odal kommune er delt inn i 3 etater med
underliggende enheter. Direkte underlagt rådmannen er stab - og støttefunksjoner.
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3. KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER
3.1. Befolkningsutvikling

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endringer er et vikti g grunnlag for
utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan. Aldersfordelingen sier noe om hvilke typer tjenester som
etterspørres. Negativ befolkningsutvikling medfører redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter,
avgifter og overføringer, samt reduserer behove t for infrastrukturelle tiltak. Spesielt gir det utslag i
reduserte rammeoverføringer fra staten.

Tabellen viser SSB sin befolkningsframskrivning mot 2023 etter hovedalternativet (MMMM). Det
viser seg imidlertid at dette alternativet gjerne er litt for o ptimistisk.

Grafen viser at det er aldersgruppen 67 år og eldre som vil øke mest framover, og som har størst
andel. Aldersgrupp en 6 - 15 år har en svak nedgang.
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3.2. Det økonomiske opplegget for kommunene i 2020 

 

Generelt 

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 1,3 mrd. kroner som 

tilsvarer en realvekst på 0,3 %.  

 

Veksten i frie inntekter i 2020 må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter 

som følge av befolkningsutviklingen. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det vist til beregninger 

utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) som viste 

merutgifter for kommunesektoren i 2020 på 1,3 mrd. kroner som følge av den demografiske 

utviklingen. Av dette ble det anslått at om lag 0,9 mrd. kroner må finansieres innenfor veksten i frie 

inntekter. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste å opprettholde tjenestetilbudet 

i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i 

tjenestene. I kommuneproposisjonen for 2020 ble det anslått en nedgang i kommunesektorens 

samlede pensjonskostnader på 450 mill. kroner utover det som dekkes av den kommunale 

deflatoren. Anslaget er beheftet med usikkerhet. Veksten i de frie inntektene begrunnes videre med  

400 mill. kroner til tidlig innsats i skolen  og 150 mill. kroner til satsing på rusfeltet. Etter dette anslås 

kommunesektorens handlingsrom å øke med 300 mill. kroner i 2020. 

 

Regjeringen har fortsatt klare forventninger til at kommunesektoren arbeider kontinuerlig for å 

effektivisere driften slik at handlingsrommet styrkes ytterligere i årene fremover.  

 

Tabell over kommunenes handlingsrom i 2020, tall i mrd. kr. 

Vekst i frie inntekter                     1,3 

- merkostnad til demografi   -  0,9 

+ reduserte kostnader til pensjon     0,45 

- satsinger innenfor veksten i frie inntekter -  0,55 

Økt handlingsrom uten effektiviseringskrav     0,3    

 
Ved beregning av realveksten i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en prisvekst på 

kommunal tjenesteyting (deflator) på 3,1 % for 2020. Gebyrinntektene anslås å øke reelt med 0,5 

mrd. kr fra 2018 til 2019. 

 
Følgende kostnadselementer dekkes ikke av deflatoren: 

 Rentekostnader 

 Pensjonskostnader er dekket i deflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten 

 Demografikostnader 
 

Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. 



Økonimiplan 2020-2023 – årsbudsjett 2020 

Side 12 
 

For Nord-Odal kommune er sum skatt og rammetilskudd beregnet til 318,1 mill kr for 2020 mot 

budsjettet i 2019 på 307,2 mill kr. 

 

Særskilte satsinger og endringer 

Innlemming av tidliger års øremerkede tilskudd i rammetilskuddet 
Rekken av tildelte øremerkede tilskudd tidligere år foreslås nå av regjeringen innlemmet i  ramme-
tilskuddet. Regjeringen mener dette styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i 
både staten og kommunesektoren. Dette gjelder blant annet, tilskudd til psykolog, tilskudd til 
dagaktivitet hjemmeboende personer med demens, tilskudd til habilitering og rehabilitering, tilskudd 
til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak og tilskudd til tidlig innsats i skolen 
gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn. 
  
Opptrappingsplanen for rusfeltet 
For 2020 er 150 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med behovet for å 

fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet. 

Tidlig innsats 
I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. 
trinn innlemmes i rammetilskuddet. Dette er kronefestet til 1,3 mrd. kroner. I tillegg er 400 mill. 
kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i skolen. Disse 
midlene må sees i sammenheng. Samlet sett innebærer dette at midler som kan benyttes til flere 
lærerårsverk som følge av lærernormen videreføres på om lag på samme nivå i 2020 som i 2019, og 
at lærernormen er mer enn fullt ut finansiert når behovet for kompensasjon blir beregnet på 
kommunenivå.  
 
Eiendomsskatt 
Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 7 ‰ til 5‰ fra 
2020 og reduseres fra 5 ‰ til 4 ‰ på bolig- og fritidseiendommer (fra 2021) 
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3.3. Økonomiske forutsetninger i planperioden 
 

Pensjon og arbeidsgiveravgift 

Det er budsjettert med 20,44% premie til KLP og 11,91% premie til SPK 

Arbeidsgiveravgiften er 10,6% 

Lønns- og prisvekst 

Lønnsutgiftene er beregnet på grunnlag av lønnsoppgjør for 2019 og riktig lønn pr 01.01.20 er 

budsjettert på de ulike ansvarene. Det er lagt til grunn en årslønnsvekst i økonomiplanperioden på ca 

3%. Dette er avsatt som en sentral pott på finansområdet, og vil bli fordelt til de enkelte enheter når 

lønnsoppgjøret er ferdig. 

Frie inntekter 

Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Rammetilskuddet består av innbyggertilskudd, 

utgiftsutjevning, skjønn, saker til særskilt fordeling, inntektsutjevning, overgangsordninger og 

distriktstilskudd. Det er folketallet pr 1.7.2019 som legges til grunn for rammetilskuddet for 2020. 

 

 

Rådmannens forslag til budsjett er basert på statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2019. Det er 

benyttet regjeringens anslag i grønt hefte for beregning av skatt og rammeoverføringer. 

For 2020 er det brukt en deflator på 3,1%. Tallene for 2020-2023 er i 2019-kroner. Regjeringens 

prognoser antyder en vekst på 4,2% fra opprinnelig budsjett 2019-2020. 

Gjeld, renter og avdrag 

Pr 31.12.19 vil kommunens lånegjeld være 528,16 mill kr ekskl. startlån. Det er i 

økonomiplanperioden foreslått følgende nye låneopptak til investeringer: 

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Økonomiplan 

2021

Økonomiplan 

2022

Økonomiplan 

2023

Rammetilskudd 199 352 203 620 199 810 199 752 199 692

Herav:

innbyggertilskudd 125 278 126 345 126 149 126 095 126 040

utgiftsutjevning 27 708 24 858 24 842 24 837 24 832

inntektsutjevning 39 273 40 723 40 723 40 723 40 723

skjønn 2 300 2 000 1 000 1 000 1 000

distriktstilskudd 5 545 5 651 5 664 5 664 5 664

andre ting (overgangsordn. mm.) -270 2183 0 0 0

Saker særskilt fordeling **)
-482 1 860 1 432 1432 1432

Skatt 107 034 110 997 110 997 110 997 110 997

Sum frie inntekter 306 386 314 617 310 807 310 749 310 689

Vekst i kr 8 231 -3 810 -58 -60

Vekst i % 2,69 % -1,21 % -0,02 % -0,02 %
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2020: 8,5 mill.kr
2021: 41,1 mill.kr
2022: 36,1 mill.kr
2023: 1,7 mill.kr

Det er i planperioden tatt utgangspunkt i 1 låneopptak pr.år, ekskl. startlån. Lån er lagt inn med 30
års løpetid. Budsjettert rente er med utgangspunkt i dagens rente. Nye lån er lagt inn med 2,3% i
hele planperioden.

Figuren under viser utviklingen i renter og avdrag de siste årene samt i økonomiplanperioden.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for
hva kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer. Det tekniske beregningsutvalget
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbef aler at kommunen bør ha et netto
driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter for å kunne si at kommunen har en sunn økonomi.
For Nord - Odal sin del betyr dette et netto driftsresultat på ca 7,4 mill kr. Rådmannen ser på dette
som urealistisk.

Grafen n edenfor viser utviklingen i netto driftsresultat de siste fem år og for økonomiplanperioden
2020 - 2023.
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Grafen viser at Nord - Odal i årene 2010 - 2012 og 2014 - 2015 har hatt positivt netto driftsresultat. For 3
av årene har det vært langt over anbefalingen på 1,75%.

I økonomiperioden er det budsjettert med et netto driftsresultet på i - 0,002 %, noe som er under
anbefalingen. Det betyr at kommunen finansierer driften med fondsmidler i stedet for å bygge opp
en buffer.
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4. DRIFTSBUDSJETTET 

4.1. Økonomisk oversikt økonomiplanperioden 
Oversikten viser fordeling av inntekter, utgifter og finanstransaksjoner i planperioden for hele 

kommunen. 

 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Driftsinntekter

Brukerbetalinger -17 214 -18 311 -17 581 -17 176 -16 438 -16 438 -16 438

Andre salgs- og leieinntekter -28 421 -29 578 -28 578 -30 247 -30 935 -31 489 -31 489

Overføringer med krav til motytelse -52 669 -34 703 -39 787 -39 843 -38 230 -38 174 -38 174

Rammetilskudd -191 669 -199 651 -198 512 -203 620 -203 620 -203 620 -203 620

Andre statlige overføringer -9 051 -10 161 -5 161 -3 405 -3 405 -3 405 -3 405

Andre overføringer -2 705 -4 054 -4 254 -2 238 -2 238 -2 238 -2 238

Skatt på inntekt og formue -109 633 -107 534 -108 973 -114 497 -114 497 -114 497 -114 497

Eiendomsskatt -19 467 -21 432 -21 432 -13 577 -22 177 -22 177 -22 177

Andre direkte og indirekte skatter -0 -0 -0

Sum driftsinntekter -430 830 -425 425 -424 279 -424 603 -431 540 -432 038 -432 038

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 249 010 238 874 242 657 235303 228148 226935 227268

Sosiale utgifter 59 145 61 930 61 817 59456 57327 56982 57092

Kjøp av varer og tj som inngår tj.prod 48 462 44 525 40 824 42759 41771 41509 41630

Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod 44 104 42 405 43 960 43191 42457 42447 42447

Overføringer                                         27 492 34 921 29 220 23922 23512 23512 23512

Avskrivninger 16 737 10 694 10 694 10743 10743 10743 10743

Fordelte utgifter -1 894 -2 164 -2 164 -1124 -1124 -1124 -1124

Sum driftsutgifter 443 056 431 186 427 008 414 250 402 834 401 004 401 568

   

Brutto driftsresultat 12 226 5 761 2 729 -10 353 -28 706 -31 034 -30 470

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -5 039 -3 202 -3 602 -3 802 -4 002 -4 202 -4 402

Gevinst på finansielle instrumenter -0 -0 -0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -138 -100 -100 -100 -100 -100 -100

Sum eksterne finansinntekter -5 177 -3 302 -3 702 -3 902 -4 102 -4 302 -4 502

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg 8 565 10 113 10 663 13 462 14 585 15 564 15 728

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0

Avdragsutgifter 14 028 15 800 15 800 20 860 21 120 22 486 23 674

Utlån 215 275 275 275 275 275 275

Sum eksterne finansutgifter 22 808 26 188 26 738 34 597 35 980 38 325 39 677

Resultat eksterne fin.trans. 17 630 22 886 23 036 30 695 31 878 34 023 35 175

Motpost avskrivninger -16 737 -10 694 -10 694 -10 694 -10 694 -10 694 -10 694

Netto driftsresultat 13 119 17 953 15 071 9 648 -7 522 -7 705 -5 989

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk -7 335 -0 -0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -8 693 -12 504 -9 081 -6 200 0 0 0

Bruk av bundne fond -2 427 -5 856 -6 397 -3 943 -2 886 -2 886 -2 886

Sum bruk av avsetninger -18 456 -18 360 -15 478 -10 143 -2 886 -2 886 -2 886

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års regnsk.m.  merforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 1 188 0 0 0 9 941 10 123 8 407

Avsetninger til bundne fond 4 149 407 407 467 467 467 467

Sum avsetninger 5 337 407 407 467 10 408 10 590 8 874

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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Fordelingen på de ulike rammeområdene ser slik ut (netto ramme): 

 

  

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Politikk og sentraladministrasjon 27 679 27 423 31 165 25 164 24 809 24 691 24 691

Oppvekst og kultur 119 994 118 236 117 128 108 866 104 210 103 563 103 563

Helse og omsorg 155 359 155 797 155 286 162 488 160 014 159 099 159 102

Eiendom og samfunn 30 206 27 434 28 549 25 676 24 615 23 967 24 529

Finans -13 139 -11 761 -11 226 -12 949 -13 126 -13 126 -13 126

Netto 320 098 317 128 320 901 309 245 300 522 298 194 298 759

Økonomiplan
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5. RAMMEOMRÅDENE 
 

5.1. Politikk og sentraladministrasjon 

 

Foreslåtte driftstiltak 2020-2023 

 

 Norsk kommunalteknikk har revidert og oppdatert to temahefter som skal gi de folkevalgte 

innsikt i viktige fagområder for de folkevalgte, spesielt i formannskap, utvalg for Eiendom og 

samfunn og Kommunestyret. Det ene heftet går på plan - og prosess med temaer som 

planmyndighet, planstrategi, kommuneplan, område- og detaljreguleringsplan, 

planprosessen mv. Det andre heftet gir en oversikt over området byggesak med temaer som 

rollefordeling, sakstyper og prosess, tekniske krav, universell utforming, dispensasjone, 

ulovlighetsoppfølging, politisk skjønn mv. Dette er viktige temaer i saker som har blitt satt på 

sakskartet i inneværende periode, gjerne i konfliktfylte saker. Det antas derfor at det vil være 

nyttig med en gjennomgang av dette fagfeltet i starten av en ny kommunestyreperiode. 

10 hefter koster 350/stk, hefter utover dette kr 250/stk. 

Som et minimum bør det kjøpes 10 hefter av hvert tema, kostnad kr 7 000. 

Tiltaket innebærer kjøp av 25 hefter av hvert tema, kostnad kr 14 500 

 Formannskapet har hatt midler til disposisjon. Tidligere har det ikke blitt brukt opp helt eller 

blitt fordelt store beløp. 

 Reduksjon 0,3 årsverk vederlagsberegning. Effekt av nedleggelse av sykehjemsplasser. Kan 

ikke effektueres før i 2021 da det i 2020 skal gjøres beregninger for opphold vært i 2019. 

Nord-Odals andel reduksjonen er 40 % 

 Reduksjon 1 årsverk økonomikontoret. Effekt digitalisering gjør at det er mulig å redusere 1 

årsverk. 

Nord-Odals effekt av reduksjonen utgjør 40 % 

 2 mnd vakanse økonomileder 

 Reduserte kursutgifter på sentraladministrasjon. Dette medfører at det blir minimalt med 

kurs. Faglig oppdatering må framskaffes på annet vis. Kuttene gjelder service- og 

økonomikontoret og det som har vært av fellesopplæring i kommunen. 

 AMU har hatt midler til fordeling til enhetene. Midlene har vært benyttet til oppfølging av 

tiltak som enhetene har behov for å gjennomføre i forhold til helse, miljø og sikkerhet. 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Netto ramme 27 848 31 525 27 781 25 164 24 808 24 691 24 691

Økonomiplan

2020 2021 2022 2023

POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON -655 330 -775 593 -813 238 -813 238

    100 Politikeropplæring - Plan og byggesak 14 500 0 0 0

    100 redusere midler som formannskapet har til fordeling -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

    122 Reduksjon 0,3 årsverk vederlagsberegning 0 -37 576 -75 221 -75 221

    122 Reduksjon 1 årsverk økonomikontoret -125 036 -250 071 -250 071 -250 071

    122 Vakanse økonomileder 2 mnd -75 000 0 0 0

    122, 123,124 og 150 Reduserte kursutgifter sentraladministrasjon -38 150 -38 150 -38 150 -38 150

    123 Fjerne midler til avviks- og handlingsplan -85 500 -85 500 -85 500 -85 500

    124 Reduksjon av stilling 0,25% ved servicekontoret -151 856 -166 508 -166 508 -166 508

    125 Beredskap -11 500 -15 000 -15 000 -15 000

    150 Redusere kostnaden på Odalsportalen -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

    151 Reduksjon av verneombudsrollen med 10% -72 788 -72 788 -72 788 -72 788
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 Reduksjon 0,25% stilling ved servicekontoret. Det foreslås å redusere stillingsprosent med 

25% i tillegg til reduksjonen på 70% som ble iverksatt 1.11.2019. Reduksjonen kan iverksettes 

fra 1.februar 2019. 

Reduksjonen vil medføre at det vil ta lengre tid før dokumenter inn og ut blir journalført. Det 

vil også bety at det blir mindre tid til utviklingsarbeidet innenfor servicekontorets område. 

 Det er abonnement på satellitt telefon som er en del av kommunens beredskap. 

 I dag er kommunen med i et samarbeid med Odal Sparebank og Sør-Odal kommune for å 

drift Odalsportalen. Kommunens andel av dette er beregnet til kr. 100 000,- for 2020. 

Redaktøren har nå sagt opp og stillingen vil være vakant fra januar. Det har vært møte i 

redaksjonsrådet. Odalsportalen driftes foreløpig videre uten redaktør - kommunene skal 

bidra mer i forhold til artikler. Utgiftene reduseres dermed fra 2020, 

 Hovedverneombudsrollen ble økt med 10% for noen år siden. Det vurderes at denne bør 
reduseres ned til 20% igjen. 

 

 

Om rammeområdet 

Rammeområdet omfatter råd og utvalg, fylkestings-, kommune-, og stortingsvalg, rådmannskontoret, 

økonomikontoret, servicekontoret, fellesfunksjonene, revisjon, beredskap, hovedtillitsvalgt og 

hovedverneombud samt kirkeformål. 

Råd og utvalg 

Utfordringer for 2020 
Det var kommunestyrevalg i 2019. Det innebærer at det nå er en del nye politikere som har behov for 
opplæring. Det er derfor viktig at disse får opplæring. Det er viktig at politikerne også har egnede 
hjelpemidler for å kunne utføre sine verv. De må også bli kjent med kommunen og de ulike 
tjenesteområdene. 
 
I den forbindelse er det utfordrende at det er lite midler til kurs/opplæring. Det blir derfor viktig å 
benytte interne ressurser og KS sin folkevalgtopplæringprogram. 
 
Mål for 2020 

 Gjennomføre 8-10 møter i kommunestyre, månedlige møter i formannskapet og 6 møter i 
hvert utvalg  

 Sørge for at de folkevalgte får  nødvendig kunnskap om det å være folkevalgt og god 
informasjon i saker som behandles 

 Gjennomføre valg til domstolene, forliksråd og jordskifteretten 
 
 
Tiltak for 2020 

 Gjennomføre KS sitt folkevalgt opplæringsprogram – 2 dager 

 Oppfølging av opplæring som er gitt i 2019 i forhold til bruk av Møteportalen og Expense. 

 Vurdere hva det er behov for av opplæring utover KS sitt program 

 Utvalgene gjøres kjent med sine tjenesteområder ved å reise på befaring og treffe 
enhetslederne på det aktuelle tjenesteområdet 
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Rådmann 
Området omfattet rådmann, ass.rådmann, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte som er frikjøpt. 
 
Rådmann har ansvaret for å følge opp de politiske vedtakene og sørge for at det politiske nivået i 
kommunen får nødvendig informasjon. For at de politiske organene skal kunne fatte beslutninger på 
riktig grunnlag, er det viktig at alle etatene deltar i arbeidet og at deres oppgaver samordnes. 
Rådmannen har nært samarbeid med ordfører. Rådmannen har fokus på den daglige driften i 
kommunen, bl.a. regnskaps- og budsjettarbeid, årsberetning og årsmelding, interkommunalt 
samarbeid, beredskap og personal. Samarbeidet i rådmannens ledergruppe er viktig. 
 
Det er Fagforbundet avd. 106 og Utdanningsforbundet som har frikjøpte ressurser til 
fagforeningsarbeid. Det er viktig for kommunen å ha tillitsvalgte som er med på ivareta de ansattes 
medbestemmelsesrett. 
 
Det er et hovedverneombud i kommunen. Hovedverneombudet har en viktig rolle i form av å ivareta 
reglene rundt helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med kommunens ledere og verneombud. 
Hovedverneombud er med å jobber med kommunens prosedyrer innen dette området.  
 
Utfordringer for 2020 
Kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon. Det er viktig at rådmann hele tiden holder seg 
oppdatert på hvordan dette påvirker de ulike tjenesteområdene og kvaliteten på tjenestene som 
ytes. Det er særlig viktig å ha god kommunikasjon med kommunens ledere og hovedtillitsvalgte.  
 
Mål for 2020 
 

 Holde driften innenfor de rammer som settes i politiske vedtak 

 Se på om det er flere områder som vi kan ha samarbeid med Sør-Odal  

 Følge opp de interkommunale samarbeid 

 Opprettholde samarbeide med de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet 

 Ha en samlet ledergruppe som kan støtte hverandre i den utfordrende situasjonen 
kommunen er i 

 
 
Tiltak for 2020 
 

 Faste månedlige møter med hovedtillitsvalgte, kvartalsvis møter med hovedverneombudet 

 Faste møter med enhetsledere 
 
 
 
Odal økonomikontor 
Kontoret er vertskommunesamabeid mellom Nord-Odal og Sør-Odal hvor Nord-Odal er 
vertskommune. Samarbeidet består av avdelingene regnskap, skatt, lønn og 
budsjett/økonomistyring. Det er 16,6 årsverk fordelt på 18 personer. 
 
Økonomikontorets rolle er å vøre de kommunale virksomheters viktigste støttespiller i arbeidet med 
å utøve god økonomistyring. Økonomikontoret tilbyr og utfører et bredt spekter av tjenester for 
enhetsledere, etatsledere og rådmannen innenfor områdene lønn, regnskap, vederlag, 
pasientregnskap, skatt, fakturering, innfordring, budsjettering, finans, rapportering, utvikling av 
støtteverktøy, kursing og opplæring samt analyse – og prosjektoppgaver. 
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Utfordringer for 2020 

 Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen 

 Opprettholde tjenestenivået 

 Omlegging av rutiner/oppgaver 
 
Mål for 2020 

 Levere til frister 

 Utrulling av digitale løsninger mot enhetene i begge kommuner 
 

Servicekontoret 
 
Noen av tjenesteområdene som skal dekkes er førstelinjen (besøk og telefon), service/brukerstøtte 
for interne brukere, journalføring, postliste og arkiv for hele kommunen, politisk sekretariat, 
personal, IKT, utleie av idrettshall/Milepelen/kommunale lokaler og utleie av kommunale boliger. Det 
er i tillegg mange mindre oppgaver som hver enkelt ansatt har.  
 
Utfordringer for 2020 
 

 Arkivet er en viktig ressurs i forhold til digitaliseringsarbeidet for å effektivisere og styrke 

saksbehandlingsprosesser i kommunen, dette krever oppgradering og oppfølging av 

systemer. Vi vil i 2020 fortsette med utvikling av saksbehandlingsprosesser via vårt 

skjemaverktøy, samt se på mulighet for helhetlig saksbehandling i fagsystemer hvor dette er 

mulig ved hjelp av gode integrasjoner til arkiv. Arkivet ser at det er en del utfordringer i 

forbindelse med bruk av statlige systemer som er pålagt på visse områder og 

bevaring/integrasjon av disse på en god måte.  

 I samarbeid med våre nabokommuner forhandles avtaleverket med vår leverandør av 

sak/arkiv. Dette for å få samme versjon/moduler på sikt slik at vi kan dele flere erfaringer, ev. 

ressurser ved f. eks opplæring/bruk og bistand fra Hedmark IKT som per i dag tar mye tid for 

alle parter. En økonomisk gevinst er også et ønsket mål med nye avtaler. Avtalene for portal 

og selvbetjening skal også ses på i felleskap.  

 Arbeid med arkivplan og internkontroll er en kontinuerlig oppgave, dette selv om vi håper å 

få lukket våre pålegg i 2019 etter tilsyn fra Arkivverket i 2017. Arkivplan og internkontroll skal 

dekke hele kommunen og all dens dokumentasjon, da inkludert både papir og historiske 

arkiver. Dette er en kontinuerlig stor utfordring og oppgave for tjenesten. Den digitale 

utviklingen bidrar også til flere endringer og oppdateringer i arkivplanen.  

 Arkivet får stadig en større dokumentfangst som også er ønskelig, men dette medfølger en 

stadig økt kontrollfunksjon som krever store ressurser. Økt omfang av integrasjoner, 

oppfølging i arkivkjerner og økt supportfunksjon er en utfordring med de ressurser vi har per 

i dag.  Opplæring skjer stort sett i det daglige, en til en eller i små grupper når behov melder 

seg. God og tilgjengelig opplæring for større grupper eller legge til rette for eks. digitale 

læringsplattformer blir en ikke prioritert oppgave i det daglige.  

 Oppfølging av personvernforordningen (GDPR) er fortsatt en tidkrevende oppgave som 

enheten jobber med i forhold til kartlegging av systemer og behandlinger. 

 
Mål for 2020 
 

 Kontinuerlig oppfølging av arkivplan og internkontroll.  
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 Holde oss oppdatert i sak/arkiv systemet og få et bedre samarbeid med våre nabokommuner 

og Hedmark IKT.   

 Nye avtaler for sak/arkiv og portal/selvbetjening som vil gi kommunen større rom for felles 

oppgraderinger og generell opplæring/kompetanse i systemene.  

 Fortsette vårt arbeid med flyter og saksprosesser som kan forenkles, der både arkiv og 

brukere er satt i fokus. Vårt skjemaverktøy og felleskomponenter som 

SvarUt/SvarInn/eSignering vil være aktuelle verktøy videre i denne prosessen.  

 Oversikt og kontroll over alle fullelektroniske arkiver i kommunen.  

 Kontinuerlig oppfølging av personvernforordningen.  

 Tilrettelegge for god opplæring og support.  

 
Tiltak for 2020 
 

 Ferdigstillelse av prosjekt mugginfisering og digitalisering av arkiv.  

 

 

Fellesfunksjonene 
Dette ansvaret omfatter fellesutgifter i kommunen som kontormateriell, portoutgifter, linjeleie, 
kontingenter, lisenser, bedriftshelsetjenesten, service- og driftsavtaler, interkommunal arkivordning, 
konsulenttjenester, ulykkesforsikring, utgifter til Hedmark IKT, utgifter/inntekter vedrørende 
økonomisystemer og innfordring m.m.  
 
Utfordringer for 2020 
 

 De største utgiftspostene under dette ansvarsområdet er avgifter, gebyrer, lisenser, service- 
og driftsavtaler og overføringer til HIKT. Endringer og innsparinger på disse postene er 
utfordrende, da de følger helt nødvendige programmer for å utføre pålagte oppgaver.  

 Utgifter til porto etter innføring av SvarUt viser seg å ikke gi så store innsparinger som 
forventet. Det er fortsatt en stor del av våre innbyggere som ikke har en digital postkasse. 
Kommunen må fortsette med tiltak for å få påvirke flere til å opprette dette.  

 

 
Mål for 2020 
 

 Få enda bedre effekt av SvarUT og derav ytterligere reduksjon i portoutgifter. 

 Redusere annonseutgiftene  

 

Beredskap.  
Beredskap er en viktig del av kommunens oppgaver. Kommunen har et ansvar for å ivareta 
innbyggernes sikkerhet og gi de informasjon om tiltak den enkelte selv kan gjøre. Det ser ut til at 
dette blir et viktigere område i årene fremover i forhold til at det blir mer ekstrem vær. De sentrale 
myndighetene har også mer fokus på dette området enn tidligere. 
 
 
Utfordringer for 2020 
I Kongsvingerregionen har det i 2019 vært stort fokus på  kommunens beredskapsoppgaver og 
hvordan kommunene i regionen kan samarbeidet. Det blir viktig at dette arbeidet følges opp i 2020. 
Dette samarbeidet er med på å styrke kommunens beredskapsarbeidet. Det er også viktig da det er 
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klart at Sivilforsvaret og Heimevernet har mindre ressurser en tidligere til å bistå kommunen med i
krisesituasjoner.

Nord - Odal kommune har mye skogområder. Det er viktig at det er gode rutiner om det skul le oppstå
skogbrann.

Mål for 2020

Løse eventuelle hendelser som måtte komme i 2020 på en god måte
Fortsatt godt samarbeid med de frivillige som bidrar med hjelp
Fokus på beredskap blant alle kommunens ansatte, men særlig blant ledere
Følge med på oppdateringer og kampanjer som kommer fra sentralt hold (direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap – DSB)

Tiltak for 2020

Følge opp sentrale kampanjer som er rettet mot kommunens innbyggere

Kirkeformål
Nord - Odal kommune plikter ifølge lovverket å bidra med midler til Odal kirkelig fellesråd.

Odal kirkelig fellesråd har i sitt budsjett opplyst at de har behov for økte ressurser. Deres budsjett
viser et behov for økte overføring fra kommunen. Det er lagt inn ønsker midler til lønns - og prisvekst .

Fellesrådet har også meldt inn behov i forbindelse med vedlikehold av kirkebyggene. Kommunen
finner ikke å kunne imøtekomme alle disse tiltakene.

Utfordringer for 2020
Odal kirkelige fellesråd vil i løpet av 2020 ikke lengre ha kontoret i Nord - Odal da de flytter inn i nye
lokaler på Skarnes. Det blir viktig at det fortsatt er et samarbeid. De må også være lett tilgjengelige
for kommunens innbyggere.
Det er også viktig at Nord - Odal kommune og Sør - Odal kommune har et godt samarbeid med
fellesrådet.

M ål for 2020
Opprettholde samarbeidet med Odal kirkelige fellesråd

Tiltak for 2020

Avtale felles møter med Odal kirkelige fellesråd og Sør - Odal kommune.

Nøkkeltall for rammeområdet
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5.2. Oppvekst og kultur 

 

Foreslåtte driftstiltak 2020-2023 

 

 Færre elever med store hjelpebehov fra høsten 2020 ved ungdomsskolen. 

 Stillingen som etatsleder oppvekst og kultur er ikke besatt. Stillingen holdes vakant ut 

barnehage- og skoleåret (t.o.m. juli måned). Inne i tiltaket ligger også konstituering av 

etatsleder i perioden. 

 Reduksjon 0,4 årsverk assistent på SFO Sand. 

 Stilling grunnet pensjon fra 01.02.20 besettes ikke. Stillingen holdes vakant. 

 Stilling grunnet pensjon fra 01.12.19 ikke besatt. Stillingen holdes vakant. 

 Stilling ledig grunnet pensjon fra 1.9.20 ikke besatt. Stillingen holdes vakant. 

 Regjeringen innfører inntektsgradert foreldrebetaling for 1. og 2. klasse-elever i SFO. 

Moderasjonsordningen er lik som den i barnehagene, noe som innebærer at prisen for SFO 

ikke kan overstige 6 % av husholdningens inntekt. 

 Økt foreldrebetaling SFO. Nord-Odal har relativt lav pris på SFO sammenlignet med 

nærliggende kommuner.  

Foreslått økning: 

- Hel plass: 300 kr 

- Halv plass: 200 kr 

 Generelt rammekutt drift. Mulighetene for rammekutt ligger bl.a. på postene 

undervisningsmateriell og innkjøp fra HIKT. Undervisningsmateriell er på en helt annet måte 

tilgjengeliggjort digitalt gjennom satsingen på digitale enheter i skolene. Dette gjør at det 

kreves mindre innkjøp på disse områdene. Store deler av innkjøpene hos HIKT er overført til 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Netto ramme 122 014 122 384 120 512 108 866 104 210 103 563 103 563

Økonomiplan

2020 2021 2022 2023

OPPVEKSTETATEN -9 003 198 -13 825 925 -14 473 256 -14 473 256

    213 Redusere assistentstillinger 2020 2019 -222 455 -532 827 -532 827 -532 827

    200 - Administrasjon - Vakanse etatsleder t.o.m. 07-2020 -551 476 0 0 0

    211 - Sand sentralskole - Reduksjon assistent 40 % SFO (04-2020) -159 848 -213 131 -213 131 -213 131

    211 - Sand sentralskole - Vakanse assistent (02-2020) -386 963 -422 142 -422 142 -422 142

    211 - Sand sentralskole - Vakanse lærer 100 % (01-2020) -665 896 -665 896 -665 896 -665 896

    211 - Sand sentralskole - Vakanse lærer 100 % (09-2020) -267 768 -803 302 -803 302 -803 302

    211/212 - SFO - Konsekvens innføring av inntektsmoderasjon SFO 100 000 100 000 100 000 100 000

    211/212 - SFO - Økt foreldrebetaling -278 300 -278 300 -278 300 -278 300

    211/212/213 - Skolene - Rammekutt drift -1 998 099 -1 998 099 -1 998 099 -1 998 099

    212 - Garvik skole - Sammenslåing av grupper (08-2020) -277 511 -666 033 -666 033 -666 033

    212 - Garvik skole - Vakanse assistent (01-2020) -199 810 -199 810 -199 810 -199 810

    212 - Garvik skole - Vakanse miljøterapeut (01-2020) -741 655 -741 655 -741 655 -741 655

    212 - Garvik skole - Vakanse SFO-stilling (01-2020) -634 063 -634 063 -634 063 -634 063

    213 - NOU - Redusert antall grupper (08-2020) -461 671 -1 109 002 -1 109 002 -1 109 002

    213 - NOU - Sammenslåing av grupper (08-2021) 0 -461 671 -1 109 002 -1 109 002

    242 - Møllerbakken bhg - Reduksjon av 0,3 årsverk (08-2020) -66 603 -159 848 -159 848 -159 848

    244 - Mo bhg - Reduksjon av 3,2 årsverk (08-2020) -711 324 -1 705 045 -1 705 045 -1 705 045

    247 - Sand bhg - Reduksjon av 4,42 årsverk (08-2020) -981 733 -2 355 093 -2 355 093 -2 355 093

    250 - Kultur - Reduksjon av kultursjefstilling 50% -169 273 -406 258 -406 258 -406 258

    250 - Kulturformål - Avvikling av Skattekista -18 750 -23 750 -23 750 -23 750

    250 - Kulturformål - Redusere tilskudd til lag og foreninger -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

    253 - Kulturskole - Reduksjon i kulturskoletilbud (08-2020) -160 000 -400 000 -400 000 -400 000
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fellesområdet grunnskole, og kan derfor senkes ute på enhet. Drift av de digitale enhetene 

ligger ute hos enhetene. Økte lisenskostnader fra 2020 er regnet med. 

 Justering av antall grupper iht. lærernorm. 

 Stillingen er ikke besatt. Holdes vakant. 

 Miljøterapeutstilling er ikke besatt. Stillingen holdes vakant. 

 SFO-leder (70% leder + 30 % annet arbeid) er ikke besatt. Stillingen holdes vakant. Tiltaket 

forutsetter vedtak om dispensasjon fra Nord-Odal kommunes SFO-vedtekter. 

 Redusert klasseantall fra høsten 2020. Tilsvarende 1,6 årsverk. 

 Justering av antall grupper iht. lærernorm. Tilsvarende 1,6 årsverk. 

 Færre elever med store hjelpebehov fra høsten 2020. 

 Møllerbakken bhg. Tilpasning til barnetallet og bemanningsnorm. 

 Mo bhg: Tilpasning til barnetallet og bemanningsnorm. 

 Sand bhg: Tilpasning til barnetallet og bemanningsnorm. 

 Reduksjon fra 100 til 50% stilling som kultursjef. 

 Skattekista avvikles. Deler av den overføres Odalsmuseet. 

 Reduksjon kulturmidler til lag og foreninger 

 En reduksjon i kulturskoletilbudet fra 1. august 2020. Tiltaket vil medføre at mer av 

undervisningen må dreies til gruppeundervisning og ved å satse på populære tilbud som kan 

gi større grupper. 

 

Om rammeområdet 

Rammeområdet oppvekst og kultur har ansvar for barnehage, skole, SFO, voksenopplæring, støttekontakter, 

avlastning, skoleskyss, bibliotek og kultur som inkluderer idrett, kino og kulturhus.  

Kommunen deltar i de interkommunale samarbeidene  

 Odal PPT 

 Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter (GIV)  

 Odal barnevernstjeneste 

 Kulturskolen i Odalen.  

Tjenestene barnevern og kulturskole er i samarbeid med Sør-Odal, PP-tjenesten er i samarbeid med Sør-Odal 

og Hedmark fylkeskommune, mens voksenopplæringstjenesten er i samarbeid med Kongsvinger, Grue, Eidskog, 

Sør-Odal og Hedmark fylkeskommune. 

Administrasjonen har etatsleder i 100% stilling, samt rådgiver for skole og barnehage i 100% stilling. Kultur og 

bibliotek har hver sine enhetsledere.  

Etaten ellers består av 3 barnehager, 2 barneskoler og 1 ungdomsskole på enhetssiden.  

Barnehagene 
 
Utfordringer for 2020 
Innføring av gratis kjernetid for 2-åringene fra høsten 2019. Fra før har 3-, 4- og 5-åringer gratis kjernetid. Per i 
dag gir redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid et inntektstap på ca. 500 000 kr i året. Det forventes at 
tallet øker, ut fra erfaringstall. 
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Bygging av den nye Garvik barnehage haster å få igangsatt. Arbeidstilsynet vil ikke kunne akseptere en 
utsettelse i forhold til de avvik som er avdekket i Mo barnehage. Dersom bygging utsettes ytterligere må det 
etableres en midlertidig modul som inneholder fasiliteter i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. 
 
Barnetallet krever justering av bemanningen i barnehagene. 
 
Fravær grunnet sykdom, videreutdanning, prosjektarbeid og kurs m.m. vil kunne medføre økte vikarutgifter, da 
bemanningen er med de foreslåtte tiltakene justert mot normkrav. 
 
 
Mål for 2020 

 Barn og unge i Nord-Odal skal ha en trygg og god oppvekst preget av et godt læringsmiljø hvor de får 
utviklet sitt potensiale og får et best mulig læringsutbytte. 

 Opprettholde full barnehagedekning i tråd med loven. 

 Øke sosialt og faglig utbytte for alle barn gjennom deltakelse i FOU-prosjektet Kultur for læring 

 Gi barn og unge realfagskompetanse som gir forutsetninger for å kunne utnytte sine evner og 
forberedes på å mestre arbeidslivet og livet for øvrig gjennom deltakelse i det sentrale UDIR-
prosjektet Realfagskommune 

 Endring av opplæringspraksis gjennom realfagskommuneprosjektet  
 

 
Tiltak for 2020 

 Innføre nytt administrativt fagsystem for barnehagene (felles prosjekt med alle kommunene i HIKT-
samarbeidet). 

 Fortsatt deltakelse i Kultur for læring. Kommunen er forpliktet til å delta ut prosjektperioden. 

 Fortsatt deltakelse i det sentrale UDIR-prosjektet Realfagskommune  

 Arbeid i nettverksgrupper (profesjonelle læringsfellesskap) ifm. realfagsprosjektet i samarbeid med 
barneskolene. 

 Fortsette arbeidet med ny oppvekstplan. 
 
 
Skolene 

Utfordringer for 2020 
Stortinget innførte lærernorm fra 1.august 2018 og denne ble ytterligere forsterket inneværende skoleår.  
 
Det er fortsatt flere ansatte lærere i faste stillinger som må gjennomføre videreutdanning i basisfagene for å 
kunne være kvalifisert iht. kompetansekravene innen 2025. Dette krever videreføring av 
videreutdanningsreformen, samtidig som det utfordrer vikardekningen når disse lærerne tar videreutdanning.  
 
Både på vikarsiden og ved utlysninger er det krevende å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dette utfordrer 
vikardekning og det er krevende å skaffe nok vikarer med kompetanse.  
 
Opplæringsloven ble endret på flere punkter fra 1.august 2018 og det er nå et krav til kommunene / skolene å 
iverksette intensiv opplæring for elever på 1.-4.trinn som «detter av lasset».  
 
Elevtallet ved skolene krever justering av bemanning ved både skoler og SFO.  
 
Fravær grunnet sykdom, videreutdanning, prosjektarbeid og kurs m.m. vil kunne medføre økte vikarutgifter, da 
bemanningen er med de foreslåtte tiltakene justert mot normkrav. 
 
 
Mål for 2020 

 Barn og unge i Nord-Odal skal ha en trygg og god oppvekst preget av et godt læringsmiljø hvor de får 
utviklet sitt potensiale og får et best mulig læringsutbytte. 
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Gi barn og unge realfagskompetanse som gir forutsetninger for å kunne utnytte sine evner og
forberedes på å mestre arbeidslivet og livet for øvrig gjennom deltakelse i det sentrale UDI R -
prosjektet Realfagskommune
Endring av undervisningspraksis gjennom rea lfagskommuneprosjektet

Tiltak for 2020
Fortsatt deltakelse i Kultur for læring. Kommunen er forpliktet på deltakelse ut 2021.
Fortsatt deltakelse i det sentrale UDIR - prosjektet Realfagskommune ønsker kommunen.
Arbeid i nettverksgrupper (profesjonelle læ ringsfellesskap) ifm. realfagsprosjektet.
Fortsette arbeidet med ny oppvekstplan.
Ferdigstille implementeringen av nye administrative fagsystemer for SFO og skole.
Fortsette arbeidet med ny oppvekstplan.

Kultur og bibliotek

Utfordringer for 2020
Byggin gen av nytt bibliotek ferdigstilles våren 2020 og forventes å bli tatt i bruk før sommeren. Arbeidet med å
etablere et godt og spennende bibliotektilbud i det nye bygget, samt planlegging av oppstarten må videreføres
denne våren. Dette er et spennende, men tidkrevende arbeid.

Erfaringstall viser at i forbindelse med åpning av nye biblioteker ser man en kraftig økning i aktivitetsnivå og
besøkstall. Utfordringen er da å møte denne økningen.

Det mangler ressurser for å kunne ivareta og styrke tilbudet ved i drettshallen.

Svært høy aktivitet hos frivillige lag og foreninger og dette krever tilrettelegging på et høyt nivå, noe som er
kostnadskrevende. Det er ønskelig at kommunen er en god økonomisk støttespiller, noe som er utfordrende
med dagens rammer.

Kult urhusets tekniske stand er for lengst utdatert og det er behov for bl.a. oppussing av storsalen.

Mål for 2020
Etablere et godt og spennende bibliotektilbud i det nye bygget
Opprettholde et godt kultur - og kinotilbud til innbyggerne
Fortsette samarbeidet mellom bibliotek og kultur for å kunne utnytte tilgjengelige ressurser best mulig
og gjennom dette tilby et variert program for 2020
Åpne svømmehallen i Mo en dag i uka for publikum

Tiltak for 2020
styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger
ferdigstille kulturminneplan

Nøkkeltall for rammeområdet
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5.3. Helse og omsorg 

 

Foreslåtte driftstiltak 2020-2023 

 

 Vakant helse- og omsorgsleder 

 Helse- og omsorg mangler store plandokumenter som Helse og omsorgsplan, 

Kompetanseplan og Leve hele livet. Det er ikke kapasitet til å gjennomføre store planarbeid 

med dagens organisasjon. 

 Ved nedleggelse av 10 sykehjemsplasser, kan det ikke tas inn nye pasienter fra 1 januar 2020. 

Pasientene kommer i hovedsak direkte fra sykehus og har behov for døgntjeneste. 

Hjemmetjenesten må opptrappes med en person hver dag og kveld fra 1 januar 2020. 

Usikkert hvor mange som vil ha behov for døgntjeneste i hjemme ved stopp i inntak. 

NOK har i dag en lav dekningsgrad av sykehjemsplasser for personer over 80 år på 11,79%. 

Sør-Odal på 21.04%, Kongsvinger på 19,87%, Eidskog på 18,88% og Grue på 17,49% 

Sykehjemmene drives billig i NOK. Kostra viser at NOK bruker 3.260 kroner pr døgn ved 

sykehjem. Kostra gruppe 10 bruker 3.613 pr døgn og landet utenfor Oslo 3710 kr. Det er sett 

ifht til de kommunene som er mest lik oss. Det betyr at NOS/Solheim har ett 

MINDREFORBRUK på henholdsvis 7,3 og 9,3 millioner hvert år. 

Sykehjemsplasser brukes av personer i ulike aldersgruppe over 50 år. Heldøgns omsorg er en 

rettighet for pasienter etter lovverk. 

Ingen kommune har i regionen har gjennomført en slik endring så raskt uten at det er en 

planlagt prosess med oppbygging av mange heldøgns plasser (HDO) som trygghetsboligen er. 

Spesialisthelsetjenesten skriver ut personer som er ferdig diagnostisert og behandlingen må 

fortsette i kommunen. Kommunen betalte i 2017 1, 3 millioner for utskrivningsklare 

pasienter etter år med lave beløp. Pr d.d over 330.000 i 2019. 

 Det har blitt vurdert i forhold til reduksjon av 60 % kjøkkenpersonale. Det er enighet om en 

bedre løsning er at det reduseres med pleiepersonalet som ellers måtte dekke 

kjøkkenfunksjonene. Det legges opp til at kjøkkenpersonale ikke arbeider helg og dekker mer 

av oppvask etc ved avdelingen. 

 Kvalitetsrådgiver lagt inn med 50 % stilling. Tjenesten mener dette er en for liten ressurs sett 

i forhold til den store jobben som må tas igjen. Det kreves en stor innsats over tid for å klare 

å få opp prosedyrer, sjekklister og kontroll over alle tjenesteområder. 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Netto ramme 156 429 155 987 156 521 162 488 160 014 159 099 159 102

Økonomiplan

2020 2021 2022 2023

HELSE- OG OMSORGSETATEN -2 187 225 -5 513 846 -6 428 975 -6 426 310

    300 Vakant helse- og omsorgsleder -111 894 0 0 0

    300 50 % for Plankonsulent 372 979 372 979 0 0

    312 Reduksjon av 10 sykehjemsplasser fra 1 juli -665 626 -3 223 216 -3 219 219 -3 216 554

    313 60 % reduksjon pleiepersonale -323 692 -323 692 -323 692 -323 692

    360 50 % stilling som Kvalitetsrådgiver 352 998 352 998 352 998 352 998

    380-381 Reduksjon 80 % stilling ved Møllerhuset og Storbråten -630 700 -630 700 -630 700 -630 700

    381 Fjerne 20 % merkantil ved Nord-Odal sykehjem -62 607 -125 215 -125 215 -125 215

    411 Fjerne stilling for spesialutdannet stilling for forebyggende psykisk helsearbeid barn og unge-759 278 -759 278 -759 278 -759 278

    413 Kommunespsykolog 74 595 325 025 325 025 325 025

    415 Redusere 60 % privat driftstilskudd fysioterapeut -90 000 -268 600 -268 600 -268 600

    440 Nedleggelse av vedgruppa 0 -546 147 -1 092 294 -1 092 294

    450 Nedleggelse av Frivilligssentral -344 000 -688 000 -688 000 -688 000
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 Sammenslåing av lederfunksjoner og reduksjon i bemanning ved Møllerhuset og Storbråten 

bokollektiv. 

 Nord-Odal sykehjem har 20 % merkantil funksjon. Lederne har måtte dekke alt fra 

posthenting til oppgaver som er endret pga datasystemer. 

 Det ble overført en stilling fra psykisk helsetjeneste til helsestasjonen for å kunne arbeide 

forebyggende arbeid blant barn og unge. Satsingen ble ett resultat av prosjektet Mind the 

gap mellom Oppvekst og Helse og omsorg. Innsatsen skulle styrke arbeid på ungdomsskolen. 

 Kommunepsykolog er lovpålagt i 2020. Ett alternativ er 50 % stilling, men det forutsetter at 

en annen kommune vil dele på stilling. Det er kun Grue og Nord-Odal som ikke har tilsatt 

psykolog. 

 Det antas å bli ledig ett driftstilskudd på 60 %. Det er bestemte regler ved inndragning av 

driftstilskudd etter ASA 4313. Det er krav om behandling i samarbeidsutvalg og innløsing av 

avtalehjemmel ved ledighet. 

Kartlegging viser at det er få pasienter på venteliste. 

 Alder på brukere ved vedgruppa ved Granerud/Kommuneskogen planlegges nedlagt i 2021 

med halvårsvirkning. Det er ikke nyrekruttering til denne type aktivitet nå og kommunen 

benytter 2 årsverk for produksjon av ved. Brukere må etter alder og helse få mer tilpasset 

tjenester. 

 Frivillighetssentral er ikke lovpålagt oppgave. Sentralen er ett lavtelskertilbud og har klart å 

nå grupper, organisasjoner og enkeltpersoner med å skape tilhørighet, et sted å møte andre 

og har stor betydning for manges livskvalitet. Nedleggelse vil skape store konsekvenser for 

enkeltpersoner, lag og foreninger. Det legges kun inn midler for 6 mnds drift. 

Det ble før gitt midler delvis fra Kulturdepartementet og delvis via kommunal støtte. Det 

følges opp sentralt fra at kommunen fremdeles gir midler, og rammeoverføringen vil 

reduseres. Tildelte midler har vært lavere enn hva statsbudsjettet har satt 

 

Om rammeområdet 

Helse- og omsorg utgjør en stor andel av kommunens budsjett. Det er høyere andel eldre og/eller 
omsorgstrengende enn i sammenlignbare kommuner. Tilbudene må tilpasses brukernes behov og kommunen 
må etablere tiltak, hvor det ikke er tilbud tilpasset enkeltpersonene. Tjenesten er styrt i forhold til lover og 
rettigheter som er forpliktende for kommunen.  
 
Utfordringer 
 

 Kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter fra somatisk og psykiatrisk sykehus og rusbehandling 

 Lukke lovbrudd i forhold til tilsyn fra Fylkesmannen.  

 Utarbeide Helse- og omsorgsplan 

 Utarbeide «plan etter St melding 15 « Leve hele Livet»  

 Kompetanseplan for etaten 

 Manglende øyeblikkelig hjelp tilbud til rus pg psykiatri pasienter ( lik interkommunal øyeblikkelig hjelp 
seng for somatisk syke) 

 Bruk av velferdsteknologi med gevinstrealisering  

 Nye situasjoner som krever etablering av tiltak utenfor dagens drift 

 Rekruttere personer med rett kompetanse 
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NORD-ODAL SYKEHJEM OG SOLHEIM SYKEHJEM. 
 
Hvis det ikke kan gis utenfor sykhjem ved utskrivelse fra sykehus, må kommunen betale kr 5000 pr døgn. Dette 
er betaling for utskriviningsklare pasienter fra 2013: 

 
 
 
                                                                  

 
Nord-Odal har en dekning av sykehjemsplasser sett i forhold til eldre over 80 år. Sykehjemmene i dag gir tilbud 
til mennesker som kan være under 50 år, slik at det er det medisisnke behovet som avgjør plass for ett kortere 
eller lengre opphold.  
 
 

 Innbyggere over 80 
år 

Andel på sykehjem Antall plasser Dekningsgrad 

Nord-Odal 326 12,1 58 17,79 

Sør-Odal 385 10,1 81 21,04 

Kongsvinger 926 11,8 184 19,87 

Eidskog  376 10.6 71 18,88 

Grue 366 10,3 64 17,49 

 
Kostra 2018 viser kostnader pr døgn Kostra gruppe 10 og landet utenfor Oslo. Nord-Odal har sykehjem som har 
lave kostnader. Hvis kommunen hadde samme kostnader, ville det har økt utgiftene med henholdsvis 7,3 og 
9,3 millioner pr år.  
 
 
Nord-Odal og Solheim sykehjem er institusjoner for pasienter med medisinske og/eller stort omsorgsbehov. 
Det gis tilbud om korttidsplasser, avlastning og langtidsopphold. Ved Solheim sykehjem må pasienter til faste 
plasser være diagnostisert med demens.  
Sykehjemmene har lav dekning av legetjeneste og fysioterapitilbud.  
Det er ett høyt antall av pasienter inn og ut av sykehjemmene. Det benyttes 2 plasser for pasienter som har ett 
stort omsorgsbehov og hvor pårørende trenger avlastning- oppholdene rullerer. Det alene gir 72 inn og 
utskriving pr år med sengevask etc.  
 
Utfordringer for 2020 

 Overbelegg og tidvis mangel på sykehjemsplasser  

 Stadig sykere pasienter med store og kompliserte sykdomsbilder som krever flere med sykepleierfaglig 
kompetanse og spesialkompetanse.  

 Gjennomgående stort arbeidspress. 

 Mangel på ansatte med formell kompetanse 

 Solheim har mange ufaglærte i små stillinger  

 Tilgang på vikarer med kompetanse ved fravær 
 

Mål for 2020 
 

 Alle med reelt behov for sykehjemsplass skal få dette til rett tid 

 Økt kompetanse blant personalet 

 Bygge opp kompetanse innen demens og nødvendig spesialkompetanse   
 
Tiltak for 2020 
 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Ved uro hos enkeltpasienter, skjerme andre pasienter med økt bemanning. 
 
 

2019 
Pr. d.d 

2018    2017 2016 2015 2014 2013 

303.000 1.305.423 189.502 27.030 0 59.570 0 
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KJØKKEN 
 
Kjøkken leverer mat til Nord-Odal og Solheim sykehjem, trygghetsbolig, beboere ved Sand og Mo bosenter og 
hjemmeboende. Totalt har antall økt fra 100 til 150 personer som får ett mattilbud med samme antall ansatte.  
 
Utfordringer for 2020 

 Gammel maskinpark som kan gi store utfordringer økonomisk. 

 Drive rasjonell drift og gi ett godt ernæringsmessig tilbud til brukerne. 
  

Mål for 2020 

 Fornye deler av maskinparken 

 Øke antall brukere av tjenesten 

 Yte god service og servere riktig og god mat. 
 
Tiltak for 2020 

 Øke kompetansen blant alle ansatte når det gjelder tilpasset mat 

 Samarbeidsmøter med avdelinger. 

VASKERI 
 
Vaskeriet vasker alle former for tøy fra begge sykehjemmene og alt personaltøy fra hjemmetjenesten. Det er 2 
ansatte.  
 
Utfordringer for 2020 

 Opprettholde god flyt i oppgavene. Forkommer topper ved uke start. 

 Driftsstans pga tekniske innretninger.   
 

Mål for 2020 

 Fleksibilitet ved utfordringer. 

  Levere god kvalitet på tjenesten. 
 

TRYGGHETSBOLIGEN 

8 små boenheter med felles måltider og sosialt fellesskap. Enheten gir tilbud til personer, som ikke vil få tett 

nok oppfølging ved bosenter, og får dekket sitt omsorgsbehov uten sykehjemsplass.  

Bemanning  er faste stillinger og sykepleiertjenesten dekkes ved personell fra 2. etasje. Vikarer dekkes av 

personell ved 2. etasje og skaper en «litt» uoversiktig regnskapsituasjon ved sykdom, ferier og permisjoner.  

Mål for 2020 

 Rett personer får tilbud  

 
 
HJEMMETJENESTEN 
 
Utfordringer for 2020 

 Pasientene i hjemmene blir stadig sykere, noe som krever høy faglig kompetanse og mer enn en person 
i stellet 

 Ikke dekket fagstillinger med riktig kompetanse  

 Flere faste ansatte uten faglig kompetanse  

 Flere oppgaver tilknyttet personaladministrasjon samt pasientbetaling er tillagt enheten 

 Liten mulighet til å tilegne seg nødvendig kunnskap / opplæring for å ta i bruk nye arbeidsoppgaver 
som er tillagt enheten samt benytte flere muligheter i fagsystemet for på sikt å lette arbeidshverdagen 

 Store forventninger til tjenesten 
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Mål for 2020 

 Alle pasienter skal ha behovstilpasset  tjeneste med stort fokus på pasientens ressurser 

 Alle fagstillinger dekket 

 Økt kompetanse blant personalet 

 Implementering av nye systemer/ oppgaver 
 
Tiltak for 2020 

 Kartlegge pasientene for å ha riktig nivå på tjenesten 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Få ekstern hjelp til å ta i bruk flere moduler av fagsystemet 

 Utferdige tjenestebeskrivelser/ forventningsavklaring 

 Økt kompetanse blant personalet 

 Implementering av nye systemer/ oppgaver 
 
Tiltak for 2020 

 Kartlegge pasientene for å ha riktig nivå på tjenesten 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Få ekstern hjelp til å ta i bruk flere moduler av fagsystemet 

 Utferdige tjenestebeskrivelser/ forventningsavklaring 
 

Bokollektivene 

Utfordringer for 2020 

 Sviktende helse hos brukerne grunnet alderdom, krever endret/forhøyet bemanningsbehov og bedre 
tilpassede leiligheter 

 Mange ufaglærte 

 Tilgang på vikarer med kompetanse ved fravær 

 Lite administrativ tid for noen ledere sett opp mot pålagte arbeidsoppgaver 
 

Mål for 2020 

 Alle brukere skal ha behovstilpasset bolig og tjeneste 

 Økt kompetanse blant personalet 

 Bedre samarbeid mellom instansene ved behov for vikarer 

 Reell administrativ tid for enhetsledere ved bokollektivene 
 
Tiltak for 2020 

 Kartlegge behov hos brukerne å lage en struktur som er tilpasset den enkelte 

 Tilrettelegge for utdanning og kurs for personalet 

 Utnytte overtallighet ved bokollektivene bedre 

 Kartlegge hvor mye tid den enkelte leder bruker på administrative oppgaver 
 
NOAO (Nord Odal arbeids- og opplæringssenter) 
 
Utfordringer for 2020 

 Å gi et individuelt tilpasset aktivitetstilbud til brukerne som ikke kan benytte varig tilrettelagt arbeid 
(VTA) 

 Tilpasse arbeidsoppgaver til brukergruppen 

 Mer utfordrende atferd. Kreves mer personell 
 

Mål for 2020 

 Fokus på arbeidsoppgaver 

 Å finne produkter for salg som brukerne mestrer å produsere alene eller bare med litt veiledning 

 Personalet skal være rustet til å takle utfordrende atferd hos brukerne 
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Tiltak for 2020 

 Kartlegge ressurser hos brukerne og legge til rette arbeidsoppgaver individuelt 

 Prøve ut nye produkter 

 Sette fokus på utfordrende atferd og gjøre personalet tryggere i henhold til dette 
 
 
HELSESTASJONEN 
 
Utfordringer for 2020 

 Finne tid/ressurser til å kunne utføre nye tiltak anbefalt i de nye nasjonale retningslinjene 

 Utfordrende/tidskrevende enkeltsaker rundt barn/ungdom/familier med komplekse behov. 

 Stadig økende tidsbruk ifht bruk av data, spesielt når det gjelder opplæring/oppdatering av nye 

oppgraderinger av HsPro, elektronisk arkivering og elektronisk samhandling. For å kunne «henge 

med» på riktig bruk av vårt dataredskap trengs økende datakunnskaper og mer tid til opplæring.  

Mål for 2020 

 Utføre helsestasjonsprogrammet og skolehelsetjenesten i tråd med nasjonale anbefalinger. 

 Økt vekt på Psykisk helse hos foreldre og barn. 

 Bedre samarbeidsrutiner med BUP (nye føringer fra Ahus) 

 Alle ansatte skal være fortrolig med bruken av HsPro, elektronisk arkivering og samhandling. 
 
Tiltak for 2020 

 Cos-kurs (ett kurs i halvåret) 

 Spesialsykepleier i psykisk helse mer aktivt til stede på skolene - ½ dag på hver av skolene. I tillegg skal 
hun utføre undervisning i psykisk helse på skolen og delta på skolens fagteam. 

 Psykisk førstehjelpsundervisning på 3.+5.+8.trinn 

 Kommunesamarbeidsmøter med Bup hver 6.uke. 

 Individuelle helsesamtaler på 8. trinn  

 Høyde-vekt oppfølging på 8.trinn 

 Systematisk opplæring/oppdatering av HsPro til alle ansatte. 
 

HELSETJENESTEN -  FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN - LEGESENTERET 
 
Helsetjenesten har en kommuneoverlege i 40 %.  
 
Legesenteret 
Legesenteret har hatt en reduksjon fra 4 til 3 helsesekretærer. Denne endringen oppleves som meget vanskelig 
og svært belastende i forhold til oppgavene som er er ved legesenteret.  
 
Fysioterapitjenesten har ett årsverk fordelt på barn/unge og frisklivssentral. Det er lav dekning av fysioterapi 
på sykehjem.  
 
Utfordringer for 2020 

 Manglende prosedyrer for tjenesten 

 Manglende gode rutiner for tverrfaglig samarbeid 

 Manglende konkret kommunalt rehabiliteringstilbud 

 Ulik bruk/rutiner for journalføring 

 Uforutsigbare kostnader på kommunalt hjelpemiddellager 

 Lite ressurser til opplæring 
 

Mål for 2020 

 Pasienter med tilhørighet i kommunen får fortsatt oppfølging fra habiliteringstjenesten Ahus. 

 Etablere gode samhandlingsrutiner med Ahus. 
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 Ha nødvendige prosedyrer for tjenesten på plass 

 Ha godt fungerende samarbeidsrutiner rundt tverrfaglighet innad i kommunen 

 Bli en del av fagteam skoler og barnehager 

 Alle bruker elektroniske journalsystemer likt  

 Klare å gi innbyggerne de hjelpemidler de trenger etter avtale mellom NAV og kommunen 

 Tilegne oss ny kunnskap 
 
Tiltak for 2020 

 Delta på nødvendige konsultasjoner med brukere og samarbeidsmøter på Ahus. 

 Utarbeide prosedyrer som er nødvendig for tjenesten. 

 Bidra til å implementere gode pasientforløp i ulike nivå av tjenestene 

 Nødvendig opplæring på journalsystemer 

 Delta i Fagteam 

 Delta på fagspesifikke kurs 
 
 
Psykisk helsetjeneste og avhengighet 
 
Utfordringer for 2020 
 

 Stadig økende antall henvisninger med komplekse utfordringer  

 Kommunen har fått større ansvar for pasienten i behandlingsforløp, som tidligere var plassert i 
spesialisthelsetjenesten 

 Kommunen skal drive behandling, ikke støttesamtaler som tidligere 

 Kommunen skal stabilisere pasienter, da spesialisthelsetjenesten skal ha akutt senger (ingen elektive 
opphold) 

 Økt antall overliggerdøgn. Kommunen har ikke plasser til observasjon/ bemanning for stabilisering 
etter akutt innleggelse og overgang egen bolig. 

 Kompetanse/ høyskoleutdanning med tilleggsutdanning/ spesialisering. Mangel på kompetanse innen 
traumeforståelse. 

 Effektivisere bruk av tid til pasientbehandling. Samarbeidsmøter og forebyggende arbeid må 
nedprioriteres 

 Venteliste og prioriteringsliste 

 Veiledning til personalet. Tidligere fikk tjenesten veiledning fra spesialisthelsetjenesten, dette henvises 
til kommunepsykolog 
 

 
Mål for 2020 
 

 Lage rammer for tjenesten og definere tilbudet 

 Utforske ulike behandlingsmetoder 

 Opprettholde kvalitet i tjenestene som tildeles 

 Kompetanseheving/ bevaring i tjenesten 

 Utrede mulighet for stabiliseringssenger i kommunen 
 
 
Tiltak for 2020 
 

 Ansettelse for ledig 100% stilling 

 Psykolog  

 Økt tilskudd til SMISO 
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NAV 

Kommunestyrene i Nord- og Sør Odal har vedtatt å etablere et felles NAV-kontor for Nord-Odal og Sør-Odal. 

Samarbeidet etableres i medhold av kommunelovens § 28-1 a. 

Sør-Odal kommune blir vertskommune for samarbeidet.  
 

Det er et styrket fokus for å få flere ut i aktivitet og arbeid. 

Utfordringer 2020 

 Å ha ressurser til å styrke ungdomssatsingen.  

 Å ha ressurser til aktivitetsplikten for økt oppfølging og plikten til å tilby aktiviteter. 

 Å ha ressurser til markedsarbeid- styrket arbeidsgiverkontakt.  

 Sårbarhet i f.t sykefravær. 
 

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, Bedre brukermøter, Økt kompetanse 
 

 Økt innsats for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Gi arbeidsrettet oppfølging med 
utgangspunkt i brukerens behov. Brukere under 30 år og innvandrere utenfor EØS skal prioriteres 
særskilt. 

 Tiltak rettet mot arbeid og aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Bidra til mere helhetlige 
tjenester og effektiv ressursbruk, gjennom samarbeid mellom enheter og ressurser på tvers. 

 Økt innsats for at flere arbeidsgivere får dekket sitt behov for tjenester. 

 Kanalstrategien bedrer tjenestetilbudet, og frigjør tid til oppfølging. Realiserte gevinster skal bidra 
til bedre service og kvalitet i brukeroppfølgingen. 

 Øke bruken av KVP. 

 Øke jobbmulighetene for inkluderingsdugnadens målgrupper. 
 

Tiltak 2020 

 Styrke arbeidsgiverkontakten, dette gir NAV økt kjennskap til arb givers behov for rekruttering, 
formidling, sykefraværsoppfølging, IA-tjenester osv.  

• Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Innenfor disse gruppene har personer under 
30 år særskilt prioritet. 

 Øke bruken av KVP. 

 Håndheving av aktivitetskrav skal bidra til flere i arbeid.  

 

Nøkkeltall for rammeområdet 

 

 

 

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2016 2017 2018

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester pr innbygger 28817 30102 35718 29372 32367 27244

Netto drfitsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens 

samlede netto drfitsutgifter
39,3 37,7 41,5 34,8 36,3 31,9

Årsverk pr bruker av omsorgstjenester 0,46 0,45 0,48 0,57 0,58 0,57

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 44,9 43 44,9 29,6 45,5 47,5

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 2939 3019 3260 3613 3654 3710

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,32 0,33 0,33 0,49 0,48 0,57

Avtalt fysoiterpaeutårsverk per 10 000 innbyggere 10,8 10,8 9,4 9,7 10,7 9,6

Avtalt årsverk helsestasjons- og skolehelsetjeneste per 10 000 

innbyggere 0- 20 år
38,8 39,1 53,6 49,4 53,6 42,2

KOSTRA Nord-Odal

2018
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5.4. Eiendom og samfunn 

 

Foreslåtte driftstiltak 2020-2023 

 

 I forbindelse med den planlagte utbyggingen av vindkraft, har E.on i avtale med Nord-Odal 

kommune forpliktet seg til å finansiere trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet for inntil kr. 

5.000.000.- pluss planlegging og prosjektering. Oppgradering av bussholdeplass og adkomst 

Sand sentralskole er ett av de viktigste prosjektene å få gjennomført. Tiltaket krever 

prosjektering og regulering. Det er forventet avklaring av vindkraftprosjektet i 2019 og selv 

om tiltaket skal bekostes av E.on må utgiftene ved prosjektering og regulering legges inn i 

økonomiplanen. 

 

 Det er planlagt innkjøp av utstyr for å lette tidsbruk og gjøre arbeidssituasjoner 

sikrere/lettere. Det er planlagt innkjøp av en 3 tonns løftebukk for å forenkle arbeidsstillinger 

og bedre sikkerhet når det jobbes på biler, hengere og annet utstyr driftavdelingen bruker i 

sin drift. Dekkskift er noe som blir veldig forenklet med denne løftebukken. 

 

 Avtalen varer ut 2020. Vår andel er 252 000. Vi har betalt halvparten, den andre halvparten 

har vi bidratt med personellressurser tilsvarende kostnaden. I konsekvensjustert ligger 

videreføring av stillingsressurs samt halv utbetaling til BY-R, som tidligere. 

 

 Ingen midler til markedsføring, nærings- og lokalsamfunnsutvikling. Tiltaket innebærer at det 
ikke vil være noen midler til annonsering, møtevirksomhet, utstyr, informasjon eller annen 
oppfølgig av område næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Netto ramme 103 915 120 565 147 931 25 676 24 615 23 967 24 529

Økonomiplan

2020 2021 2022 2023

EIENDOM OG SAMFUNN -1 023 743 -13 343 853 -13 863 853 -13 753 853

    600 Oppgradering av bussholdeplass og adkomst ved Sand s. skole (EON) 0 0 0 0

    650 Inspeksjon bruer 2021 0 70 000 0 0

    650 Nytt utstyr til driftsavd. - Løftebukk 0 50 000 0 0

    800 Inntekter vindkraft -100 000 -11 800 000 -12 100 000 -12 100 000

    600 Gå ut av by-region prosjektet 0 -128 000 -128 000 -128 000

    600 Ingen midler til markedsføring, nærings- og lokalsamfunnsutvikling -139 700 -139 700 -139 700 -139 700

    600 Reduksjon 1 årsverk, næringsutvikling 0 -661 153 -661 153 -661 153

    600 Stillingsvakanse 2 mnd Skogbrukssjef -141 199 0 0 0

    600 Økt overføring fra kommuneskogen -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

    640 Erstatte utrangert moppevaskemaskin, Legesenter 35 000 0 0 0

    640 Innkjøp av skrapematter inngangspartier NOAO 15 000 0 0 0

    640 57 % stillingsreduksjon renhold -283 000 -283 000 -283 000 -283 000

    650 Strømuttak til markedsdager, Sand sentrum 20 000 0 0 0

    650 Utleiebolig Uglevegen - Må utbedres før utleie 65 000 -102 000 -102 000 -102 000

    650 Vakant stilling byggdrifter driftavdelingen -614 844 0 0 0

    650 vedlikeholdsplan veg 2020 Tømming av sandfang/spyling stikkrenner 50 000 50 000 50 000 50 000

    650 Vedlikeholdsplan 2020 Golvbelegg Solheim 30 000 0 0 0

    650 vedlikeholdsplan 2020 Overbygg inngang kommunehuset 60 000 0 0 0

    650 vedlikeholdsplan 2020 utvendig maling Blåklokkelia 60 000 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2020 Utvendig maling Halmhaugen 80 000 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2020 Utvendig vedlikehold bokollektiver 50 000 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2021Utvendig maling Milepelen 0 250 000 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2022 Utvendig maling Møllerbakken 0 0 150 000 0

    650 Vedlikeholdsplan 2023 utvendig maling Mosebo 0 0 0 260 000

    650 Vegvedlikeholdsplan 2020 reasfaltering Gardvikåsen 250 000 0 0 0

    650 Økning basisleie kommunale utleieboliger -260 000 -450 000 -450 000 -450 000
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 I forbindelse med den planlagte utbyggingen av vindkraft, har E.on i avtale med Nord-Odal 

kommune forpliktet seg til å finansiere trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegnettet for inntil kr. 

5.000.000.- pluss planlegging og prosjektering. Oppgradering av bussholdeplass og adkomst 

Sand sentralskole er ett av de viktigste prosjektene å få gjennomført. Tiltaket krever 

prosjektering og regulering. Det er forventet avklaring av vindkraftprosjektet i 2019 og selv 

om tiltaket skal bekostes av E.on må utgiftene ved prosjektering og regulering legges inn i 

økonomiplanen. 

 

 Reduksjon 1 årsverk næringsutvikling. Vil medføre at satsing på 
næringsutvikling og reiseliv avsluttes. 
 

 Ny skogbrukssjef er ansatt fra 1. mars 2020 

 

 Økt overføring fra kommuneskogen. Konsekvenser må drøftes med skogstyret. Rådmannen 
mener det er rom for økt overføring. 
 

 Moppevaskemaskinen er 20 år gammel og er ikke lønnsom å reparere flere ganger. Det er 

helt nødvendig med moppevaskemaskin der ettersom det ikke er kapasitet på andre 

maskiner, og maskinen benyttes til vask av mopper/kluter etter renhold av 1 og 2 etg 

Thorvald Meyers Minde 

 

 Det er ikke skrapematter ute ved inngangene til NOAO. Dette bidrar til at det dras inn mye 

smuss, noe som reduserer renholdseffektiviteten og gir en ekstra belastning for renholderne. 

Konsekvenser vil bli: Redusert renholdsfrekvens ved Sandbo, Mosebo, Milepelen, alle 
kontorer i alle bygg, arbeidsrom lærere, personalrom skoler og sykehjem, arbeidsr, 
servicetorget i administrasjonshuet, fellesareal Nav, sosialt rom idrettshallen, Prestberget 
klubbhus. Redusert vinduspuss og gulvvedlikehold. Pyntegjenstander og private møbler ved 
sykehjemmet vil ikke blir rengjort av renholdsavdelingen. 
Konsekvensen av nedsatt renholdsfrekvens vil bli dårligere inneklima som igjen bidrar til mer 
slimhinneproblemer og smitte gjennom virvlende støv, mer fysisk belastende å rengjøre. 
Dette kan bidra til økt sykefravær. Konsekvensen av at renholder ikke skal rengjøre private 
møbler og pynteting ved sykehjemmet vil bidra til at pleiepersonell vil få flere oppgaver. 
Konsekvensen av nedsatt gulvvedlikehold vil bidra til at gulvene vil være mer møkkete og 
tunge å rengjøre, som igjen bidrar til fysisk belastning, samt at gulvbelegget vil få kortere 
levertid uten tilstrekkelig vedlikehold. 
 

 Nord-Odal kommune har ansvar for 3 bruer, 1 kjørebru (Prestberget) og 2 bruer i forbindelse 

med gang og sykkelsti (Sandsfossen og v/ Mo gamle kommunehus).Da alder og tilstand til 

disse bruene er uklar er det behov for inspeksjon og utarbeidelse av en tiltaksrapport. Den 

ekspertisen må kjøpes. Sum er en anslått kostnad for inspeksjon og utarbeidelse av rapport, 

dvs. ingen tiltak. Trinn 2 blir å følge opp anbefalinger i rapporten ved å få dette inn i 

vedlikeholdsplanene. 

 

 Det er planlagt innkjøp av utstyr for å lette tidsbruk og gjøre arbeidssituasjoner 

sikrere/lettere. Det er planlagt innkjøp av en 3 tonns løftebukk for å forenkle arbeidsstillinger 

og bedre sikkerhet når det jobbes på biler, hengere og annet utstyr driftavdelingen bruker i 

sin drift. Dekkskift er noe som blir veldig forenklet med denne løftebukken. 
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 Kommunen overtar ansvar og abonnement for strømmuttaket som i dag tilhører Nord-Odal 

idrettslag, samt kjøper skjøteledninger/koblingsbokser slik at utstillere, tivoli osv. er 

garantert strøm. 

 

 Utleieenhet står tom i påvente av utbedring. Stort behov for vedlikehold innvendig alle rom. 

Tom bolig medfører tap av leieinntekter. Utbedringen er tjent inn i løpet 1,5 år. 

Siste leietaker flyttet ut 1 november 2019. Kan ikke leies ut slik den står. 

 

 En Byggdrifter sluttet 01.09.19 og en Byggdrifter slutter ved årsslutt 2019. Driftstiltak er at 

denne siste stilling blir stående vakant i 2020. Avdelingen mister med disse 2 ansatte over 60 

års relevant erfaring. Driftavd. har 49 000 m2 bygg fordelt på 60 bygg og ble omorganisert i 

2017 for å nytte kompetansen i avdelingen bedre. Disse 2 ansatte med mye kompetanse på 

drifting av tekniske anlegg ble til byggdrifterteam med bla. ansvar for varme og ventilasjon på 

alle kommunale bygg. Konsekvens av at stilling blir stående vakant er at man vil slite med å 

opprettholde organisering fra 2017 med 2 byggdriftere, 2 vedlikeholdsarbeidere og 2 på 

oppdrag,service og bassengdrift. Avdelingen sliter med å løse oppgavemengde slik det er i 

dag, særlig blir dette synlig sommerstid etter at avtale med Bruvoll fengsel på grøntareal 

opphørte i 2019. Bygningsmasse med en snittalder på 32 år og nye mer komplekse bygg 

krever sitt av tid til oppfølging. Avdelingen har for tiden lærling i byggdrifterfaget og tiltak vil 

gå ut over kvalitet på opplæring. 

 

 I følge vedtatt Eierstrategi kommunal bygg og eiendom skal det på Høgbråtan 1, Høgbråtan 2 

og i Sand sentrum tømmes sandfang og spyles stikkrenner. Eierstrategi sier at dette skal 

gjennomføres på alle kommunale byggefelt med en interval på 5 år. År 1 er Høgbråtan1, 

Høgbråtan 2 og Sand sentrum. 

2018 var første år med vedtatt eierstrategi slik at man skulle i 2020 ha vært i år 3 med dette 

arbeidet. Det har ikke vært mulig å prioritert dette i ordinær ramme, legger det derfor inn 

som eget driftstiltak. Å utsette tiltak øker fare for regresskrav ved skade på annenmanns 

eiendom og fare for skader i kommunale veg. 

 

 Solheim sykehjem har 2 tregolv som er tunge å rengjøre. Tregolvet har begynt å flise seg opp 

og det er derfor behov for å legge nytt belegg. Behovet meldt inn i 2017 og planlagt 

gjennomført i 2020. 

 

 Det er behov for overbygg av inngang nord kommunehuset. denne brukes som 

hovedinngang fra parkeringsplass/bussholdeplass kommunehuset og vinterstid danner det 

seg issvuller i inngangspartiet. 

Dette grunnet drypping fra tak i visse værsituasjoner. Ved å lage ett overbygg vil man kunne 

hindre vann og isdannelse i inngangsparti. tiltaket er å se på som ett HMS tiltak. Inngang 

brukes også til varemottak og issvuller har gjort det lite farbart med jekketralle. 

 

 Utsatt i budsjettprosess 2019, forskjøvet til 2020. Blåklokkelia bokollektiv ble sist malt 

utvendig i 2006 og har behov for maling. I følge vedtatt eierstrategi for kommunale bygg og 

eiendommer skal utvendig vedlikehold prioriteres i perioden. Behov er kritisk. 



Økonimiplan 2020-2023 – årsbudsjett 2020 

Side 39 
 

 Utsatt i budsjettprosess 2019, forskjøvet til 2020. Halmhaugen bokollektiv ble sist malt 

utvendig i 2013, og har behov for maling. I følge vedtatt eierstrategi for kommunale bygg og 

eiendommer skal utvendig vedlikehold prioriteres i perioden. Behov er kritisk. 

 

 Flere bokollektiver fra byggeår 1990 har ved kraftig regn vanninntrenging rundt takoppstikk. 

det er derfor behov for å gå over tak og montere takhatter eller utbedre eksisterende. I flg. 

eierstrategi kommunale bygg skal utvendig vedlikehold prioriteres. Taklekkasjer kan fort føre 

til bla. inneklima problematikk og behov for større inngrep i bygningskroppen. 

 

 Opprinnelig planlagt i 2020 men forskjøvet. All utvendig maling forskjøvet med ett år etter 

budsjettprosess 2019. Vedtatte eierstrategi kommunale bygg og eiendommer som sier at 

utvendig vedlikehold skal prioriteres i perioden. Å utsette tiltaket mer kan gjøre at man 

kommer på utur med plan for malingsvedlikehold de neste årene. Det igjen kan føre til behov 

for utskifting av hele fasaden. 

 

 I flg. plan for utvendig maling skal Møllerbakken barnehage males i 2022. Denne ble sist malt 

i 2008. Eierstrategi kommunale bygg sier at utvendig vedlikehold skal prioriteres. Det er 

vurdert at bygget kan vente til 2022 og at andre bygg prioriteres før dette. 

 

 I fl.g plan for utvendig maling skal Mosebo males i 2023. Dette bygget ble sist malt i 2009. 

Eierstrategi kommunale bygg og eiendommer sier at utvendig vedlikehold skal prioriteres. 

det er vurdert at bygg kan vente til 2023 og at andre bygg prioriteres først. 

 

 I flg. vegvedlikeholdsplan 2020 skal innkjøringsveg Gardvikåsen boligfelt få nytt toppdekke. 

Dvs. fra fv. 209 til Kryss kjonbergvegen/bråtavegen. Vegen har ett lag med asfalt fra 

utbyggingsår og denne er i ferd med å gå i oppløsning på innfartsveg. Behov for reasfaltering 

anses som kritisk og bør gjennomføres som planlagt. 

 

 Økning av basisleie til gjengs leiepris. Kan gjøres hvert 3. år. 

Om rammeområdet 

Eiendom og samfunn har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse, 
renhold av deler av kommunens bygningsmasse, kommunens brannberedskap og forebyggende arbeid, 
kommunalteknisk forvaltning, landbruk, miljø og planlegging. Etaten har en aktiv og sentral rolle i arbeidet for 
vekst og samfunnsutvikling. Kommunen deltar i interkommunalt GIS-samarbeid, i tillegg til deltagelse i nettverk 
for renholdere, byggdrifting og byggesak samt næringsutvikling og omdømmebygging. Det er også et utstrakt 
samarbeid innen landbruksforvalting,  planlegging og klima og miljø.  
 

Landbruk og Teknisk forvaltning 
 
Utfordringer for 2020 
Enheten har de siste årene hatt ressurser og virkemidler til å arbeide aktivt for vekst og utvikling i kommunen. 
Tross reduksjon i innbyggertall har kommunen hatt en relativt høy nettoinnflytting og det er en posistiv 
arbeidsplassvekst.  Denne satsingen vil måtte reduseres kraftig om stillingsressurser og satsingsmidler fjernes.  
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Mål for 2020 
Målene er definert i kommuneplanens samfunnsdel innen satsingsområdene: 

1. Kompetanse og næringsutvikling 
2. Levende og attraktive tettsteder 
3. Mangfold og inkludering 
4. Livsmestring hele livet 
5. Sikker, effektiv og bærekraftig kommune  

 
 Vi arbeider for å nå målene blant annet gjennom å legge til rette for: 

- Tilgjengelige tomter og lokaler for næringsetablering 

- Tilgjengelige tomter til bolig og hytter 

- Tilgjengelig boliger i ulike størrelser og priskategorier til salgs og til utleie 

- Økt verdiskaping i landbruket gjennom virkemiddelbruk og veiledning 

- Attraktivt og variert tilbud i Sand sentrum med aktiviteter som støtter oppunder detaljvarehandelen 

- Gjennomføring av tiltak i klima og miljøstrategi, næringsplan og reiselivsplan og andre 
handlingsplaner.  

 
Følgende verdier skal ligge til grunn for kommunens saksbehandling: Innbygger/kunde-fokusert, 
kostnadseffektivt, læringsorientert og rettsikkerhetsorientert.  Kommunen skal håndtere næringslivets 
forespørsler effektivt og ha fokus på muligheter i de sakene som legges frem og sikre at spørsmål blir besvart 
raskt  
Kommunen skal bidra til sømløs og kvalitetsmessig god behandling av saker, raskt og gjennom tverrfaglighet 
 
Tiltak for 2020 
Det er foreslått en rekke drifts- og investeringstiltak som vil påvirke enhetens mulighet til å legge til rette for 
vekst og utvikling.  
 
 
Om E.On beslutter å realisere vindkraftutbygging er det viktig å komme i gang med planlegging av 
trafikksikkerhetstiltak raskt. Det er i kommuneavtalen avtalt at E.On dekker kostnadene til planlegging og 
prosjektering, men kommunen må forskuttere utgiftene, anslått til ca 500 000.  
 
 
Renholdsavdelingen 
 
Utfordringer for 2020 

 Ved 80 % stillingsreduksjon vil det bli enda større tidspress ettersom det reduseres betraktelig på 
renholdsfrekvensen. Dette vil medfører at arealene blir mer møkkete, tunge og tidkrevende å 
rengjøre.Dette vil trolig bidra til mer stress og belastningslidelse.r 

 Den største utfordringen blir ved sykefravær og ferieavvikling uten å kunne sette inn vikar fra første 
dag.Dette skaper endas større tidspress og større arbeidsbelastning for de som er igjen på jobb og kan 
medføre at sykefraværet fortsatt blir høyt. 

 Ikke ha økonomi til å kjøpe inn/fornye nok maskinelt utstyr som letter renholdet 
 
Mål for 2020 

 Finne tiltak som kan redusere sykefraværet 

 Hovedrenhold etter oppsatt plan 

 Jobbe med å finne best mulig organisering av avdelingen for å få tid til å bruke gulvmaskiner ved 
nedbemanning 

 Innkjøp av flere maskiner 
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Driftsavdelingen 
 
Utfordringer for 2020 

Det er en utfordring å komme ajour med byggvedlikehold slik at man kan få prioritert forebyggende 
vedlikehold til en lavere kostnad. 
Vedlikehold av ren kosmetisk karakter er vanskelig å prioritere. Avvik i forhold til HMS og mål i eierstrategi 
(utvendig vedlikehold og inneklima) må ha førsteprioritet. 
Å holde på organiseringsform fra 2017 som fremmer mer byggvedlikehold i egenregi er utfordrende. 
Bruvoll fengsel la ned sin drift av Norkomgruppa i 2019 og da mistet driftavd. i snitt 2-3 årsverk å spille på. 
Spesielt perioden mai- sept. har blitt  
utfordrende for avdelingen med tanke på vårrengjøring, oppfølging av badeplasser og  
grøntareal. Forslag på vakant stilling i 2020 en byggdrifter, gjør situasjonen enda mer utfordrende med 
tanke på det ovennevnte. Kvalitet på opplæring av  byggdrifterlærling går også ned dersom forslag om 
vakanse blir gjennomført. Blir situasjonen slik må avdelingen omorganiseres igjen slik at drift av byggene 
fungerer på ett forsvarlig nivå. Dette går ut over byggvedlikehold i egenregi, og man må da basere seg på 
økt kjøp fra  eksterne håndverkere for å opprettholde samme vedlikeholdsnivå som i dag. 

 
Mål for 2020  

- Følge opp vedtatte mål i eierstrategi på utvendig vedlikehold, inneklima, veg og overvann. 

- Økt kompetanse innen forvaltning, drift og vedlikehold 

- Prioriterte rutiner skal være godt innarbeidet 

- Følge opp ny lærling fra høst 2019 innen byggdrifterfaget  

- Byggovervåking – mer automatisering og fjernstyring av tekniske anlegg 
 
 
 
Brann- og feieravdelingen 
 
Utfordringer for 2020 

 Fond fra tidligere feieroverskudd er tomt. Øker feieravgift med 12 % for å dekke utgiftene. 

 Det er i dag like gebyrer for fastboende og fritidsboliger. Det er grunn til å vurdere om dette er 
riktig/rettferdig. 

 Usikkerhet i stillinger. Midlertidighet i ansettelser. Ved ansettelse i faste stillinger må det påregnes 
større utgifter til lovpålagte kurs innen brann og feiing. Kan trolig skyves til 2021. 

 Brannvesenet i Nord-Odal er en vesentlig aktør i kommunenes beredskap. Brannvesenet er først på 
skadestedet i 55% av hendelsene i innlandet. Dette er en stadig økende prosentandel. Vi ser klare 
utfordringer i mangfoldet av oppdrag og å få tilstrekkelig kompetanse for å utføre oppdragene. Vi 
ønsker å være best mulig forberedt på aktuelle oppdrag, men kunne ønske at det også kom klarere 
retningslinger på hva vi skal rykke ut på, og hva vi ikke skal bruke ressurser på. Økt arbeidsmengde 
burde gi økte rammer, ellers går dette ut over kvaliteten på utstyret og antall øvelser. 

 
Mål for 2020 
 

 Opprettholde og forbedre trenings- og kunnskapsnivået på mannskaper og ledere.  

 Utarbeide gode kontrollrutiner for biler og utstyr slik at dette til enhver tid fungerer og er pålitelig. 
Herunder en utskiftingsplan.  

 Fortsette å rekruttere personer ved behov som har bopel og arbeidsplass i nærheten av 
brannstasjonen. 

 Opprettholde og utvikle gode tiltak for å forebygge kreftfare for brann og feierpersonell. 

 Samarbeide tettere med andre avdelinger i kommunen om brannsikkerheten til innbyggerne som 
defineres som «utsatte grupper». 

 Skille klarere på nødetatenes oppgaver i samfunnet. La politiet og vektere gjøre sikkerhets-
/ordensoppgaver mens brannvesenet utføre brann og redningsoppgaver.  

 Arbeide aktivt for å opprettholde avdelingens gode rykte og rennomè i kommunen. 
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5.5. Finans 

 

Foreslåtte driftstiltak 2020-2023 

 

 Inntekter vindkraft. Tiltaket forutsetter at skattesats for næring/verker og bruk er 7 promille. 

Til grunn for beregning av sum eiendomsskatt ligger middelverdi anslått i 

konsekvensutredningen, indeksregulert fra september 2012 til september 2018. 

Anslag over leieinntekter av grunn er svært usikre ettersom de er basert på en prosentandel 

av fortjenesten til E.On. Det er i foreløpig oppdatert layoutplan 3 turbiner på kommunens 

grunn (som tidligere), samt en turbin som ligger helt på grensen og vil påvirke den delen av 

avtalen som går på luftromserstatning. Leieutbetaling skal skje fortløpende når den enkelte 

turbin er satt i kommersiell produksjon. Det er antatt at de settes i produksjon fortløpende 

og at inntektene for selskapet vil øke etterhvert som alle kommer i produksjon. Det må 

avklares om denne forutsetningen kan legges til grunn. 

 Med en ytterligere reduksjon av skattesats til 4 promille i 2021, vil kommunens årlige 

inntekter på eiendomsskatt reduseres til ca. kr 8 350 000,-. 

 Regjeringen har vedtatt at det innføres en maksimal skattesats for bolig- og 

fritidseiendommer på 

5 promille fra 01.01.2020, og at det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 

% i eiendomsskattegrunnlagene for disse eiendomskategoriene. 

Med dagens eiendomsskattegrunnlag, skattesats på 6,5 promille og bunnfradrag på kr 50 000 

er kommunens årlige inntekter på eiendomsskatt kr 19 400 000,- for bolig- og 

fritidseiendommer. 

Med en skattesats på 5 promille og en reduksjon på 30 % i skattegrunnlagene for disse 

eiendommene, vil kommunens årlige inntekt reduseres med ca. 46 % til kr 10 450 000,-. 

Ved en eventuell fjerning av bunnfradrag vil kommunens årlige inntekt reduseres med ca. 41 

% til ca. kr 11 500 000. 

 PR 31.12.19 er det beregnet en saldo å 6,2 mill kroner etter bruk 2019 er foretatt. Dette 

foreslås brukt i 2020. 

 Kommunen har behov for omstilling. Det tas utgangspunkt i rapport fra BDO, og utarbeides 

en plan for omstilling i løpet av vinter/tidlig vår 2020. 

 

Om rammeområdet 

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Netto ramme -410 204 -430 459 -452 745 -322 195 -313 647 -311 320 -311 884

Økonomiplan

2020 2021 2022 2023

FINANS -6 729 000 12 562 256 12 744 327 11 027 720

    800 Inntekter vindkraft -100000 -11800000 -12100000 -12100000

    800 Reduksjon eiendomsskatt fra 5 o/oo til 4 o/oo fra 2021 0 3150000 3150000 3150000

    800 Redusert eiendomsskatt alt 2 - reduksjon fra 6,5 o/oo til 5 0/00 og fjerning av bunnfradraget7971000 7971000 7971000 7971000

    800 Økte skatteinnekter -3500000 -3500000 -3500000 -3500000

    870 Bruk /avsetning disposisjonsfond -6200000 9941256 10123327 8406720

    870 Omstillingsprosjekt -5000000 -5000000 -5000000 -5000000
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Rammeområdet omfatter skatt på inntekt/formue, eiendomsskatt, rammeoverføringer, statstilskudd, 

pensjonskostnader, utbytte/eieruttak, interne finansieringstransaksjoner samt renter og avdrag. Det er avsatt 

en pott til forventet lønnsoppgjør her. Denne skal fordeles til den enkelte enhet etter at lønnsoppgjøret er 

ferdig. For økonomiplanperioden har vi også foreslått omstilling. Kommunen har behov for en større omstilling 

for å kunne møte fremtidens økonomiske utfordringer. Det er tenkt å ta utgangspunkt i rapporten fra BDO for å 

utarbeide forslag til omstilling i løpet av vinter/tidlig vår 2020. 

Skatt på inntekt/formue og rammeoverføringer fra staten 

Regjeringens anslag er lagt til grunn i 2020. Resten av planperioden er lagt flatt. 

Eiendomsskatt 

Generell skattesats settes til 6 promille (esktl.§13). For bolig-, fritids- og landbrukseiendommer settes satsen til 

5 promille. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl.§§3 og 4, 

første ledd siste pkt). 

Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent i takstene for bolig-, fritids- og 

landbrukseiendommer. 

Pensjonskostnader 

Premieinnbetalingene og regnskapsføringen av pensjon følger to ulike regleverk. Forenklet kan det sies at 

forskjellen mellom det som skal betales og det som skal regnskapsføres kan defineres som premieavvik. Dette 

systemet kan føre til store variasjoner over tid. 

 

Nøkkeltall for rammeområdet 

 

 

  

Kostragr 10 Snitt Hedm. Norge u/Oslo

2016 2017 2018

Brutto dr.res i % av brutto dr. innt. 1,9 0,0 -2,4 0,7 0,8 1,7

Frie inntekter i kr. pr. innb. 55 416 57 935 59 973 55 089 55 664 55 124

Langs. gjeld ex.pensjonsforpliktelser i % av brutto dr.inntekter 103,4 110,8 125 98,1 105,3 105,6

Netto renteeksponering i % av brutto dr.inntekter 58,5 65,8 75,8 31,8 41,4 42,3

KOSTRA
Nord-Odal

2018
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6. INVESTERINGER 
Foreslåtte investeringer i planperioden: 

 

Budsjett

Til investeringer i anleggsmidler 88 541 60 440 48 409 1 660

Fordelt slik:

GENERELT

Prosjektering og byggledelse 803 803 803 803

POLITIKK OG ADMINSTRASJON

    650 Riving  av Herredshuset, Alt 1 3 385 0 0 0

OPPVEKST OG KULTUR

    210/5079 *Nytt Oppvekstadministrativt system 2019 125 0 0 0

    259/5045 *Samling - inventar - kommunens seksjon 2019 938 0 0 0

    650 Ny naturfagsal ungdomsskolen 375 0 0 0

    386/5068 *Kunst samling (avtale inngått) 270 0 0 0

    200 - *IKT Oppvekst 1 050 800 850 850

    650/5059  Ny barnehage Mo 2020 alternativ 3 177 44 176 43 998 0

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett              (tall i hele 1000 kr) Økonomiplan

2020 2021 2022 2023
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Finansiering av investeringene foreslås vedtatt på følgende måte: 

Budsjett

EIENDOM OG SAMFUNN

    640/5025 Innkjøp av gulvvaskemaskiner og glansemaskiner, renhold 66 62 0 0

    650 Kjøp av dagens banklokaler (avtale inngått) 3 075 0 0 0

    650 Klimatiltak overvann vegvedlikeholdsplan 2020 625 0 0 0

    650 Offentlig toalett v/Statlig sikra friluftsområde v/Milepelen 500 0 0 0

    650 Oppgradering av Sentrumsvegen, Sand 0 500 2 500 0

    650 vedlikeholdsplan 2020 Ny fasade øst Ungdomsskolen 2 500 0 0 0

    650 vedlikeholdsplan 2020 ombygging ventilasjonsprinsipp u-skolen 250 0 0 0

    650/5034 *Sentrumsprosjekt  - Tiltak langs kjærlighetsstien/mot 

sjøen 250 0 0 0

    650/797 *Bygge/kjøpe boliger for utleie 8 700 8 700 0 0

    650/806 *Samling, Bank - Bibliotek - Bolig 46 150 0 0 0

    650  Enøkplan 2020 Luftutskiller og filtrering av kjelvann 125 0 0 0

    680 Skogbrannreserve 201 0 0 0

    650 Lukking av avvik Branntekniske installasjoner 133 0 0 0

    650 Anbefalinger etter årskontroll 2019 brannteknisk installasjoner 221 0 0 0

    650 Salg av boliger i Engvegen 2020 0 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan veg 2019 . Fast dekke 3 grusveger Høgbråtan 288 0 0 0

    680 Skisseprosjekt Ny brannstasjon 0 0 250 0

    600 Salg av nåværende bankbygg 0 0 0 0

    600 Sti langs Bunesvegen mellom Odal Kompetansesenter og Brurhella 0 600 0 0

    650/5083  TMM Nedgravd avfallsløsning (Molok) 2020 188 0 0 0

    650/5092 Vedlikeholdsplan veg 2019, Fast dekke Furuholvegen 

Knapper 515 0 0 0

    650/5100 Trafikksikkerhetstiltak, Magasinvegen, Sand 125 0 0 0

    650/5050 Brannteknisk avvik - Utskifting av dører U-skolen 125 0 0 0

    650/813 Nytt SD- anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet 2020 625 0 0 0

    650/5097 Ny kommunal veg, Sand sentrum - nytt utbyggingsområde 929 4 792 0 0

    650 / 5064  Garvikåsen boligområde - utvidelse (Felt B 5) 9 888 0 0 0

    650/5070 *Opparbeiding gårdsrom mellom kommunehuset og Odal 

sparebank 4 000 0 0 0

    600/5034 * Kjærlighetsstien - videreføring, paviljong 270 0 0 0

    650 5102 Møte ved Milepelen - aktivitetspark 1 062 0 0 0
    650/5101 Folkehelseprosjekt etablering av utendørs 

treningsapparater 600 0 0 0

Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett                 (Tall i hele 1000 kr) Økonomiplan

2019 2020 2021 2022
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Forklaring til de foreslåtte investeringene: 

Administrasjon og politikk: 

 Riving av Herredshuset, alt.1. Rive hele Herredshusdelen, av administrasjonshuset inkl. 

kjeller. Arealbehov dekkes når NAV flytter ut. Reduserte driftskostnader for renhold og 

drift lagt inn. 

Oppvekst og kultur: 

 Nytt oppvekstadministrativt system. Hikt har sammen med kommunene jobbet i flere 

år med nytt oppvekstadministrativt system. Forhandlinger gjennomføres i løpet av 

november 2018 og nytt system skal tas i bruk mars 2019 for skole. Systemet for SFO 

og barnehage skal være klart jan 2020. 

 

 Samling – inventar. I tillegg til fast innredning medtatt i anbud for selve 

byggeprosjektet må det til løst inventar i hele kommunens seksjon (bibliotek med 

kontorer, magasin og andel fellesrom) og underetasje med Flerbruksrom og 

møterom, samt rullemagasin og meråpent løsning. Tilbudskonkurranse på møbler og 

utstyr for meråpentløsning er avholdt. Tiltaket omfatter resterende del av rammen. 

 

 Ungdomsskolen har en naturfagsal med innredning og utstyr fra byggeår 1970. Salen 

har kun en arbeidsstasjon med avtrekk og fremstår som umoderne og upraktisk 

innredet i forhold til å kunne økte fokus på realfag. 

Driftavdelingen og skolen har jobbet sammen for å se på hva som er en praktisk 

innredning av salen, og hva som er nødvendige tiltak å gjøre. Det er ønskelig med 5 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Investeringer i anleggsmidler 78 793 115 757 130 835 88 541 60 440 48 409 1 660

Utlån og forskutteringer 16 318 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kjøp av aksjer og andeler 6 706 1 650 1 650 1 400 1 450 1 500 1 550

Avdrag på utlån 3 007 0 0 3 500 4 500 5 500 6 500

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger 2 963 5 950 4 950 4 680 1 450 1 450 1 450

Årets finansieringsbehov 107 786 148 357 162 435 123 121 92 840 81 859 36 160

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -88 120 -110 836 -136 093 -33 468 -66 114 -61 059 -26 660

Nytt låneopptak startlån -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Nytt låneopptak investeringer -8 468 -41 114 -36 059 -1 660

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 530 -16 550 -5 085 -76 150 -10 450 -4 450 -1 450

Tilskudd til investeringer 0 -382 -432 -284 0 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 685 -18 445 -17 712 -7 385 -10 026 -9 350 0

Mottatte avdrag utlån og refusjoner -9 877 -494 -1 463 -4 434 -4 800 -5 500 -6 500

Andre inntekter 0 0 0 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering -106 213 -146 707 -160 785 -121 721 -91 390 -80 359 -34 610

Overført fra driftsbudsjettet

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger -1 573 -1 650 -1 650 -1 400 -1450 -1 500 -1 550

Sum finansiering -107 786 -148 357 -162 435 -123 121 -92 840 -81 859 -36 160

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjett                                                                                       
(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan
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arbeidsstasjoner med vask, punktavsug og god belysning og med plass til 5 elever. En 

lærerarbeidsstasjon i samme utførelse og en arbeidsstasjon i forberedelsesrom. I 

tillegg er det behov for nye skap til lagring/oppbevaring av utstyr og kjemikalier. 

 

 Kunst Samling (avtale inngått). Restutbetaling vedtatt kunstprosjekt, Samling. Ramme 

2019: 560 000, til neste år: 270 000. Tilskudd fra Odal sparebank. 

 

 IKT oppvekst. nvesteringsbehovene innenfor IKT i barnehagene og skolene er samlet i 

et investeringstiltak. 

Tiltaket omfatter rullering av iPader i barnehagene og skolene, rullering av PCer i 

ungdomsskolen, behov for utstyr ifm. funksjonalitet i nytt oppvekstadministrativt 

system og rullering av digitale enheter for ansatte. 

 

 Ny barnehage Mo, alternativ 3. Dette alternativet er likt alternativ 2, men oppstart av 

bygging forskjøvet et halvt år, slik at investeringskostnadene for selve 

barnehagebygget vil ligge på 2021 og 2022. Det etableres brakker for ansatte ved 

eksisterende Mo barnehage under byggeperioden, slik at avvikene på HMS-siden blir 

lukket også i byggeperioden. Dette medfører en kostnad på brakkeriggen pålydende 

kr. 681 000. Prosjektkostnad vil da bli 70,3 mill. eks. mva. 

Ny barnehage bygges i tilknytning til skoleområdet / idrettshallen i Mo. Dagens Mo 

barnehage legges ut for salg. I finansieringen ligger dette salget inne med en antatt 

sum på kr. 3 mill. 

 

Eiendom og samfunn: 

 Innkjøp av gulvvaskemaskinger og glansemaskiner. Renholdsavdelingen har 

utarbeidet en plan for overgang til mer maskinelt renhold og bruk av 

moppekjøleskap. Dette medfører et bedre arbeidsmiljø for renholdere ettersom det er 

tungt og tidkrevende å rengjøre gulvene periodisk med manuelle metoder. Bruk av 

maskiner bidrar til økt levetid for gulvbelegg samtidig som risikoen for 

belastningsskader og derav sykefravær avtar. 

 

 Kjøp av dagens banklokaler. I henhold til inngått avtale med Odal sparebank, vedtatt 

av kommunestyret. 

 

 Varslede klimautfordringer gjør at driftavdelingen har gjort kartlegging av 

overvannshåndtering i kommunale byggefelt, langs kommunale veger. Kartlegging av 

dimensjoner og tilstand på sandfang, grøfter og rør er gjort i 2018 og 2019. 

Gjennomføring av nødvendige tiltak er planlagt i 2020.Det er allerede gjort en del 

tiltak underveis men det er behov for å gjøre mer. Utsettelse av tiltak øker risiko for 

bla. regresskrav ved skader på annenmanns eiendom og fare for større skader i 
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bærelag/dekker kommunal veg. 

 

 I forbindelse med statlig sikring av friluftsområdet nedenfor Milepelen ble det gitt et 

tilskudd på opptil 250.000,- til offentlig toalett, der kommunene må stille med 

egenandel på 50 % av totalkostnadene. Tilskudd til offentlig toalett blir gitt fordi det 

er et prioriteringstiltak å sikre at områdene skal kunne tas i bruk iht retningslinjene for 

slike friluftslivsområder. 

 

 Oppgradering av Sentrumsvegen. Hovedgata i Sand, Sentrumsvegen er slitt. Det bør 

gjøres en runde med konsulent for å se på tiltak på belysning, dekker, parkering, 

beplantning osv. Prosjektet må også sees i sammenheng med ferdigstillelse av 

Samling og etablering av torg foran området. Prosjektet var opprinnelig tenkt over 2 

år med planlegging i 2020 og gjennomføring i 2021. Det foreslås å utsette dette til 

2021. 

 

 Ny fasade øst Ungdomsskolen.Vestfasaden ble rehabilitert i 2012 for 1,5 mill. og fikk 

nye vinduer, tilleggsisolering og ny vedlikeholdsfri kledning. Østfasaden trenger også 

denne rehabiliteringen men er blitt nedprioritert i 8 år til fordel for andre nødvendige 

tiltak. Å utsette tiltak mer øker faren for inneklimaproblematikk ved skolen, i form av 

trekk og kaldras fra gamle vinduer. Etter klager fra bruker av bygg er det jobbet noe 

med midlertidige tiltak, bla. er vinduer tettet med ekstra tetningslister og pultrekker 

ved vinduer er flyttet noe inn i klasserommene. Prosjektrapport Enøk 2018 beregner 

tiltak til kr 2 mill. eks. mva. og en enøk effekt på årlig besparelse 46 000 Kw/t i U-

skolens driftsregnskap. 

 

 Ombygging ventilasjonsprinsipp Ungdomsskolen. Klasserom har ventilasjonsanlegg 

fra 2003. Dette er montert etter ett prinsipp som er uegnet for møblering i klasserom. 

Innblåsingskanaler kommer inn ved golvhøyde slik at man får trekkfølelse. For å 

unngå trekkfølelse anbefales det å ikke plassere personer nærmere enn 2 meter i fra 

utblåsingsventilene. Dette vanskeliggjør pultplassering i klasserom og er nærmest 

umulig å unngå. Forslag om å bygge om prinsipp slik at utblåsingsventiler kommer i 

tak. 

 

 Sentrumsprosjekt – Tiltak langs Kjærlighetsstien/mot Sjøen. Tiltaket gjelder 

videreføring av sentrumsprosjektet, og omfatter blant annet tiltak for å få i stand 

badeplassen i Sand sentrum. Der må vi løse problemet med glasskår og eventuelle 

badeinstallasjoner. I tillegg er det rom for noen andre mindre tiltak langs 

kjærlighetsstien, som benker, rydding av vegetasjon mv. 

 

 Bygge/kjøpe boliger for utleie. Videreført, men justert tiltak fra opprinnelig 

økonomiplanen. Det er forutsatt 3 boenheter i 2020 og 2021. 
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 Samling (bank, bolig, bibliotek). Som følge av forskjøvet framdriftsplan er deler av 

kostnadene forskjøvet til 2020. I tillegg er det lagt inn merkostnad på 15 millioner 

som følge av endringer og tillegg, jf. tertialrapport 2 2019. 

Inventarkostnader presenteres som eget tiltak. Det samme gjelder opparbeidelse av 

gårdsrom mot kommunehuset. 

Driftskostnadene er beregnet ut fra livssykluskostnader basert på NS 3454. Dette er 

fordelt på arter, men det er en grov fordeling for å gi en formening om 

totalkostnadene. I prøveperioden er det entreprenør som er ansvarlig for 

driftskostnader, med unntak av noen utgifter som strøm, kommunale avgifter o.l. Det 

er også lagt inn forventet økning i innbyggertilskudd som følge av tiltaket. Det er 

beregnet 2 i snitt pr. leilighet. Om det er innenbygds flytting er det rimelig å anta at 

fraflyttede boliger omsettes på det åpne marked. 

 

 Enøkplan 2020 Luftutskiller og filtrering av kjelvann. I følge enøkplan 2020 skal U-

skolen få installert luftutskiller og filtrering av kjelvann varmeanlegg. Luft i kjelvann gir 

økt fare for driftsproblemer som gjengroing av radiatorer, shunter, ventiler og 

varmevekslere. Med montering av komponenter som skiller ut luft og filtrerer 

kjelvann, får man også en enøkgevinst pga av bedre varmeoverføring og derav 

mindre behov for tilført energi til radiatorer og varmevekslere. Anlegget har i tillegg 

til u-skolen, overføring av varme til idrettshall og Garvik skole. Ny barnehage vil ev. 

også bli en del av denne leveransen. Det er derfor viktig på ett så stort anlegg att man 

får en optimal overføring av varme til disse byggene. 

 

 Skogbrannreserve. Dette er et område som er alt for dårlig og bærer muligens preg 

av at det ikke har vært større skogbranner i kommunen på veldig mange år. Det 

finnes ingen skogbrannreserver, selv om dette er å anse som lovpålagt for en 

skogkommune som Nord-Odal. Det var for en del år tilbake en slik reserve sammen 

med en oversikt over aktuelt utstyr det var aktuelt å rekvirere. En slik 

skogbrannreserve er ment å erstattes med inngåtte avtaler med nabobrannvesen. I 

normalår kan dette fungere, men i ekstremtørkeperioder vil det være vanskelig å 

svekke beredskapen med fem mann pluss utstyr som avtalen krever. Heimevernet 

bygger seg ned og kan ikke love bistand, mens Sivilforsvaret også blir færre på stadig 

større områder. 

Vi ser også i vår risiko og sårbarhetsanalyse at ved en eller flere skogbranner, vil 

behov for mannskap være større enn det vi har i dag. Det vil derfor arbeides med å få 

på plass en skogbrannreserve på 20 personer, utstyrspakke til disse, samt 

oppgradering av skogbrannutstyr som henger til ATV, flere ryggsprøyter og 

skogbrannklappere. 

Deler av denne summen kan dekkes opp ved salg av gammel brannbil. 

 

-Verneutstyr 60 000,- eks/mva (kjeledresser, masker, capser og hansker) 
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-Slokkeutsyr 28 000,- eks/mva (ryggsprøyter og skogbrannsmekkere) 

-Henger til og for ATV 65 000,- eks/mva 

-Kurs 4 timer grunnopplæring 15 000,- (ufaglært lønn 188,- pr.time) 

 

 Lukking branntekniske installasjoner. Det er lovpålagt med ekstern service og 

funksjonstesting av branntekniske installasjoner for å sikre at de virker som forutsatt 

ved reel hendelse. Årlig kontroller på røykluker, alarmsentraler, sprinkleranlegg, lede/ 

og nødlys, slokkeutstyr gjør at det i etterkant av kontroller dukker opp avvik og 

anbefalinger. Det har blitt laget egen sak på anbefalinger etter årets kontroller. Avvik i 

2019 kommer som følge av bla. endrede risikovurderinger på bygg, dvs. flytting til 

høyere risikoklasse grunnet endret/utvidet bruk av bygg. 3 bygg har avvik som bør 

lukkes. Kostnad tiltak er samlet for disse 3 bygg. Avvikene er vurdert til alvorlig i 

forhold til norm men ikke kritisk i forhold til varsling og personsikkerhet. Avvik som 

går på personsikkerhet løses fortløpende. 

 

 Anbefalinger etter årskontroll 2019 branntekniske installasjoner. Det er lovpålagt med 

ekstern service og funksjonstesting av branntekniske installasjoner for å sikre at de 

virker som forutsatt ved reel hendelse. Årlig kontroller på røykluker, alarmsentraler, 

sprinkleranlegg, lede/ og nødlys, slokkeutstyr gjør at det i etterkant av kontroller 

dukker opp avvik og anbefalinger. Det er laget egen sak på avvik etter årets 

kontroller. Anbefalinger i 2019 kommer som følge av bla. nye tekniske 

forskrifter/normer/standarder, men som ikke har tilbakevirkende kraft. Dvs. ett eldre 

bygg kan ha ett lovlig brannteknisk anlegg fra byggeår men vil få ett bedre anlegg 

dersom man ønsker å følge ny norm/standard. Tiltak er samlepost for anbefalinger 

servicefirmaer har kommet med etter kontroll 2019. Gevinst er forbedret 

brannsikkerhet. 

 

 Salg boliger i Engvegen. Kommunen eier flere boenheter i Engvegen enn det den kan 

i følge borettslagsloven. Når leiligheter står ledige bør de legges ut for salg. Det 

planlegges derfor salg av to leiligheter årlig i økonomiplanperioden. 

 

 Fast dekke 3 grusveger Hægbråtan. Planlagt utført i 2019 men utsatt og flyttet til 

2020. 

I følge vedlikeholdsplan veg så skal 3 grusveger i Høgbråtan boligfelt få fast dekke i 

form av asfalt. Dette er i hht. vedtatte eierstrategi kommunale bygg og eiendommer 

som sier at alle kommunale veger skal få fast dekke. Tiltaket vil redusere ressursbruk 

på vedlikehold av grusveger, som krever mer oppfølging enn veg med fast dekke. I 

tiltaket er det regnet inn noe grøfting/overvannshåndtering. Overvann er også ett 

prioritert område i nevnte eierstrategi. 
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 Skisseprosjekt ny brannstasjon. Utarbeide mulighetsanalyse for ny brannstasjon inkludert 
avklaring av ev. anbudsprosess og behovsanalyse. 
 

 Salg av nåværende bankbygg. Sum basert på tidligere takst + omkostninger. 

 

 Sti langs Bunesvegen mellom Odal kompetansesenter og Brurhella. Stien fra avkjørsel ved 

Odal Kompetansesenter til avkjørsel Brurhella, 440 m, av samme standard som 

Kjærlighetsstien. Øker trafikksikkerheten for beboere på Brurhella, samt attraktiviteten 

for videre salg av tomter. Binder sammen sentrum med turområdet rundt Svartberget, 

med merkete stier. Tiltaket forutsetter at det innvilges spillemidler. 

I planbestemmelsene til reguleringsplan for Brurhella fremgår at gang- og 

sykkelveg/fortau, skal bygges ut før deletappe to starter opp. Med den 

utbyggingstakten som er i område vil det om få år bli behov for å starte etappe to, og 

gang- og sykkelveg vil være avgjørende for om videre utbygging kan fortsette. 

Foreløpig ønsker ikke utbygger å sette i gang deletappe to. Det er derfor grunn til å 

tro at med sti mellom Sand sentrum og boligområdet vil attraktiviteten øke, og 

sjansen for at utbygger setter i gang deletappe to blir større. 

I 2018 ble det søkt tilskudd til gang- og sykkelveg. I søknaden ble det påpekt at 

utbyggingen vil være meget viktig for å bedre sikkerheten knyttet til skolevegen fra 

Brurhella. Kravet til standard på gang- og sykkelveg er så omfattende at kostnadene 

ble beregnet til ca 8. mill, der kommunens egenandel ble satt til 4. mill., men 

kommunen fikk ikke tilskudd. Kostnadene ved å etablere en sti er imidlertid svært lave 

sammenlignet med en gang- og sykkelveg. 

I søknaden om tilskudd ble det også påpekt at tiltaket reduserer kostnadene knyttet 

til skoleskyss. Skoleskyss for én grunnskoleelev pr dagens 30 boenheter utgjør 

75.000,- i året, basert på gj.snittstall for hele landet. Kostnadene er imidlertid høyere 

for mindre kommuner. Med disse tallene vil kommunen ha spart inn kostnadene til 

skoleskyss for disse elevene i løpet av 7 år. Reguleringsplanen for Brurhella rommer 

over 100 boenheter, og kostnadene til skoleskyss kan bli langt høyere i fremtiden. 

Fra øverst i Brurhella går det sti videre opp til Svartberget og det øvrige stinettet i 

området. Området er skiltet til fra både Kjærlighetsstien og Bunesvegen. Man må 

imidlertid gå den tiltenkte strekningen langs Bunesvegen før man kommer til fortauet 

langs Brurhella, og en sti vil gjøre området mer tilgjengelig for de som ønsker å 

benytte området til rekreasjon. Etablering av stien vil også være et folkehelsetiltak. 

Tilgjengelighet til fots til områder utenfor Sand sentrum er ikke like god alle steder, 

og Nord-Odal scorer veldig lavt på flere folkehelseparametere under 

livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, KOLS, kreft, overvekt mm. 

 

 TMM nedgravd avfallsløsning (Molok). Flerbrukshuset Thorvald Meiers Minde er en plass 

hvor det i dag står 2 skjemmende containere og en nedgravd løsning ville gitt ett mer 

ryddig uteområde. Nedgravd løsning avfall er tatt i bruk ved flere kommunale bygg i 
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Sand sentrum. 

 

 Fast dekke Furuholvegen Knapper. Det er ett mål i vedtatte eierstrategi for 

kommunale bygg og eiendommer at alle kommunale veger skal ha fast dekke. Det 

hever standarden på vegnettet og reduserer ressursbruk på vedlikehold. Det er mer 

vedlikehold på grusveg kontra veg med fast dekke. Strekning dette gjelder er grusveg 

fra Furuhola mot Dammerud. Tiltaket lå inne i vedlikehold/investeringsplan i 2018 og 

2019 men har ikke blitt vedtatt i budsjett. 

Nå forskjøvet og flyttet i plan til 2020. 

 

 Trafikksikkerhetstiltak Magasinvegen, Sand. Tiltak utsatt fra 2019. Trafikksituasjonen 

ved bensinstasjonen på Sand er uoversiktlig. Vegarealene er utflytende og det er ikke 

noe trygt sted å passere for gående og syklende. Det er mange som benytter denne 

vegen til og fra skole, sentrum og idrettsanlegg, og det er derfor viktig å gjøre tiltak 

for å bedre trafikksikkerheten. Fortauet lang Sentrumsvegen stopper ved Fasanvegen, 

og planen er å videreføre fortauet forbi Fasanvegen og bensinstasjonen, opp til og 

med innkjøring til Sand Bilco. Fortauet kan bygges på eksisterende veggrunn. Som 

midlertidig tiltak er det mulig å plassere ut betongstein for å dempe trafikkens 

hastighet. 

 

 Utskifting dører ungdomsskolen- brannteknisk avvik. I 2009 ble det gjort en del 

utskifting av dører U-skolen fra byggeår 1970. Dører til grupperom og mot trappeløp 

ble ikke prioritert i 2009. I 2018 ble det gjort ett prosjekt på utskifting av dører som 

ble stående igjen etter prosjekt i 2009. Ramme 2018 ble for trang til at vi fikk gjort alt, 

derfor står det nå igjen 5 dørfelt med brannkrav, som bør følges opp. Det er 

usikkerhet rundt hvor bra disse dørfeltene hemmer brann- og røykspredning da det 

ikke foreligger noe dokumentasjon på det. Slik sett er dagens situasjon å regne som 

ett avvik. Utsatt i 2019 i budsjettprosess. 

 

 Nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring) Sykehjemmet. Forprosjekt ble gjennomført i 

2017.Tiltak utsatt i budsjett 2018 og 2019.Tiltak er på overtid i forhold til å få det 

gjennomført. 2 komponenter brøt sammen i 2019 og ga oss uforutsette utgifter i 

driftsbudsjett, i tillegg til at vi mistet kontroll på romtemperatur i 24 rom i noen uker. 

Komponenter det handler om er styring av ventilasjon og varme ved sykehjemmet. 

Styreenheter har gått ut av produksjon for flere år siden. Leverandør av 

datastyringsprogram har gått konkurs for flere år siden. Det er ikke mulig å få 

oppgradert driftsprogram. Dersom en styreenhet slutter å virke risikerer man 1 til 3 

ukers stopp på varme og/eller ventilasjonsanlegg. Feil som oppstår i 

datastyringsprogram er også vanskelig å løse/kvittere ut. 

 

 Ny kommunal veg Sand sentrum – nytt utbyggingsområde. Refinansiering i 2020, 

samt økt kostnadsramme 2021 på kr 4,792 mill. Reguleringsplan for sentrum regulerer 



Økonimiplan 2020-2023 – årsbudsjett 2020 

Side 54 
 

ny adkomstgate til utbyggingsområdet på Sandsjordet. Adkomstgaten er regulert til 

offentlig formål (kommunal veg), og det er i økonomiplanen avsatt midler til 

prosjektering og bygging av gaten. På denne bakgrunn er det utarbeidet forslag til 

utbyggingsavtale mellom Nord-Odal kommune og grunneier Bjarne Sand, der 

kommunen står for kostnaden ved opparbeiding av adkomstgaten. 

Utbyggingsavtalen skal godkjennes av kommunestyret. 

Prosjektet har blitt forskjøvet og det er nå lagt inn midler til prosjektering og 

anleggsveg i 2020. og midler til selve utbyggingen i 2021. Beløpet er estimert og 

usikkert, og vil først få en kvalitetsheving når anlegget er prosjektert og tiltaket har 

vært på anbud. 

 

 Garvikåsen boligområde- utvidelse (felt F5). Refinansiering av tiltak vedtatt og 

overført fra 2019 i tillegg utvidelse av kostnadsramme med kr 3,824 mill basert på 

prisstigning og nyere erfaringstall. I henhold til vedtatt reguleringsplan. Delfeltet som 

planlegges opparbeidet inneholder 15 nye eneboligtomter. Anbudsutlysing 2019, 

byggestart janaur 2020, forventet ferdigstilt juli 2020. 

Kostnadsoverslag usikkert. Det er lagt inn økt innbyggertilskudd som følge av 

forventet økning antall innbyggere i snitt på 2,2 pr tomt året etter forventet salg. 

 

 Opparbeiding gårdsrom mellom kommunehuset og Odal sparebank. Tiltak utsatt fra 

2019. Området mellom kommunehuset, Samling og bankbygget må opparbeides til 

parkeringsareal med noe beplantning og belysning. Må gjennomføres når arealet er 

frigitt. Kostnadsoverslag usikkert inntil anbud avholdt. Opprinnelig kostnadsramme 4, 

6 millioner i 2019. Av dette forventes brukt 0,6 i 2019. Det er derfor behov for 

refinansiering av 4 millioner. 

 

 Kjærlighetsstien – videreføring pavilijong. Refinansiering av tiltak fra 2019. Tiltak utsatt 

pga flomsikringsarbeid. Inkluderer 150 000 i tilskudd til paviljong. Kommunestyresak, 

47/19. Kostnadsramme totalt for tiltak langs kjærlighetsstien reduseres med 146 000 

med dette. 

 

 Møte ved Milepelen – aktivitetspark. Refinansiering av prosjekt 5102 Møte ved 

Milepelen, lokalsamfunnsprosjekt fra 2019. Sentralt i det statlig sikret friluftsområdet i 

Sand sentrum møtes alle stier og gangveger i overkant av brua over Sandsfossen. 

Området er tenkt utviklet som en aktivitetspark med treningsapparater (eget 

prosjekt), lekeapparater, sitteplasser og en stor gjedde som også kan brukes til lek, 

etter ide av Kjell Grinden. Det søkes om spillemidler for de deler av prosjektet som 

faller inn under ordningen. 

 

 Folkehelseprosjekt etablering utendørs treningsapparater. Refinansiering av prosjekt 

5101, folkehelse og lokalsamfunnsprosjekt fra 2019. I tiltaket ligger 477 000 i tilskudd 

som en del av finansieringen. Kommunen har mottatt gavemidler fra flere lokale 
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foreninger, samt tilskudd fra Fylkeskommunen. Det kan påregnes spillemidler til 

tiltaket. Treningsapparatene planlegges ved Tusenårsstedet i det statlig sikra 

friluftslivsområde, langs kjærlighetsstien. Tiltaket kommer som en oppfølging av 

innspill fra ungdomsverksted og innbyggerverksted. 

Dette er et tiltak rettet inn mot folkehelse og bolyst. Nord-Odal scorer veldig lavt på 

flere folkehelseparametere under livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer, 

KOLS, kreft, overvekt mm. Ikke alle har råd eller anledning til å benytte 

treningsstudioer, i tillegg er dette utendørs og dermed et annerledes treningstilbud 

som også slår an hos de yngre. Under både ungdomsverkstedet i mars 2018 og 

innbyggerverkstedet august 2018 var Tuftepark og aktivitetspark et av hovedønskene 

som gikk igjen. Apparatene som er plukket ut skal dekke et bredt tilbud både for 

unge og gamle. 

Området ligger med godt innsyn fra fv24, og vil også kunne trekke folk til både Sand 

sentrum, Milepelen og resten av handelsstanden, i tillegg til å kunne øke 

attraktiviteten og bolysten i Sand sentrum. 
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7. TABELLER OG OVERSIKTER 

7.1. Fordeling driftsbudsjett på ansvar 

 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Politikk og sentraladministrasjon 27 682 31 167 27 423 25 164 24 808 24 691 24 691

100 Kommunestyret 1 943 2 085 2 070 2 118 2 103 2 103 2 103

101 Formannskapet 0 0 0 0 0 0 0

102 Utvalg for oppvekst og kultur 0 0 0 0 0 0 0

103 Utvalg for helse og omsorg 0 0 0 0 0 0 0

106 Utvalg for eiendom og samfunn 0 0 0 0 0 0 0

107 Ungdommens kommunestyre 0 0 0 0 0 0 0

110 Likestillingsutvalget 0 0 0 0 0 0 0

111 Eldres Råd 0 0 0 0 0 0 0

112 Rådet for funksjonshemmede 0 0 0 0 0 0 0

114 Diverse nemnder og råd 0 0 0 0 0 0 0

116 Stortings- og kommunevalg 0 92 89 0 80 0 0

119 Kontrollutvalg 256 288 287 297 297 297 297

120 Rådmannskontoret 2 790 2 730 2 735 2 797 2 797 2 797 2 797

122 Odal økonomikontor 4 697 4 912 4 994 4 193 3 829 3 792 3 792

123 Arbeidsmiljøutvalget 519 307 291 214 214 214 214

124 Servicekontoret 4 498 4 288 4 216 3 624 3 609 3 609 3 609

125 Beredskap 119 102 100 89 86 86 86

150 Fellesfunksjoner 7 788 10 947 7 216 6 475 6 436 6 436 6 436

151 HTV og HVO 1 073 1 087 1 096 1 028 1 028 1 028 1 028

160 Revisjon 897 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023

163 Kirkeformål 3 102 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306 3 306

Oppvekst- og kulturetaten 119 994 117 128 118 237 108 866 104 210 103 562 103 562

200 Administrasjon 3 544 2 286 3 146 1 877 2 428 2 428 2 428

210 Grunnskolen, adm og fellesutgifter 5 501 2 518 2 328 860 863 863 863

211 Sand Sentralskole 20 774 20 368 20 672 19 766 19 142 19 142 19 142

212 Garvik skole 17 906 18 026 18 589 16 741 16 353 16 353 16 353

213 Nord-Odal ungdomsskole 21 189 22 707 22 736 21 765 20 346 19 698 19 698

240 Barnehager, adm og styrket tilbud 1 604 1 768 1 727 1 880 1 880 1 880 1 880

242 Møllerbakken barnehage 4 843 5 212 5 438 5 206 5 113 5 113 5 113

244 Mo barnehage 7 215 7 318 8 406 8 854 7 860 7 860 7 860

245 Knapper barnehage 4 291 4 721 2 112 0 0 0 0

247 Sand barnehage 14 929 13 937 15 010 13 454 12 081 12 081 12 081

250 Kulturformål 1 586 1 665 1 668 1 365 1 102 1 102 1 102

253 Kulturskole 1 787 1 786 1 786 1 740 1 500 1 500 1 500

255 Kulturhuset Milepelen 255 339 338 541 541 541 541

257 Kino 84 78 72 91 91 91 91

259 Bibliotek 2 069 2 213 2 025 2 241 2 425 2 425 2 425

260 Bibliotek Bruvoll fengsel 0 -14 -16 0 0 0 0

280 Odal barnevern 10 386 10 000 10 000 10 084 10 084 10 084 10 084

281 Odal PPT 2 031 2 200 2 200 2 401 2 401 2 401 2 401

Helse- og omsorgsetaten 155 358 155 287 155 796 162 488 160 014 159 099 159 102

300 Administrasjon helse og omsorg 1 615 1 646 2 186 2 179 2 291 1 918 1 918

301 Vikarbank 2 466 4 263 4 263 0 0 0 0

302 Interkommunalt samarbeid 13 970 13 338 13 274 2 580 2 580 2 580 2 580

303 Betaling for utskrivningsklare pasienter - - - 300 300 300 300

312 3. etasje NOS 13 680 12 260 12 121 11 091 8 471 8 475 8 478

313 2. etasje NOS 5 638 5 512 5 340 11 837 11 837 11 837 11 837

314 Kjøkken NOS 1 357 1 398 1 410 5 371 5 371 5 371 5 371

315 Vaskeri NOS 70 63 52 1 449 1 449 1 449 1 449

330 Mo service- og bosenter 11 661 11 621 11 302 52 52 52 52

340 Solheim sykehjem 66 44 42 12 578 12 578 12 578 12 578

350 Sand bosenter 32 990 31 379 31 620 42 42 42 42

360 Hjemmetjenesten Mo 0 0 316 18 090 18 090 18 090 18 090

361 Hjemmetjenesten Sand -111 0 -2 17 698 17 698 17 698 17 698

370 Trygghetsboliger 3 478 3 452 3 428 3 528 3 528 3 528 3 528

380 Møllerhuset bokollektiv 4 330 4 132 4 323 4 022 4 022 4 022 4 022

381 Storbråten bokollektiv 4 995 5 115 5 156 5 010 5 010 5 010 5 010

382 Småbruket bokollektiv 4 585 4 860 4 890 4 697 4 697 4 697 4 697

383 Halmhaugen bokollektiv 6 338 5 941 5 992 5 920 5 920 5 920 5 920

384 Garvikåsen bokollektiv 4 991 5 423 5 500 6 850 6 850 6 850 6 850

400 Helseavdelingen 1 264 1 523 1 534 1 360 1 360 1 360 1 360

411 Helsestasjon 3 714 4 166 4 254 3 266 3 266 3 266 3 266

412 Miljørettet helsevern 535 512 514 525 525 525 525

413 Psykisk helsetjeneste 4 024 5 282 4 885 5 103 6 205 6 205 6 205

414 Legesenteret 4 071 3 239 3 105 3 254 3 254 3 254 3 254

415 Ergo- og fysioterapitjeneste 3 585 3 900 3 950 3 840 3 662 3 662 3 662

416 Odal legevakt 1 768 0 0 0 0 0 0

421 Helsetjenester Bruvoll fengsel -14 22 -24 0 0 0 0

422 Heldøgnsbolig 4 022 3 221 3 306 4 626 4 626 4 626 4 626

423 Heldøgnsbolig - privat 2 264 2 100 3 700 5 901 5 901 5 901 5 901

430 Sosiale tjenester 11 844 12 216 12 294 11 968 11 968 11 968 11 968

431 Edruskapsvern -1 0 0 0 0 0 0

432 Flyktninger -1 760 0 -1 223 1 683 1 683 1 683 1 683

433 NAV-stat refusjon 48 80 80 80 80 80 80

440 Noao 7 187 7 891 7 520 7 244 6 698 6 152 6 152

450 Frivilligsentral 688 688 688 344 0 0 0

Tall i hele 1000 kr. Økonomiplan
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7.2. Budsjettskjema 1A – drift 

 

7.3. Budsjettskjema 1B – drift 

 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Eiendoms- og samfunnsetaten 30 207 28 548 27 435 25 675 24 614 23 967 24 529

600 Landbruk og teknikk 4 884 6 988 6 554 5 416 4 738 4 738 4 738

620 Viltforvaltning 0 0 -6 -6 -6 -6 -6

640 Renholdsavdelingen 9 761 10 163 10 240 9 654 9 604 9 747 10 199

650 Driftsavdelingen 10 687 6 656 5 943 5 773 5 455 4 665 4 775

680 Brannvernet 5 064 4 938 4 981 5 038 5 023 5 023 5 023

681 Feiervesen -189 -197 -277 -200 -200 -200 -200

Finans -333 239 -332 128 -328 890 -322 195 -313 647 -311 320 -311 884

800 Skatt -128 738 -128 600 -130 033 -127 842 -136 442 -136 442 -136 442

810 Rammeoverføring -191 512 -199 651 -198 512 -203 620 -203 620 -203 620 -203 620

820 Generelle statstilskudd -2 010 -2 522 -2 022 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900

830 Renter og avdrag 18 139 23 441 23 591 31 073 31 333 32 699 33 887

840 Utbytte, eieruttak med mer -709 -700 -700 -700 -700 -700 -700

850 Startlån 125 0 0 176 1099 1878 1842

860 Pensjon -13 693 -11 592 -11 592 -13 458 -13 458 -13 458 -13 458

870 Øvrige interne finansieringstransaksjoner -14 841 -12 504 -9 622 -5 924 10041 10 223 8 507

Tall i hele 1000 kr. Økonomiplan

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Skatt på inntekt og formue -109 633 -108 973 -107 534 -114 497 -114 497 -114 497 -114 497

Ordinært rammetilskudd -191 669 -198 512 -199 651 -203 620 -203 620 -203 620 -203 620

Skatt på eiendom -19 467 -21 432 -21 432 -13 577 -22 177 -22 177 -22 177

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd -2 010 -2 022 -2 522 -1 900 -1 900 -1 900 -1 900

Sum frie disponible inntekter -322 779 -330 939 -331 139 -333 594 -342 194 -342 194 -342 194

Renteinntekter og utbytte -4 988 -3 572 -3 172 -3 772 -3 972 -4 172 -4 372

Gevinst på finansielle instrumenter

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 555 10 663 10 113 13 462 14 585 15 564 15 728

Tap på finansielle instrumenter

Avdrag på lån 13 954 15 800 15 800 20 860 21 120 22 486 23 674

Netto finansinnt./utg. 17 521 22 891 22 741 30 550 31 733 33 878 35 030

Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr 0 0 0

Til ubundne avsetninger 1 188 0 0 0 9 941 10 123 8 407

Til bundne avsetninger -7 335 0 0

Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr

Bruk av ubundne avsetninger -8 693 -9 081 -12 504 -6 200 0 0 0

Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetninger -14 840 -9 081 -12 504 -6 200 9 941 10 123 8 407

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0

Til fordeling drift -320 098 -317 129 -320 902 -309 245 -300 521 -298 194 -298 758

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 320 098 317 128 320 901 309 245 300 522 298 194 298 759

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 0

 Økonomiplan

Tall i hele 1000 kr. Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Politikk og sentraladministrasjon 27 679 27 423 31 165 25 164 24 809 24 691 24 691

Oppvekst og kultur 119 994 118 236 117 128 108 866 104 210 103 563 103 563

Helse og omsorg 155 359 155 797 155 286 162 488 160 014 159 099 159 102

Eiendom og samfunn 30 206 27 434 28 549 25 676 24 615 23 967 24 529

Finans -13 139 -11 761 -11 226 -12 949 -13 126 -13 126 -13 126

Sum fordelt 320 098 317 128 320 901 309 245 300 522 298 194 298 759

Økonomiplan
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7.4. Ikke prioriterte driftstiltak 

 

POLITIKK OG SENTRALADMINISTRASJON 2020 2021 2022 2023

    100  Folkevalgt opplæring 107 420 0 0 0

    100 Ikke økning av folkevalgtes godtgjøring i 2020 -56 552 -56 552 -56 552 -56 552

    122 Reduksjon 0,5 årsverk økonomikontoret -63 184 -126 367 -126 367 -126 367

    163 Driftsmidler  knyttet til Sand kirke 210 000 0 0 0

    163 Driftsmidler  knyttet til Trøftskogen kapell 30 000 0 0 0

    163 Driftsmidler knyttet til Mo kirke 350 000 0 0 0

    163 Fellesrådet - økte kostnader til lønns- og prisjustering 105 000 105 000 105 000 105 000

OPPVEKSTETATEN 2020 2021 2022 2023

    210 Endring kursutgifter 2021-2022 2019 0 50 000 50 000 50 000

    210 Økt refusjon GIV (voksenopplæring) 2019 0 150 000 150 000 150 000

    211 Endre utgifter til kurs 2021-2022 2019 0 10 000 10 000 10 000

    212 Endre kursutgifter 2021-2022 2019 0 30 000 30 000 30 000

    211/212/213 - Skolene - Økt adm. ressurs (08-2020) 115 480 252 497 252 497 252 497

    250 - Kulturformål - Innføre halleie for lag og foreninger -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

    255 - Kulturhuset Milepelen - Maling av storsalen 2019 50 000 0 0 0

HELSE- OG OMSORGSETATEN 2020 2021 2022 2023

    370 Oppstart av dagsenter 2020 ved trygghetsboligene 204 359 410 050 410 050 410 050

    413 Kommunepsykolog  100 %  2020 * 2019 73 264 745 957 745 957 745 957

    415 Fjerne frisklivstilbud 2019 -333 017 -333 017 -333 017 -333 017

    312 Reduksjon av 20 plasser/en sykehjesmavdeling og 

økning av hjemmetjenesten -3 093 334 -7 198 042 -7 198 042 -7 198 042

    312 Reduksjon 2,4 årsverk for pleiepersonale  på hver 

avdeling forslag BDO på hver avdeling. -1 260 720 -2 750 664 -2 750 664 -2 750 664

    312 60 % reduksjon av pleiepersonale -323 692 -323 692 -323 692 -323 692

    360 Vurderingsteam 80 % stilling 500 857 500 857 500 857 500 857

    360 100 % stilling som Kvalitetsrådgiver 705 995 705 995 705 995 705 995

    370 Nedleggelse av trygghetsboligen 1 juli 2019 -1 040 123 -2 080 248 -2 080 248 -2 080 248

    414 Gjeninnføre stilling for helsesekretær Legesenter 575 719 575 719 575 719 575 719

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
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EIENDOM OG SAMFUNN 2020 2021 2022 2023

    600 Regional koordinatorstilling  energi- og klimastrategi 

Kongsvingerregionen 83 000 83 000 83 000 83 000

    620 Ettersøk av skadet hjortevilt 0 75 208 75 208 75 208

    650 Kjøp av gartnertjenester Sand Sentrum 70 000 70 000 70 000 70 000

    600 Bredbånd - ringforsyning (Redundansløsning fiber) 0 300 000 300 000 0

    600 Egenandel bredbåndsutbygging resten av Nord-Odal 750 000 2 250 000 0 0

    600 Gå ut av Visit Kongsvinger -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

    600 Prosjektering av tiltak langs Fv181 Eidsvollsvegen 0 0 250 000 0

    600 Tiltak for å øke besøksattraktivitet (reiselivsplan), inkl. 

hyttemesse. 50 000 20 000 20 000 20 000

    600 Ungt entreprenørskap - Samarbeid med skolen 20 000 0 0 0

    600 Vekst og utvikling- nettverksbygging og 

omdømmebygging 50 000 50 000 50 000 50 000

    650 Vedlikeholdplan 2020 Utvendig maling Småbruket 80 000 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2020 Ny nødlyssentral Mosebo 50 000 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2020 Utkjøring brannstasjon 104 000 0 0 0

    650 Vedlikeholdsplan 2020 utvendig maling Gardvikåsen 80 000 0 0 0

    680 Innkjøp av drone  skogbrann/akutt forurensning 10 000 0 0 0

FINANS 2020 2021 2022 2023

    800 Redusert eiendomsskatt alt 1 -  fra 6,5 o/oo til 5 o/oo, 

reduksjon skattegrunnlagene 30 % 9 021 000 9 021 000 9 021 000 9 021 000
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7.5. Hovedoversikt investeringer 

 

Regnskap Opprinnelig 

budsjett

Justert 

budsjett

Budsjett

2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 530 -16 550 -5 085 -76 150 -10 450 -4 450 -1 450

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse -305 -494 -1 463 -934 -300 0 0

Kompensasjon for merverdiavgift -6 685 -18 445 -17 712 -7 385 -10 026 -9 350 0

Statlige overføringer 0 0 -50 0 0 0 0

Andre overføringer 0 -382 -382 -284 0 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0 0

Sum inntekter -8 520 -35 871 -24 692 -84 753 -20 776 -13 800 -1 450

Utgifter

Lønnsutgifter 584 590 590 605 605 605 605

Sosiale utgifter 194 187 187 198 198 198 198

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 70 097 104 783 120 644 77 197 48 808 37 403 4

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 233 1 483 1 433 1 178 803 853 853

Overføringer 6 685 8 714 7 981 9 363 10 026 9 350 0

Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0 0

Sum utgifter 78 793 115 757 130 835 88 541 60 440 48 409 1 660

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 3 007 0 0 3 500 4 500 5 500 6 500

Utlån 16 318 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Kjøp av aksjer og andeler 6 706 1 650 1 650 1 400 1 450 1 500 1 550

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundne investeringsfond 1 530 5 950 4 950 4 680 1 450 1 450 1 450

Avsetninger til bundne fond 1 433 0 0 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 28 993 32 600 31 600 34 580 32 400 33 450 34 500

Finansieringsbehov 99 265 112 486 137 743 38 368 72 064 68 059 34 710

Dekket slik:

Bruk av lån -88 120 -110 836 -136 093 -33 468 -66 114 -61 059 -26 660

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 -3 500 -4 500 -5 500 -6 500

Salg av aksjer og andeler -9 572 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -8 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0

Bruk av bundne fond -1 565 -1 650 -1 650 -1 400 -1 450 -1 500 -1 550

Sum finansiering -99 265 -112 486 -137 743 -38 368 -72 064 -68 059 -34 710

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0 0

Tall i hele 1000 kr. Økonomiplan
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7.6. Ikke prioriterte investeringstiltak 

 

 

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 2020 2021 2022 2023

    211/5043 Nytt lekeapparat inkl.montering 2019 200 000 0 0 0

    212/5076 Innkjøp og etablering av nytt lekeapparat 

2019 200 000 0 200 000 0

    650 Gatelys på strekningen mellom Båthavna og 

Bunesvegen 0 0 300 000 0

    650 Nedgravd avfallsløsning Gardvik 0 220 000 0 0

    650 Solavskjerming vestfasade Sentralskolen 250 000 0 0 0

    650 Vegvedlikeholdsplan 2021 - Fast dekke 

grusparkering Sand v/ Sand gml kommunehus 0 562 500 0 0

    650 Vegvedlikeholdsplan 2021 - Fast dekke 

parkering TMM 0 465 000 0 0

    650/5059  Ny barnehage Mo 2020 alternativ 1 46 125 000 46 125 000 0 0

Administrasjon og politikk 2020 2021 2022 2023

    163 Tilskudd til Fellesrådet - Bil/henger 570 000 0 0 0

    650 Utbedring og brannsikring av Herredshus, alt. 

D2 (dyreste) 15 452 000 0 0 0

Oppvekst og kultur 2020 2021 2022 2023

    255 Kulturhuset Milepelen - Nytt lyd og lys-anlegg 2 787 500 0 0 0

    247 Innkjøp og montering av nytt lekeapparat Sand 

bhg 255 250 0 0 0

    650 Påbygg Mo barnehage 18 125 000 18 125 000 2 0

    650 Møllerbakken barnehage - bytte av gjerde og 

port 218 750 0 0 0

    650/5059  Ny barnehage Mo 2020 alternativ 2 43 625 000 43 625 000 0 0

Eiendom og samfunn 2020 2021 2022 2023

    650/5032 Oppgradering gatelysanlegg 2020 1 500 000 1 500 000 0 0

    650 Utbedring av fv 181 Eidsvollsvegen 0 0 2 000 000 0

    650 Omlegging av Magasinvegen - samlet avkjøring 

2021 0 625 000 0 0

    600 Innkjøp El-sykler 160 000 0 0 0

    650 Forprosjekt utvikling av Bankbygget 250 000 0 0 0

Refinansiering 2020 2021 2022 2023

    650/5096 Gjerding mot utmark kommunale 

byggefelt 437 000 437 000 0 0

    650/5104 Vedlikeholdsplan 2020 -Nye uteområder 

leiligheter Mosebo 250 000 0 0 0

    650/5041 Brannsikring Administrasjonshuset - del 

Herredshuset 1 800 000 0 0 0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen


