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Kommunedirektørens budsjettinnledning  

• Vi må vise fram det gode liv i Odalen! Flere flytter ut av de store byene! 

• Jobb og bolig betyr mest for bostedsvalg – jobbene er her, men vi må tilby flere eneboliger og 
tomter og vi må være konkurransedyktig på pris. 

• Ja-kommune i både ord og gjerning. 

• Kommunen står ved et veiskille for å sikre fremtidig økonomisk bærekraft. Stor gjeldsbyrde, for høyt 
aktivitetsnivå og begrenset handlingsrom. Må evne å sette av midler på fond og prioritere strengere 
både administrativt og politisk. 

• Må endre måten vi jobber på, hvordan vi driver helse og omsorgstjenester, hvordan vi driver skoler 
og barnehager – til dette trenger vi trygge kompetente ledere og HR for å lede nødvendig omstilling 
og endring, samt å redusere sykefravær.  

• Vil bruke miljøsertifisering av rådhuset som startskudd på grønn omstilling av kommunen. 

• Samskapingsprosjekter sammen med frivillige organisasjoner og næringsliv, med fokus på 
inkludering og samarbeid på tvers. 

• Prioritere sommerjobb for ungdom - vise at vi satser på lokale ungdommer, tilbyr jobberfaring/noe 
på CV`en, kompetanse og inntekt – og kanskje starten på et arbeidsliv i Nord-Odal? 

 

 

 

 

 



Utviklingstrekk kommune Norge 

• Kvinner føder færre barn og er 
eldre enn tidligere når de får sitt 
første barn. Samlet 
fruktbarhetstall i 2020 var 
rekordlavt, med en nedgang fra 
1,73 i 2015 og 1,95 i 2010.  

• Andelen eldre øker og vil 
fortsette å øke i årene som 
kommer. 

• Flere bor alene. 

• Mange distriktskommuner 
opplever befolkningsnedgang, 
men nå flytter også flere ut av de 
store byene. 

 



Vi står ved et 
veiskille…. 

- Færre barn 
- Flere eldre 
- Økt forsørgerbyrde 
- Omprioritering fra oppvekst 

til helse 
 
 
Krever rask agering og omstilling 
– alternativt vil den økonomiske 
utfordringen øke og 
handlingsrommet reduseres. 

 



I det store bildet 
• Stramt budsjett, men i tråd med langsiktig 

bærekraftig kommuneøkonomi og utkast til 
økonomireglement.  

• Kommunen må sette av midler til uforutsette 
utgifter og fremtidig investeringer.  

• Statens fordelingsnøkkel mht 
befolkningssammensetning, 
kommunalområdenes erfaringsbaserte drift og 
evt nye behov lagt til grunn for områdenes 
budsjettforslag. 

• Dette får størst betydning for Oppvekst og 
kultur, som grunnet redusert elevantall får 
betydelig redusert ramme utover i 
planperioden.  

• Nødvendig med omprioritering av ressurser fra 
Oppvekst og kultur til Helse og omsorg som 
har økende  

 

 

 

 



Utfordringsbilde Helse 
og omsorg 

• Økonomistyring 

• Faglig forsvarlighet 

• Kompetanse 

• Organisering og ledelse 

• Sykefravær 

 



Dette utgjør bakteppe for de sektorielle 
budsjettkonsekvensene  



Nord-Odal Kommune 

Oppvekst og kultur - driftstiltak  



Nord-Odal Kommune 

Oppvekst og kultur – 
driftstiltak effektivisering 

Strukturendringer 

– Barnehagestruktur 

– Skolestruktur 

 

Strukturendring er det 
alternativet som mest sannsynlig 
gir det største effekten på sikt, 
uten at det blir en reduksjon i 
kvaliteten på tjenestetilbudet 

 



Nord-Odal Kommune 

Oppvekst og kultur – driftstiltak effektivisering 

Kr 1 350 000 (2022) – kr 4 000 000 (2023 – 2025) 

Alternativ 1 

Reduksjon på rammeområdene 
– Flat fordeling av sum (reduksjon på kr 168 750 per enhet) 

– Fordeling etter antall barn (reduksjon kr 2 153 per barn) 

– Prosentvis reduksjon (reduksjon på 1,58 %) 

• Tallene gjelder kun for 2022, gir ingen videre effekt for de neste årene 

• Det betyr at det må gjøres strukturgrep i tillegg, som har en annen effekt for de kommende årene 

• Dette alternativet gir oss rom til å planlegge langsiktige endringer våren 2022 



Nord-Odal Kommune 

Oppvekst og kultur – driftstiltak effektivisering 

Alternativ 2 

Lovpålagte vs ikke-lovpålagte 
– Bemanning i skole og barnehage er 

redusert ned på normer i driftstiltak i 
budsjettet 

– Derfor må man her vurdere andre 
tiltak om ikke er regulert av lover, 
forskrifter og regler (langsiktige 
endringer) 

 



Nord-Odal Kommune 

Oppvekst og kultur – driftstiltak effektivisering 

Organisasjonsendringer og reduksjon i bemanning 
– Støttefunksjoner, barnehage og skole  

– Ledelse, administrasjonsfunksjoner oppvekst og kultur 

– Endring av tjenestetilbud, kultur og bibliotek 

 

• For å innfri driftstiltaket kreves det en kombinasjon av kulepunktene over. 

 
 

 

 



Nord-Odal Kommune 

Foreslåtte driftstiltak Helse og omsorg 

Budsjett

    300 forventet effektivisering 0 -2 500 -4 000 -4 000

    312 - ti lsynslege -483 -351 0 0

    312 Bemanningsreduksjon -529 -529 -529 -529

    312/313: årlig utskifting takheiser 100 100 100 100

    312/313: årlig utskiftning av senger 100 100 100 100

    313 - Bemanningsreduksjon -528 -528 -528 -528

    314 - Økning egenbetaling middag -200 -200 -200 -200

    340 Bemanningsreduksjon -793 -793 -793 -793

    362 - økning i egenbetaling trygghetsalarmer -7 -7 -7 -7

    380 - 384 Endring i lederstruktur -447 -447 -447 -447

    412 Samfunnsmedisink enhet alt. 1 - gå inn i samarbeid 312 312 312 312

    430- Barnetrygden  og sosialhjelp 780 780 780 780

    430.- Tilretteleggingstilskudd 150 150 150 150

    450 Tilskudd frivil l igsentralen - øremerket ti lskudd -193 -193 -193 -193

Valgte driftstiltak                                                  

(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan

2022 2023 2024 2025



Helse og omsorg 

• NOS 2 + 3: Foreslås å redusere med til sammen 2 årsverk. Dette vil 
føre til mindre bemanning i en presset tjeneste.  

 

• Solheim: Foreslås å redusere 1,5 årsverk. Denne reduksjonen vil føre 
til nedbemanning eller vakante stillinger ikke blir besatt. 

 

• Bofellesskap: Foreslås å redusere antall ledere fra 4 til 3 i tjenestene, 
ikke ansatt som må gå – løses gjennom omdisponering av personell. 

 



Foreslåtte driftstiltak Eiendom og samfunn 

Budsjett

    600 Fiberutbygging 2022/2023 Granerud /Bunes 278 833 0 0

    600 forventet effektivisering 0 -1 000 -1 000 -1 000

    600 Miljøfyrtårn - sertifisering 80 32 32 32

    600/413 Flytting av ansvar for skjenkebevill ing 0 0 0 0

    600-650 Innsparingstiltak/korrigeringer -340 -340 -340 -340

    650 - Strømpriser høy prognose 1 202 0 0 0

    650 Fryse 3 vedlikeholdsplaner ett år -970 0 0 0

    650 Stil l ingsreduksjon 60 % stil l ing vaktmester -465 -465 -465 -465

    670 Korrigering av budsjett kommuneskog -182 -177 -177 -177

Valgte driftstiltak                                                  

(tall i hele 1000 kr)

Økonomiplan

2022 2023 2024 2025



Stillingsreduksjoner Eiendom og samfunn 

• Ved avvikling av Nord-Odal kommuneskoger KF ble 60 % stilling 
overført til driftsavdelingen. Vedkommende som fyller stillingen i dag 
slutter høst 2021. Driftsavd. er presset på tid og oppgaver så 
konsekvens er bla. mindre vedlikehold på grøntarealer, badeplasser 
samt øvrige arealer i sentrum m.v. Dette vil bli nedprioritert med 
dette tiltaket. 

• Innebærer ingen oppsigelse 



Funnet rom til få, men viktige prioriteringer 

Tiltak: Midler: 

Inkluderingsprosjekter sammen med frivillighet og næringsliv 250.000 kr 

Lederutvikling – alle ledere i kommunen 200.000 kr 

Sommerjobb for ungdom 171.000 kr 

Utskifting av takheiser og senger på sykehjem 200.000 kr 

Barnetrygd ut av beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 780.000 kr 

Miljøfyrtårn sertifisering rådhuset 80.000 kr 

Samfunnsmedisinsk senter, Kongsvingerregionen 312.089 kr 

Utdrag av prioriterte tiltak: 1.993.089 kr 



Organisasjonsendringer 



Justert organisering fra 1. januar 2022 

Kommunedirektør 

Oppvekst og 
kultur 

Helse og omsorg 
Eiendom og 

samfunn 

HR, stab og 
service 

Odal 
økonomikontor 

• Endring av stillingstitler fra etatsledere 
til kommunalsjefer.  
 

• To stabsledere - for henholdsvis HR/stab 
og service, og økonomi 
(interkommunal) 
 

• Assisterende kommunedirektør blir ny 
stabsleder for HR, stab og service. 
 

• Innfører lederavtaler for 
kommunalsjefer/stabsledere. 

 
• Ny leder for servicekontor og arkiv går 

inn som enhetsleder og rapporterer til 
stabsleder HR, stab og service. 

 



Budsjettprosess 2023-26 



Handlings- og økonomiplan 2023-26 

Nøkkeltall foreligger  

mars/april 

Strategikonferanse  

mai 

HØP-rammer 
Kommunestyret 

juni 

Budsjettkonferanse 

september  

Adm forslag til 
budsjett 

4 uke november 

HØP 2023-26 

Kommunestyret 

2 uke desember 


