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1.1 ORDFØREREN HAR ORDET

Årets økonomiske resultat er meget godt. 
De ansatte har god kontroll på utgiftene. 
Det er et betydelig overskudd for 2017, 
og vi er i ferd med å bygge opp en god 
reserve i fond. Dette er reserver som 
vi kommer til å trenge i åra som ligger 
foran oss, da vi vet det vil komme utfor-
dringer på inntektssida. Det dukker også 
av og til opp uforutsette utfordringer som 
må løses. Når vi har «penger på bok» 
kan vi lettere løse utfordringer, og vi kan 
ha mye større forutsigbarhet i tjeneste- 
tilbudet til innbyggerne i åra som  
kommer.

En viktig sak i kommunestyret i 2017 
var ansettelse av ny rådmann etter at 
den forrige gikk over til Ullensaker kom-
mune. Etter en god prosess ble Frank 
Hauge ansatt, og han startet opp i ok-
tober. Han er en erfaren person som har 
satt seg raskt inn i stillingen, og det er 
et godt samarbeid mellom administra-
sjon og politikere. Det er viktig for at vi 
sammen kan drifte og utvikle kommunen 
på best mulig måte.

Byggearbeidene på Glommasvingen 
skole startet i 2017 med infrastruktur og 
grunnarbeider. Det ble plukket ut beste 
løsning og totalentreprenør etter en om-
fattende prosess. Det er en god løsning 
som er valgt. Det blir et flott, miljøvenn-
lig og moderne bygg i tre. Selv om det 
blir en stor skole, så blir det intime miljø 
for elevene. Bygget får en tredeling med 
småskoletrinn, mellomskoletrinn og ung-
domstrinn hver for seg både i undervis-
ning og i uteområdene. Vi har behov for 
bedre læringsmiljø og bedre skolebygg i 
Sør-Odal, og med Glommasvingen skole 
lager vi en god plattform for nettopp det.

Jeg vil framheve barn og unges med-
virkning i prosjektet Glommasvingen sko-
le. Representanter for Sør-Odal barne- og 
ungdomsråd har kommet med gode og 
viktige innspill som er tatt inn i bygge-

prosessen. Sør-Odal kommune er gode 
på å inkludere barn og unge i planleg-
gingsprosesser!

I 2017 fikk vi på plass grendeutvalg i 
alle grendene. Det er takket være lokal 
innsats. Kommunestyret har bevilget 
600.000 kroner til grendearbeidet og det 
er det overordnede grenderådet som har 
ansvaret for fordeling av pengene. Det 
er tverrpolitisk enighet om at det skal 
bo folk og være liv i hele kommunen. 
Det jobbes godt med å skape trivsel og 
aktivitet ute i grendene, og kommunens 
økonomiske bidrag ønsker vi skal stimu-
lere til enda mer aktivitet.

Frivilligheten har stått for mye akti-
vitet og livsglede i året som har gått. 
Alle frivillige i lag og foreninger 
som bidrar til at andre kan delta i 
kultur, idrett og andre aktiviteter, 
fortjener honnør og takk. 

Innbyggertallet økte i 2017, 
men vi må ha ambisjoner om at 
det skal øke mer enn dette. Det 
er god aktivitet på boligbyg-
ging og mer er på gang, så det 
er grunn til å tro på en større 
økning framover.

I det store og hele er Sør-
Odal kommune i en god 
utvikling, og jeg ser veldig 
optimistisk på framtida for 
kommunen.
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Også i 2017 er det gitt tjenester av god kvalitet til 
innbyggerne i bredt omfang gjennom folks livsløp; 
fra barnehage til eldreomsorg. 

Vi er i god utvikling
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Frivilligheten står sentralt i 
Sør-Odal. Vi har en aktiv be-
folkning med mange ildsje-
ler og et stort antall lag og 
foreninger som til sammen 
representerer en verdifull 
ressurs i lokalsamfunnet. I 
samarbeid med frivilligheten 
ble det høsten 2016 utarbei-
det en frivilligstrategi. I 2017 
er mange av tiltakene i stra-
tegien iverksatt, herunder 
opprettelse av et frivilligråd 
og ansettelsen av en frivil-
ligkoordinator for å styrke 
samhandlingen mellom frivil-
ligheten og kommunen.

Folkehelse er løftet fram 
som et av tre utviklingsom-
råder. Vi skal legge til rette 
for at alle skal ha mest mulig 
like forutsetninger for å ta 
del i helsefremmende tilbud.  
Vi tror målrettet og syste-
matisk folkehelsearbeid gir 
bedre helse for alle og bidrar 
til å utjevne sosiale forskjel-
ler i lokalsamfunnet. Frivillig-
heten er en positiv og sentral 
medspiller også i kommu-
nens folkehelsearbeidarbeid.

Reell bruker-
medvirkning og 
dialog er kjerne-
verdier i Sør-Odal 
kommune. I 2017 
har vi gjennom-
ført åpne folke-
møter til konse-
kvensutredning 
av bygging av 
Glommasvin-
gen skole og 
i grendene 
med tema 
innspill til et-
terbruksplan 
for grende-
skolene når 
Glommasvin-
gen skole 
står ferdig 

til skolestart høsten 2019. 
Gjennom regelmessige møter 
med frivillige, lag, foreninger 
og brukergrupper sikrer vi 
at vi jobber sammen om de 
rette tiltakene. Brukermed-
virkning og innbyggerinvol-
vering er en viktig premiss 
for utvikling av kommunens 
tjenester. 

Årsresultatet for 2017 
endte på 14,6 millioner i 
overskudd. Om lag halvpar-
ten av resultatet stammer 
fra merinntekter fra skatt. 
Kommunen har over de 
siste årene vært gjennom en 
betydelig økonomisk snuope-
rasjon. Underskudd er snudd 
til overskudd, og kommunen 
har opparbeidet seg en solid 
økonomisk buffer til å møte 
uforutsette økninger i utgif-
ter eller bortfall av inntekter 
i årene som kommer. Kom-
munen har en sunn økonomi 
med god balanse i driften. 
Det vil være en særlig vik-
tig oppgave å videreføre en 
balansert drift. God økono-
mistyring og forsiktig penge-
bruk vil være et hovedfokus 
for kommunen i årene frem-
over.

Flere innbyggere og flere 
arbeidsplasser vil styrke 
kommunens inntekter og 
være den beste garanti for at 
Sør-Odal kommune fortsatt 
skal levere gode tjenester til 
alle innbyggere.

Sør-Odal kommune er en 
god kommune å bo i! Det 
skal den fortsette å være, og 
sammen med politikere, bru-
kere og innbyggere jobber 
vi målrettet for at vi også i 
årene fremover skal utvikle 
kommunen i riktig retning. 
Det er jeg sikker på at vi skal 
få til!

Temaplaner
Kommunen vedtok i januar 
2017 den kommunale planstra-
tegien 2016-2019. Planstra-
tegien peker på hvilke planer 
kommunen har behov for å utar-
beide for å oppnå ønsket tje-
nesteutvikling og vekst. Viktige 
planer/strategier i perioden er:
• Rullering av kommuneplanens  
   samfunnsdel
• Delvis rullering av kommune- 
   planens arealdel
• Plan for helse og omsorg
• Plan for oppvekst
• Næringsstrategi for Sør-Odal
• Beredskapsplan/ROS-analyse
• Reguleringsplaner for  
   sentrumsutvikling, bolig-,  
   næring-, og infrastruktur

1.3 RÅDMANNEN HAR ORDET
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Sør-Odal kommune er en god 
kommune å bo i, og det skal den 

fortsette å være.
 

Rådmann Frank Hauge

+18

+31

VI BLE 18 FLERE  
INNBYGGERE I 2017.

VI FIKK 31 NETTO FLERE  
ARBEIDSPLASSER I 2017.

Fakta om Sør-Odal kommune
• Kommune i Hedmark som grenser til Nord-
   Odal, Grue, Kongsvinger, Eidskog og Nes, 
   og har 7.884 innbyggere.
• Kommunen er fordelt på de tre sognene 
   Strøm, Ullern og Oppstad, som er opphavet  
   til de tre nøklene i kommunevåpenet.
• En innbygger som bor i Sør-Odal kalles en 
   (sør)odøling.
• Kommunens areal er 512,75 km2.
• Omtrent 20 prosent av alle virksomheter i  
   kommune er landbruksrelaterte.
• Elva Glomma renner gjennom Sør-Odal.
• Sør-Odal har et utpreget innlandsklima, der 
   gjennomsnittstemperaturen er på 3,9 grader.
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1.5 SAMFUNNSUTVIKLING
Vekst og utvikling er viktige faktorer for optimisme og fremtidstro. 
Kommunen har i 2017 jobbet aktivt for å videreutvikle Sør-Odal til 
å bli et attraktivt sted, og har samarbeidet tett for å legge til rette 
for arbeidsplasser og god infrastruktur. Dette anser kommunen som 
viktige grep for å stimulere til bosetting og verdiskaping. 

Befolkningsvekst 
Sør-Odal kommune har de siste årene 
hatt en svak positiv befolkningsvekst 
og positiv netto innflytting. Folketallet 
økte med 18 personer i 2017, og var 
på 7.884 ved utgangen av året. Ifølge 
prognoser for vekst i befolkningen, 
vil denne trenden fortsette frem mot 
2040. Veksten vil være størst i alders-
gruppene over 65 år. 

Boligtilbudet er viktig for tilflytting. På 
dette området har kommunen en viktig 
tilretteleggerrolle. For å møte den for-
ventede veksten vil det være behov for 
å bygge anslagsvis 30 nye 
boenheter hvert år. Det 
er gjennom kommunepla-
nens arealdel 2013-2024 
avsatt områder for bolig-
bebyggelse på Skarnes og 
i grendene, samt områder 
for spredt boligbebyggelse. 
Veksten er markedsregu-
lert, og etterspørselen er i 
størst på Skarnes. 

Sentrums- og grendeutvikling 
Attraktive steder trekker ofte til seg 
nye innbyggere, den beste arbeids-
kraften, samt små og store bedrifter. 
Videreutviklingen av Skarnes sentrum 
som et levende og velfungerende 
kommunesenter har vært et viktig 
punkt i 2017, og kommunen jobber 
kontinuerlig med utvikling innenfor 
smale økonomiske rammer. I 2017 ble 
det vedtatt at det skal utarbeides en 
overordnet plan for Skarnes sentrum. 
Sør-Odal kommune ønsker levende 
grender med vekst. Det ligger et po-
tensial i å videreutvikle bomiljøene i 
grendene. I 2017 er det jobbet med 
en kartlegging som viser hva de skole-
ne som skal legges ned kan brukes til. 
Det er i 2017 etablert felles  
grenderåd og grende- 
utvalg i de ulike grendene.

Næringslivsvekst
Vekst i innbyggertallet gir ikke alltid økonomisk 
vekst i et samfunn. Vekst i innbyggertallet bør derfor 
ses i sammenheng med arbeidsplasser til kommu-
nens befolkning. Kommuner som har vekst i antall 
arbeidsplasser har dessuten ofte innbyggervekst. 

Veksten i antall arbeidsplasser i Sør-Odal kommune 
har siden 2012 vært inne i en positiv trend. I 2017 
økte antallet arbeidsplasser i kommunen med 31. 
Kongsvingerregionen hadde samme år en samlet 
vekst på 132 arbeidsplasser. Det er fortsatt et stort 
behov for tilrettelegge for nye arbeidsplasser både i 
Sør-Odal kommune og i regionen.

Sør-Odal kommune jobber regionalt gjennom Byre-
gionprosjektet og lokalt med å tilrettelegge for vekst 
i næringslivet. Det ble i 2016 utarbeidet en ny næ-
ringsstrategi for regionen, og kommunen har i 2017 
jobbet med å utfylle denne med en lokal plan i sam-
arbeid med næringslivet. For å nå målet om vekst 
i antall arbeidsplasser, fokuseres innsatsen spesielt 
der regionen har særlige fortrinn: bioøkonomi, logis-
tikk, bygg- og anleggsvirksomhet og industri.

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for at-
traktive næringsarealer. Sør-Odal har i 2017 sett på 
muligheter for å satse på å utvikle Slomarka som et 
område for bilbasert næring i årene som kommer. 
Området har god tilknytning til E16 og vil være et 
godt alternativ for bedrifter som ønsker å etablere 
seg nær Oslo og Gardermoen.

Bredbånd og digitalisering 
Flere områder i kommunen har i dag dårlig bred-
bånds- og mobildekning. Disse tjenestene er sårbare 
fordi de tilbys av ulike markedsaktører. Sør-Odal 
kommune jobber interkommunalt med å utarbeide 
en helhetlig strategi for bredbånd. 

Stadig mer av samhandlingen mellom kommunen og 
omgivelsene skjer digitalt. Digitalisering handler om 
å bruke teknologi til å forenkle og forbedre. Kom-
munen arbeider for at det skal være så enkelt som 
mulig å være innbygger i Sør-Odal kommune.
I 2017 fikk Sør-Odal kommune støtte på  
om lag tre millioner kroner fra Hedmark  
fylkeskommune til utbygging av bredbånd  
på Slåstadsæter/Slåstad. 
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Infrastruktur og kollektivtilbud
Sør-Odal har god forbindelse med 
omverden. E16 går fra Kløfta til Sør-
Odal og Kongsvinger med forbindelse 
til svenskegrensen. Fylkesvei 24 går 
nordover fra Sør-Odal til Hamar. Det er 
kort vei til Gardermoen og det går tog 
hver time til Oslo.

Sør-Odal kommune har i 2017 jobbet 
for å se på alternative muligheter for å 
realisere E16-prosjektet, og bygge ut 
veien sammenhengende. 
Kommunen arbeider kontinuerlig 
inn mot Hedmark trafikk for å bed-
re kollektivtransporttilbudet mellom 
Skarnes og grendene. Det samme 
gjelder styrkingen av tilbudet mellom 
Kongsvinger og Gardermoen. Sør-Odal 
kommune ga i 2017 støtte til en privat 
aktør til en prøveordning for å bedre 
kollektivtilbudet i retning Gardermoen. 
Et bedret kollektivtilbud kan bidra til at 
kommunens innbyggere i større grad 
kan ta del i arbeidsmarkedet i Ullensa-
ker/Gardermoen. 

Miljø og grønn drivkraft
Sør-Odal kommune skal være med og 
bidra til å nå de nasjonale og regionale 
målene om å kutte i klimagassutslip-
pene. Kommunen jobber med klima-
tilpasning for å forebygge og håndtere 
de konsekvenser klimaendringene fører 
til. Det er i 2017 jobbet med å utvikle 
en regional strategi for miljø og klima. 
Strategien skal understøtte regionens 
posisjon som «Norges grønne hjerte» 
og at kommunen skal jobbe med å 
forsterke regionens fortrinn. Strategien 
legger opp til et tett samarbeid med 
næringslivet i regionen. Det ble i 2017 
tatt initiativ til et bærekraftsnettverk 
mellom næringslivet og kommunene. 
Nettverket skal bidra til at alle jobber 
mot felles klimamål. 

Kommunen har også 
en målsetting om å 
øke bruken av tre i 
kommunale bygg. 

Glommasvingen 
skole skal bygges 
i heltre.

Folkehelse og frivillighet
Folkehelse er et satsingsområde i 
Sør-Odal. Kommunen skal legge 
til rette for en samfunnsutvik-
ling som fremmer helse, samt 
hindrer uhelse, skader og ulykker. 

I Sør-Odal skal vi tenke «helse i alt vi 
gjør», noe som utfordrer og ansvarlig-
gjør flere sektorer enn kun helsesek-
toren. I 2017 er folkehelse tydelig pri-
oritert inn i det systematiske plan- og 
forvaltningsarbeidet i Sør-Odal. Dette 
vises blant annet gjennom den pågå-
ende rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel og gjennom at det i alle 
politiske saker nå også skal vurderes 
konsekvenser for folkehelsen. Det er 
i 2017 ansatt en egen frivillighets- og 
folkehelsekoordinator med et spesielt 
pådriveransvar for at kommunen ten-
ker bredt rundt folkehelse. Kommunen 
har fokus på å utarbeide en oversikt 
over befolkningens helsetilstand og 
hva som påvirker helsen. Hensikten er 
å finne tiltak som fremmer befolknin-
gens helse og trivsel, samt reduserer 
faktorer som har negativ innvirkning. 
Et konkret folkehelsetiltak vi er stolte 
av å ha etablert i 2017 er utstyrssen-
tralen BUA. Utstyrssentralen åpnet 
01.02.18 og låner gratis ut sports- og 
fritidsutstyr til alle. 
 
I Sør-Odal har vi en stor og aktiv 
frivillig sektor. Kommunen har vedtatt 
en egen frivilligstrategi med en kon-
kret handlingsplan. Hensikten med 
strategien er å legge til rette for at det 
skal være enkelt å gjøre frivillig inn-
sats i Sør-Odal. Det er i 2017 nedsatt 
et eget frivilligråd. Frivilligrådet er et 
rådgivende utvalg for de kommu-
nale myndigheter, og har blant 
annet som hensikt å være 
et forum for samarbeid 
og koordinering mel-
lom kommunen 
og de frivillige 
organisasjonene. 
Frivilligrådet mar-
kerte den internasjo-
nale frivilligdagen 5. 
desember med åpen 
inspirasjonskveld for 
kommunens alle frivil-
lige lag og foreninger.
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KOMMUNENS 
SATSINGSOMRÅDER

Utviklingsmål: Sør-Odal skal øke innbyggertallet 
med 120 nye innbyggere hvert år.
Utviklingsmål: Kongsvingerregionen skal oppnå 
en netto vekst på 100 arbeidsplasser per år.

Utviklingsmål: Antall grunnskolepoeng skal økes 
til 40 poeng eller bedre, målt gjennom et femårig 
snitt.

Utviklingsmål: Innbyggerne i Sør-Odal  
kommune skal ha flere leveår med god helse,  
og sosiale forskjeller skal jevnes ut.

VEKST I BEFOLKNING OG NÆRINGSLIV

OPPVEKST BARN OG UNGE

FOLKEHELSE

Kommuneplanens samfunnsdel 
2012-2024 ble vedtatt av kommunesty-
ret i 2012. Samfunnsdelen er kommu-
nens overordnede strategidokument som 
viser satsingsområder, målsettinger og 
strategier. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 
i 2013. Arealdelen er et verktøy for å 
gjennomføre mål og strategier som er 
satt i samfunnsdelen gjennom dispone-
ring av arealer og naturressurser.

Kommunen startet i 2017 opp prosessen 
med å rullere kommuneplanen.

Kommunens overordnede målsetting er: 

Sør-Odal kommune –  
en fremtidsrettet og  
attraktiv kommune  
i vekst. 
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KOMMUNENS 
SATSINGSOMRÅDER

2.0 MÅL OG STRATEGIER

I det store og hele er Sør-Odal kommune  
i en god utvikling, og jeg ser veldig  
optimistisk på framtida for kommunen.
 
Ordfører Knut Hvithammer
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2.1 VEKST I BEFOLKNING OG NÆRINGSLIV

teknikk og næring
For å støtte opp om 
vekst i befolkningen, 
er det viktig å legge 
til rette for bolig-
utbygging. Fokuset 
vårt har vært å bidra 
til at eksterne aktø-
rer får god hjelp og 
støtte når de ønsker 
å klargjøre nye om-
råder for boligbyg-
ging.

Saneringsplanen for 
vann- og avløpsnettet 
gjennomføres, og Sør-
Odal kommune jobber 
kontinuerlig med å 
forbedre ledningsnet-
tet. Det gleder oss å 
se på bruddstatistikken 
at arbeidet og inves-
teringene kommunen 
gjør gir resultater for 
innbyggerne. I alt er 
det investert 30 millio-
ner kroner i utskifting 
av vannledninger de 
fem siste årene. I snitt 
har kommunen for-
nyet 3179 meter med 
hovedvannledninger i 
året. Totalt er det snakk 
om nesten 16 kilometer 
siden 2013. Investe-
ringene kommunen har 
gjort de siste årene 
gir resultater med mer 
stabil vannforsyning 
til innbyggerne i Sør-
Odal. I 2017 var det 19 

lednings-

brudd, og kommunen 
hadde ingen større 
lekkasjer. Til sam-
menligning var det 79 
ledningsbrudd i 2013.  
Kommunen måler også 
antallet timer innbyg-
gerne blir berørt av 

uforutsette avbrudd 
i vannforsyningen. 

I 2013 førte 
ledningsbrudd 
til 5041 timer 
med vann- 
problemer, 
mens i år 
er dette 
antallet 
653 timer.

Samhandling med 
næringslivet:
Det er satt fokus på 
dialog med næringslivet 
og det gjennomføres 
faste møter med både 
næringshagen og K+. 
I tillegg inviteres næ-
ringslivet til møter med 
utvalg for næring, miljø 
og klima. Tettere dialog 
mellom de ulike parte-
ne bygger nettverk som 
kan bidra til enklere og 
raskere utvikling i kom-
munen. Samhandling 
mellom kommunene i 
regionen gir resultater, 
og det kom 132 nye 

arbeidsplasser i Kongs-
vingerregionen i 2017.
Det er stort fokus på 
informasjon og vei-
ledning innenfor land-
bruk. I 2017 arrangerte 
kommunen blant annet 
kornskole over fem 
kurskvelder med 38 
deltagere, og to runder 
med kurs i skogfond 
med 16 deltagere. Det 
sendes jevnlig ut infor-
masjonsskriv til jord- 
og skogbrukere, og 
kommunen deltar ofte 
med informasjon på 
medlemsmøter i næ-
ringsorganisasjonene.
Kommunen har be-
handlet fem søknader 
om støtte i Innovasjon 
Norge. Dette er blant 
annet tilskudd til korn-
tørke, fjøs for storfe-
produksjon og saghus. 

Avvirkningen i 
kommunen har 
vært på 122 000 
m3 total av-
virkning (tilsva-
rer 10 trailere 
daglig), brutto- 
verdi 40  
millioner kroner.
Kommunale  
friområder:
Kommunen gjennom-
førte rydding i friom-
råder, blant annet på 
Tronbøl, Sjukehusvegen 
og Eplehagen i Skarnes 
sentrum.

Enheten fattet ca. 
1100 enkeltvedtak og 
behandlet søknader 
som i sum tilfører land-
bruksnæringen i over-
kant av 32 millioner 
kroner. 

Det er foretatt be-
kjempelse av kjempe-
springfrø på kommuna-
le eiendommer. 

Slik har tjenesteområdene jobbet med kommunens satsingsområde:

I 2017 kom følgende nye boligområder:
• Eplehagen: (Nordbohus)  
  12 solgte boenheter som var under  
  oppføring i 2017 (totalt 48 boenheter).
• KS1-område: (Boligpartner)  
  Cirka 16 boenheter mellom  
  Østerengbråten og Tronbøl.
• Korsmo boligfelt: (Block Watne)
  Cirka 20 nye boenheter.

Kommunen har omprioritert ressurser 
og satt økt fokus på planarbeidet.  
Følgende planer er i prosess:
• Skarnes sentrum vest del 1
• Skarnes sentrum sør
• Ullern 2
• Slåstad
• Skarnes øst (avventer planinitiativ fra  
  SVV g/s-veg fylkesvei 175 fra Skarnes  
  retning Rønningsvegen)
• Svingen hytteområde (Slåstadsæter)
• Korsmoenga boligområde
• Svartneset hytteområde
• Slomarka næringsområde 
• Ellingsrudtoppen boligområde
• Hernesmoen næringsområde
• FV24 x FV285 g/s-veg (SVV)
• Sanering planovergang Sander

30
millioner kroner er investert 
til utskifting av vannledninger 
de siste fem årene.

SIDE 10       Årsmelding 2017



helse og omsorg
Sør-Odal kommune har 
bosatt 22 flyktninger i 
2017, og skal bosette 
10 flyktninger i 2018. 
Integreringsenheten har 
koordineringsansvar for 
nye bosatte flyktninger 
i den perioden kommu-
nen mottar integrerings-
stønad, det vil si i fem 
år. Per 31.12.2017 var 
dette 112 personer. 

Et viktig mål for  
integreringen er at 
flyktninger og andre 
innvandrergrupper  
lærer norsk og kommer 
i jobb. Lykkes kommu-
nen med å få flere inn i 
det ordinære arbeidsli-
vet, vil færre ha behov 
for trygdeytelser. 

Integreringsarbeidet 
i Sør-Odal har meget 
gode resultater. Av de 
10 deltakerne som av-
slutter introduksjons- 

 

programmet til som-
meren 2018, har ni 
søkt om plass på enten 
videregående skole eller 
høgskole/universitet. 
For de som er deltagere 
i yrkesrettet løp, er det 
deltagere som har fått 
jobb, og som vil være 
i jobb i løpet av høsten 
2018. Integreringsenhe-
ten regner derfor med 
at de fleste deltakerne 
som er bosatt etter 
etableringen av enhe-
ten, ikke er i behov av 
faste ytelser fra NAV. 
Derimot vil de fleste 
være i arbeid eller være 
studenter. Integrerin-
genheten har tro på at 
en målsetting om 100 
prosent deltagelse vil bli 
en realitet i 2018.

I 2017 ble det også 
opprettet en etablerer-
skole for flyktninger.

Sør-Odal hadde 
vekst i både antall 
arbeidsplasser og 
innbyggere i 2017. 
Kommunen har et 
rikt tilbud og flott 
natur.

oppvekst og kultur
Kommunens barneha-
getilbud har de senere 
årene dekket det lov-
bestemte kravet, men 
ikke hatt plasser av noe 
omfang utover det. I 
løpet av 2017 ble det-
te endret etter vedtak 
i kommunestyret, hvor 
Tronbøl barnehage ble 
utvidet med tolv plas-
ser. I praksis betyr dette 
at kommunen fra høs-
ten 2017 har kunnet gi 
tilbud om ei utegruppe, 
og at kommunen har 
kapasitet til å tilby bar-
nehageplasser til de som 
søker etter at hoved-
opptak er gjennomført. 
Familier som flytter til 
Sør-Odal har fra høsten 
2018 reell mulighet til 
barnehageplass uavhen-
gig av hvilket tidspunkt 
på året de kommer til 
kommunen.
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Slik har tjenesteområdene jobbet med kommunens satsingsområde:

helse og omsorg
Tjenesteområdet har gjort en rekke tiltak i 2017 knyttet til folkehelsearbeid:

Frisklivs-, lærings- og mestringssentral
Folkehelsemeldingen understreker beho-
vet for å styrke satsingen på kommunale 
frisklivssentraler samt etablere et kommunalt 
lærings- og mestringstilbud jf. folkehelselo-
ven. Kommunebarometeret i Sør-Odal kom-
mune viser utfordringer innenfor levevaner 
som overvekt, røyking, diabetes. Mange lever 
i risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, 
og mange trenger bistand med sin psykiske 
helse. Prosjekt med å etablere Frisklivssentral 
startet høsten 2017 i lokaler på Helsesenteret 
ved siden av Skarnes legesenter. Med eta-
blering av Frisklivssentral ønsker kommunen 
å møte folkehelseutfordringene, og hjelpe 
mennesker med å endre levevaner for å fore-
bygge livsstilsykdommer og øke livskvalitet. 
Kommunen opplever en økt etterspørsel etter 
frisklivstilbud, og har nå startet med grupper.  
Det er stor pågang til aktivitetene.

Solstua
Sosiale møteplasser 
er viktig for folkehel-
sen. Dagsenter for 
demente, «Solstua», 
ble opprettet i august 
med 60 % stilling 
aktivitør og 60 % stil-
ling sykepleier. Det er 
plass til åtte brukere, 
tre dager i uken. Dette 
er et viktig tilbud tidlig 
i sykdomsutviklingen, 
slik at demente kan 
bo lengst mulig hjem-
me. Mange pårørende 
trenger avlastning.

På bildet: Sør-Odal 
Dagsenter demens.

Dagsenter 
for demente 
ble etablert 
høsten 
2017.!

Korsmoløpet ble arrangert for 
tredje året på rad juni 2017, og 
er et tilbud til gående, rullende 
eller løpende sørodølinger.

2.2 FOLKEHELSE
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oppvekst og kultur
Å gi barn og unge en 
god oppvekst med en 
god skolegang er i seg 
selv svært viktige  
elementer i folkehelse- 
arbeidet. Det at kom-
munen deltar i Kultur 
for læring, bygger en 
skole med vekt på 
både læringsmiljø og 
aktivitet, har utvidet 
fritidstilbudet på Ung-
dommens Hus og har 
utvidet barnehagetilbu-
det med ei utegruppe, 
er alle tiltak som støtter 
oppunder dette per-
spektivet.  

En psykologstilling, 
ny fra 2017, er helt ve-
sentlig i dette arbeidet.

Psykologen har 
også styrket det tverr-
faglige arbeidet i tje-
nesteområdet, både i 
KORT (kompetanse- og 
rådgivende team) og i 
det øvrige arbeidet med 
barn og unge i Sør-
Odal.

  

teknikk og næring
Enheten tilrettelegger 
kommunale veier og 
friområder. 

Kommunen blir en 
bidragsyter på SIAP. 
Det er opprettet et bru-
kerråd som består av 
aktørene på SIAP og en 
representant fra kom-
munen. Sør-Odal kom-
mune skal i fellesskap 
jobbe for å gi et godt 
tilbud og gjøre området 
enda mer attraktivt for 
innbyggerne.

I april hvert år ar-
rangeres en dugnad i 
sentrum sammen med 
handelsstanden slik at 
området fremstår som 
ryddig og trivelig for 
besøkende.

Hjemmebesøk 75+
Tjenestetilbudet «Forebyggende hjemmebesøk 75+» hadde 
oppstart i 2017. Dette tilbudet er for personer i alderen 75-
80 år og inneholder en informasjonsdag, samt mulighet for 
hjemmebesøk. I Sør-Odal var det i 2017 315 innbyggere i 
denne aldersgruppen. 

Det ble holdt en informasjonsdag, hvor det ble sendt ut 
invitasjon til 251 aktuelle innbyggere. Dette er personer som 
ikke mottar helse- og omsorgtjenester fra kommunen. Av 
disse var det 58 personer som deltok. I tillegg var det tre 
personer som ønsket og fikk et hjemmebesøk. Tjenestetil-
budet har blitt utvidet, og vil i 2018 være for alle over 75 år 
som ikke mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Evaluering av informasjonsdagen viser at deltakerne hadde 
godt utbytte av informasjonen som ble gitt, og at det har 
bidratt til økt refleksjon omkring egen helse.

   Har dagen bidratt til økt  
	 		refleksjon	om	egen	helse?

Aktivitetshuset i NAV
Arbeidsledighet har 
betydning for både hel-
se og levekår. De som 
står utenfor arbeidslivet 
antas å være en utsatt 
gruppe, både økonomisk, 
helsemessig og sosialt. 
Forskning viser at arbeid 
og aktivitet er viktig for 
folkehelsen.

Det er særlig viktig at 
unge mennesker får jobb 
eller har meningsfull 
aktivitet. NAV etablerte 
Aktivitetshuset høsten 
2016 og holder til i næ-
ringshagen. Aktivitets-
huset gir aktivitets- og 
arbeidstilbud til arbeidssøkere under 30 som er klare for 
arbeid og aktivitet og som følges opp av NAV. De får trening 
i å skrive jobbsøknader, lage CV og kan delta på ulike kurs 
i regi av NAV. 25 personer har deltatt i 2017, hvorav ni har 
kommet i ordinært arbeid og åtte er i utdanning, kurs eller 
arbeidstrening. Aktivitetshuset trenger flere arbeidstrenings-
plasser – både kommunale og private. Det er nå tilsatt en 
person til for å følge opp brukere tett ute på praksisplasser, 
i tillegg til at det vil bli satt opp egne kurs i bla. økonomi, 
kosthold og trening.
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Slik har tjenesteområdene jobbet med kommunens satsingsområde:

oppvekst og kultur
Det viktigste arbeidet 
for dette tjenesteom-
råde i 2017 er arbei-
det med Fremtidens 
skole, hvor Glom-
masvingen skole nå 
begynner å ta form. 
Dette er vesentlig for 
alle de tre satsings-
områdene i kom-
munen, og berører i 
større eller mindre 
grad alle tjenesteom-
råder. Glommasvin-
gen skole omtales 
derfor i et eget ka-
pittel i denne årsmel-
dingen.

Sør-Odal kommune 
deltar i likhet med alle 
kommunene i Hedmark 
i Kultur for læring.  
Kultur for læring har 
vært den overordnede 
tesen for alt kommunen 
gjør av utviklingsarbeid 
i skole og barnehage.  
Det er en arbeidsform 
som er både tverrfaglig 
og samordnende for all 
innsats fra alle aktø-
rene. Mye av arbeidet 
i 2017 har vært knyt-
tet til forsknings- og 
utviklingsprosjektet 
(FoU-prosjekt) Kultur 
for læring, som er et 
samarbeidsprosjekt 
mellom Fylkesmannen i 

Hedmark 
og 

Senter for praksisrettet 
utdanningsforskning på 
Høgskolen i Innlandet, 
Hamar. Alle skoler og 
barnehager, også de 
private, deltar i prosjek-
tet.  

Sør-Odal kommune 
nådde i 2017 sin mål-
setting med å oppnå 40 
grunnskolepoeng eller 
mer i snitt over siste 
fem år. Kommunen har 
oppfylt et beskrevet 
mål, men likevel ikke 
nådd målet. 

Forskjellen mellom 
standpunktkarakterer 
og eksamenskarakterer 
er for stor til at kommu-
nen kan si seg fornøyd. 
Det arbeides systema-
tisk med å forbedre det-
te. I Tilstandsrapport for 
grunnskolen i Sør-Odal 
2017 kan det leses mer 
om kommunens resulta-
ter og utviklingsarbeid, 
en rapport som er lagt 
fram for politikerne.

Kompetanseutvik-
lingen i skole og bar-
nehage er videreført i 
2017, både i Kultur for 
læring og i individuelle 
studietilbud. Det statlige 
videreutdanningspro-
grammet, kalt Lærerløf-
tet, gir allerede tilsatte 
lærere mulighet til å 
studere i kombinasjon 
med sin lærerstilling.  
Høsten 2017 startet 13 
av Sør-Odal kommunes 
lærere på slike studier.  
Barnehagemyndighe-

tene i kommunene 
i Kongsvinger-

regionen har i 
samarbeid med 
Høgskole-
senteret på 
Kongsvin-
ger oppret-
tet et sko-
lerings-
tilbud for 

pedagogiske ledere.  
Ti av våre ped-ledere 
fra både kommunale 
og private barnehager 
deltar dette barnehage-
året.

I løpet av 2017 har 
kommunen tilsatt en 
kommunepsykolog i 
100 % stilling. Dette er 
en nyopprettet stilling, 
som er dedikert barn og 
unge. 

Psykologen skal først 
og fremst arbeide med 
det systemiske og fore-
byggende, og veilede 
enhetene som arbeider 
med barn og unge. Stil-
lingen har betydning for 
deres oppvekst, og er 
også et sterkt bidrag i 
folkehelseperspektivet.

2.3 OPPVEKST BARN OG UNGE

Sør-Odal kommune nådde  
i 2017 sin målsetting med å  
oppnå 40 grunnskolepoeng 
eller mer i snitt over  
siste fem år. 

Kultur for  
læring 
har vært den 
overordnede  
tesen for alt  
kommunen 
gjør av 
utviklings- 
arbeid i skole  
og barnehage. 

Kompetanse- 
utviklingen i skole 
og barnehage er 
videreført i 2017, 
både i Kultur for 
læring og i  
individuelle  
studietilbud.
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Timer
Under 5
5–9
10–29
30–59
60–104

 Antall
 31
 11
  7
 6
 3

Gruppetilbud barn
4 mnd. gruppe
Sunn, frisk, sterk

 Antall
 42
 11

Statistikk barn 2017: Antall henviste 107, hvorav 58 har fått 
individuell oppfølging og 53 er fulgt opp i gruppe. 

helse og omsorg
Fysioterapi til barn foregår i  
stor grad i sal på helsesenteret,  
men også i barnehager, på skoler og 
i basseng. Barnefysioterapeuten har i 
hovedsak også ansvar for hjelpemid-
ler til barn. 

Det arrangeres gruppetilbud til alle 
barn og deres foreldre når barnet er 

fire måneder gammel. I 2017 har det 
vært arrangert slik gruppe ni ganger. 
I tillegg har fysioterapiavdelingen 
gruppetilbudet «Sunn, frisk og sterk» 
med fysisk aktivitet to dager i uken, 
til barn med overvekt eller i risiko for 
overvekt etter screening fra helsesta-
sjonen. 

Barne- og ungdomsavlastningen i Sykehusvegen
Ni barn med spesielle behov har 
jevnlig fått avlastning i barne- og 
ungdomsavlastningen. I tillegg gis 
det avlastning etter skoletid til fem 
barn.

Samtidig som dette er avlastning 
for foreldrene, jobber vi hver dag 
med målsettingen om at alle barna 
skal oppleve mestring og bli så selv-
hjulpne som mulig.

teknikk og næring
Kommunen tilbyr gratis halleie til barn og ungdom: 16 timer 
per uke i idrettshall, tre timer per uke i Disenå samfunnshus. 
I tillegg er det tilbud både i svømmehallen og ungdomsklub-
ben. I idrettshallen er det foretatt endringer i den daglige 
driften, og det har gitt gode resultater for brukerne – noe 
som vises på et redusert antall klager fra brukere.

Sør-Odal  
kommune arbeider 
med en rekke ulike 
tiltak for å gi barn 
og unge gode opp-
vekstmuligheter.
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«Dronninga»: En av Norges ni  
tatarlønn bevares gjennom bygge- 
perioden og skal stå på skoletorget 
ved hovedinngangen.

M2 SKOLEBYGG

M2 FLERBRUKSHALL

ROM I SKOLE OG HALL

8814,14

1923,40
342

Hva består uteområdet av? 
• To kunstgressbaner (30x20m)
• Basketballbane (asfaltert,  
   islegges om vinteren, 15x32m)
• Sandvolleyballbane
• Løpebane (5 baner x 60m) 
   med lengdegrop i enden
• Treningsapparater
• Frisbee-golf
• Lekeapparater
• Skatebowl (ca. 12x8m)
• Leirplass/gapahuk
• Terrengamfi (plass til 30 stk.)

Mengde massivtre til byggingen:  
Cirka 4000 m3.

Kapasitet antall elever:  
900 elever.

Antall elbil-ladestasjoner:  
20.

Antall elsykkel-ladestasjoner:  
30.

Størrelse klatrevegg:  
Bredde skal være 12  
meter, overheng 5 meter  
og fri takhøyde 10 meter.

FAKTA OM 
GLOMMASVINGEN SKOLE
Fremtidens skole i Sør-Odal  
i tall og bokstaver:

Skolebygget skal iva-
reta behovet for læring 
og samhandling, mang-
fold og aktivitet. Med 
dette utgangspunktet, 
elevenes læring, trivsel, 
motivasjon og mestring, 
bygger vi en skole for 
fremtiden. Glommasvin-
gen skole skal ha kultur 
for læring både hos 
barn og voksne. 

Barn og unge er sterkt 
delaktige i planlegging 
av den nye skolen. De 
er ekspertene. Det er 
de som vet best hva 
de trenger og hvordan 
de vil ha det. Dette tar 
prosjektet på alvor, og 
jobber målrettet for 
omfattende og reell 
brukermedvirkning. 

I arbeidet med 
rom- og funksjonspro-
grammet deltok elev-
er, lærere, foresatte, 
skoleledere med flere. 
Barn og unge hadde 
fem personer med i 
prosjektgruppen. Når 
barn og unge opplever 
at de blir tatt på alvor, 
kommer det mange 
konstruktive innspill. 

Det ble gjennomført 
dialogkonferanser med 
elevrådene for å sikre 
at alle fikk anledning til 
å komme med innspill. 
De aller fleste innspille-
ne er hensyntatt. Eleve-
ne har prioritert de 
viktigste innspillene og 
samlet disse i en boks. 
Boksen skal åpnes når 
Glommasvingen skole 
tas i bruk. Da vil vi få 
svar på om prosjektet 
tok elevene på alvor. 

Representanter for 
barn og unge var med 
i juryen som vurder-
te tilbudene som ble 
mottatt i anbudskon-
kurransen. Dette er 

helt unikt i medvir-
kningssammenheng. 
De er med i alle sam-
menhenger. Det gjelder 
både inventar, kunst, 
bygg m.m. En elevre-
presentant har deltatt 
på innføringskurs i 
BREEAM-NOR (miljø-
sertifisering) sammen 
med representanter fra 
delprosjektgruppa og 
byggeplassledelsen. 

Fremtidens skole i 
Sør-Odal har fått eget 
navn. Det er elever som 
har foreslått navnet, 
og juryen besto av 
politikere, elever og en 
representant fra Kom-
munalt foreldreutvalg. 
Politikerne i juryen 
ønsket i utgangspunk-
tet at skolen skulle ha 
et navn som inneholdt 
Sør-Odal. Elevrepresen-
tantene argumenterte 
og jobbet for et annet 
navn. Juryen ble til 
slutt enige (enstemmig) 
om at skolens navn skal 
være Glommasvingen 
skole. Godt jobba av 
elevene, men det var 
til dels hard kritikk av 
navnevalget i media i 
etterkant. 

Elevene i Glommasvin-
gen skole skal være 
aktive i egen lærings-
prosess. Da må de 
voksne kunne lære dem 
å bruke hensiktsmes-
sige læringsstrategi-
er og reflektere over 
egen læring. Elever 
som behersker disse 
ferdighetene vil kunne 
sette undervisningen i 
sammenheng med det 
de kan fra før, og bruke 
kunnskapen på tvers av 
fag. Vi er godt i gang 
med denne jobben.  
Lærerne jobber på 
tvers av skolene for å 
utvikle standarder for 
god undervisning. 

SIDE 16       Årsmelding 2017



2.4 GLOMMASVINGEN SKOLE

Høsten 2017 tok 
skolene i bruk de før-
ste standardene som er 
utviklet. Elevenes læ-
ringsresultater har stor 
betydning for elevenes 
mulighet til å mestre 
voksenlivet. Gode læ-
ringsresultater er også 
viktig for folkehelsen. 

Elevenes læringsmiljø 
er helt avgjørende for 
trivsel og utvikling. Vi 
er i gang med et pro-
sjekt for inkluderende 
læringsmiljø. Her får vi 
støtte fra Utdanningsdi-
rektoratet, og prosjektet 
skal gå fram til 2020. 
Arbeidet skal være im-
plementert og en del av 
det daglige arbeidet på 
Glommasvingen skole.

Uteområdet er ut-
formet slik at det skal 
oppfordre barn og unge 
til å holde seg i aktivitet 
og gi dem opplevelser 
som forsterker lysten til 
å utfordre egne grenser. 
Uteområdet vil bli et 
motiverende arbeidsmi-
ljø for elever og lærere, 
og tar hensyn til elevers 

ulike alder, funksjons- 
og ferdighetsnivå. 
Skolens uteareal innbyr 
til aktivitet alene og 
sammen med andre. 
Utearealet skal fungere 
som nærmiljøanlegg 
etter skoletid. Det vil 
derfor tilrettelegges for 
alle aldre og funksjons-
nivå. Det kom ønske 
om skolegårdsbowl for 
rullende aktiviteter. Vi 
er svært glade for at det 
ønsket er oppfylt. 

I Glommasvingen sko-
le vil det bli en flott fler-
brukssal. Ingen elever 
trodde det kunne være 
mulig å oppfylle ønsket 
om kino, men vi får et 
lokale som egner seg 
godt til bygdekino, min-
dre konserter og teater. 
Med flerbrukssalen får 
kommunen en flott are-
na og et svært positivt 
bidrag til kulturlivet.

Glommasvingen skole 
skal være en skole med 
fellesskap for læring og 
vekst, der våre felles 
elever, våre felles mål 
og vår felles skole står 

i fokus. Barn og voks-
ne er avhengige av et 
godt lag og god orga-
nisering. Et kollektivt 
orientert personale og 
en god skoleorganisa-
sjon understøtter god 
undervisning og et godt 
sosialt miljø. Ledelsen 
i Glommasvingen skole 
vil fokusere på kollektivt 
ansvar og samspill ved 
å utvikle kompetansen 
i hele personalet. Sko-
leanlegget må tilrette-
legge for samarbeid 
på tvers av trinn, 
fag og funksjoner. 
Vi tror at Glom-
masvingen skole 
vil bli en attraktiv 
arbeidsplass og 
kanskje lokke nye 
innbyggere til 
kommunen. 

Alle illustra-
sjoner: Backe 
Romerike AS/L2 
Arkitekter AS/
Dronninga Land-
skap AS
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AV ALLE ANSATTE 
ER KVINNER

83% 

421.100

2014 2015 2016 2017

408.100

459.000

424.300

460.000

434.000

485.300

455.000

menn kvinner

LIKESTILLING OG LIKELØNN
Sør-Odal kommune er en kjønnsdelt  
arbeidsplass. Kommunen ønsker seg flere 
menn inn i de kvinnedominerte yrkene i 
helsesektoren og i barnehagene. 

Sammenligner man gjennomsnittlig lønn, 
har mannlige ansatte i overkant av 6 % 
høyere lønn enn kvinnelige ansatte. For-
skjellen skyldes at det er flere ufaglærte 
kvinner enn menn, og at det er en sen-
tralt styrt forskjell som kommunen jobber 
med for å bli utjevnet. Målet er at ansatte 
skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi.

Diagrammet viser forskjellen mellom 
gjennomsnittlig årslønn for kvinner og 
menn i perioden 2014–2017:

PERSONALOVERSIKT –  
FASTE ÅRSVERK
Sør-Odal kommune har for  
tiden 488,5 årsverk fordelt på 
609 ansatte. Det er 102 menn 
og 507 kvinner.

Lønn/tariff
I 2017 ble det gjennom-
ført et hovedoppgjør 
med lokale forhandlin-
ger i kapittel 3, 4 og 5.  
Prioriteringer som ble 
lagt til grunn var å rette 
opp skjevheter og gi 
tillegg på bakgrunn av 
kompetanse. 

Alle organisasjonene 
stiller med egne for-
handlingsutvalg, med 
unntak av fysiotera-
peut/ergoterapeut som 
samarbeider. 

Arbeidsgivers for-
handlingsutvalg besto 
av rådmann, kommu-
nalsjef og HR-rådgiver. 
Partene kom til enighet 
og forhandlingene ble 
gjennomført uten noe 
brudd.  

Tillitsvalgte og  
vernetjenesten
Hovedavtalen er et 
virkemiddel for å sikre 
gode prosesser mellom 
partene, og dermed 
opprettholde et godt 
samarbeidsklima mel-
lom arbeidsgiver og 
arbeidstaker, basert på 
tillit og gjensidig forstå-
else. 

Tjenester av god 
kvalitet og tilpasset bru-
kernes behov forutset-
ter gode prosesser og 
medvirkning. Hovedav-
talen skal gjennom ord-
ningen med tillitsvalgte 
gi arbeidstakerne reell 
innflytelse på hvordan 
arbeidsplassen skal 
organiseres, og hvordan 
arbeidsmetodene skal 
utvikles, slik at denne 
bidrar til en fleksibel og 
brukervennlig tjeneste-
yting.  

Hovedavtalen legger 
vekt på arbeid for et 
inkluderende arbeidsliv 
til beste for den enkelte 
arbeidstaker, arbeids-
plass og samfunnet. Et 
inkluderende arbeidsliv 

skal også bidra til at den 
enkeltes arbeidsres-
surser og arbeidsevne 
utvikles og benyttes til 
aktivt arbeide.

I Sør-Odal kommune 
er de tillitsvalgte/kon-
taktpersoner fra over 
13 ulike arbeidstakeror-
ganisasjoner. To hoved-
tillitsvalgte er frikjøpt, 
fordelt på 1 årsverk. 
De deltar blant annet i 
medbestemmelsesmø-
te, der rådmannen med 
sentrale ledere møter 
de hovedtillitsvalgte fra 
de største arbeidsta-
kerorganisasjonene. De 
deltar også i partssam-
mensatt utvalg. Samar-
beidet mellom rådman-
nen og de tillitsvalgte 
oppleves som særdeles 
godt.

Verneombudets rolle 
er å ivareta arbeidsta-
kernes interesser i saker 
som angår arbeidsmil-
jøet. Hvis du oppdager 
forhold som kan føre til 
ulykkes- eller helsefare, 
skal du straks varsle 
ledelsen og de som er 
utsatt for faren. I Sør-
Odal kommune er det 
28 verneområder med 
tilhørende verneombud, 
og ett hovedverneom-
bud som er frikjøpt i 
20 % stilling i tillegg til 
fritak til møter o.l.

Arbeidsmiljø
Sør-Odal kommune skal 
ha et godt arbeidsmiljø. 
Dette vil kommunen 
oppnå gjennom et  
systematisk HMS- 
arbeid. 

Kommunen har et 
kvalitetsprogram som 
ivaretar kvalitet og 
HMS. I gjennomførin-
gen av HMS-arbeidet, 
samarbeider Sør-Odal 
kommune med andre 
aktører, som bedrifts-
helsetjeneste og NAV 
arbeidslivssenter.
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3. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

Stab/støtte
Barnehage
Admin oppvekst og kultur
Grunnskole
Barn og helse
Kultur og fritid
Helse og omsorg
NAV kommune
Brann og feiing
Eiendomsforvaltning
Næring og miljø
Teknisk enhet
Totalt antall faste årsverk

 31.12.2013
 20,8
 54
  4
 131,85
 11,8
 9,42
 160,32
 7
 4,28
 25,4
 3
 20,8
 452,67

 31.12.2014
 10
 53,96
 4,15
 131,05
 18,95
 9,06
 164,52
 7,1
 4,28
 25,4
 3
 20,8
 452,27

 31.12.2015
 10,5
 51,45
 3,15
 130
 19,07
 9,11
 168,8
 7,1
 4,29
 25,4
 3
 19,8
 451,67

 31.12.2016
 10,5
 48,75
 3,75
 127,46
 19,07
 9,11
 177,87
 11,1
 4,29
 27,18
 3
 20,8
 452,88

 31.12.2017
 14,5
 50,9
 3,75
 127,54
 18,64
 11,06
 193,81
 11,2
 4,29
 29,17
 3
 20,65
 488,51

 Endring
 4
 2,15
  0
 0,08
 -0,43
 1,95
 15,94
 0,1
 0
 1,99
 0
 -0,15
 25,63

Sør-Odal kommune har en stabil arbeids-
stokk, med en forholdsvis høy gjennom-
snittsalder på 48 år. Det har i 2017 vært en 
økning i antall faste årsverk. Økning i helse 
og omsorg skyldes blant annet flere ressurs- 
krevende brukere, en virksomhetsoverdra-

gelse og Opptrappingsplan RUS, der flere 
prosjektstillinger er blitt faste. I administra-
sjonen er det blitt ansatt en kommunika-
sjons- og næringskoordinator samt en frivil-
lig- og folkehelsekoordinator. HR-avdelingen 
er også blitt styrket med én stilling.

Nærværsarbeid
Kommunen jobber 
forebyggende med 
arbeid for å forhindre 
sykefravær. Kommunen 
trenger alle i arbeid. Det 
finnes mye forskning på 
temaet, og man vet at 
tett og rask oppfølging 
fungerer. Derfor trenger 
lederne kompetanse på 
dette området. 

Kommunen snakker 
om en nærværskultur, 
fremfor fravær, for å 
flytte fokus fra repa-
rasjon til forebygging. 
Satsingen fremover blir 
på et helsefremmende 
arbeidsmiljø der man 
ser på hva som skaper 
nærvær til arbeidsplas-
sen.

Fraværsliste
Som man ser av ta-
bellen ovenfor, har det 
totale sykefraværet 
vært rimelig stabilt i 
perioden, med en liten 
nedgang fra 2016 til 
2017. Sammenlignet 
med andre kommuner 
i regionen og tall på 
landsbasis, ligger Sør-
Odal kommune relativt 

lavt. Nærværsarbeid 
vil være kontinuerlig 
jobbing og kommunen 
samarbeider godt med 
NAV Arbeidslivssenter 
og bedriftshelsetje-
nesten Salutis. Det 
er gjennomført fire 
AMU-møter og to møter 
i partssammensatt ut-
valg. Partssammensatt 
utvalg har erstattet ad-
ministrasjonsutvalget. 
Kommunestyret har 
vedtatt retningslinjer 
for utvalget.

Ansattprofil og  
likestilling 
I henhold til likestil-
lingslovens § 1a og 
kommunelovens § 48 
skal kommunene rede-
gjøre for den faktiske 
tilstanden i kommunen 
når det gjelder like-
stilling. Det er gitt en 
utfyllende rapport i års-
beretningen for 2017.

Sør-Odal kommune 

2014
Kvartal

  1     2     3     4    2014

2015
Kvartal

  1     2     3     4    2015

2016
Kvartal

  1     2     3     4    2016

2017
Kvartal

  1     2     3     4    2017
   9,1      7,5      5,8    6,8         7,3   10,0    8,4     6,3    9,5         8,5    9,9      8,9     7,3    9,1         8,8    9,5      7,3      5,8    9,1         8,2

Tabellen viser at 
det totale syke-
fraværet har vært 
rimelig stabilt i 
perioden.

arbeider aktivt med å 
rekruttere medarbeidere 
med ulik etnisk bakgrunn 
og/eller nedsatt funk-
sjonsnivå. Medarbeiderne 
i kommunen skal re-
flektere og representere 
innbyggernes sammen-
setning.

Stillingsstørrelse og 
heltidskultur
Sør-Odal kommune har 
et mål om å øke antall 
hele stillinger og re-
dusere uønsket deltid. 
Heltidskultur har også 
en stor betydning for 
kommunens attraktivitet 
som arbeidsgiver. Det er 
også bra for kommunes 
omdømme, fordi heltids-
kultur også har en positiv 
effekt på kvaliteten på 
tjenestene våre. Kom-
munen jobber med et 
prosjekt på heltidskultur, 
der formålet er å arbei-
de fram en strategi som 
fremmer heltidskultur. 
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3. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Rekruttere, beholde 
og utvikle
Sør-Odal kommune øn-
sker å være en attrak-
tiv arbeidsplass, og har 
fokus på et godt ar-
beidsmiljø, god ledelse, 
kompetanse og kvalitet, 
slik at man kan rekrut-

tere, beholde og 
utvikle våre 

medarbeide-
re. 

I Sør-
Odal er 
det hit-
til stort 
sett 
rekrut-
tert 
den 
kom-

petan-
sen man 

trenger. 
Allikevel ser 

man at det 
blir vanskeligere 

å rekruttere innenfor 
forskjellige høgskole-
grupper. Dagens re-
krutteringsutfordringer 
i norske primærkom-
muner er i hovedsak 
knyttet til yrkesgrupper 
som ingeniører, leger, 
psykologer og sykeplei-
ere. På bakgrunn av 
dette, blir det viktig for 
Sør-Odal kommune å 
framstå som en attrak-
tiv kommune å bo og 
jobbe i.

Sør-Odal kommune 
er en kompetanse-
bedrift. Kommunen 
definerer seg som en 
lærende organisasjon, 
som har en kultur for å 
lære av egne og andres 
erfaringer, som jobber 
med kontinuerlig forbe-
dring, ser helheten og 
deler kunnskapen.

Fordi kompetanse 
er et viktig satsings-
område, har kommu-
nen et lønnssystem 
som gir uttelling ved 
fullførte utdanninger 

og videreutdanninger. 
I Sør-Odal kommune 
har man også et stort 
fokus på fagarbeidere, 
og det tas inn en stør-
re andel lærlinger enn 
det er gjort tidligere. 
Sør-Odal har i 2017 
tatt imot åtte lærlinger 
i barne- og ungdoms- 
arbeiderfaget, helsefag-
arbeider og kokkefaget. 
Kommunen tar også 
inn studenter i praksis. 
Kommunen anser dette 
for å være et viktig 
samfunnsoppdrag. 
Kommunen arbeider 
også sammen med NAV 
lokalt og andre aktører 
for å tilby arbeidstre-
ning i kommunen, og 
tilbyr forskjellige former 
for praksisplasser.

Seniorpolitikk
Sør-Odal kommune har 
vedtatt seniorpolitiske 
tiltak. Det er viktig at 
kommunen er godt rus-
tet for framtidas behov 
for økt arbeidskraft. 
Kommunen er avhen-
gig av at ansatte står 
lenger i jobb. Ansatte 
i Sør-Odal kommune 
som har fylt 62 år og 
som har stillinger over 
50 %, har mulighet til å 
ta ut seniortiltak, enten 
i form av fritid eller som 
økt lønn. Ved årsskiftet 
er det totalt 26 ansatte 
som har tatt ut senior-
tiltak. 17 har valgt økt 
fritid, og 9 har tatt mer 
lønn.

Kvalitetsarbeid
Det ble bestemt i 2017 
at det skulle settes et 
ekstra fokus på kvali-
tetsarbeid og interkon-
troll. I den forbindel-
se er det planlagt et 
prosjekt med oppstart i 
januar 2018, der målet 
er å bygge opp et hel-
hetlig kvalitetssystem, 
der kommunen ivaretar 

kvalitet, effektivitet og 
beste praksis. Intern-
kontrollen sørger for at 
tjenestene ytes i hen-
hold til gjeldende lover 
og regler. Tankesettet 
bak en kvalitetstanke-
gang er kontinuerlig 
forbedring. 

Varsling og avvik
Sør-Odal kommune 
oppfordrer sine arbeids-
takere til trygt, og uten 
fare for gjengjeldelse, 
varsle om kritikkverdige 
forhold av typen diskri-
minering, mobbing og 
trakassering. Kommu-
nen har utarbeidet egne 
rutiner for tilfeller der 
varsling er nødvendig.  
Varslingen er en del av 
interkontrollen og går 
via vårt varslingsavvik- 
og dokumentasjons-
verktøy Compilo.

Fullelektronisk  
arkivsystem
1. november 2017 la 
dokumentsenteret til 
rette for at kommunens 
saks- og arkivsystem, 
WebSak, ble fullelek-
tronisk. Kommunen 
tok samtidig i bruk 
digital forsendelse med 
SvarUt. Dette er en di-
gital forsendelse knyttet 
til den felles offentlige 
løsningen for digital 
postkasse til innbyg-
gerne. SvarUt videre-
sender post til e-Boks 

eller Digipost, eller til 
Altinn, med innlogging 
via ID-porten. Doku-
mentsenteret har holdt 
kurs for WebSak bru-
kerne, for å sørge for 
en kompetanseheving 
av brukerne. 

Kommunen mottar 
mer post inn elektro-
nisk nå enn tidligere. 
Det er blitt en vesentlig 
økning av post inn til 
kommunens postmot-
tak, Acos skjemamottak 
og Altinn. 

Skifte av IT- 
leverandør
Forberedelsene til over-
gangen, der all IT-drift 
skulle flyttes fra «99x» 
til «Hedmark IKT», 
(HIKT) startet i mai 
2017 og pågikk resten 
av året. Ved å gå inn i 
dette samarbeidet er 
det forventet at Sør-
Odal kommune som 
en av sju kommuner 
vil få en mer robust og 
standardisert teknisk 
IKT-struktur, en mer 
forutsigbar økonomi, 
fellesløsninger på ap-
plikasjoner, og automa-
tiserte rutiner. Kom-
munen vil nyte godt 
av stordriftsfordeler 
knyttet til investeringer 
og drift, pluss at HIKT 
innehar en kompetanse 
på kommunal drift som 
et privat selskap ikke 
har. Dette har medført 

! ! ! !
Ekstra 
fokus  

på  
kvalitets-
arbeid og 

inter- 
kontroll.

Ferdig- 
stillelse 

av digital- 
iserings- 
strategi 

med 
HIKT.

Saks- og 
arkiv- 

systemet 
WebSak 
ble full- 
elektro-

nisk.

26  
ansatte  

i kommu-
nen  

tok ut 
senior- 
tiltak.

20   17 20   17 20   17 20   17

Sør-Odal  
er én av

7
kommuner 
i HIKT. 
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en stor kartleggingsjobb, 
der mange ansatte har 
medvirket. Det har også 
resultert i at Sør-Odal 
kommune har fått bed-
re oversikt over egne 
ressurser.  

Krav om standardise-
ring medførte at kom-
munen måtte skifte ut 
mange maskiner og mye 
utstyr. Den nye driften 
forutsatte også at vi 
måtte etablere og im-
plementere nye rutiner. 
Det ble gitt informasjon 
til de ansatte underveis, 
og mange ble involvert 
i en omfattende testing 
av fagsystemer i slutten 
av året. Vesentlig for 
den videre driften er det 
at alle henvendelser om 
support heretter skal gå 
til de sju kommunenes 
felles «helpdesk». 

 
Digitalisering,  
endring og  
innovasjon
I 2017 ferdigstilte kom-
munen en digitalise-
ringsstrategi i samarbeid 
med HIKT. Dette var en 
konsekvens av at man 
ser at kommunen går en 
digital framtid i møte. Et 
digitalt skifte viser at det 
ikke er tilstrekkelig å di-
gitalisere dagens tjenes-
ter og prosesser. Ansatte 
i Sør-Odal kommune må 
tenke nytt og løse våre 
samfunnsoppdrag på 
nye måter. Dette krever 
innovasjon og utfordrer 
etablerte måter å løse 
det offentliges oppgaver 
på, men også hvordan 
alle i virksomheten job-
ber, hvordan den ledes, 
verdier og tankesett som 
eksisterer, prosesser, sy-
net på medarbeidere og 
omgivelsene rundt oss. 

Digitalisering handler 
om å endre organisasjo-
nen og måten å jobbe 
på, gjennom innføring av 

Det nye rådhuset 
i Sør-Odal ble  
åpnet i januar 
2010. Her har 
77 ansatte sin 
arbeidsplass.

Foto: Knut  
Hvithammer

Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, og har fokus på 
et godt arbeidsmiljø, god ledelse, kompetanse og kvalitet.

nye digitale løsninger 
eller bedre utnyttelse 
av eksisterende løsnin-
ger. En vellykket digi-
talisering består av 80 
% organisasjonsutvik-
ling og endringsledelse 
samt 20 % teknologi. 
Digitalisering omfatter 
endringer i prosesser, 
tjenester, organisasjon 
og teknologi. 

Etikk og  
samfunnsansvar 
Sør-Odal kommune er 
ansvarlig for grunnleg-
gende velferdstjenester 
og forvalter store 
ressurser på vegne av 
fellesskapet. Kommu-
nen er gitt en betydelig 
makt som forvalter 
av en rekke lover og 
forskrifter. Ansatte og 
folkevalgte har et stort 
ansvar som forvaltere 
av fellesskapets ressur-
ser. 

Det er utarbeidet 
egne etiske retnings-

linjer som ble vedtatt 
av kommunestyret i 
november 2005. Målet 
med etiske retningslin-
jer er å skape en felles 
plattform for kommu-
nen. Etiske retningslin-
jer sier noe om hvilken 
etisk standard orga-
nisasjonen vil ha og 
hvilke handlinger som 
ikke aksepteres. 

Det er planlagt å 
utarbeide et nytt etisk 
regelverk. Etiske ret-
ningslinjer kan med for-
del være felles for både 
folkevalgte og adminis-
trativt ansatte.

Etiske retningslinjer 
må være tilgjengelig, 
gjøres kjent og jevnlig 
benyttes til refleksjon 
over egen praksis. For-
målet er å videreutvikle 
gode holdninger og god 
praksis. Derfor skal 
etikk også implemen-
teres som en del av et 
introduksjonsprogram 
for nyansatte.
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4. ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT

Årsregnskap
Tall i hele 1000 kr 

DRIFTSregnskap
Sør-Odal hadde i 2017 et netto 
driftsresultat på 27,1 mill. kr. I 
prosent av driftsinntektene utgjør 
dette 4,3 prosent i 2017, mot 4,4 
prosent i 2016. Regnskapet for 
2017 viser videre et mindrefor-
bruk etter avsetninger med 14,4 
mill. kr mot 11,9 mill. kr i 2016.

Regnskapet i 2017 gir et til-
fredsstillende årsresultat. Det 
er fortsatt viktig å videreføre 
den sterke og meget gode bud-
sjettdisiplinen som utvises ute i 
enhetene.

-21 860
-51 443
-85 462

-223 647
-31 641
-1 343

-184 298
-23 095

-25
-622 815

 

306 598
69 549
93 374
66 453
34 297
20 174
-4 132

586 314
 

-36 501
 

-3 270
12 838

0
19 963

19
29 551

 

-20 174
-27 125

 
-21 616
34 298

-14 442

DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj. som inngår tj.prod
Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod
Overføringer                                         
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
   
Brutto driftsresultat

EKSTERNE FINANS- 
TRANSAKSJONER
Finansinntekter
Renteutgifter, provisjoner og fin. utg.
Tap på finansielle instrumenter
Avdragsutgifter
Utlån
Resultat eksterne  
finanstransaksjoner
 
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
 
Bruk av avsetninger
Avsetninger
Regnskapsmessig mer/ 
mindreforbruk (+/-)

-21 643
-49 033
-61 722

-223 852
-19 515

-910
-177 655
-22 350

0
-576 680

 

292 288
75 424
87 043
66 534
30 873
21 921
-7 433

566 652
 

-10 028
 

-4 021
15 647

0
20 093

160
31 878

 

-21 921
-71

 
-19 458
19 528

0

-23 063
-48 893
-82 424

-216 561
-21 115
-3 992

-181 493
-22 762

-25
-600 330

 

292 201
66 473
88 702
64 774
34 513
20 300
-2 481

564 483
 

-35 847
 

-3 661
13 765

0
18 953

127
29 183

 

-20 300
-26 963

 
-22 416
37 494

-11 885

-20 807
-46 475
-93 174

-210 497
-12 714
-1 166

-164 788
-22 505

-25
-572 151

 

279 881
64 215
87 907
61 128
33 826
19 478

-737
545 698

 
-26 453

 

-2 191
13 398

0
18 741

123
30 071

 

-19 478
-15 860

 
-8 361
7 285

-16 936
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Historisk utvikling lånegjeld og fremskrivning 2014-2021

Fast rente
Flytende rente

Finansforvaltning
Finansforvaltningen reguleres av kom-
munens finansreglement. Status og 
utvikling gjennom året skal synliggjøres 
når det gjelder likviditet, langsiktige 
finansielle aktiva og gjeldsforvaltning. 

Likviditet og langsiktige 
finansielle aktiva
Sør-Odals likvide midler per 31.12.2017 
var 165,6 mill. kr, hvorav 11,6 mill. kr 
skattetrekksmidler. Det er en økning fra 
fjoråret på 78 mill. kr. 

Økningen skyldes låneopptak til vedtatte 
investeringer i 2017. Grunnet endrede 
investeringsforutsetninger, hovedsakelig 
Glommasvingen skole, er ikke lån blitt 
benyttet gjennom året, men flyttet til 
2018 i tråd med ny investeringsplan. 

Sør-Odal kommune har ikke endret sin 
eksponering gjennom 2017 når gjelder 
likviditet og langsiktige finansiell aktiva. 
Alle midler er bankinnskudd i bankavtale 
som er forbundet med lav risiko.

• Minimum 25 % av låneporte- 
føljen skal ha flytende rente  
(rentebinding under  
12 måneder) 
• Minimum 25 % av  
låneporteføljen skal  
ha fast rente 
• 50 % av låneporte- 
føljen vurderes 
• Rentebindingstid: 
    ▪ Enkeltbindinger  
      – 1-10 år 
    ▪ Vektet bindingstid  
      låneporteføljen  
      – 1-5 år 

32,7

67,3

flytende rente
fast rente

Gjeldsforvaltning
Totale lån for Sør-Odal 
kommune var ved ut-
gangen av 2017 på 535 
mill. kr, en økning på 56,9 
mill. kr mot 31.12.2016. Lå-
nebehovet for kommunen øker 
betraktelig til 2019 med byggingen 
av Glommasvingen skole. I fremstil-
lingen nedenfor ser man utviklingen 
av lånene frem til 2021 og viser at 
det øker i perioden frem til 2019, før 
den stabiliseres og reduseres i årene 
2020 og 2021. 

Fordeling av låneportefølje
Kommunens lån er fordelt mellom 
fast og flytende rente og reguleres 
av kommunens finansreglement. Ved 
årsslutt i 2017 er andelen lån med 
fast rente 32,7 %, og er ihht. økono-
mireglementet for kommunen.
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Frie inntekter 
I 2017 ble det overført 51.743 kr i frie inntekter 
per innbygger (midler kommunen disponerer uten 
andre føringer fra staten enn lover og regler). Det 
var en økning på nærmere 9 mill. kr sammen- 
lignet med 2016, som tilsvarer 2,3 %. 
Sør-Odal tildeles 1.006 kr per innbygger mer enn 
kostragr. 7, men mindre enn hele landet (uten 
Oslo) og Hedmark med hhv. 1.858 kr og 2.439 kr. 

Økonomisk status per 2017
Sør-Odal kommune har de siste årene hatt posi-
tive resultater. Dette har gjort at kommunen har 
kunnet tilført disposisjonsfondet («sparekontoen») 
midler sammenhengende de siste fem år. I tillegg 
har kommunen en bevisst strategi på å avsette 
midler utover regnskapsmessig resultat. 
Per 31.12.2017 viser kommunens disposisjons-
fond en saldo på 54,1 mill. kr. 

Investeringer
Kommunens investeringer i 2017  
var på 41,3 mill. kr. Den største  
investeringen er gjennomført på  
selvkostområdet med 17 mill. kr,  
som finansieres gjennom vann- og  
avløpsgebyrer. 

• 13,4 mill.: Glommasvingen skole
• 13,0 mill.: Saneringsarbeidet Tronbøl  
   etappe 1 
• 3,7 mill.: Utskiftning og omlegging av  
   vann- og avløpsledninger 
• 1,6 mill.: Kjøp av ny hjullaster
• 1,6 mill.: Utskiftning av gatelys- 
   armatur

millioner kroner  
koster det å bygge 
Glommasvingen 
skole.
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Prioriteringer av  
kommunens ressurser
Diagrammene til høyre viser 
hvordan kommunen priorite-
rer sine ressurser. Det fremgår 
av kommunens utgifter at det 
brukes 36,4 % innenfor området 
helse og omsorg, mens det bru-
kes 24,4 % innenfor grunnskole. 
Samlet sett utgjør dette 60,8 % 
av alle utgifter. 

Sør-Odal kommune benytter 
mindre utgifter til helse og  
omsorg enn Hedmark. Sammen- 
likner man med landet uten 
Oslo, benyttes det omtrent likt. 
Sett opp mot kostragruppe 7 
benyttes det imidlertid mer  
utgifter av kommunens netto 
utgifter til helse og omsorg. 

Sammenligner man bruken av 
Sør-Odal kommunes ressurser 
på grunnskole, bruker kommu-
nen mer enn Hedmark og  
landet uten Oslo, men mindre 
enn sammenlignbare kommuner 
i kostragruppe 7.

Netto lånegjeld  
per innbygger
For Sør-Odal er netto lånegjeld 
lav, og utgjorde 56.419 kr per 
innbygger i 2017, en økning på 
801 kr fra 2016. Lånegjelden 
har vært stabil de siste fire åre-
ne og er mer enn 10.000 kroner 
lavere enn sammenlignbare 
kommuner. 

Administrasjonskostnader
Sør-Odal har høye administra-
sjons- og styringskostnader 
sammenliknet med Hedmark, 
landet (uten Oslo), og kostra-
gruppe 7. Denne trenden  
utviklet seg ytterligere i 2017. 

4. ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT
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OMRÅDETS TJENESTER
Tjenestekontoret
• Behandler søknader om pleie- og  
omsorgstjenester og omsorgsboliger
• Koordinerende enhet for rehabilitering 
og habilitering

Rehabilitering og bistand
• Miljøarbeidertjeneste 
 o Avd. BUAS. Omsorgsboliger og  
 avlastning for barn og unge
  o Avd. Furubo
 o Avd. Brekke
• Rus- og psykisk helsetjeneste samt 
dag- og lavterskeltilbud
• ASK. Dagsenter 
• Rehabiliteringstjenesten. Fysio- og 
ergoterapi. Hjelpemiddelsentral
• Avtale med Odal fysioterapi, privat  
fysikalsk institutt

SOAS (Sør-Odal alders- og sykehjem)
• Langtids sykehjemsplasser
• Korttidsplasser, rehabiliteringsplasser

Hjemmetjenester
• Hjemmesykepleie
• Hjemmehjelp/praktisk bistand
• HDO (omsorgsboliger)
• Kreftkoordinator
• Dagsenter 
• Omsorgslønn 
• Brukerstyrt personlig assistanse
• Støttekontakttjeneste
• Trygghetsalarm

NAV Sør-Odal
• Sosiale tjenester
• Gjeldsrådgivning
• Bolig- og tilskuddsordninger
• Aktivitetshuset

Integreringsenheten
• Flykningetjenesten

Fastleger
• Sentrum legekontor
• Parken legesenter
• Skarnes legesenter

Legevakt, interkommunal 
øyeblikkelig hjelp-plasser 
(IKØ) og krisesenter er  
interkommunalt.

Målsettingen er å leg-
ge til rette for at den 
enkelte innbygger skal 
kunne ta vare på egen 
helse og bo med god 
livskvalitet i eget hjem 
så lenge som mulig. I 
helse og omsorg skal 
hverdagsrehabilite-
ring og mestring være 
førende som ideologi og 
arbeidsform i alle enhe-
ter. Ved behov for hjelp, 
skal den enkelte ha 
trygghet om at tilpasset 
hjelp er tilgjengelig og 
av god kvalitet. 
  
Omstillingsbehov 
Andel brukere med 
behov for komplek-
se tjenester øker, og 
det er behov for høy 
kompetanse på mange 
områder. Det er tydelige 
statlige signaler om at 
kommunene skal effek-
tivisere, digitalisere og 
møte framtidens utfor-
dringer på en smartere 
måte. 

Samhandlingsrefor-
men medfører at kom-
munen får ansvar for 
flere grupper, og pasi-
enter blir skrevet ut fra 
sykehus tidligere. Det 
vil bli mange flere eldre, 
og helse- og omsorgs-
tjenestene er inne i en 
prosess med å dreie tje-
nestene fra institusjon 
til mer hjemmebaserte 
tjenester. Dette inne-
bærer at kommunen 
skal styrke forebyggen-
de, rehabiliterende og 
hjemmebaserte tjenes-
ter.

I den forbindelse vris 
plassene på SOAS fra 
tradisjonelle langtids-
plasser til flere kort-

tidsplasser. Målet er 
15 korttidsplasser, og 
kommunen har 12 nå. 
Korttidsplassene inne-
bærer målrettet aktivi-
tet som fører til høyere 
kapasitet hos brukeren 
til å klare hverdagen i 
eget hjem. 

Det er et fokus på 
avlastning for pårøren-
de, slik at det er lettere 
å klare de utfordringene 
det kan være for bruke-
ren å bo hjemme.

SOAS har et høyt 
fokus på å ta imot fer-
digbehandlede pasienter 
fra sykehusene, hvor 
det er et behov for et 
institusjonsopphold før 
hjemreise. 

Gode pasientforløp
Sør-Odal kommune 
deltar i Kommunenes 
Sentralforbund (KS) sitt 
nettverk «Gode pasi-
entforløp for eldre og 
kronisk syke», som er 
et tverrfaglig samarbeid 
for å sikre gode tjenes-
ter og gode overganger 
mellom ulike omsorgsni-
våer. Det tas i bruk nye 
metoder for å sikre en 
god flyt mellom syke-
hus og kommune, og 
mellom korttidsplass og 
hjemmet. Kommunen 
tar utgangspunkt i bru-
kers perspektiv på hva 
som er viktig, og spørs-
målet «Hva er viktig 
for deg?» har riktigere 
fokus enn «Hva skal jeg 
hjelpe deg med?». 

Velferdsteknologi
Velferdsteknologi er et 
felles begrep for teknis-
ke løsninger og produk-
ter som har til hensikt å 

Tjenesteområdet helse og omsorg 
samhandler med innbyggerne med 
tanke på at den enkelte skal oppleve 
å ha et aktivt liv, trygghet og  
mestringsevne. 
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understøtte og forsterke 
brukernes trygghet og 
sikkerhet og gi mulighet 
for aktiv deltagelse i 
samfunnet. Teknologi-
en skal muliggjøre økt 
selvstendighet, medbe-
stemmelse, livskvalitet 
og komfort.

Velferdsteknologi 
har hatt stort fokus i 
Sør-Odal det siste året. 
Kommunen deltar i det 
nasjonale velferdstekno-
logiprogrammet med de 
fem andre samarbeiden-
de kommunene i Kongs-
vingerregionen. «Trygg 
hverdag i eget hjem» er 
et prosjekt som jobber 
med innføring av vel-
ferdsteknologi. Målet er 
at innbyggerne i regio-
nen, uavhengig av alder, 
funksjonsnedsettelse 
eller bosted, skal motta 
etablerte velferdstekno-
logitjenester, der tiltaket 
er vurdert til å bidra til 
økt mestring og trygg-
het. 

Velferdsteknologi skal 
bidra til å gi økt kvalitet 
og bedre ressursutnyt-
telse av helsetjeneste-
ne. Velferdsteknologi 
skal benyttes slik at 
både brukere og på-
rørende opplever økt 
frihet, selvstendighet, 
mestring, trygghet og 
sikkerhet ved hjelp av 

de ulike løsningene, 
og at innbyggerne får 
mulighet til å bo lengre i 
eget hjem. 

Som en del av helse- 
og omsorgstjenesten, 
tilbyr Sør-Odal elektro-
niske medisindispensere 
til innbyggere som er i 
behov for bistand til å 
huske å ta rett medisi-
ner til rett tid. Dispen-
seren varsler når medi-
sinen skal tas og om 
dette allikevel glemmes, 
går et varsel til hjem-
metjenesten. 

Tjenestemottakere 
som har fått dispenser 
opplever at den er enkel 
i bruk og de ønsker å 
beholde den. Videre 
opplever de økt trygg-
het, mestring og selv-
stendighet etter de fikk 
dispenseren. 

Tjenestemottakere 
opplever at de har fått 
tilstrekkelig opplæring 
og oppfølging fra ansat-
te i kommunen.

Sør-Odal sanitets-
forening, Galterud 
sanitetsforening, 
Odal Lions, Odal 
Rotary, Fagforbun-
det/LO, Skyrud-
fondet, SOAS og 
Odal Sparebank 
sørget for at en 
rickshaw ble over-
rakt sykehjemmet 
under Korsmoløpet 
i 2017.

Multidose medisin-
dispenser.

Korsmoløpet ble arrangert for 
tredje gang på rad i 2017, og ble 
en stor suksess.
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KOMPETANSE
Riktig og tilstrekkelig kompetanse er  
avgjørende for å kunne tilby gode 
tjenester. Kommunen er avhengig av 
å være en god og konkurransedyktig 
arbeidsgiver for å rekruttere og  
beholde nødvendig kompetanse,  
og deltar i «Jobbvinner-prosjektet»  
i regi av KS, som ser på rekruttering, 
kompetanse og fagutvikling.

Det er nedsatt et konflikt-
håndteringsteam som kan 
bistå personalet i ulike 
virksomheter i møte med 
klienter eller brukere med 
utfordrende adferd.

I løpet av 2018 skal 
kommunen gjøre an-
skaffelse av elektronisk 
dørlås til hjemmeboen-
de tjenestemottakere. 
E-låsene skal erstatte 
dagens nøkkelboks-
system. Denne løsnin-
gen vil være med på å 
skape økt sikkerhet og 
trygghet for tjeneste-
mottakerne. E-låsen er 
ikke synlig fra utsiden 
og ansatte i hjemmetje-
nesten har ikke tilgang 
til tjenestemottakernes 
hjem etter at deres 
arbeidsdag er slutt. 
Tjenestemottakeren kan 
benytte egne nøkler i 
samme dørlås. 

Sør-Odal har digi-
tale trygghetsalarmer. 
En av funksjonene som 
trygghetsalarmen har, 
er GPS. Dette gir men-
nesker med nedsatt 
hukommelse og kognitiv 
svikt muligheten til å 
være ute på egen hånd 
utenfor hjemmet. Dette 
kan gi tjenestemotta-
kerne økt selvstendig-
het, frihet og mestrings-
evne. Videre kan den 
mobile trygghets- 
alarmen med GPS bidra 
til økt trygghet for de 
pårørende. GPS-funk-
sjonen gjør at man kan 
se personen hvor den 
befinner seg om hun 
eller han går seg vill. 

NAV
I 2017 var det i gjen-
nomsnitt 73 personer 
som mottok økonomisk 
sosialhjelp hver måned. 

Det er en nedgang på to 
per måned. Det ble ut-
betalt 200.000,- mindre 
i økonomisk sosialhjelp 
i 2017 i forhold til 2016. 
Dette til tross for at sat-
sene ble økt fra 2009- til 
2012-nivå etter statens 
veiledende satser. 

Rus-psykisk  
helsetjeneste:
Kommunalt psykisk hel-
searbeid og rusarbeid 
omfatter forebygging, 
kartlegging og utred-
ning, behandling, re-
habilitering, oppfølging 
og skadereduksjon. 
Tjenesten har et tett 
samarbeid med andre 
kommunale tjenester, 
spesialisthelsetjenesten, 
Kriminalomsorgen og 
NAV. Kompetansebildet 
preges av høy flerfaglig 
kompetanse, mange 
har spesialkompetanse. 
For å kunne gi et bredt 
tilbud, har kommunen 
tilsatt systemkoordina-
tor, erfaringskonsulent, 
musikkterapeut og 
fysioterapeut.

Det er opprettet 
ambulant tjeneste på 
dag og kveld, sju dager 
i uken, mens dagsenter 
har åpent fem dager i 
uken. Møtested lavter-
skeltilbud har åpent én 
kveld i uken. Tjenesten 
med dagsenter og lav-
terskeltilbud flyttet inn 
i lokaler på Tronbøl, der 
det tidligere var barne-
hage.

Fylkesmann i Hed-
mark gjennomførte 

Sør-Odal kommune har tatt i bruk ny  
velferdsteknologi. Her en trygghetsalarm.

Digitale trygghetsalarmer 
gir mennesker med nedsatt 

hukommelse og kognitiv svikt 
muligheten til å være ute på 
egen hånd utenfor hjemmet.
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tilsyn av rus-psykisk 
helsetjeneste og NAV 
våren 2017. Hoved-
målet var å undersøke 
hvordan Sør-Odal kom-
mune sikrer at krav i 
helselovgivningen og lov 
om sosiale tjenester i 
NAV blir oppfylt i forhold 
til kommunale tjenester 
til voksne personer med 

samtidig rusmiddelpro-
blem og psykisk lidelse 
(ROP). Det ble ikke 
funnet avvik fra lov eller 
myndighetskrav ved 
tilsynet.

Miljøarbeider- 
tjenesten inklusiv  
barne- og ungdoms- 
avlastningen:

Det er stort press på 
tjenesten med man-
ge nye brukere med 
bistandsbehov. Det er 
også behov for flere 
boliger med personal- 
base, og dette planleg-
ges i forbindelse med 
arbeidet med boligstra-
tegi. 

Trening i  
hverdags- 
mestering 
i helse og 
omsorg.
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OMRÅDETS TJENESTER
Barnehager
• Disenå
• Sander
• Korsmo
• Tronbøl
• Private (fire stykker)

Skoler
• Ullern
• Sander
• Slåstad
• Disenå
• Korsmo
• Sør-Odal ungdomsskole
• Odal PPT

Barn og helse
• Helsestasjon
• Odal barneverntjeneste

Kultur
• Bibliotek
• Kulturskolen i Odalen
• Allment kulturarbeid

Området yter tjenester 
innenfor barnehage, 
grunnskole, barnevern, 
helsestasjon og kultur, 
i tråd med barnehage-
loven, opplæringsloven, 
helse- og omsorgstje-
nesteloven, barnevern-
loven, folkebibliotek- 
loven og kulturloven 
som de mest sentrale. 
Voksenopplæring blir 
gitt av GIV, Glåmdal 
interkommunale vok-
senopplæring IKS, som 
ligger i Kongsvinger.

Den største mål-
gruppa i sektoren er 
barn og unge. I tillegg 
har området ansvar for 
kulturtjenester som ret-
tes til alle kommunens 
innbyggere. 

Mål for  
tjenesteområdet 
Utdanning er i seg selv 
viktig, men er også en 
betydelig folkehelsefak-
tor. Det meste av det 
som ytes av tjenester 
i området oppvekst og 
kultur skal skape gode 
vilkår for barn og unge i 
nåtid og framtid. Der-
for har sektoren satt 
som et utviklingsmål at 
antall grunnskolepoeng 
skal økes til 40 poeng 
eller bedre målt gjen-
nom et 5-årig snitt. Se 
mer om dette i kapittel 
2.3 i årsmeldingen og 
i Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Sør-Odal 
2017.

Barnehage
I 2017 varslet statli-
ge myndigheter om 
en bemanningsnorm 
og pedagognorm for 
barnehagen. I Sør-Odal 
var allerede bemanning 
som oppfyller normen 
for antall voksne eta-
blert. Kommunen hadde 
også langt på veg riktig 
andel pedagoger, men 
må gjøre noen tilsettin-
ger i 2018 for å oppfylle 
normen fullt ut. God og 
kompetent bemanning 
er et kvalitetsstempel.

Skole
Grunnskole er det 
største rammeområdet 
i oppvekst og kultur.  
Det leveres en egen 
tilstandsrapport til 
kommunestyret hvert 
år som går mer i detal-
jene, både med hensyn 
til faglige resultater og 
elevmiljø. De vesentlig-
ste punktene er beskre-
vet under kommunens 
satsingsområder i den-
ne årsmeldingen.  Se 
også eget kapittel om 
Glommasvingen skole. 

Odal PPT er en del av 
dette rammeområdet, 
og er en interkommunal 
tjeneste for odalskom-
munene og fylkeskom-
munens videregående 

Tjenesteområdet ppvekst og kultur 
skal sikre trygge oppvekstsvilkår 
og god opplæring for innbyggerne i 
kommunen. 

Barn og unge er  
framtidens arbeidskraft og 
samfunnsutviklere. Derfor 
er det avgjørende at Sør-
Odal kommune gir dem de 
beste vekst- og utviklings-
vilkårene nå, slik at de blir 
istand til å mestre livene 
sine.
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skoler i Kongsvinger- 
regionen. Sør-Odal er 
vertskommune for  
samarbeidet.

Barneverntjenesten
Barnevernet skal sikre 
at barn og unge som 
lever under forhold som 
kan skade deres helse 
og utvikling får nødven-
dig hjelp og omsorg til 
rett tid, og bidra til at 
barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår.

Odal barneverntjenes-
te er en interkommunal 
tjeneste for odalskom-
munene, som Sør-Odal 
er vertskommune for.  

I de kvartalsvise rappor-
tene til Fylkesmannen 
var det ingen avvik i 
2017, noe som viser at 
tjenesten utfører det den 
skal til riktig tid.

 
Helsestasjon
Helsestasjonen skal gi et 
helhetlig tilbud i kom-
munen for å fremme 
fysisk, psykisk og sosial 
helse, samt forebygge 
sykdom og skade. Hel-
sestasjonen når nær 
100 % av befolkningen 
i alderen 0–20 år.  Den 
nyopprettede psykolog- 
stillingen er plassert hos 
helsestasjonen.

Både barneverntje-
nesten og helsestasjo-
nen er sentrale bidragsy-
tere i det tverrfaglige og 
forebyggende arbeidet 
med barn og unge. I 
2017, som tidligere år, 
gjøres det solid arbeid 
med til dels vanskelige 
og sammensatte saker, 
både på systemnivå og 
individnivå. KORT, kom-
petanse- og rådgivende 
team, koordineres og 
ledes av helsestasjonen. 
Her er det ingen sak 
som er for liten eller for 
tidlig å drøfte, og det 
gir oss mulighet til å yte 
riktig hjelp til riktig tid.

Oppvekst 
og kultur 
skal skape 
gode vilkår 
for barn og 
unge i nåtid 
og framtid.

!
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UTFORDRINGER
 
Kommuneplanens samfunnsdel er snart 
ferdigstilt. Den vil være førende for 
temaplanen for oppvekst. Dette blir en god 
rettesnor når planen skal utarbeides sam-
tidig med at skolestrukturen gjennomgår 
en stor endring.

Barnehagekapasiteten i kommunen er 
nå slik det er reelt behov for, med en liten 
overkapasitet som buffer fra høsten 2018. 
Kommunen ser imidlertid at om få år kan 
barnetallet og behovet være endret. Kom-
munen vil utrede behovet for å kunne gi 
innbyggerne riktig tjeneste fremover. 
PP-tjenesten blir utfordret i ny fylkesor-
ganisering. Dersom Odal PPT ikke lenger 
vil ha videregående skoler i sitt ansvars-
område, blir både kompetanse, organi-
sering og økonomi berørt. Tjenesten kan 
også bli utfordret av nye måter å organise-
re og forvalte spesialundervisningen på. 
Oppvekst og kultur er i stor grad en 
kompetansekrevende organisasjon. Å ha 
god og riktig kompetanse er viktig for å 
utvikle nye ferdigheter og kunnskaper. Å 
ha oversikt over samlet kompetanse og 
rekruttere kompetente medarbeidere er en 
spennende utfordring. Den nye pedagog-
normen, lærernormen og de nye kompe-
tansekravene i skolen setter krav til enhe-
tene og kommunens systemarbeid. 
Barneverntjenesten vil gjennomgå 
endringer i tråd med reformen som ble 
vedtatt i 2017. Dette vil for tjenesten mer-
kes ved økte oppgaver, oppgaver som nå 
utføres av statlige organ. Kommunen vil 
antakelig få et sterkere økonomisk trykk, 
noe som allerede merkes ved mindre stat-
lige refusjoner for store utgifter.  
Kulturtunet med Lyshuset, låvegalleriet 
og stabburet har mange muligheter. Kom-
munen har en flott kulturskatt i samlingen 
av Kåre Tveters kunst. Samlingen, Galleri 
Lyshuset og resten av kulturtunet kan ut-
vikles til å gi Sør-Odal en attraktiv sever-
dighet, for besøk og kulturaktivitet. 

Kultur
Sør-Odal har et aktivt 
organisasjonsliv med 
stor frivillig innsats.  
Kulturelle arrangemen-
ter i samarbeid mellom 
kommunen og frivillige 
var også i 2017 mange, 
f.eks. i Lysukene.  

Allmenn kultur skal 
være koordinerende en-
het til lag og foreninger, 
heri saksbehandle så-
kalte spillemidler, være 
kommunens kontakt 
med andre lokale og 

regionale kulturinstitu-
sjoner, og arbeide plan-
messig med utvikling av 
anlegg for kultur, idrett 
og friluftsliv i samhand-
ling med øvrige aktører. 
Under allmenn kultur 
ligger også den daglige 
driften av Kåre Tveter 
Galleri Lyshuset og kul-
turtunet (Låvebrua, Lå-
vegalleriet og Lille Gal-
leri Stabburet). Galleriet 
hadde i 2017 åpent 101 
annonserte dager pluss 
andre avtaler. Rundt 

Forestillingen  
Tutomaten, reven 
og grisungen  
gjestet biblioteket.

Geirr Lystrup 
underholdt barn og 

unge i Sør-Odal.
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tusen personer besøkte 
galleriet for å se både 
den faste utstillingen og 
andre gjesteutstillere. 

Kulturskolen i Odalen 
er en interkommunal 
tjeneste for odalskom-
munene, med Sør-Odal 
som vertskommune. 
Kulturskolen driver opp-
læring i musikk, teater 
og visuelle uttrykk.  
Ungdommens Hus er 
organisert under kultur-
skolen, selv om det er et 
tilbud i Sør-Odal. I 2017 

har enheten økt aktivi-
tetene noe, men det er 
fortsatt uutnyttet poten-
siale for videre tjeneste-
utvikling. 

Folkebibliotekene skal 
ha til oppgave å frem-
me opplysning, utdan-
ning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom 
aktiv formidling og ved 
å stille bøker og andre 
medier gratis til dispo-
sisjon for alle som bor i 
landet. Folkebibliotekene 
skal være en uavhen-

gig møteplass og arena 
for offentlig samtale og 
debatt. Det enkelte bi-
bliotek skal i sine tilbud 
til barn og voksne legge 
vekt på kvalitet, allsidig-
het og aktualitet.  

Sør-Odals kommu-
nes bibliotek arrangerte 
også i 2017 konserter, 
lesestunder, foredrag og 
utstillinger. 

Biblioteket må i til-
legg berømmes for sitt 
bidrag i integreringsar-
beidet i kommunen.  

Kåre Tveters kunst, Galleri Lyshuset og kultur-
tunet kan utvikles til å gi Sør-Odal en attraktiv 
severdighet, for besøk og kulturaktivitet.

Blådansen på  
besøk i Sør-Odal.

Anita Ihler,  
Kjetil Hjerpset og 

Mårten Berget står 
bak forestillingen 

Akkori.

Den ene rund-
kjøringen  
gjennom  
Skarnes  
på E16 skal 
se slik ut.
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teknisk enhet
Mål for sektoren
Enheten skal legge til 
rette for fysisk aktivitet 
gjennom god areal-
planlegging, samt bidra 
til befolkningsvekst i 
kommunen, ved å legge 
til rette for arbeidsplas-
ser i regionen, utvikle 
attraktive bomiljøer, 
og samarbeide for god 
infrastruktur og et godt 
kollektivtransporttilbud.

Tema for området
Enheten har til sammen 
20 ansatte fordelt på 
teknisk forvaltning og 
kommunalteknikk med 
uteseksjon, vannrense-
anlegg og kloakkrense-
anlegg. 
Enheten har til hen-
sikt å utføre lovpålagte 
oppgaver og å følge 
opp politiske vedtak på 
en servicevennlig måte 
innenfor vedtatt bud-
sjett:
• Drift av vannrense-
anlegget og tilhørende 
hovedlednings- og  
distribusjonsnett.
• Drift av kloakkrense-
anlegget og  
30 pumpestasjoner 
med tilhørende  
ledningsnett, fordelt 
over store deler  
av kommunen.
• Forvaltning og drift av 

kommunale  
veger og plasser.
• Vedlikehold av kom-
munale grøntanlegg i 
Skarnes sentrum.
• Saksbehandling etter 
plan- og  
bygningslovens  
bestemmelser  
(bygge-, fradelings- og 
plansaker).
• Oppgaver etter 
Matrikkelloven  
(kart- og oppmålings-
saker).
• GIS-oppgaver (kart-
festede  
opplysninger).
• Forvaltning av alle 
grunnlagsdata  
for kommunale eien-
domsgebyrer  
(vann, avløp, slam, av-
fallsrenovasjon, feiing 
og tilsyn samt e-skatt).
• Adressering i hele 
kommunen.
• Eiendomsseksjonering
• Innmålinger til led-
ningskartverket.

Brann- og  
redningstjenesten
I 2017 har det vært 
100 utrykninger. Tra-
fikkulykker utgjør 
fortsatt en stor del av 
aktiviteten. Etter at ny 
motorvei til Kongsvin-
ger ble bygget (E16) 
har trafikkulykker sun-
ket betraktelig i alvor-

Tjenesteområdet teknikk og næring 
består av teknisk enhet, brann- og 
redningstjenesten, eiendomsforvalt-
ning samt næring og miljø.

OMTALE I GLÅMDALEN

Evergood og
Farmer’s kaffe

4
Ytrefilet/Mørbradbiff/Entrecôte
fryst, i bit, importert, pr kg

14900
Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 13/5. Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger.

ÅPEN
BILHELG 11-13. MAIBIL

SE DOBBELTSIDE INNI AVISEN FOR KNALLTILBUD PÅ BIL! VELKOMMEN!

torsdag
11. mai 2017
Uke 19 – Nr. 107
133. årgang
Løssalg kr 35,-

Tips oss: 62 88 25 00      sMs: GLTips til 2005      E-posT: tips@glomdalen.no www.glomdalen.no

unge Møttes 
på sLetta
Onsdag gikk startskud-
det for 600 barn og 
unge under årets 
Tinestafett.  sIde 2 og 3

får større 
bredde
Fredag åpner kinosal 
nummer tre på Årnes. 
Det gir nye muligheter.
 sIde 14

utsoLgt: Her ved Østerengbråten er alle 16 boenheter – i tomannsboliger – solgt. Kommunalsjef teknikk, Ann Helen Stangnes og enhetsleder teknisk, Morten Andreassen, gleder 
seg over at interessen for å bygge og selge boliger i Sør-Odal er rekordhøy.  foto: per HåKon pettersen

utbYggIng: Som nærmeste glåmdalskommune til det sentrale østlandsområdet, merker Sør-Odal en 
voldsomt stigende etterspørsel etter boliger og tomter både fra utbyggere og boligkjøpere. – Det er allerede 
på tide å begynne arbeidet med å peke ut nye aktuelle utbyggingsområder, sier enhetsleder teknisk, Morten 
Andreassen og kommunalsjef teknikk, Ann-Helen Stangnes, i Sør-Odal kommune.  sIde 4 og 5 

Interessen for  
å bygge tar av

Følgende områder i Sør-Odal er  
aktuelle for boligbygging de  
nærmeste årene:

• Østerengbråten: Boligpartner og Rolf Døli AS 
jobber med ulike prosjekter.
• Eplehagen: Nordbohus bygger tomannsboliger. 
De første boenhetene ble raskt utsolgt.
• Damlitoppen: Boligfelt med Block Wathne som 
utbygger. 
• Greina: Nytt boligfelt der kommunen har gitt Rolf 
Døli AS og Scandia Holding AS opsjonsavtale for 
utbygging. Det er i første omgang antydet 30–35 
boenheter i dette området. 
• Saga brygge – del 2: Selskapet Bori utvikling 
vurderer å bygge nytt leilighetsbygg ved Glomma i 
Skarnes sentrum, ved siden av eksisterende blokk.
• Korsmo: Her er det bygd ut over 130 boenheter 
siden årtusenskiftet. Utbygger har signalisert at de 
er interessert i å bygge mer i tilknytning til dette 
området.
• Ellingsrudtoppen: Boligområde beliggende 
nord-øst for Solbakken. Området er ikke ferdig- 
regulert ennå, men det er gitt tillatelse til utbygging 
av tre (fire) tomter.
• Skøyenstranda på Disenå: Her planlegges det 
et boligområde med ti tomter mellom Glomma og 
jernbanen.
• Både i Ullern og på Slåstad foregår det regule-
ringsarbeid med tanke på å utvide eksisterende 
boligfelt.
• Ved Slåstadsæter planlegges det utbygging av  
15 hyttetomter i et område ned mot Storsjøen, 
«Svingen hytteområde».
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lighetsgrad. På E16 mot 
Oslo har trafikkbildet 
gjenspeilet veistandar-
den, noe som igjen har 
vært synlig på en del 
frontkollisjoner.

Kommunen har i 
løpet av 2017 hatt få 
alvorlige husbranner.

Det er fokus på 
tiltak mot kreft i brann-
vesenet, og ute på 
brannstedet brukes det 
verneutstyr og risiko-
en for påvirkning av 
skadelige stoffer er 
redusert. Brannvesenet 
har også gjennomført 
jordingskurs for jernba-
neulykker.

Beredskapsavdeling
Beredskapsavdelingen 
ved Sør-Odal brann-
vesen er en styrke på 
totalt 16 mann. Bered-
skapsavdelingen skal ha 
kvalifisert personell og 
tilstrekkelig materiell til 
å ivareta de oppgaver 
av beredskapsmessig 
art som brannvernloven 

pålegger kommunene: 
Branner, trafikkulyk-
ker/arbeidsulykker, 
ambulanseoppdrag/
hjertestans, overflate-
redning is, redning på 
elv/sjø med båt, skog-
brann, vannkjøring til 
tørre vannkilder. Ellers 
alle oppdrag som kom-
munen kan få i bered-
skapssammenheng.

Det er et godt sam-
arbeid med nabobrann-
vesenene og andre ak-
tører innenfor fagfeltet 

samfunnssikkerhet og 
beredskap.

Brannvesenet har i 
2017 gjennomført opp-
læring av mannskaper 
etter opplæringsplan.

Brannforebyggende 
avdeling skal bidra til 
at alle som bor og opp-
holder seg i Sør-Odal 
skal oppleve trygghet. 
Brannforebygging er et 
nasjonalt satsings- 
område og hovedopp-
gavene er informasjons-
virksomhet, tilsyn og 
veiledning.
Feievesenet utfører: 
• Feiing og tilsyn av 
boliger og fritidsboliger 
etter behov. 
• Feiing av industriskor-
steiner. 
• Kontroll av slokke-
utstyr og røykvarsler i 
forbindelse med tilsyn. 
• Informasjon til eiere 
og brukere av boliger og 
fritidsbolig. 
• Kontroll av piper etter 
pipebrann.

Utskifting 
av gamle 
ledninger har 
gitt mindre 
vannproblemer 
for sørodø-
lingene. På 
bildet enhets-
leder Morten 
Andreassen (fra 
venstre), avde-
lingsleder In-
geborg Hønsen 
Aasvangen og 
entreprenør Jan 
Erik Ånerud.

Foto: Lars 
Fogelstrand, 
Glåmdalen

I 2017 var det 100 
utrykninger for brann- 
og redningstjenesten i 
Sør-Odal.

!
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UTFORDRINGER I ENHETENE
Teknisk enhet
Utsettelsen av videre utbygging av E16 
og sluttføring av Jernbaneverkets prosjekt 
«Sentrumspassasjen» (ny undergang i 
Skarnes sentrum) påvirker kommunens 
planer/tiltak og muligheter for å gjen-
nomføre disse innen planlagt tid.

Brann- og redningstjenesten
Det blir stadig vanskeligere å rekruttere 
mannskaper til deltidsstasjonen på grunn 
av kravene som må oppfylles av deltids-
brannmannskaper. Kravene er maksi-
mal frammøtetid til brannstasjonen hele 
døgnet, førerkort for lastebil, godkjent 
helsesjekk og bestått fysisk test. Det ar-
beides kontinuerlig med bemanningen på 
deltidsstasjonen.

Eiendomsforvaltning
Manglende prioritering av vedlikehold av 
kommunale bygninger over tid er en ut-
fordring, både i forhold til teknisk tilstand 
og inneklima i disse byggene. Det avven-
tes en avklaring på hva de eksisterende 
skolebyggene skal benyttes til etter at 
den nye skolen er klar. 

Næring og miljø
Enheten har liten kapasitet til å jobbe 
med landbruksbasert næringsutvikling og 
utviklingstiltak. Antall fallvilt-/ettersøk-
hendelser har økt i 2017. Det ble regis-
trert ca. 160 hendelser i 2017. Mye av 
forklaringen er den snørike vinteren. 

Det blir stadig vanskeligere 
å rekruttere mannskaper til 
deltidsbrannstasjonen på 
grunn av kravene som må 
oppfylles av deltidsbrann-
mannskaper. 

Eiendomsforvaltning
Enheten har fokus på 
drift av bygg på en 
mest mulig rasjonell 
måte. Dette gjelder 
blant annet bruk av 
SD-anlegg, og et for-
valtningssystem for 
avviksbehandling. 
Kommunen ser på 
digitalisering som et 
potensiale for videre 
vekst og utvikling, og 
det jobbes derfor aktivt 
med å kartlegge alle 
kommunale bygg med 
oppdaterte tegninger.

Mål for sektoren 
Forvalte bygg etter lo-
ver og forskrifter, og få 
en mest mulig effektiv 
drift. For å rasjonalise-
re driften ytterligere, 
har Sør-Odal kommune 
som et mål om å instal-
lere SD-anlegg på flere 
av våre større bygg.

Tema for området
Glommasvingen skole 
er under bygging, og 
enheten får nye drifts-
oppgaver når skolen 
står ferdig. I tillegg 
vil det bli endringer i 
eksisterende skolebygg. 
Det er fokus på å forbe-
rede og tilpasse orga-
nisasjonen til denne 
endringen. Det jobbes 
kontinuerlig for en best 
mulig og effektiv drift 
av kommunale bygg.
 
Næring og miljø
Mål for sektoren
I stortingsmelding nr. 9 
om landbruks- og mat-
politikken fastlegges 
mål og hovedlinjene for 
den nasjonale land-
bruks- og matpolitik-
ken. Meldingen peker 
ut en kurs med økt vekt 
på produksjon både i 
jord- og skogbruket. 
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For å bidra til dette er 
det opprettet regionalt 
miljøprogram og regio-
nalt skog- og klimapro-
gram.  

ØF-rapport 09/2016, 
utarbeidet av østlands-
forsking, Verdiskapning 
i landbruk og land-
bruksbasert virksomhet 
beskriver landbrukets 
betydning i fylket og 
Sør-Odal kommune. 
Rapporten sier at jord- 
og skogbruk betyr mye 
for Sør-Odal. I sum 
står landbruket med til-
leggsnæringer og land-
bruksbasert industri for 
17 % av kommunens 
samlede verdiskapning. 
Gjennomsnittet for 
Hedmark er 9 %. En-
heten ønsker å bidra til 
at landbruket og land-
bruksbasert industri i 
kommunen kan fortset-
te å videreutvikle seg 

Bilde forrige 
side: Jonas 
Trøftmoen (fra 
venstre), Hans 
Kvisla og Lars 
Andreas Hagen 
la ned mye 
jobb for å sikre 
vannforsynin-
gen i Sør-Odal.

Bilder: Lars 
Fogelstrand, 
Glåmdalen

i tråd med nasjonale og 
regionale målsettinger.   
Enheten ønsker å foku-
sere på næringsutvik-
ling i eller i tilknytning 
til landbruket, samtidig 
som en ønsker å videre-
utvikle det tradisjonelle 
landbruket. En vil også 
stimulere til økt akti-
vitet på foryngelse og 
ungskogpleie gjennom 
aktivt bruk av NMSK 
(nærings- og miljøtiltak 
innen skogbruket).  

Utføre enhetens 
oppgaver i samsvar med 
gjeldende lover, forskrif-
ter og bestemmelser, 
samt politiske vedtak til 
gitte frister og innenfor 
budsjett.

Tema for området:
• Lovforvaltning etter 
landbrukets særlover – 
jordloven, konsesjonslo-
ven og skogloven

• Tilskuddsforvaltning 
innen jord og  
skogbruk
• Det er utarbeidet nye 
tiltaksstrategier innenfor 
jord- og skogbruk for 
perioden 2014-2017. 
Tiltaksstrategiene er  
felles med Nord-Odal 
kommune og vil også 
være gjeldende for 
2018.
• Kontrollfunksjoner
• Arealforvaltning
• Forvaltning og drift av 
kommuneskogen
• Viltforvaltning, fallvilt, 
ettersøk
• Næringsutvikling i eller 
i tilknytning til landbru-
ket
• Salgs-, skjenke-  
og serverings- 
bevillinger
• Rydding på kommu-
nens friområder
• EUs vanndirektiv
• Ajourhold av AR 5
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     Arbeiderpartiet
Medlemmer i kommunestyret
1.  Knut Hvithammer (ordfører)
2.  Tor Egil Pålerud
3.  Jane Merethe Brøther
4.  Bente Lill Hagen
5.  Thomas Monsen
6.  Ida Jeanette Nordby
7.  Bernt Olav Neskvern
8. Veslemøy Nordset (uavhengig)
9.  Silje Eugenie S. Øktner
10. Gunn-anita Fjukmoen (uavhengig)
11.  Erland Nordsetmoen (uavhengig)

            Miljøpartiet De Grønne
Medlemmer i kommunestyret
1.  Hanna Gjermundrød (permisjon)

       Pensjonistpartiet
Medlemmer i kommunestyret
1.  Per Ivar Sveheim (uavhengig)

      Senterpartiet
Medlemmer i kommunestyret
1.  Heidi Hitland (varaordfører)
2.  Jan Arne Broen

 Sosialistisk venstreparti
Medlemmer i kommunestyret
1.  Sigrun E. Kristoffersen

i

Varamedlemmer
1.  Grethe Aas
2.  Odd Arne Sønsterud
3.  Grete Sparby
4.  Rolf Brun
5.  Atle Snapa
6.  Mads Robin B. Aanerud
7.  Inger-Lise Johnsen
8. Dag Amundsen
9.  Steinar Martin Sørøy
10. Trond H. Ellefsrud
11.  Solveig M. J. Smedsberg
12. Elisabeth Østby
13. Pål-Erik Berntsen
14. Ivar Hagen

i

Varamedlemmer
1.  Jorunn S. Lindblad
2.  Karen Gjermundrød
3.  Aase Haug Eskevik (fritatt)
4. Lene Myrdal

i

Varamedlemmer
1.  Tara Kristine Bale
2.  Marit Thoner
3.  Ragnar Rognhaug
4. Pål Gorseth

i

Varamedlemmer
1.  Frode Moss
2.  Cecilie L. Roverudseter
3.  Håkon A. Ellevold
4.  Gunhild Tovseth Vatne
5.  Marius Glomsås

i

Varamedlemmer
1.  Trond Eriksen
2. Elin O. Kristoffersen
3. Ellen Anne Mari Utsi
4.  Tone Teppen
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       Høyre
Medlemmer i kommunestyret
1.  Anne-Mette Øvrum
2. Morten Holmen
3. Anne Marie Svenneby
4.  Helene Ullerlien
5. Erlend Moe Pekeberg
6.  Bjørn Amund Bonsak

        Sør-Odal Bygdeliste
Medlemmer i kommunestyret
1.  Petter Runden
2. Sølvi Helene Nylend
3.  Knut Erik Enger
4. Sigvardt Pran
5. Anders Lien

i

Varamedlemmer
1.  Ola Rustad Boisen
2.  Bjørnar Grendel
3. Linda Ellefsrud
4. Thomas Karpow
5. Bjørn Hernæs
6. Richard Teigen
7. Berit Lund
8. Dina Veflen

i

Varamedlemmer
1.  Jane C. Ottesen Nygård
2.  Tom Nordengen
3.  Lise-Mari Karlsen
4.  Stine Nordli Leirvik
5. Hilde Larsen Myrvang
6. Trude Engebretsen
7. Elisabeth Hoff Aarstad
8.  Ragni Haare

      

Formannskapet 2015-2019  
Knut Hvithammer  Arbeiderpartiet (ordfører)
Heidi Hitland   Senterpartiet (varaordfører)
Jane Merethe Brøther Arbeiderpartiet 
Tor Egil Pålerud  Arbeiderpartiet
Morten Holmen  Høyre
Sigrun Kristoffersen  Sosialistisk venstreparti
Petter Rundén   Sør-Odal Bygdeliste

Formannskapet er  
nest øverste politiske  
organ i kommuner uten 
parlamentarisk styreform, 
og består av et utvalg av 
kommunestyrets medlemmer 
på minst fem medlemmer 
(deriblant ordfører og  
varadordfører).

      

Parti    Medlemmer  Kvinner  Menn
Arbeiderpartiet  11   6   5
Senterpartiet   2   1   1
Høyre    6   3   3
Pensjonistpartiet  1   0   1
Miljøpartiet De Grønne 1   1   0
Sosialistisk venstreparti 1   1   0
Sør-Odal Bygdeliste  5   1   4

Tre representanter fra Arbeiderpartiet og én representant fra Pensjonistpartiet 
erklærte seg som uavhengige representanter i kommunestyret.

formannskapet 2015–2019

kommunestyret 2015–2019
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8.3 Kommunens administrasjon er organisert på følgende måte:

Rådmann
Frank Hauge

Rådmannens stab
Frivillig- og folkehelsekoordinator, 
kommunikasjons- og nærings- 
koordinator, og organisasjon.

Kommunalsjef 
oppvekst og kultur

Olaug Jeksrud

Barne- 
hage

Barn og 
helse

Eiendoms- 
forvaltning

Brann- 
vern

NAV inte-
grering

Grunn- 
skole

Kultur

Næring og 
miljø

Teknisk

Helse og 
omsorg

Kommunalsjef 
helse og omsorg
Toril Gundersen

Kommunalsjef 
teknikk og næring
Ann Helen Stangnes

Odal  
økonomi- 

kontor

Kommunestyret
27 medlemmer

Administrasjon
Tjenesteproduksjon

Formannskapet
7 medlemmer

Helse- og omsorgsutvalget
7 medlemmer

Utvalg for næring, miljø og klima
7 medlemmer

Oppvekst- og kulturutvalget
7 medlemmer

Partssammensatt utvalg
4 valgte medl. + 3 tillitsvalgte

Barne- og ungdomsrådet
7 medlemmer

Kontrollutvalg
5 medlemmerKlagednemnd

Forhandlingsutvalg
3 medlemmer

Eldres råd
7 medlemmer

Funksjonshemmedes råd
7 medlemmer

Forliksrådet
3 medlemmer

Kirkelig fellesråd
1 medlem

8.2 Det politiske styringssystemet er organisert på følgende måte:
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E-post: postmottak@ 
sor-odal.kommune.no

 
Tlf. 62 96 80 00 

 
Følg oss på Facebook:  
www.facebook.com/ 

sorodal.kommune

Adresse: Øgardsvegen 2,  
2100 Skarnes 

(Åpningstider: 08.00–15.30)


