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Det er et godt samarbeid mellom 
det politiske miljøet og administra-
sjonen. De ansatte i hele organisa-
sjonen – fra administrasjonen og ut 
i alle tjenestene – fortjener honnør 
for jobben de gjør. Dyktige fagper-
soner med høy kompetanse står 
på dag og natt for at brukere og 
innbyggere skal ha en trygg og grei 
hverdag. De fortjener en takk!

2016-regnskapet viser et godt 
økonomisk resultat, og kommunen 
er i ferd med å bygge opp en buf-
fer med «penger på bok». Dette gir 
mer stabilitet og sikkerhet for tje-
nestene både for ansatte og bruke-
re, og det gir større handlefrihet. 
Den mest omdiskuterte saken i Sør-
Odal kommunestyre i 2016, og en 
av de største sakene vi har hatt, var 
skolesaken i april 2016. Kommune-
styret vedtok å samle alle de gamle 
skolene i Sør-Odal til en ny, felles 
skole for alle elevene i Sør-Odal. 
Det blir et stort byggeprosjekt der vi 
skal bygge et nytt moderne, miljø-
vennlig skolebygg i massivtre med 
utvendig kledning i malmfuru 
eller tilsvarende. Det er et stort 
omorganiseringsprosjekt der man-
ge lærere og fagpersoner, sammen 
med elevene, skal forme framtidas 
skole i tråd med framtidas behov.

En annen stor sak vi hadde til be-
handling i 2016 var kommunerefor-
men. En styringsgruppe bestående 
av formannskapet og representanter 
fra de ansatte, hadde samtaler med 
våre nabokommuner. Det endte opp 
med en plattform for en ny kom-
mune sammen med Nord-Odal som 
alternativ til å fortsette med dagens 
kommunegrenser. Den 12. septem-

ber var det folkeavstemming i både 
Nord-Odal og Sør-Odal, og i begge 
kommuner ble det flertall for å be-
holde dagens kommunegrenser.

Det har også vært imponerende 
aktivitet i idrett, kultur og annen 
fritidsaktivitet i 2016. Frivillig ak-
tivitet er limet i samfunnet og gir 
livet innhold og mening for svært 
mange. I 2016 har kommunestyret 
vedtatt en frivilligstrategi. Dette er 
viktig nybrottsarbeid, og det er en 
strategi for å få mest mulig ut av 
samarbeidet mellom det offentlige 
og frivilligheten.

Utviklingen i folketallet går imid-
lertid ikke så raskt som vi ønsker. 
Etter en god økning i 2015 er det 
i 2016 en liten nedgang. Det er 
imidlertid stor aktivitet og interesse 
for boligbygging i Sør-
Odal. Det er grunn til 
optimisme, og folke-
tallet vil øke. Sør-
Odal deltar også i 
Byregionprosjektet 
i Kongsvingerregi-
onen, en satsing 
som skal gi flere 
arbeidsplasser 
i regionen. 
Sør-Odal har 
stort po-
tensial for 
vekst og 
utvikling, 
og det 
er grunn 
til å se 
positivt 
på årene 
som 
kommer.

ORDFØREREN HAR ORDET
 2016 var et hektisk år der Sør-Odal kommune  
produserte gode tjenester til innbyggerne.
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Knut  
Hvithammer 
er ordfører 
i Sør-Odal. 
Han repre-
senterer Ap, 
og er inne i 
sin andre  
periode som 
ordfører.
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Kommunestyret
27 medlemmer

Administrasjon
Tjenesteproduksjon

Formannskapet
7 medlemmer

Helse- og omsorgsutvalget
7 medlemmer

Nærings- og utviklingsutvalget
7 medlemmer

Oppvekst- og kulturutvalget
7 medlemmer

Partssammensatt utvalg
4 valgte medl. + 3 tillitsvalgte

Barne- og ungdomsrådet
13 medlemmer

Kontrollutvalg
5 medlemmer

Klagednemnd/ 
klageorganer

Forhandlingsutvalg
3 medlemmer

Eldres råd
7 medlemmer

Funksjonshemmedes råd
7 medlemmer

Forliksrådet
3 medlemmer

Kirkelig fellesråd
1 medlem

POLITISK ORGANISERING
Det politiske styringssystemet er organisert på følgende måte:
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POLITISKE STYRER
Partipolitisk inndeling i kommunestyret, samt medlemmer av formannskapet 2015-2019.

      

Kommunestyret 2015-2019  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

      

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

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

* Formannskapet er nest øverste politiske  
organ i kommuner uten parlamentarisk styre-
form, og består av et utvalg av kommunestyrets 
medlemmer på minst fem medlemmer (deriblant 
ordfører og varadordfører).
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POLITISKE PARTIER

     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. Øktnes
10. Gunn Anita Fjukmoen (uavhengig)
11.  Erland Nordsetmoen (uavhengig)

     Miljøpartiet De Grønne

Medlemmer i kommunestyret
1.  Hanna Gjermundrød

     Pensjonistpartiet

Medlemmer i kommunestyret
1.  Per Ivar Sveheim (uavhengig)

     Senterpartiet

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

i

Varamedlemmer
1.  Grete 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 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
4. Lene Myrdal

i

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

i

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

       Sosialistisk venstreparti

Medlemmer i kommunestyret
1.  Sigrun E. Kristoffersen

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

i

Varamedlemmer
1.  Trond Eriksen
2. Elin O. Kristoffersen
3. Ellen Anne Mari Utsi
4.  Tone Teppen
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Rådmann
Rune Hallingstad

ADMINISTRATIV ORGANISERING
Kommunens administrasjon er organisert etter følgende modell:

Rådmannens stab
Planrådgiver, frivillig- og folkehelse- 
koordinator, kommunikasjons- og 
næringskoordinator, og organisasjon.

Kommunalsjef 
oppvekst og kultur

Olaug Jeksrud

Barne- 
hage

Barn og 
helse

Eiendoms- 
forvaltning

Brann- 
vern

Sosial- 
og helse- 
tjeneste

Grunn- 
skole

Kultur

Næring og 
miljø

Teknisk

Omsorg

Kommunalsjef 
helse og omsorg
Toril Gundersen

Kommunalsjef 
teknikk og næring
Ann-Helen Stangnes

Odal  
økonomi- 

kontor
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Kommunesammenslåing, skole- 
struktur og tjenesteutvikling er 
eksempel på saker som har vært 
grundig drøftet og debattert på 
politiske arenaer og i dialog med 
innbyggere. Prosessene har gitt oss 
et godt innblikk i hva som forventes 
av oss i tiden fremover.

En stor utfordring i 2016 var 
flyktningkrisen i Europa. Sør-Odal 
kommune var sitt ansvar bevisst og 
bosatte 24 flyktninger i tråd med 
IMDis anmodning. Kommunens tje-
nesteapparat med Integreringsen-
heten i spissen har sammen med 
frivillige bidratt til vellykket boset-
ting og god integrering. Som råd-
mann er jeg stolt av måten vi løste 
utfordringene på.

I april 2016 vedtok kommunesty-
ret at det skal bygges en ny felles 
1-10-skole for hele kommunen. 
Beslutningen er fremtidsrettet og vil 
bedre resultater og læringsmiljø for 
våre unge i tiden fremover. Vi ser frem 
til at skolen åpnes i august 2019. 

Årsregnskapet for 2016 viser 
et positivt resultat for kommunen. 
Kommunen har over tid opparbei-
det seg en solid økonomisk buffer 
og har en sunn driftsøkonomi. Det 
er allikevel grunn til å påpeke at det 
trolig vil komme mer krevende tider 
hvor både reduksjon i inntekter, økte 
kostnader og mulig endring i renteni-
vået vil påvirke kommunens totale 
økonomiske situasjon. God økono-
mistyring og moderasjon i penge-
bruk bør derfor være et viktig fokus 
for kommunen i årene fremover.

Sør-Odal kommune leverer gode 
tjenester til innbyggerne i kom-

munen. Vi kaller det «tjenester fra 
vugge til grav». Hver eneste dag 
er flere hundre ansatte i sving, og 
jeg vil få takke hver og en av dem 
for den fantastiske jobben de gjør. 
Det er givende å være leder for så 
mange dyktige ansatte!

Samtidig vil jeg også få takke bru-
kerne for den tilliten de viser oss. 
Reell brukermedvirkning og dialog 
står sentralt i Sør-Odal kommune, 
og vi har regelmessige møter med 
frivillige, lag og foreninger, og bru-
kergrupper for å sikre at vi jobber 
sammen om de rette tiltakene. Dere 
er en viktig premiss for utvikling av 
våre tjenester.  

Selv om vi i 2016 opplever at vi 
klarer å tilby de tjenestene som 
befolkningen forventer av oss, ser 
vi at behovet for tjenester øker i 
tiden fremover som følge av endret 
befolkning og endrede krav og for-
ventninger. Inntektene til kom-
munen stiger ikke i samme takt 
som behovene og ønskene, og vi 
som kommune må derfor tenke 
nytt i forhold til hvordan vi skal 
klare å tilby tjenester. Bruk 
av ny teknologi, digitalisering 
og utarbeidelse av frivillig-
hetsstrategi har derfor stått 
sentralt i 2016. 

Sør-Odal kommune er en 
god kommune å bo i! Det 
skal den fortsette å være, 
og sammen med politike-
re, brukere og innbygger 
jobber vi målrettet for at 
vi også i årene fremover 
skal utvikle kommunen i 
riktig retning. Det tror vi 
at vi skal få til!

RÅDMANNEN HAR ORDET
2016 har vært et spennende år 
for Sør-Odal kommune.  

Rune  
Hallingstad 
er rådmann i 
Sør-Odal, og 
er kommu-
nens øverste 
administrati-
ve leder.
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Kommuneplanens samfunnsdel 
2012-2024 ble vedtatt av kommu-
nestyret i 2012. Samfunnsdelen er 
kommunens overordnede strategi-
dokument som viser satsingsområ-
der, målsettinger og strategier.  

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

Kommunens overordnede  
målsetting er: Sør-Odal kommune – 
en framtidsrettet og attraktiv  
kommune i vekst.

Det er i kommunestyreperioden 
2016-2019 pekt ut tre satsings-
områder: 

• Vekst i befolkning og næringsliv
Utviklingsmål: Sør-Odal skal øke 
innbyggertallet med 120 nye inn-
byggere hvert år.
Utviklingsmål: Kongsvingerregi-
onen skal oppnå en netto vekst på 
100 arbeidsplasser per år.

• Oppvekst barn og unge
Utviklingsmål: Antall grunnskole-
poeng skal økes til 40 poeng eller 
bedre, målt gjennom et femårig 
snitt.

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

 
 

 

Temaplaner og strategier
Kommunen vedtok i januar 2017 
den kommunale planstrategien 
2016-2019. Planstrategien peker på 
hvilke planer kommunen har behov 
for å utarbeide for å oppnå ønsket 
tjenesteutvikling 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  
   kommune
• Beredskapsplan/ROS-analyse
• Reguleringsplaner for sentrums- 
   utvikling, bolig-, næring-, og  
   infrastruktur

STRATEGIER OG MÅL
Kommuneplanen 2012-2024: 
Vilje, utvikling, vekst!

 
 
Vi vil at innbyggerne i Sør-Odal skal leve et  
godt liv i trygge rammer med gode opplevelser.  
Vi ønsker at alle som bor i Sør-Odal, og de som  
besøker oss, skal føle seg hjemme her.  
Vi ønsker å gripe tak i de muligheter vi har for  
vekst og utvikling, slik at Sør-Odal møter framtida  
som en livskraftig og bærekraftigkommune.
 
Knut Hvithammer,  
ordfører
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Kommunen har i 2016 jobbet aktivt 
for å videreutvikle Sør-Odal til å bli et 
attraktivt sted, og har samarbeidet 
tett for å legge til rette for arbeids-
plasser og god infrastruktur. Dette 
anser kommunen som viktige grep for 
å stimulere til bosetting og verdiska-
ping.

Befolkningsvekst 
Sør-Odal kommune har de siste 
årene hatt en svak positiv befolk-
ningsvekst og positiv netto innflytting. 
Ifølge prognoser for vekst i befolknin-
gen vil denne trenden fortsette frem 
mot 2040. Veksten vil være størst i 
aldersgruppene over 65 år. 

Boligtilbudet er viktig for tilflytting. 
På dette området har kommunen en 
viktig tilretteleggerrolle. For å møte 
den forventede veksten vil det være 
behov for å bygge 30 nye boenheter 
hvert år. Det er gjennom kommune-
planens arealdel 2013-2024 avsatt 
områder for boligbebyggelse på Skar-
nes og i grendene, samt områder for 
spredt boligbebyggelse. Det er i 2016 
jobbet med å tilrettelegge for varierte 
boligområder med ulike bokvaliteter 
og estetikk. Veksten er markedsregu-
lert, og etterspørselen er i dag størst 
på Skarnes. 

Næringslivsvekst 
Vekst i innbyggertallet gir ikke 
alltid økonomisk vekst i et samfunn. 
Vekst i innbyggertallet bør derfor sees 
i sammenheng med arbeidsplasser til 
kommunens 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. Unntaket 
er 2016, hvor kommunen igjen mistet 
noen arbeidsplasser. Kongsvinger- 
regionen hadde samme år en samlet 
vekst i antall arbeidsplasser, men det 

er fortsatt et stort behov for å  
tilrettelegge for nye arbeidsplasser 
både i Sør-Odal kommune og i  
regionen.

Sør-Odal jobber regionalt gjennom 
Byregionprosjektet og lokalt med å 
tilrettelegge for vekst i næringslivet. 
Det er i 2016 utarbeidet en ny næ-
ringsstrategi for regionen, og kom-
munen skal gå i gang med å utfylle 
denne med en lokal strategi i samar-
beid med næringslivet. Kommunen vil 
i den lokale strategien drøfte hvordan 
tilskuddsordningen med kommunalt 
næringsfond best mulig kan komme 
det lokale næringslivet til gode. For 
å nå målet om vekst i antall arbeids-
plasser, fokuseres innsatsen spesielt 
der regionen har særlige fortrinn: bio-
økonomi, logistikk, bygg- og anleggs-
virksomhet og industri.
 
Kommunen har ansvaret for å 
tilrettelegge for attraktive nærings- 
arealer. Sør-Odal vil satse på å utvikle 
Slomarka som et område for bilbasert 
næring i årene som kommer. Områ-
det har god tilknytning til E16 og vil 
være et godt alternativ for bedrifter 
som ønsker å etablere seg nær Oslo 
og Gardermoen.

SAMFUNNSUTVIKLING
Vekst og utvikling er viktige faktorer for  
optimisme og framtidstro.

Reguleringsplan for  
Eplehagen med 28 nye 
boenheter på Skarnes.



12  ÅRSMELDING 2016 Kapittel 3

Sentrums- og grendeutvikling 
Attraktive steder trekker ofte 
til seg nye innbyggere, den beste 
arbeidskraften, samt små og sto-
re bedrifter. Videreutviklingen av 
Skarnes sentrum som et levende 
og velfungerende kommunesenter 
har vært et viktig punkt i 2016, og 
kommunen jobber kontinuerlig med 
utvikling innenfor smale økono-
miske rammer. I 2016 sto den nye 
bussterminalen på Korsmo ferdig. I 
kommende periode skal det jobbes 
videre med utsmykking av rund-
kjøringer, sentrumspassasjen under 
jernbanen og stasjonsutvikling, sta-
sjonshage, møteplass i sentrum og 
mulig opprusting av Brugata. 

Sør-Odal kommune ønsker leven-
de grender med vekst. Det ligger et 
potensial i å videreutvikle bomiljø-
ene i grendene, og det jobbes med 
å finne nye virksomheter i skolene 
som skal legges ned i 2019. I 2016 
ble det tatt initiativ til å øke sam-
arbeidet mellom kommunen og 
grenderådet. Det jobbes også med 
å opprette grendeutvalg i de ulike 
grendene.

Infrastruktur og kollektivtilbud
Sør-Odal har god forbindelse med 
omverden. E16 går fra Kløfta til Sør-
Odal og Kongsvinger med forbindel-
se 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 2016 
jobbet for at reguleringsplanene for 
ny E16 Nybakk-Slomarka skal ved-
tas og at det skal bevilges midler 
via Nasjonal transportplan (NTP) for 
å bygge ut den nye veien sammen-
hengende. 

Kommunen arbeider inn mot 
Hedmark trafikk for å bedre kol-
lektivtransporttilbudet mellom 
Skarnes og grendene. Det samme 
gjelder styrkingen av tilbudet mel-
lom Kongsvinger og Gardermoen. Et 
bedret kollektivtilbud kan bidra til 
at kommunens innbyggere i større 
grad kan ta del i arbeidsmarkedet i 
Ullensaker/Gardermoen. 

Bredbånd og digitalisering 
Flere områder i kommunen har i 
dag dårlig bredbånds- og mobildek-
ning. Disse tjenestene er sårbare 
fordi de tilbys av ulike markedsak-
tører. 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. Kommunen arbeider 
for at det skal være så enkelt som 
mulig å være innbygger i Sør-Odal 
kommune.

Beredskap
Sør-Odal kommune skal være en 
trygg kommune å oppholde seg i, 
og skal ha planer som sikrer dette 
på best mulig vis. En god kommunal 
beredskap er en forutsetning for en 
velfungerende nasjonal beredskap.

Sør-Odal kommune utarbeidet i 
2016 en risiko- og sårbarhetsanaly-
se (ROS) som kartlegger og vurde-
rer sannsynligheten for hendelser. 
ROS-analysen utgjør hovedgrunnla-
get for sikkerhets- og beredskaps-
arbeidet, og følges opp gjennom 
kommunens beredskapsplan. Det 
gjennomføres jevnlige beredskaps-
øvelser, og Sør-Odal brann- og 
redningsvesen bistår kommunens 
befolkning ved hendelser og ulykker.

Visste  
du at ... 

... Sør-Odal 
kommune har 
søkt Nkom 
om støtte til 
å bygge ut 
bredbånds- 
nettet i  
grendene?
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Miljø og grønn drivkraft
Sør-Odal kommune skal være 
med og bidra til å nå de nasjonale 
og regionale målene om å kutte i 
klimagassutslippene. Kommunen 
jobber med klimatilpasning for å 
forebygge og håndtere de konse-
kvenser klimaendringene fører til. 
Det ble i 2016 nedsatt en interkom-
munal arbeidsgruppe som jobber 
med å utarbeide en strategi for 
miljø og klima. Arbeidet skal knyttes 
opp mot regionens næringsarbeid 
med grønn drivkraft i fokus. 

Sør-Odal 
kommune har 
de siste årene 
hatt fokus på 
kommunens 
egen energi-
bruk. Siden 
2010 har 
kommunen 
redusert ener-
gibruken med 
nesten 25 % 
tilknyttet de kommunale byggene. 
Kommunen har også en målsetting 
om å øke bruken av tre i kommuna-
le bygg. Glommasvingen skole skal 
bygges i heltre.

Folkehelse og frivillighet
Kommunen skal legge til rette for 
en samfunnsutvikling som fremmer 
helse og utjevner sosiale helse-
forskjeller. I Sør-Odal skal vi tenke 
«helse i alt vi gjør», noe som utfor-
drer og ansvarliggjør flere sektorer 
enn kun helsesektoren. Kommunen 
jobber med å utarbeide en oversikt 
over befolkningens helsetilstand og 
hva som påvirker helsen. Hensik-
ten er å finne tiltak som fremmer 
befolkningens helse og trivsel, samt 
reduserer faktorer som har negativ 
innvirkning. 

Frivillighet og dugnadsånd er 
gjennomgående for det gode kul-
turlivet i Sør-Odal, og gjenspeiles i 
kommunens mange aktive lag og 
foreninger. Det ytes årlig støtte i 
form av tilskuddsmidler til kom-
munens lag og foreninger. Kom-
munen har sammen med repre-
sentanter fra frivilligheten våren 

2016 utviklet en ny frivilligstrategi. 
Hensikten med strategien er å legge 
til rette for at det skal være enkelt å 
gjøre frivillig innsats i Sør-Odal. Det 
ble i forbindelse med strategiarbei-
det også tatt initiativ til å opprette 
et frivilligråd.

Sør-Odal har 
redusert energi-
bruken i kommu-

nale bygg med

25% 

Sør-Odal kommune skal være med og     bidra til å nå de nasjonale- og regionale målene om å kutte i klimagassutslippene.
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Sør-Odal kommune har en stabil 
arbeidstokk, men vi ser også en noe 
høy gjennomsnittsalder, som er ca. 
43 år. Totalt er 83% av hele arbeids-
tokken på 523 fast ansatte kvinner. 
Kommunen ser imidlertid en positiv 
utvikling i at antall menn i skolen økte 
med 13% siste år.

Økningen i helse og omsorg skyl-
des flere ressurskrevende brukere.  
Barnehagene har gått ned med 2,5 
årsverk, som skyldes en nedgang i 
antall barn.

Lønn/tariff
Årets lønnsoppgjør var et hoved-
oppgjør med en økonomisk ramme 
på 2,4%. I tillegg er det utarbeidet 
en ny garantilønn og lønnstillegg for 
ansiennitet. Garantilønna er å anse 
som minstelønn. Det har kommet 
flere stillingstyper og kapittel* 4C er 
tatt bort. Resultatet av denne om-
leggingen er at lik utdannelse skal 
gi lik lønn. En del utdanningsgrup-

per vil få tillegg på 11,78% i 2016 
og 11,8% i 2017. Dette gjelder 
lektor med tillegg og 16 års ansien-
nitet. 

Partene klarte i år å bli enige i 
oppgjøret uten brudd og påfølgende 
mekling. Partene er enige i et viktig 
område som heltids-/deltidsproble-
matikken. Det er protokollført at 
alle kommuner skal utarbeide lokale 
retningslinjer for å redusere bruken 
av deltidsstillinger.

Det ble ikke avtalt lokale lønnsfor-
handlinger i kapittel 4 i 2016, men 
i 2017 skal det gjennomføres lokale 
lønnsforhandlinger per 1.8.2018 i 
kapittel 4. Potten er 0,9% av den 
totale lønnsmassen. Det er gjen-
nomført lokale lønnsforhandlinger i 
kapittel 3 og 5, hvor gjennomsnittlig 
lønnstillegg var henholdsvis 5,1% 
og 4,7%. Mye av tilleggene er brukt 
til utjevning mellom grupper og 
enkeltansatte.

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER
Det har i 2016 vært en liten økning  
i antall faste årsverk.                   

Personaloversikt – faste årsverk

       Per 31.12.15 Per 31.12.16
Stab/støtte      10,5   10,5
Eiendomsforvaltning (FDV og renhold)  25,4   26,58
Helse og omsorg     168,8   172,47
NAV-kommune     7,1   11,1
Adm. Oppvekst     3,15   3,75
Barnehage      51,45   48,98
Grunnskole/PPT     130   128,2
Barn og helse      19,07   19,07
Kultur og fritid     9,11   9,11
Kommunalteknikk og teknisk forvaltning  20,8   20,8
Næring og miljø     3   3
Brann og feiing     4,28   4,29
Totalt antall faste årsverk   452,67  457,85

* De ulike kapitlene 
i Hovedtariffavtalen 
beskriver lønns- 
fastsettelsene til alle  
kommunalt ansatte.
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Tillitsvalgte
Hovedformålet med Hovedavta-
len er å ha et godt samarbeidsklima 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, 
basert på tillit og gjensidig forståelse. 
Det er viktig med gode og åpne pro-
sesser for å oppnå kvalitativt gode 
tjenester.  

Hovedavtalen legger vekt på arbeid 
for et mer inkluderende arbeidsliv til 
beste for den enkelte arbeidstaker, 
arbeidsplass og samfunnet generelt.

Det avholdes kvartalsvis informa-
sjonsmøter mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjonene, i tillegg 
til forhandlings- og drøftingsmøter 
etter Hovedavtalen og Hovedtariff- 
avtalen. Det er en innarbeidet prose-
dyre at enhetslederne gjennomfører 
jevnlige møter med plasstillitsvalgte.

Som man ser av tabellen ovenfor 
har det legemeldte sykefraværet vært 
rimelig stabilt i perioden, men fravæ-
ret øker i 2015 og 2016. Sammenlig-
net med andre kommuner i regionen, 
ligger Sør-Odal kommune relativt lavt 
totalt sett.  

Hva som er årsaken til økningen 
i sykefraværet er vanskelig å si noe 
ensartet om, men det er et faktum at 
bemanningen er svært lav på mange 
tjenesteområder. Det har pågått 
over år, og det kan synes som om 

organisasjonen er sliten. Det jobbes 
imidlertid godt ute i enheten med 
IA-arbeid, og det legges til rette for at 
de ansatte skal slippe sykemelding.  
Kommunen samarbeider godt med 
NAV Arbeidslivssenter og bedriftshel-
setjenesten Salutis.

Det er gjennomført fire AMU-mø-
ter og ett møte i partssammensatt 
utvalg. Partssammensatt utvalg har 
erstattet administrasjonsutvalget. 
Kommunestyret har vedtatt retnings-
linjer for utvalget.

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1. kvartal
8,1
6,3
8,9
7,6
7,4
7,4
10,1
9,9

2. kvartal
6,6
5,0
7,1
6,3
7,6
6,6
8,5
8,9

3. kvartal
4,3
4,6
5,0
5,4
5,1
4,8
6,3
7,3

4. kvartal
6,8
8,4
6,5
8,3
6,9
5,4
9,5
9,1

Gj.snitt året
6,4
6,1
6,5
6,4
6,4
5,4
8,5
8,5

Sykefravær/HMS 
Legemeldt fravær

Visste  
du at ... 

... Hoved- 
avtalen  
inneholder 
bestem-
melser om 
forhandlings-
ordning,  
prosedyrer 
samt arbeids-
givers og 
tillitsvalgtes 
rettigheter og 
plikter.  
 
Hovedavtalen 
er et virke-
middel for å 
sikre sam-
handling og 
gode proses-
ser mellom 
partene.



Tabellen viser antall ansatte i Sør-Odal kommune per 31.12.2016, fordelt på menn og kvinner.

Likestilling
I henhold til likestillingslovens § 1a 
og kommunelovens § 48 skal kom-
munene redegjøre for den faktiske 
tilstanden i kommunen når det gjelder 
likestilling. Det er gitt en utfyllende 
rapport i årsberetningen for 2016.

Sør-Odal kommune har per 
31.12.2016 ca. 523 ansatte fordelt på 
91 menn og 432 kvinner. Kvinneande-
len er da ca. 83%. Kommunal sektor 
er en typisk kvinnearbeidsplass, men 
hos brannvern og teknisk enhet er 
kvinnene i mindretall. Ser vi på gjen-
nomsnittlig lønn, har mannlige ansat-
te ca. 6% høyere lønn enn kvinnelige 
ansatte. Forskjellen skyldes at det er 
flere ufaglærte kvinner enn menn, 
og at det er en sentralt styrt forskjell 
som vi jobber med for å bli utjevnet. 
Målet er at ansatte skal ha lik lønn for 
arbeid av lik verdi.

Et annet område som det er fokus 
på, er problematikken med deltid/
heltid. Kommunene skal ifølge pro-
tokoll fra tariffoppgjøret i 2016 lage 
egne lokale handlingsplaner for å øke 
stillingsstørrelsene for de som ønsker 
det. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 
var 78,5% i 2016. Andelen kvinner 
i 100%-stillinger var 43%. 53% av 
mennene hadde tilsvarende stillinger.

Det skal gjennomføres et pro-
sjekt som skal se på bruken av deltid 
innenfor alle tjenesteområdene, men 
spesielt innenfor helse og omsorg da 
det tradisjonelt er her vi finner del-
tidsstillingene. Prosjektet skal arbeide 
med å finne tiltak som kan løse pro-
blematikken med uønsket deltid.

Rekruttere og behold
Sør-Odal kommune 
får stort sett  
rekruttert den 
kompetansen kom-
munen har behov 
for, men man ser 
at det blir vanske-
ligere å rekruttere 
høgskolegrupper 
som sykepleiere, 
lærere innenfor 
språk/fremmedspråk, barnevern og 
brannvern. 

Det har vært rimelig god tilgang på 
fagarbeidere, og det finnes et poten-
sial hos deltidsansatte som ønsker 
fulle stillinger, men kommunen ser at 
behovet for helsefag er økende.

Sør-Odal har i 2016 tatt imot åtte 
lærlinger i barne- og ungdoms- 
arbeiderfaget, helsefagarbeider  
og kokkefaget.
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Sør-Odal har  
i 2016 tatt imot

8 
 

lærlinger
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Seniorpolitikk
Sør-Odal kommune har vedtatt 
seniorpolitiske tiltak. Det er viktig at 
kommunen er godt rustet for fram- 
tidas behov for økt arbeidskraft.  
Kommunen blir mer og mer avhen-
gig av at ansatte står lenger i jobb. 
Ansatte i Sør-Odal kommune som har 
fylt 62 år og går i stillinger over 50%, 
har mulighet til å ta ut seniortiltak, 
enten i form av fritid eller som økt 
lønn. Ved fylte 62 år kan man velge 
mellom 4% i lønn eller 10% fritid. 
Dette øker til henholdsvis 6% i lønn 
eller 15% fritid ved fylte 63, og til 
henholdsvis 8% økt lønn eller 20% 
fritid ved fylte 64.

Ved årsskiftet er det totalt 28  
ansatte som har tatt ut seniortiltak. 
18 har tatt ut økt fritid, og 10 har tatt 
mer lønn.
 
Kompetanseutvikling
Sør-Odal kommune har utarbeidet 
et lønnssystem som gir løpende uttel-
ling når ansatte har fullført videreut-
danninger både på høgskole/univer-
sitet og fagskole. Minste utbetaling er 
for 5 studiepoeng, som gir 5.000 kr. 
Maksimalt kan en ansatt få 20.000 kr 
i lønn ut over grunnlønn for 60 høg-
skole-/fagskolepoeng. Eneste krav er 
at de ansatte tar videreutdanningen i 
samarbeid med arbeidsgiver.

Etikk
Det er utarbeidet egne etiske ret-
ningslinjer som ble vedtatt av kom-
munestyret i november 2005.
Sør-Odal kommune legger stor vekt 
på redelighet, ærlighet og åpenhet i 
all sin virksomhet. Både folkevalgte 
og ansatte har ansvar for å etterle-
ve dette prinsippet. Som forvaltere 
av samfunnets felles midler, stilles 
det spesielt høye krav til den enkelte 
medarbeiders etiske holdninger i sin 
virksomhet for kommunen. 

Medarbeiderne skal være seg 
bevisste at de danner grunnlaget for 
innbyggernes tillit og holdninger til 
kommunen. De skal derfor ta aktiv 
avstand fra og bekjempe enhver  
uetisk forvaltningspraksis.

Sør-Odal kommunes  
verdigrunnlag er  
respekt – tillit – lojalitet.

Sør-Odal kommune oppfordrer sine 
arbeidstakere til trygt, og uten fare 
for gjengjeldelse, varsle om kritikk-
verdige forhold av typen diskrimine-
ring, mobbing og trakassering. Kom-
munen har utarbeidet egne rutiner 
for tilfeller der varsling er nødvendig.  
Varslingen går via vårt varslingsavvik- 
og dokumentasjonsverktøy Kvalitets-
losen.
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Årsregnskap                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                 

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 i tj.prod
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod
Overføringer                                         
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

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

Regnskap 
2016

-23 063
-48 893
-82 424

-216 561
-21 115
-3 992

-181 493
-22 762

-25
-600 328

 

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

564 482
-35 846

 

-3 662
13 765

0
18 953

127
29 183

 
-20 300
-26 963

 
-22 416
37 494

-11 885

Justert 
budsjett

2016

-20 170
-48 825
-54 210

-219 785
-11 814

-910
-171 928
-22 350

0
-549 992

 

276 149
66 321
78 662
62 254
28 038
22 844

-283
533 985
-16 007

 

-2 067
12 898

0
19 235

160
30 226

 
-22 845
-8 626

 
-22 577
31 202

0

Regnskap
2015

-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

Regnskap 
2014

-20 142
-43 841
-61 116

-219 575
-20 606
-1 522

-154 818
-22 513

-25
-544 158

 

281 480
67 874
81 340
67 894
32 268
20 882

-15 017
536 721

-7 437
 

-1 876
15 522

0
18 579

96
32 321

 
-20 881

4 003
 

-18 028
13 586

-439

* Tall i hele 1000 kr

ØKONOMISK UTVIKLING OG RESULTAT                   

-1
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Hedmark
Sør-Odal

Landet (uten Oslo)
Nord-Odal

Driftsresultat i % av driftsinntekterDriftsregnskap
Sør-Odal kommune hadde i 2016 et 
netto driftsresultat med 26,9 milli-
oner kroner. Det tilsvarer 4,4% av 
driftsinntektene, en økning fra 2,7% i 
2015. 

Til sammenligning er det noe  
bedre enn Hedmark og hele landet 
(uten Oslo), men betydelig bedre enn 
vår nabokommune, Nord-Odal.

Regnskapet i 2016 gir et tilfreds-
stillende årsresultat. Det vil fortsatt 
være særdeles viktig å videreføre den 
sterke og meget gode budsjettdisipli-
nen som utvises ute i enhetene.
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Frie inntekter 
I 2016 fikk Sør-Odal overført 50.604 
kr per innbygger i frie inntekter 
(midler kommunen disponerer uten 
andre føringer fra staten enn lover 
og regler). Sammenlignet med 2015 
økte dette med 3.106 kr, en økning 
tilsvarer 24 millioner. Sør-Odal tildeles 
mindre enn hva gjennomsnittet i Hed-
mark og landet (uten Oslo) viser, se 
diagram. Nord-Odal kommune tildeles 
4.812 kr mer per innbygger enn Sør-
Odal kommune. Dette skyldes høyere 
utgiftsbehov, blant annet har Nord-
Odal vesentlig flere innbyggere over 
80 år og flere PU over 16 år.

Økonomisk status per 2016
Sør-Odal kommune har de siste 
årene hatt positive resultater. Kom-
munens «sparekonto» ble i 2016 
styrket med 26,9 millioner kr (netto 
avsetning til disposisjonsfond). Per 
31.12.2016 utgjør den, med oppspar-
te midler fra 2016 og tidligere år, 39,7 
millioner kr. Dette er en sparekonto 
som kommer godt med til å dekke 
framtidige variasjoner i driftssituasjo-
nen.

Prioriteringer av  
kommunens ressurser
Diagrammene på siden viser 
hvordan kommunen prioriterer sine 
ressurser. Det fremgår av kom-
munens utgifter at 31,8% brukes 
innenfor området pleie og omsorg, 
mens det det brukes 19,6% innenfor 
grunnskole. Samlet sett utgjør dette 
51,4% av alle utgifter. Sammenliknet 
med Hedmark, benyttes det mindre 
til pleie og omsorg, men på det jevne 
med landet (uten Oslo). Sør-Odal 
kommune benytter mer til grunnskole 
sammenlignet med Hedmark og ellers 
i landet. 
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Investeringer
Kommunens investeringer i 2016 
var på 27,8 millioner kr, hvor de 
største investeringene er gjennomført 
i selvkostområdet som finansieres av 
vann- og avløpsgebyrer i kommunen.

• 13,2 mill. kr til saneringsarbeidet  
   Tronbøl etappe 1 
• 3,5 mill. kr til digitalisering av  
   kommunen (IKT) 
• 2,7 mill. kr. til kjøp av en eiendom 
• 1,3 mill. kr til utskiftning av  
   gatelysarmatur
• 0,9 mill. kr til slukkeanlegg,  
   fellesrådet

Finansforvaltning
Totale lån for Sør-Odal kommune 
var på 477,5 millioner kroner per 
31.12.2016. Det er en økning på 38,1 
mill. kr målt mot 31.12.2015. 

Lånebehovet for kommunen øker 
betraktelig til 2019 med bygging av 
ny 1-10-skole. I fremstillingen på 
siden ser man utviklingen av lånene 
frem til 2016, som  viser at man for-
venter at det stabiliserer seg i 2020.

Netto lånegjeld per innbygger
For Sør-Odal er netto lånegjeld lav, 
og utgjorde 55.618 kr per innbygger 
i 2016. Det er en økning på 1.053 kr 
fra 2015. 

Lånegjelden har vært stabil de  
siste fire årene. Den er lavere enn 
alle sammenlignbare kommuner med 
ca. 10.000 kr, sett bort fra Nord-Odal 
kommune som har 26.580 kroner 
mer i lånegjeld per innbygger enn 
Sør-Odal.
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Fordeling av låneportefølje
Kommunens lån er fordelt mellom 
fast og flytende rente, og reguleres 
av kommunens finansreglement. Ved 
årsslutt i 2016 er andelen lån med 
fast rente 21,6%. Det er noe lavere 
enn hva finansreglementet tilsier.

Fast rente
Flytende rente

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

Fast rente
Flytende rente

78,40

21,60
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Området yter tjenester innenfor 
barnehage, grunnskole, barnevern, 
helsestasjon og kultur, i tråd med 
barnehageloven, opplæringsloven, 
helse- og omsorgstjenesteloven, bar-
nevernloven, folkebibliotekloven og 
kulturloven som de mest sentrale. 
Voksenopplæring blir gitt av GIV, 
Glåmdal interkommunale voksenopp-
læring, som ligger i Kongsvinger.

Overordnede fokusområder
Den største målgruppa i sektoren 
er barn og unge, i tillegg har områ-
det kulturtjenester som rettes til alle 
kommunens innbyggere. 

Mål for tjenesteområdet 
Utdanning er i seg selv viktig, men 
er også en betydelig folkehelsefaktor.  
Det meste av det som ytes av tje-
nester i området oppvekst og kultur 
skal skape gode vilkår for barn og 
unge i nåtid og framtid. Derfor har 
sektoren satt som et utviklingsmål at 
antall grunnskolepoeng skal økes til 
40 poeng, eller bedre målt gjennom 
et femårig snitt. Snittet for perioden 
2012–2016 er 39,5 poeng, en liten 
økning fra tidligere.

Tema for området
Skole er ett av kommunens fire 
fokusområder. I 2016 var skolestruk-
tursaken på alles lepper, og skole fikk 
svært mye oppmerksomhet. De neste 
to og et halvt årene vil fokuset måtte 

rette seg både mot den nye skolen og 
hvordan kommunen driver de nåvæ-
rende skolene.  

Barnehage
I 2016 ble avdelingene i Tronbøl 
barnehage, som var lokalisert til 
Tronbølgrinda, nedlagt. Nedleggingen 
var sår for dem som mistet sin barne-
hageavdeling og arbeidsplass, men de 
andre barnehagene har tatt godt imot 
både små og store i nye avdelinger. 
Sør-Odal har nå den kapasiteten som 
stemmer med innbyggertallet og  
antall barn i kommunen. 

I samarbeid med PP-tjenesten, 
helsestasjonen og barneverntjenesten 
startet barnehagene i 2016 arbeidet 
med å innarbeide COS (trygghetssir-
kelen). Dette er en metode eller en 
tenkemåte for hvordan en møter sær-
lig barn med utfordrende atferd, men 
er også allmenngyldig. Kommunen 
tilbyr foreldrekurs i samme metode.  

OPPVEKST OG KULTUR
Oppvekst og kultur skal sikre trygge oppvekstsvilkår 
og god opplæring for innbyggerne i kommunen.

Tjenesteområdets enheter:
 
Barnehager  Skoler   Barn og unge  Kultur 
• Disenå  • Ullern  • Helsestasjon  • Bibliotek
• Korsmo  • Korsmo  • Odal barnevernstjeneste • Allment kulturarbeid
• Sander  • Sander      • Kulturskolen i Odalen
• Tronbøl  • Disenå
• Private (4 stk.) • Slåstad
   • Odal PPT
   • Sør-Odal u.skole

Barna i Disenå 
barnehage har 
dekorert et  
plankegjerde.
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Skole
Grunnskole er det største ramme-
området i oppvekst og kultur.

Den viktigste enkelthendelsen for 
grunnskolen i 2016 var vedtaket om 
å bygge felles skole for alle elevene 
på 1.–10. trinn i Sør-Odal. Tiden etter 
kommunestyremøtet 12. april 2016 
har vært preget av arbeidet med å 
skape en god skole i et godt anlegg 
for alle grunnskoleelevene. I løpet 
av høsten 2016 tok prosjektplane-
ne fasong, og kommunen tilsatte to 
prosjektledere som vil lede arbeidet 
med både innholdet og utformingen 
av den nye skolen. Fremtidens skole, 
som etter hvert har fått navnet Glom-
masvingen skole, har engasjert til 
både meningsbrytninger og tverrfaglig 
utviklingsarbeid.

Helsestasjon
Helsestasjonen skal gi et helhet-
lig tilbud i kommunen for å fremme 
fysisk, psykisk og sosiale helse, samt 
forebygge sykdom og skade. Helse- 
stasjonen når nær 100% av befolk-
ningen i alderen 0 til 20 år.

Både barneverntjenesten og hel-
sestasjonen er sentrale bidragsytere 

i det tverrfaglige og forebyggende 
arbeidet med barn og unge. I 2016 
som tidligere år gjøres det solid  
arbeid med til dels vanskelige og 
sammensatte saker, både på system-
nivå og individnivå. KORT, kompetan-
se- 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.

Barneverntjenesten
Barnevernet skal sikre at barn og 
unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling får 
nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, 
og bidra til at barn og unge får trygge 
oppvekstsvilkår. Odal barneverntjenes-
te er en interkommunal tjeneste for 
odalskommunene, som Sør-Odal er 
vertskommune for.  

Kultur
Sør-Odal har et aktivt organisa-
sjonsliv med stor frivillig innsats.  
Kulturelle arrangementer i samar-
beid mellom kommunen og frivilli-
ge var også i 2016 mange, f.eks. i 
Lysukene. Det som bør fremheves 
som både særskilt og svært vellyk-
ket, var UKM (Ung Kultur Møtes) 
sin fylkesmønstring, som var tildelt 
odalskommunene i 2016. Kultursko-
len og allmenn kultur i samarbeid 
med Nord-Odal kommune gjennom-
førte et strålende arrangement, med 
flere lokale deltakere sammen med 
mange fra hele fylket.

Symbolsk ugle ved Korsmo skole.

Barseltreff ved Sør-Odal Helsestasjon.

Ung Kultur Møtes 
2016, med Sør-
Odal som verts-
kommune.
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Visste  
du at ... 

... Kultur- 
skolen i 
Odalen  
driver  
opplæring  
i musikk,  
teater og 
visuelle  
uttrykk?

Allmenn kultur skal være en 
koordinerende enhet til lag og 
foreninger, herunder saksbehandle 
såkalte spillemidler, være kommu-
nens kontakt med andre lokale og 
regionale kulturinstitusjoner, og 
arbeideplanmessig med utvikling av 
anlegg for kultur, idrett og friluftsliv 
i samhandling med øvrige aktører.
Under allmenn kultur ligger også 
den daglige driften av Galleri Lyshu-
set og kulturtunet (Låvebrua, Låve-
galleriet og Lille Galleri Stabburet).

Kulturskolen i Odalen er en inter-
kommunal tjeneste for odalskom-
munene med Sør-Odal som
vertskommune. Kulturskolen driver 
opplæring i musikk, teater og visu-
elle uttrykk.

Folkebibliotekene skal ha til opp-
gave å fremme opplysning, utdan-

ning og annen kulturell virksomhet, 
gjennom aktiv formidling og ved å 
stille bøker og andre medier gra-
tis til disposisjon for alle som bor i 
landet. Folkebibliotekene skal være 
en uavhengig møteplass og arena 
for offentlig samtale og debatt. Det 
enkelte bibliotek skal i sine tilbud til 
barn og voksne legge vekt på kvali-
tet, allsidighet og aktualitet.  
Vårt bibliotek arrangerer stadig 
konserter, lesestunder, foredrag og 
utstillinger.  

I 2016 hadde vi glede av blant 
annet Molly og Partner (Marianne 
Krogness og Karoline Gregersen 
Herlofsen), Guren Hagen, Lars Klev-
strand, Roy Lønhøiden og Blådansen 
med Jon Nyutstumo i Teater Innlan-
det. Biblioteket må også berømmes 
for sitt bidrag i integreringsarbeidet 
i kommunen.

1

2 3

1. Molly og 
Partner (Mariann 
Krogness og  
Karoline  
Gregersen  
Herlofsen).

2. Galleri  
Lyshuset på 
Skarnes.

3. Guren Hagen  
i rådhuset.
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Utfordringer
Kommunestyret har vedtatt at 
det skal lages en temaplan for opp-
vekst. Dette arbeidet er blitt skjøvet 
ut i tid etter brannen på Korsmo 
skole og påfølgende skolestruktur-
debatt. Kommunen er nå imidlertid i 
gang med å restarte arbeidet.  

Området har behov for ytterligere 
styrking av det forebyggende arbei-
det rettet mot barn og unge. Dette 
gjelder i barnehagen, på skolen, i 
fritidsaktiviteter og for de som ikke 
er med på organiserte aktiviteter.
Barnehagekapasiteten i kommunen 
er nå slik det er behov for. 

Kommunen ser imidlertid at om få 
år kan barnetallet og behovet være 
endret, derfor må kommunen følge 
nøye med på dette for å gi innbyg-
gerne riktig tjeneste. 

Tjenesteområdet 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. Kulturtunet, 
med Lyshuset, låvegalleriet og 
stabburet, har mange muligheter.  
Kommunen har en flott kulturskatt 
i samlingen av Kåre Tveters kunst.  
Samlingen, Lyshuset og resten av 
kulturtunet kan utvikles til å gi Sør-
Odal en attraktiv severdighet for 
besøk og kulturaktivitet. 

Barn og unge er framtidas  
arbeidskraft og samfunnsutviklere. 
Derfor er det avgjørende at vi gir 
dem de beste vekst- og utviklings-
vilkårene nå, slik at de blir i stand til 
å mestre livene sine. 

Det er avgjø-
rende at vi gir 
barn og unge de 
beste vekst- og 
utviklingsvilkå-
rene nå, slik at 
de blir i stand til 
å mestre livene 
sine.

Barn og unge  
er framtidas 

arbeidskraft og 
samfunns- 
utviklere.



26  ÅRSMELDING 2016 Kapittel 7

HELSE OG OMSORG
Sør-Odal kommune skal tenke folkehelse i alt den gjør, og har spesiell  
oppmerksomhet på brukerens trygghet, mestringsevne og livskvalitet.

Mål for sektoren
Hverdagsrehabilitering og mest-
ring som ideologi og arbeidsform, er 
førende for de tjenestene kommunen 
yter. Kommunen skal satse på fore-
bygging fremfor reparering.

Kommunen har fokus på tidlig inn-
sats, lengst mulig aktiv i eget liv og 
flere leveår med god helse. 
Befolkningen skal tilbys nødvendig 
helsehjelp gjennom et likeverdig tje-
nestetilbud. Ved behov for hjelp skal 
den enkelte kunne ha trygghet for at 
hjelpen er tilgjengelig og tilpasset den 
enkeltes behov. 

Hverdagsmestring/ 
hverdagsrehabilitering
Helse og omsorg har de siste årene 
startet en holdningsendring som inne-
bærer at vi alle skal ha mer oppmerk-
somhet på den enkeltes ressurser og 
mestring. Hverdagsmestring inne-
bærer at mennesket evner å håndtere 
livshendelser og påkjenninger, og ha 
kontroll over egen situasjon. Utgangs-
punktet er den enkeltes ressurser og 
viktige mål i livet. Spørsmålet «Hva 
er viktig for deg?» har riktigere fokus 
enn «Hva skal jeg hjelpe deg med?». 

De fleste ønsker å bo hjemme og 
være mest mulig selvhjulpne. Sør- 
Odal kommune har derfor fokus på 
den enkeltes ønsker for aktiviteter og 
mestring av hverdagen. 

Kommunen vet at forebyggende 
arbeid er sentralt for å påvirke de 
grunnleggende årsakene til sykdom 
og dårlig helse. Tidlig innsats er et 
virkemiddel for å redusere sosiale 
helseforskjeller, og innebærer å iden-
tifisere skjevutvikling og behov for 
bistand til endring så tidlig som mulig. 
Det kan være barn og ungdom som 
strever i hverdagen, voksne og eldre 
med begynnende funksjonssvikt, og 

personer som trenger hjelp til å endre 
levevaner eller mestre å leve med 
kronisk sykdom. 

Kommunens innsatsteam gir tids-
avgrenset intensiv rehabilitering med 
opptrening i dagliglivets gjøremål. 
I 2016 hadde teamet 22 pasienter. 
Kommunens «Fallforebyggende og 
helsefremmende kurs for eldre» har 
hatt fire grupper i 2016 med 10 delta-
kere på hver gruppe. En time praktis-
ke øvelser på sal og en time samtale/
teori med mat etter.

Det finnes også et dagtilbud for 
mennesker som strever med rus og/
eller psykiske lidelser ved Tronbølgrin-
da, som er åpent hver dag. Én kveld 
i uken er senteret åpent for brukere i 
aktiv rus. Aktiviteter er f.eks. musikk-
terapi og matlaging, treningsgrupper 
og individuell oppfølging.

Trening i hver-
dagsmestring i 
helse og omsorg.
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Tjenesteområdets enheter:
 
Tjenestekontoret
• Behandler søknader om pleie- og  
omsorgstjenester og omsorgsboliger
• Koordinerende enhet for rehabilitering 
og habilitering

Rehabilitering og bistand
• Miljøarbeidertjeneste 
 • Avd. BUAS. omsorgsboliger og   
 avlastning for barn og unge
 • Avd. Furubo
 • 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.

Illustrasjonsbilde fra  
Aktivitetssenteret  
på Korsmo.

ASK 
Aktivitetssenteret på Korsmo er 
dagsenter for funksjonshemmede. 
Her utføres mange ulike aktiviteter. 
Det er åpent hver dag.

Kommunen har behov for bedret 
dagtilbud for eldre og demente.  

Visste  
du at ... 

... dagtilbud 
for men-
nesker som 
strever med 
rus og/eller 
psykiske 
lidelser er 
åpent hver 
dag ved 
Tronbøl- 
grinda?



Velferdsteknologi  
Digitale tjenester Kommunen har deltatt i et prosjekt om 
velferdsteknologi, og har prøvd ut for-
skjellige veldferdsteknologiske hjelpemid-
ler. Velferdsteknologi, spesielt trygghets- 
og sikkerhetsteknologi, vil i samarbeid 
med tradisjonelle omsorgstjenester føre til 
et riktigere tjenestenivå for mange tjenes-
temottakere. 
Nettbrett som arbeidsverktøy er tatt i 
bruk i helse- og omsorgstjenesten. Dette 
styrker pasientsikkerheten ved at tilgang 
til pasientjournalen er bedret, samtidig 
som det gir økt fleksibilitet og en smartere 
og mer effektiv arbeidsform. Digitale trygghetsalarmer innføres i 2017, 

og kommunen kan etter hvert tilby ulike 
veldferdsteknologiske løsninger.
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Integreringsenheten 
Sør-Odal kommune har bosatt 
24 flyktninger i 2016, 15 voksne, 
5 barn og 4 enslige mindreårige. I 
tillegg er det mottatt fire personer 
på familiegjenforening. Bosetting av 
flyktninger bidrar dermed til befolk-
ningsvekst i Sør-Odal kommune.  
Integreringsenheten har koordine-
ringsansvar for nye bosatte flykt-
ninger i den perioden kommunen 
mottar integreringsstønad. Integre-
ringsenheten samarbeider tett med 
øvrige enheter i kommunen om det 
praktiske arbeidet rundt bosettingen 
av flyktninger i kommunen.  
 
Å kunne beherske språket er en 
viktig forutsetning for vellykket 
integrering og inkludering. I 2016 
har 36 flyktninger deltatt i intro-
duksjonsordningen på GIV (Glåmdal 
interkommunale voksenopplæring). 
Fire enslige mindreårige har fått 
norskopplæring ved Solbakken fol-
kehøgskole, der de har vært elever. 
Enkelte deltagere har deltatt i 
språk- og arbeidspraksis som en del 
av sitt introduksjonsprogram, dette 
organisert av GIV i samarbeid med 
Sør-Odal kommune. Her lærer flykt-
ningene språk og samfunnskunn-
skap i en praktisk arbeidshverdag, 
og blir med det bedre rustet til varig 
deltagelse i arbeidslivet. 

Dette er en opplæringsform kom-
munen ønsker å videreføre og 
utvide. For utvidet gjennomføring av 
ordningen er mye avhengig av til-
gangen til praksisplasser. Kommunen 
ser for seg videre samarbeid med 
arbeidsmarkedet i kommunen, da 
innenfor offentlig og privat sektor. 
 

Visste du at ... 

... nettbrett som arbeidsverktøy  
er tatt i bruk i helse- og omsorgs- 
tjenesten? Dette styrker pasient- 
sikkerheten ved at tilgang til pasient- 
journalen er bedret.

Norskopplæring 
av flyktninger i 
kommunen.
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Aktivitetshuset i NAV
Arbeidsledighet har betydning for 
både helse og levekår, og de som 
står utenfor arbeidslivet antas å 
være en utsatt gruppe, både øko-
nomisk, helsemessig og sosialt. 
Forskning viser at arbeid og aktivi-
tet er viktig for folkehelsen.
Det er særlig viktig at unge men-
nesker får jobb eller har meningsfull 
aktivitet. NAV etablerte Aktivitets-
huset høsten 2016, og holder nå til 
i næringshagen. Aktivitetshuset gir 
aktivitets- og arbeidstilbud til unge 
sosialsøkere som er klare for arbeid 
og aktivitet. De får trening i å skrive 
jobbsøknader, lage CV og kan delta 
på ulike kurs i regi av NAV. 30 
personer har deltatt høsten 2016, 
hvorav 8 har kommet i ordinært 
arbeid og 12 er i kurs/arbeidstre-
ning. Aktivitetshuset trenger flere 
arbeidstreningsplasser, både kom-
munale og private. 

Utfordringer
På oppdrag fra kommunen fore-
tok Agenda Kaupang en helhetlig 
gjennomgang av omsorgstjenesten 
i Sør-Odal i 2016. Rapporten inne-
holder en analyse av tjenesten og 
forbedringsforslag. Det konkluderes 
bl.a. med at det er et omstillings-
behov i helse- og omsorgsektoren i 
kommunen. Dreining til mindre res-
surskrevende og riktigere tjenester i 
form av folkehelsetiltak, lavterskel-
tilbud, dagsenter og hjemmerettede 
tjenester må prioriteres. 

I dag prioriterer kommunen institu-
sjonsplasser fremfor hjemmebasert 
omsorg. Antall plasser på institu-
sjon i forhold til antall innbyggere 
over 80 år, er høyere enn landet for 
øvrig. Dessuten er andel årsverk 
innenfor hjemmetjenesten for-
holdsvis lav. Kommunen bør styrke 
hjemmebaserte tjenester og opp-
rette flere korttidsplasser for å møte 
morgendagens utfordringer med 
mange flere eldre. Det vil redusere 
presset på institusjonsplasser i 
framtida. Kommunen har behov for 
flere omsorgsboliger og tilrettelagte 
boliger i sentrum.

Økonomisk resultat 2016
Helse og omsorg brukte 97% av 
budsjett i 2016, og hadde et min-
dreforbruk på 5 millioner kroner. 
Det var merinntekt fra staten som 
tilskuddsmidler til ressurskrevende 
brukere som i hovedsak er årsaken 
i tillegg til mindreforbruk på sosial-
hjelp.

På helsestasjonen kan man også finne jentegrupper.

!
Det er gjennom-
snittlig 75 per-
soner som har 
mottatt økono-
misk sosialhjelp 
hver måned. Det 
er en gjennom-
snittlig nedgang 
på åtte perso-
ner per måned 
fra 2015. Det ble 
utbetalt ca. kr 
700.000 mindre i 
økonomisk  
sosialhjelp i 
2016 sammenlik-
net med 2015.



TEKNIKK OG NÆRING
Kommunen skal bidra til befolkningsvekst ved å legge til rette for arbeids-
plasser i regionen, bidra til å utvikle attraktive bomiljøer, og samarbeide  
for god infrastruktur og et godt kollektivtransporttilbud.

Eiendomsforvaltning
FDV-enheten har ansvaret for alt 
vedlikehold av kommunale bygg. 
Vaktmestrene og badebetjentene er 
underlagt FDV. Antall årsverk i enhe-
ten er 25,85. Kjerneområdene er drift 
av byggene på det tekniske og byg-
ningsmessige området. 

Høsten 2016 ble alle A-feil og de 
fleste B-feil i barnehagene reparert 
etter kontroll av Nokas. Nokas er 
det firmaet som foretar kontrollen 
av lekeapparater i barnehagene for 
kommunen. A- og B-feil sier noe om 
viktighetsgraden i feilene (A er vik-
tigst osv.).

Renholdsenhetens kjerneområder 
er daglig-, periodisk- og hovedrenhold 
av inventar, utstyr og lokaler i kom-
munale bygninger av ulik art. Enheten 
driver også husvaskeriet på alders- og 
sykehjemmet og har oppgaver i råd-
husets kantineområde.

Begge enhetene har brukeravtaler. 
Brukeravtaler innebærer at det er 
gjort skriftlige avtaler mellom bruker-
ne av byggene og FDV og renhold. 
Dette gjelder på de viktigste byggene 
våre. Da har kommunen klare linjer 
på hva som forventes av begge  
parter. 
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Næring og miljø:
• Lovforvaltning etter landbrukets  
   særlover: jordloven, konsesjonsloven  
   og skogloven
• Tilskuddsforvaltning innenfor jord og  
   skogbruk
• Kontrollfunksjoner
• Arealforvaltning
• Forvaltning og drift av kommuneskogen
• Viltforvaltning, fallvilt, ettersøk
• Næringsutvikling i, eller i tilknytning  
   til, landbruket
• Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger
• Rydding på kommunens friområder
• Ivaretagelse av EUs vanndirektiv

Eiendomsforvaltning:
• Vedlikehold og renhold av  
   kommunale bygg
• Drift av idretts- og svømmehall
• Drift av vaskeri på alders- og  
   sykehjemmet

Sør-Odal svømmehall ... 

... ligger på Korsmo skoletun ved Sør-Odal ung-
domsskole og består av et basseng på 25 meter 
og badstue. Svømmehallen benyttes av grunn-
skolen i skoletida. På ettermiddag og kveldstid 
benyttes svømmehallen til offentlig bading og 
av lag og foreninger.



Sør-Odal brann og feievesen
Samarbeid og avtaler
Det har også i 2016 vært et godt 
samarbeid med nabobrannvesenene 
og andre aktører innenfor fagfeltet 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

Beredskapsavdelingen
Både små og store akutthendelser 
starter ved at de tre nødetatene 
brannvesenet, politiet og ambulanse-
tjenesten varsles i såkalt trippelvars-
ling. I de fleste tilfellene løses disse 
hendelsene og avsluttes uten at flere 
blir involvert. Ved større hendelser 
styrker brannvesenet sin innsats  
gjennom bistand fra andre brann- 
vesen, sivilforsvaret eller andre  
bistandsytere.

Overordnet ledelse av brannvesenet 
under innsats ivaretas av brannsjefen 
og en varabrannsjef i vaktordningen. 
De to andre kjøpes av Glomdal brann-
vesen IKS.

Brannvesenet har i 2016 fått gjen-
nomført opplæring av mannskaper 
etter opplæringsplan. 

Det blir stadig vanskeligere å rekrut-
tere mannskaper til deltidsstasjo-
nene på grunn av kravene som må 
oppfylles; maksimal frammøtetid til 
brannstasjonen hele døgnet, førerkort 
for lastebil, godkjent helse og bestått 
fysisk test. Det arbeides kontinuerlig 
med bemanningen på deltidsstasjo-
nene.

Beredskap ved Sør-Odal  
brannstasjon
Ved brannstasjonen i Sør-Odal er det 
ett overbefal og to deltidsbrannmenn 
på vakt. Overbefal kreves når kom-
munen har et tettsted med flere enn 
2.000 innbyggere (tettsted jf. Statis-
tisk sentralbyrå). 
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Brann og feievesen:
Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert 
personell og tilstrekkelig materiell til å  
ivareta de oppgaver av beredskapsmessig 
art som brannvernloven pålegger  
kommunene.

• Branner 
• Trafikkulykker/arbeidsulykker
• Ambulanseoppdrag/hjertestans
• Overflateredning is, redning 
• Redning på elv/sjø med båt
• Skogbrann 
• Vann kjøring til tørre vannkilder
• Alle oppdrag som kommunen  
   kan få i beredskaps- 
   sammenheng

Forebyggende avdeling  
arbeider etter Forskrift  
om forebygging:
• Tilsyn med brann- 
   sikkerhet i bygninger  
   hvor brann kan medføre tap  
   av mange liv, hvor det vil bli store  
   samfunnsmessige konsekvenser og tap  
   av store verdier, samt bygninger som  
   har kulturhistorisk verdi 
• Undervisning på institusjoner,  
   skoler med mer
• Behandling av saker i henhold til  
   forskrift om eksplosive varer og  
   forskrift om farlige stoff
• Uanmeldte tilsyn
• Behandling av tillatelser til bruk av  
   fyrverkeri
• Behandling av søknader om overnatting  
   i skoler eller barnehager, salg av  
   fyrverkeri og bålbrenning

Feievesenet utfører:
• Feiing og tilsyn av boliger og  
   fritidsboliger etter behov
• Feiing av industriskorsteiner
• Testing av røykvarslere og bytte av  
   røykvarslerbatterier i forbindelse med  
   feiing
• Informasjon til eiere og brukere av  
   boliger og fritidsbolig
• Kontroll av nye piper og etter  
   pipebrann



Brann- og redningstjenestens  
aktivitet i 2016
I 2016 har det vært 100 utrykninger.  
Trafikkulykker utgjør fortsatt en stor 
del av aktiviteten. Etter at ny motor-
vei til Kongsvinger ble bygget (E16) 
har trafikkulykker sunket betraktelig 
i alvorlighetsgrad. På E16 mot Oslo, 
har trafikkbildet gjenspeilet veistan-
darden, noe som igjen har vært synlig 
på en del frontkollisjoner.

Kommunen har i løpet av 2016 hatt 
få alvorlige husbranner i Sør-Odal.

Brannvesenet blir kalt ut til am-
bulanseoppdrag for helsevesenet, og 
hyppigheten er økende. Det er eta-
blert et nasjonalt samarbeid mellom 
nødetatene kalt «Pågående livstruen-
de vold» (PLIVO).

Kommunen har også gjennomført 
jordingskurs for jernbaneulykker.

Interkommunalt utvalg mot akutt 
forurensning region 2 (IUA)
I Norge samarbeider kommunene 
om beredskap mot akutt forurensning 
gjennom interkommunale utvalg. 
Driften av IUA ble økt fra 2 til 3 kr per 
innbygger i 2016. 

Krav til helse og fysikk
Det er relativt strenge krav til helse 
og fysikk for røyk- og kjemikalie-
dykkere. Mannskapene gjennomgår 
årlige helseundersøkelser og jevnlig 
røykdykkertest. 

Tiltak mot kreft
Ute på brannstedet brukes det ver-
neutstyr og risikoen for påvirkning av 
skadelige stoffer er redusert. Utfor-
dringen er håndtering og rengjøring 
av verneutstyret etter bruk. Sør-Odal 
brannstasjon er nå delt i en ren og 
uren sone, og det er laget et system 
for å rengjøre mannskaper, utstyr og 
kjøretøyer når de kommer inn igjen 
fra brannslokking. 

Ny feierbil
En feierbil fra 2002 ble solgt og 
erstattet med en ny Mitsubishi i 2016. 
Denne gangen falt valget på en per-
sonbil med røykdykkerstoler. Den er 
registrert som utrykningskjøretøy.

Brann- og feiervesenet fikk i 2016 
bygget et nytt garasjeanlegg på 120 
m2. Dette ble gjennomført med en 
stor dugnadsinnsats fra brann- og  
feiervesenet sine ansatte.

Brannforebygging
Brannforebyggende avdeling skal 
bidra til at alle som bor og oppholder 
seg i Sør-Odal skal oppleve trygghet. 
Brannforebygging er et nasjonalt 
satsingsområde og hovedoppgavene 
er informasjonsvirksomhet, tilsyn og 
veiledning. 

Avdelingen består av:
• Branninspektør
• Feiervesen med én feier og én  
   lærling i feierfaget

Virksomheten i forebyggende 
avdeling beskrives etter følgende 
inndeling:
1) Tilsyn i særskilte brannobjekter 
som institusjoner, overnattingssteder 
mm. 
2) Informasjon om brannvern og 
holdningsskapende arbeid. 
3) Myndighetsutøvelse; tillatelser mv. 
og samarbeid med andre myndig-
heter.
4) Feiing, tilsyn med fyringsanlegg og 
informasjon om fyringsanlegg

2015 var det siste året hvor det lå 
klare føringer for feie- og tilsynshyp-
pigheten. Fra 2016 er det tilpasning til 
ny forskrift om brannforebygging. Den 
er mer fleksibel i hvor ofte det skal 
feies og føres boligtilsyn. Feiing og 
tilsyn av hytter/fritidsboliger er nytt i 
forskriften. Det vil si at kommunen får 
inn 750 hytter og fritidseiendommer 
i tillegg til boligene som kommunen 
feier i dag.
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Visste  
du at ... 

... Sør-Odal 
kommune 
solgte sin 
gamle feierbil 
fra 2002 og 
kjøpte en ny 
Mitsubishi i 
2016?

• Kommunen har i løpet 
av 2016 hatt få alvorlige 
husbranner i Sør-Odal.



Kapittel 8 ÅRSMELDING 2016  33

Teknisk enhet
Enheten har til sammen 20 ansatte 
fordelt på teknisk forvaltning og 
kommunalteknikk med uteseksjon, 
vannrenseanlegg og kloakkrense- 
anlegg. Enheten har til hensikt å  
utføre lovpålagte oppgaver og å følge 
opp politiske vedtak på en service-
vennlig måte innenfor vedtatt  
budsjett.

Mål for sektoren
Kommunen skal legge til rette for 
fysisk aktivitet gjennom god areal-
planlegging. Kommunen skal bidra 
til befolkningsvekst ved å legge til 
rette for arbeidsplasser i regionen, 
bidra til å utvikle attraktive bomil-
jøer, og samarbeide for god infra-
struktur og et godt kollektivtrans-
porttilbud.

Tiltak for å skape utvikling
Arbeidsplasser/næring:
Kommunen deltar aktivt i Byregi-
onprosjektet for Kongsvingerregio-
nen for å skape flere arbeidsplasser. 
Prosjektet er et samarbeid mellom 
kommunene, næringsliv, høgskolen 
og virkemiddelapparatet. Det har vært 
fokus på en felles næringsstrategi for 
regionen, og det er utredet muligheter 
for store næringsområder som skal 
markedsføres for vår region. Slom-
arka er et område som skiller seg ut 
som spesielt egnet ifht. beliggenhet 
og muligheter for utvikling. Kongs-
vingerregionen.no er utviklet som 
felles næringsweb for kommunene 
i samarbeidet. Det er i 2016 fattet 
ca. 1000 enkeltvedtak og behandlet 
søknader som i sum tilfører jord- og 
skogbruksnæringen i overkant av 30 
millioner kroner. 
 
Kommunen ønsker å fokusere på 
næringsutvikling i, eller i tilknytning 
til, landbruket, samtidig som en øn-
sker å videreutvikle det tradisjonelle 
landbruket. En vil også stimulere til økt 
aktivitet på foryngelse og ungskogpleie 
gjennom aktivt bruk av NMSK (næ-
rings- og miljøtiltak i skogbruket).  

Avvirkningen i kommunen har 
vært på totalt 117.000 m3. Det tilsva-
rer 10 trailere daglig, med en brutto- 
verdi 40 millioner kroner.

Teknisk enhet:
• Drift av vannrenseanlegget og  
   tilhørende hovedlednings- og  
   distribusjonsnett
• Drift av kloakkrenseanlegget og  
   30 pumpestasjoner med tilhørende  
   ledningsnett, fordelt over store deler  
   av kommunen
• Forvaltning og drift av kommunale  
   veier og plasser
• Vedlikehold av kommunale grøntanlegg  
   i Skarnes sentrum
• Saksbehandling etter plan- og  
   bygningslovens bestemmelser  
   (bygge-, fradelings- og plansaker)
• Oppgaver etter matrikkelloven  
   (kart- og oppmålingssaker)
• GIS-oppgaver (kartfestede  
   opplysninger)
• Forvaltning av alle grunnlagsdata for  
   kommunale eiendomsgebyrer (vann,  
   avløp, slam, avfallsrenovasjon, feiing  
   og tilsyn samt e-skatt)
• Adressering i hele kommunen
• Eiendomsseksjonering
• Innmålinger til ledningskartverket

Tømmerfelt på 
Oppstad i Sør-
Odal kommune.

Avvirkning 
i kommunen har 
en bruttoverdi på

40 
mill. kroner
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Boligbygging
Kommunen samarbeider med det 
private næringslivet for å legge til 
rette for utvikling, og det er stor akti-
vitet med boligbygging. Teknisk enhet 
sørger for at det gjennom kommune- 
planens arealdel legges til rette for 
større byggeprosjekter i sentrums- 
nære områder, samtidig som det 
jobbes for å ferdigstille og drifte eksis-
terende boligområder hvor kommu-
nen har ansvar. 

Teknisk enhet har pågående arbeid 
med reguleringsplaner for Skarnes 
sentrum, Ullern, Slåstad m.fl., samt 
private og andre offentlige regule-
ringsplansaker. Teknisk enhet priori-
terer effektiv og riktig saksbehandling 
av reguleringsplaner, slik at prosesse-
ne gjennomføres raskest mulig. Det 
er asfaltert veier i Ullern og Østereng-
bråten, i tillegg er det startet utskif-
ting av gammelt gatelys.

Det er utarbeidet 
en saneringsplan for 
å legge til rette for 
en tilfredsstillende 
løsning for vann og 
avløp for kommu-
nens innbyggere. 
I forbindelse med 
sanering av gammelt 
ledningsnett ble det 
i 2016 skiftet ut ca. 4,4 km vann- og 
avløpsledninger. Saneringsarbeidene 
på Tronbøl etappe 1 er gjennomført, 
og vi er godt i gang med Tronbøl 
etappe 2. Arbeidet med fornying av 
ledningsnettet har positiv effekt og 
har bidratt til en kraftig reduksjon i 
antall vannlekkasjer de senere årene. 
Det var 79 lekkasjer i 2013 mot ca. 
25 per år de påfølgende år.

Det er også sanert gammelt led-
ningsnett i forbindelse med bygging 
av rundkjøringer og ny bussterminal i 
Korsmo-området.

Øvrige tiltak
Teknisk enhet gjennomfører årlige 
dugnader i sentrum i samarbeid med 
næringslivet for å skape et trivelig 
sentrum for innbyggerne. Det fokuse-
res på å gi innbyggerne enkel og lett 
tilgjengelig informasjon både via 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
digitale kanaler og informasjonsskriv. 
Ett eksempel er faste utsendelser av 
epost til jord- og skogbrukere i kom-
munen for å informere om nyheter, 
tilskuddsmuligheter etc. Saksbehand-
lingstiden i enhet næring og miljø har 
gått ned, med få restanser og kort 
saksbehandlingstid. 

Faksmile fra  
Glåmdalen 

Lokalavisa omtalte  
utbyggingsplanene  
i Sør-Odal 11. mai 2017.

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

Boligbygging i Østerengbråten.
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Kommunale bygg
På tross av lave vedlikeholdsbudsjet-
ter er kommunen istand til å utføre 
våre oppdrag på en tilfredsstillende 
måte, og vi har byttet varmtvanns-
beholdere på SOAS, lagt nytt gulv og 
opprustet idrettshallen. Det er inngått 
avtaler om årlig kontroll/service på 
det gymtekniske utstyret i hallen.
Det er gjennomført oppgradering av 
driftsovervåkningssystem Skarnes 
kloakkrenseanlegg, samt ferdigstil-
lelse av prosjektet Ny slamsentrifuge 
Skarnes kloakkrenseanlegg.

Beredskap
Det er gjennomført overordnet 
ROS-analyse for kommunen og for 
brann- og redningsvesenet. 
Gjennom disse får kommunen en 
oversikt over hvilke risikoer og sårbar-
heter kommunen har og må forbe-
rede seg på. Analysene danner bla. 
grunnlaget for hvilken brannordning 
som skal gjelde for kommunen, og vi 
må jobbe med å tilpasse brann- og 
redningstjenesten iht. dette.

K
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SANNSYNLIGHET

Ufarlig

Farlig

Visste  
du at ... 

... det ble 
gjennomført 
flere oppgra-
deringer både 
på SOAS og i 
idrettshallen i 
2016?



Sør-Odal kommune

www.sor-odal.kommune.no
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)


