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Introduksjon  
 
Fakta om Sør-Odal - Indikatorer for samfunn og livskvalitet 
 

 

Grunndata 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

2010 

Kommuneareal km2 517 517 517 517 

Folketall  7 847 7 806 7 859 7 831 

Folketilvekst 41 -53 28 40 

Innflytting 434 363 438 421 

Utflytting 379 422 398 352 

Nettoflytting 55 -59 40 69 

Døde 85 77 82 91 

Fødte 76 79 70 62 

Fødselsoverskudd -9 2 -12 -29 

Innpendling    835 

Utpendling    2 250 

 

 

 

Kostra-indikatorer 
Kostra-indikatorer er brukt under de ulike rammeområdene for å sammenlikne kommunens 

resultater med tilsvarende kommuner (Kostragruppe 7), Hedmark og landet utenom Oslo. 

 

Det er brukt følgende fargeindikatorer i tabellene: 
 

 

Farge 

 

Betydning 

 

 Kommunen har bedre resultater enn både gjennomsnittet for Hedmark og Kostra-gruppe 7 

 

 Kommunen har bedre resultater enn en av gruppene 

 

 Kommunen har dårligere resultater enn både gjennomsnittet for Hedmark og Kostra-gruppe 

7 

 
Det er gitt utfyllende kommentarer under tabellene der hvor det har vært nødvendig å gi en 

tilleggsforklaring til Kostra-tallene. 

Økonomi Sør-Odal 

2013 

Sør-Odal 

2012 

Sør-Odal 

2011 

Kostra-

gruppe 7, 

2013 

Hedmark 

2013 

Gj.sn. 

land 2012 

Br. dr.resultat i % av br. dr.inntekter 4,0 9,2 5,2 2,0 2,1 1,8 

Netto dr.resultat i % av brutto 

dr.inntekter 

1,3 6,1 1,6 2,1 2,4 2,3 

Langsiktig gjeld i % av brutto 

driftsinntekter 

212,6 217,7 228,9 197,1 209,3 201,4 

Arbeidskapital i % av brutto 

driftsinntekter 

 13,4 8,9    

Frie inntekter i kr pr. innbygger 46 456 45 387 41 930 44 813 47 545 47 407 

Netto lånegjeld i kr pr. innbygger 54 799 58 753 61 894 44 824 45 419 46 806 
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Satsningsområder og overordna mål  
 

Kommuneplanen 
Kommunen vedtok kommuneplanens samfunnsdel i januar 2012. Kommunestyret vedtok videre 

kommuneplanens arealdel i oktober 2013. Kommuneplanen er kommunens overordnede 

strategidokument, og legger rammene for ønsket utvikling i et langsiktig perspektiv. 

 

Sterke og svake sider ved utviklingen i Sør-Odal 
I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 ble det i kommunestyret (2010) gjort 

opp denne statusen for Sør-Odalssamfunnet: 

 
Sterke sider ved situasjonen/utviklinga 

 Rimelige tomter og varierte boligtyper 

 Lave etableringskostnader for næringslivet 

 God kommunikasjon - mulighet for å pendle med tog/buss 

 Full barnehagedekning og trygge grender med skoler 

 Videregående skole og nærhet til høgskoletilbud i Kongsvinger 

 Bredt kulturliv/frivillighet/samhold/dugnadsånd/aktiv kulturskole/SIAP 

 Fine turområder/friluftsmuligheter/store vannressurser 
 

Svake sider ved situasjonen/utviklinga 

 E 16 forsinkelser og utsatt jernbanesatsning 

 Lavt utdanningsnivå 

 Mangel på arbeidsplasser 

 Alderssammensetning 

 Lav levekårsindeks – rus/arbeidsledighet 

 Manglende markedsføring 

 Få overnattingsmuligheter 

 Fylkesgrense - begrensninger 

 

 

Satsningsområde og overordna mål i kommuneplanen 
Det er vedtatt 3 satsningsområder i kommunestyreperioden: 

 

 Befolkningsvekst/innbyggerrekruttering 

 Strategisk mål: Sør-Odal kommune - en fremtidsrettet og attraktiv kommune i vekst 
 

 Oppvekst – kvalitet i skolen 

Strategisk mål: Skolene i Sør-Odal er en god læringsarena hvor elevene får muligheter, 

møter krav, følges opp og opplever mestring 

 

 Kommuneøkonomi 

 Strategisk mål: Sør-Odal kommune skal ha en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi 

 

Foto: Gunnar Nygård 
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POLITISK STYRING  
Det politiske styringssystemet er organisert på følgende måte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg er de politiske representantene representert i andre mindre styrer, utvalg og komiteer. 

 
KOMMUNESTYRET 

27 medlemmer  

 

Formannskapet 

7 medlemmer 
 

 

Helse- og omsorgsutvalget 
7 medlemmer 

 

Næring og utviklingsutvalget 

7 medlemmer 

 

Kontrollutvalg 

5 medlemmer 
 

 

Forhandlingsutvalg 

3 medlemmer 
 

 

Funksjonshemmendes råd 

7 medlemmer 

 

Forliksrådet 

3 medlemmer 
 

 

Klagenemnd/ 

klageorganer 

 

Oppvekst - og kulturutvalget 

7 medlemmer 

 

Administrasjonsutvalget 

7 medlemmer + 2 tillitsvalgte 

 

Kirkelig fellesråd 

1 medlem 
 

 

Eldres råd 

7 medlemmer 

Administrasjon 

Tjenesteproduksjon 
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Politiske saker 
Antall politiske møter og behandlede saker: 

 
 Kommu

nestyret 

Formanns

kapet 

Planutv

alget 

 

Barne- 

u-råd 

Klage- 

nemnd/ 

4 klage 

organ 

Omsorg 

og  

helse 

Næring 

og miljø 

Oppv. 

og  

kultur 

Antall møter: 

2009 8 20 9 3 12 7 6 6 

2010 7 23 8 3 2 7 5 4 

2011 10 22 10 1 7 6 4 7 

2012 8 16   9 9 6 7 

2013 8 13   4 7 8 7 

Antall saker: 

2009 54 101 17 11 55 14 28 32 

2010 54 124 10 4 3 19 16 16 

2011 59 101 16 3 10 9 13 23 

2012 87 160   18 28 34 32 

2013 80 110   9 20 31 25 

 
I tillegg har det vært møter i kontrollutvalget, eldrerådet, funksjonshemmedes råd og andre 

utvalg. 

 

 
Politiske styrer 
 

KOMMUNESTYRET Medlemmer Kvinner Menn 

Høyre 7 4 3 

Senterpartiet 4 1 4 

Fremskrittspartiet 2 0 2 

Pensjonistpartiet 2 0 2 

Arbeiderpartiet  10 5 5 

Sosialistisk venstreparti 2 1 1 

 

FORMANNSKAPET 2011 - 2015  

Øvrum, Anne Mette Høyre, ordfører 

Hitland, Heidi Senterpartiet, varaordfører 

Rundén, Petter Høyre 

Holmen, Morten  Frp (fristilt) 

Pålerud, Tor Egil Arbeiderpartiet  

Hvithammer, Knut Arbeiderpartiet 

Kristoffersen, Sigrun Sosialistisk venstreparti 

 

 

 
 

KOMMUNESTYRET 2011 - 2015 

Medlemmer Varamedlemmer 

HØYRE 

1  Øvrum, Anne-Mette, ordfører 1 Starheim, Knut Kristian 

2 Rundén, Petter 2 Stang, Thomas 

3 Lund, Berit 3 Pran, Sigvardt 

4 Veflen, Dina Katrine 4 Haukerud, Stina E Fjeld 

5 Jahr, Anders 5 Nordengen, Tom 

6 Holstad, Vidar 6 Bonsak, Bjørn 

7 Ullerlien, Helene 7 Pran, Vesle Mari 

  8 Revholt Hanne Marie 

  9 Aurstad, Line B. Revholt 
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SENTERPARTIET 

1 Hitland Heidi, varaordfører 1 Thoner Bjørg 

2 Aandstad Sverre 2 Jahr Kristin Østbye 

3 Broen Jan Arne 3 Vatne Gunhild Tovseth 

4 Teppen Magne Ingar 4 Larsson Paul 

  5 Sydtangen Per Håkon 

  6 Braaten Vidar 

  7 Aandstad Anders 

    

FREMSKRITTSPARTIET 

1 Holmen, Morten 1 Vik, Reidun Høiby 

2 Ove Teigen 2 Wang, Egil 

  3 Gudmundsen, Ole Thomas 

  4 Holmen, Thomas 

    

    

PENSJONISTPARTIET 

1 Rognhaug, Ragnar 1 Utstumo, Øistein 

2 Bekkevold, Oskar  2 Ruud, Øivind 

  3 Blichfeldt, Åse M. Geisner 

    

    

    

ARBEIDERPARIET 

1 Hvithammer, Knut 1 Hansen, Audun 

2 Pålerud, Tor Egil 2 Spigseth, Geir Arne 

3 Hagen, Bente Lill 3 Brøther, Jane Merete 

4 Spigseth, Berit 4 Persson, Malin 

5 Monsen, Thomas 5 Stensrud, Gunnar Kjell 

6 Øktner, Silje E. Strande 6 Gamborg-Heinåli, Bergljot 

7 Gulbrandsen, Unni 7 Kristoffersen, Jeanette 

8 Bruun, Rolf (Bareksten, Camilla perm til.1.6.14) 8 Gulbrandsen, Asgeir 

9 Snapa, Atle 9 Gulbrandsen, Unni Kristine 

10 Svendsen, Svein Ove 10 Hansen, Rolf 

  11 Kristoffersen, Grete 

    

    

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 

1 Kristoffersen, Sigrun E. 1 Teppen, Tone 

2 Fossmellem, Morten 2 Kristoffersen, Tormod S 

  3 Eriksen, Trond 

  4 Liland, Merethe 

  5 Lindblad, Jorunn S 
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ADMINISTRATIV ORGANISERING   
 

Kommunens administrasjon er organisert etter følgende modell: 
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Styringssystemet  

En kommune er en kompleks organisasjon. For å få de ulike aktivitetene til å henge sammen og 

sikre at alle drar i samme retning, er det nødvendig å ha et godt styringssystem. Utvikling av et 

slikt styringssystem har ikke vært en prioritert oppgave i 2013, men arbeidet med dette fortsetter 

videre i 2014. 
 

Balansert målstyring 
 
Hva er balansert målstyring (BMS)?  

Resultatledelse med balansert målstyring som strategisk styremåte 

Resultatledelse er basert på at politikerne, rådmann, lederne og ansatte har felles fokus på klart 

prioriterte mål. Resultatledelse innebærer samtidig at lederne har stor frihet i forhold til hvordan 

målene nås og resultatkrav oppfylles. Det fokuseres på de faktiske resultater som 

dokumenteres/måles, og at det utarbeides tiltak for hvert mål som følges opp av ledere på alle 

nivåer. 

 

Balansert målstyring er verktøyet eller metoden som anvendes for å kunne praktisere 

resultatledelse på en best mulig måte. For å oppnå de ønskede resultater er det viktig at det er en 

tydelig og god dialog mellom ledere på alle nivåer i forbindelse med målstyringen. 

 

Balansert målstyring handler også om å få mer fokus på hva kommunen får igjen for 

budsjettmidlene, fremfor å fokusere på hva vi mangler. Balansert målstyring er videre et verktøy 

for å drive kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

Kommuneplanen er kommunens strategidokument 

Kommuneplanens samfunnsdel og 

handlingsprogrammet/økonomiplanen er de sentrale styringsdokumentene i en kommune. Bruk 

av balansert målstyring er en metode for å bryte ned de overordnede strategiske målene til 

strategiske delmål og resultatmål i alle deler av virksomheten. Dette gir igjen grunnlag for 

resultatmåling og resultatvurdering. Målstyring gir bedre muligheter for reell styring for politisk 

nivå, samtidig som det også gir administrasjonen bedre styringsmuligheter. 

 

Balansert målstyring måler ulike perspektiver 

Balansert målstyring er et resultatfokusert styringssystem som tar utgangspunkt i flere 

perspektiver enn økonomi. I systemet fokuseres det på: 

 

 Brukeropplevd kvalitet (subjektiv kvalitet)  

 Den tilfredsheten som den enkelte tjenestemottaker opplever 

 

 Standarddefinert kvalitet (objektiv kvalitet) 

 Sentrale, regionale eller lokale myndigheters krav til tjenester 

 

 Prosesskvalitet (måten tjenesten blir utført på) 

Med hvilke virkemidler, form, politiske prioriteringer og omdømme tjenesten blir 

produsert på 

 

Styringskortene er et viktig styringsinstrument for kommunen; her måles resultatene av de 

indikatorene som er valgt.  
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Resultatene måles på tre nivåer: 

 

 Nivå 1: Kommunenivå  

- Samlede resultater for hele kommunen.  

  Styringsdata som det måles/rapporteres på er: 

 Samfunn 

 Økonomi  

 Tjenestekvalitet  

 Organisasjon. 

- Indikatorer kan f. eks være sykefravær, % forbruk av budsjett osv. 

 

 Nivå 2: Rammenivå 

- Samlede resultater fra like tjenester som skole, barnehage osv. 

 

 Nivå 3: Enhetsnivå  

- Styringsdata som finnes på den enkelte enheten 

 

 

Valgte områder for balansert målstyring i Sør-Odal kommune 

Følgende områder er valgt ut som strategiske satsningsområder i kommuneplanperioden 2012-

2024: 

 Befolkningsvekst 

 Oppvekst – skole 

 Økonomistyring 

 

 

 

Kvalitetssystemet 

Sør-Odal har tatt i bruk Kvalitetslosen som kommunens kvalitetssystem og nytter modulene  

Kvalitetsdokumentasjon og Avvikshåndtering og tiltak. 

 

Modulen Kvalitetsdokumentasjon omfatter dokumentasjon av lover, forskrifter, rundskriv, 

retningslinjer, reglement og prosedyrer. 

 

Modulen Avvikshåndtering og tiltak omfatter verktøy for rapportering av uønskede hendelser, 

merknader og personskader. Modulen omfatter også verktøy for varsling. Avvikene rapporteres 

elektronisk og følger organisasjonen i den enkelte avdeling. All avviksrapportering skal føre til 

tiltak for å hindre at uønsket hendelse gjentar seg. 
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Miljø og beredskap  
 

Miljø 
Kommunen skal bidra til å oppfylle nasjonale klimamål, og det innebærer tiltak på mange 

områder som for eksempel klimagasser og global oppvarming, vannkvalitet og generell 

forurensing. 

  

Kommunen har en egen energi- og klimaplan vedtatt i 2010. Planen har en faktadel, og en 

handlingsplan for å nå fastsatte mål for flere konkrete områder. 

  

Sør-Odal kommune er en "Miljøfyrtårn"-kommune, det vil si at bedrifter i kommunen kan 

sertifiseres som miljøfyrtårnbedrifter. 

  

Kommunen er aktiv deltaker i gjennomføringen av EU`s vanndirektiv og vannforskriften. 

Vannforskriften legger opp til en helhetlig forvaltning av alle vannforekomster, og har som 

målsetting at vi skal ha god vannkvalitet. Det er satt mål for kjemisk og økologisk kvalitet i vann, 

og det skal settes i verk tiltak for å nå målene for de vannforekomster som ikke tilfredsstiller 

kravene i vannforskriften. 

  
Beredskap 
Sør-Odal kommune skal være en trygg kommune å oppholde seg i, og skal ha planer som sikrer 

dette på best mulig vis. 

  

Kommunen har oppgaver knyttet til kriser og ulykker, og det er viktig å ha gode planer for 

hvordan dette håndteres. 

  

Kommunen har: 

 Beredskapsplan ved kriser, store ulykker og katastrofer. 

 Flomberedskapsplan. 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 Sikkerhets- og beredskapsplan for vann og avløp. 

 Plan for helsemessig og sosial beredskap. 

Sør- Odal brann- og redningsvesen har i løpet av året ytt bistand ved mange ulykker og uheldige 

hendelser. 

 

Foto: Gunnar Nygård 
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ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE   
 
Personaloversikt – faste årsverk 
 

 Årsverk pr. 31.12.12 Årsverk pr. 31.12.13 

Stab/støtte 20,80 20,80 

Eiendomsforvaltning (FDV og renhold) 25,40 25,40 

Helse- og omsorg 148,90 160,32 

NAV-kommune 7,00 7,00 

Barnehage 45,70 54,00 

Grunnskole/PPT 128,25 135,85 

Barn og helse 10,04 11,80 

Kultur og fritid 11,24 9,42 

Kommunalteknikk og teknisk forvaltning 19,80 20,80 

Næring og miljø 3,00   3,00 

Brann og feiing 4,26 4,26 

Totalt antall faste årsverk 423,76 452,67 

 

Sør-Odal kommune ble pr. 01.10.2013 vertskommune for Odal PPT.  Odal PPT er et 

interkommunalt samarbeid med Nord-Odal kommune og Hedmarks fylkeskommune, og har 7 

årsverk. 

 

 

Personalpolitikk 
Medbestemmelse 

Sør-Odal kommune har vedtatt at det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelser annet hvert 

år.  I 2013 ble undersøkelsen gjennomført på vår/sommeren.  Svarprosenten lå på 71%, noe vi må 

være fornøyd med.  Resultatene fra undersøkelsen viser at kommunen skårer høyere enn man 

gjorde ved forrige undersøkelse i 2011.  Som vi ser av tabellen nedenfor, skårer Sør-Odal 

kommune bedre på alle dimensjoner, og resultatene er også stort sett bedre enn 

landsgjennomsnittet.   

 

Resultatet av undersøkelsen danner grunnlaget for målsettinger ute i den enkelte enhet.   
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Tillitsvalgte 

Hovedformålet med Hovedavtalen er å ha et godt samarbeidsklima mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker, basert på tillitt og gjensidig forståelse. Det er viktig med gode og åpne prosesser 

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 kvartalsvise informasjonsmøter mellom arbeidsgiver og 

arbeidstakerorganisasjonene, i tillegg til forhandlings- og drøftingsmøter etter Hovedavtalen og 

Hovedtariffavtalen.  

 

Det er en innarbeidet prosedyre at enhetslederne gjennomfører jevnlige møter med 

plasstillitsvalgte. 
 

 

Rekruttering 

Kommunen har ikke hatt store problemer med å rekruttere til fagstillinger som sykepleiere eller 

førskolelærere, men ser at det er litt mer utfordrende å rekruttere godkjente lærere. Det har vært 

rimelig god tilgang på fagarbeidere, og det finnes et potensial hos deltidsansatte som ønsker fulle 

stillinger. De siste årene har det vært en utfordring å besette høyere lederstillinger. Det har blitt 

vanskeligere å rekruttere personer i nøkkelstillinger, da konkurransen med nabokommuner er 

stor.   

 

 

Sykefravær 
 

Legemeldt fravær 
 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gj.snitt hele året 

2009 8,1 6,6 4,3 6,8 6,4 

2010 6,3 5,0 4,6 8,4 6,1 

2011 8,9 7,1 5,0 6,5 6,5 

2012 7,6 6,3 5,4 8,3 6,4 

2013 7,4 7,6 5,1 6,9 6,4 

 

Som vi ser av tabellen ovenfor, har det legemeldte sykefraværet vært rimelig stabilt i perioden.  

Sammenlignet med andre Glåmdalskommuner i 2013, ligger Sør-Odal kommune lavt totalt sett.   

 

Hva som er årsaken til det relativt lave sykefraværet er sammensatt, men kommunen har i denne 

perioden hatt stort fokus på sykeoppfølging. Alle lederne har hatt opplæring fra NAV 

Arbeidslivssenter på hvordan de skal følge opp sine ansatte, ha fokus på tidlig dialog, være 

bevisst og fokusert på forebygging. I tillegg har det tidligere vært gjennomført prosjekter i 

samarbeid med NAV, innenfor helse/omsorg  og barnehagene hvor man søker å finne gode og 

effektive rutiner/prosedyrer for å gjøre oppfølgingsarbeidet mer systematisk og bra.  
 

Egenmeldt sykefravær 
 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gj.snitt hele året 

2009 1,7 0,8 0,8 1,2 1,1 

2010 1,4 0,9 0,9 1,2 1,0 

2011 1,4 0,8 0,6 1,2 1,0 

2012 1,5 0,8 0,7 1,3 1,1 

2013 1,7 0,9 0,7 1,2 1,1 

 

Som tabellen på egenmeldt sykefravær viser, har fraværet vært svært stabilt i perioden. Det er 

små endringer fra år til år, og det er ikke store variasjonene fra rammeområde til rammeområde. 

Skal man trekke ut noe spesielt, ser vi at barnehage har et relativt høyt egenmeldt fravær. En 

årsak til det kan være at de ansatte bruker egenmeldinger mer aktivt slik at man unngår 

sykemelding.   
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Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Det er avholdt 6 AMU-møter.     

 

Administrasjonen har ikke mottatt noen handlingsplaner fra enhetene innen fristen, og har derfor 

heller ikke tildelt midler til HMS-tiltak ute i virksomhetene. 

 

Vernearbeidet har gått som normalt ute i virksomhetene. Vernerunder er gjennomført som 

planlagt. Det er ikke mottatt noen meldinger om store avvik.  Det ble på slutten av 2013 opprettet 

en arbeidsgruppe som består av NAV Arbeidslivssenter, Glåmdal HMS Tjenester, tillitsvalgte, 

hovedverneombud og organisasjonsenheten som skal gå igjennom hele HMS systemet, med 

prosedyrer, retningslinjer osv.  Målet er å få et system som er godt innarbeidet i hele 

organisasjonen. 

 

 

Arbeidsgiver- og seniorpolitikk 
Lønnspolitikk 

Tariffoppgjøret for 2013 var et mellomoppgjør, og oppgjøret for kap.4 ble det gitt et generelt 

tillegg på 0,75 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.april 2013, dog minst kr 3.100,-.  Total ramme 

for kap. 4 i 2013 er 3,54 % inkl. overheng fra 2012, lønnsglidning og generelt tillegg.  Det ble ikke 

gjennomført lokale lønnsforhandlinger i kap. 4.   

 

I kap. 5 og kap. 3 gjennomføres kun lokale forhandlinger. Forhandlingene ble gjennomført uten 

brudd.  I kap. 3 ble det gitt gjennomsnittlig en økning på 3,4 %, mens det i kap. 5 ble gitt ett 

tillegg på 4,0 %.   

 
I følge foreløpige beregninger fra Teknisk beregningsutvalg, har gjennomsnittlig lønnsvekst i 

offentlig sektor for perioden 2012 til 2013 vært på 3,7 %. 

 
Seniortiltak 

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 24 ansatte som har tatt ut seniortiltak. 15 har tatt ut økt fritid, og 9 har tatt 

mer lønn. 
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Kommunebarometeret – enhetskostnader   
 

 
 
Hva forteller tallene? 
Indikatorene er hentet fra Kommunal Rapport sitt Kommunebarometer 2014 og viser om 

kommunen er dyr eller rimelig i forhold til sammenliknbare kommuner. I denne sektoren er billig 

= høy karakter. I årets barometer er målingen lagt helt om. Hver kommune vurderes nå mot 

medianen i egen kommunegruppe. Har kommunen en verdi på 120, betyr det at enhetskostnaden 

er 20 prosent høyere enn mediankommunen. Er kommunens verdi 80, er kostnaden 20 prosent 

lavere. 

 

Kommunal Rapport kommenterer kommunens enhetskostnader slik: 

Hjemmetjenesten i Sør-Odal er svær rimelig, enten vi ser på kostnad per bruker eller kostnad per 

leverte time bistand i hjemmet. En sykehjemsplass ligger 13 prosent under normalen i 

kommunegruppa – men kostnaden økte mer enn i de andre kommunene i fjor. Det kan være en 

tilfeldig variasjon, men det er litt urovekkende at kostnadsveksten også var større enn ellers i 

kommunegruppa for grunnskoleundervisning, barnevern og barnehage. 

 

Administrasjon er en vanskelig post å sammenlikne mellom kommunene. Forskjell i 

regnskapsføring kan spille en vesentlig rolle. I utgangspunktet må det være bra å kostnadsføre så 

mye som mulig ute på tjenestestedene – for det er først da den reelle kostnaden ved tilbudet 

framkommer. Nasjonalt ser vi at pengebruken på administrasjon går kraftig ned, ikke minst fordi 

Oslo nå fører mye større andel av sine kostnader ute på tjenestene i stedet. Målt mot egen 

kommunegruppe ligger Sør-Odal 7 prosent over normalen, noe som utgjør knapt 200 kroner per 

innbygger. 
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Rammeområdene  
 

Den kommunale tjenesteproduksjonen i Sør-Odal kommune er delt inn i 3 tjenesteområder, samt 

en stab og støttefunksjon underlagt rådmannen. Hvert tjenesteområde har en 

administrasjonsenhet, og er videre inndelt i rammeområder som igjen er inndelt i enheter.  

 

Under følger en samlet oversikt:   

 
 

Tjenesteområde 
 

 

Rammeområde 
 

Enhet 

Oppvekst og kultur 
 

 5 rammeområder 

 16 enheter 

Administrasjon oppvekst 

og kultur 

 

Barnehage Disenå barnehage 

Korsmo barnehage 

Sander barnehage 

Tronbøl barnehage (inkl. 

Tronbølgrinda) 

Skole 

 

Disenå skole og SFO 

Korsmo skole og SFO 

Sander skole og SFO 

Slåstad skole og SFO 

Ullern skole og SFO 

Sør-Odal ungdomsskole 

Odal PPT 

Barn og helse Barneverntjenesten 

Helsestasjon 

Kultur Bibliotek 

Allmenn kultur 

Kulturskolen 

Helse og omsorg 
 

 Administrasjon helse og 

omsorg 

 2 rammeområder 

 4 enheter 

Helse og omsorg Hjemmebasert omsorg 
Rehabilitering og bistand  
SOAS 

NAV 

 

NAV kommune 

Teknikk og næring 
 

 Administrasjon teknikk 

og næring 

 4 rammeområder 

 5 enheter 

 
 

Brann og feievesen 

 

Brann og feievesen 

Eiendomsforvaltning FDV 

Renhold 

Næring og miljø 

 

Næring og miljø 

Teknisk enhet 

 

Teknisk enhet 

Rådmannen 
 

 Administrasjon stab og 

støtte 

 3 rammeområder 

 4 enheter 

 

Stab og støttefunksjoner Organisasjon 

Økonomi 

 

Politisk styring Politisk styring 

Finans Finans 
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OPPVEKST OG KULTUR   

Kommunalsjef Olaug Jeksrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeområde barnehage 
 

Tjenester og oppgaver 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, 

og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene.  
 

 

Mål 2013 

 

 

Måloppnåelse 

Tjenesten har god dekningsgrad 

 

 

 

Kommunen yter tjenesten i henhold til lovverket 

 

Brukerne er tilfredse med barnehagen 

Alle som hadde rett på og ønsket plass i 2013 fikk 

plass, men ikke nødvendigvis i den barnehagen de 

helst ønsket. 

 

Full barnehagedekning i henhold til lovteksten. 

 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse våren 

2012.  Svarprosent 31 %.  Totalscore snitt 5,1 

(nasjonalt 5,0). Ny undersøkelse foretas våren 2014.   

 

 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

 

Gjennomføring 

Ingen spesifikke vedtak for rammeområdet.  

 

 

Tjenestene – nøkkelinformasjon 
Sør-Odal kommune har 4 kommunale barnehager og 4 ikke-kommunale foreldredrevne 

barnehager.  I 2013 var antall barn i de kommunale barnehagene 222 og i de ikke-kommunale 

132, henholdsvis 13 og 4 barn mer enn året før.  Denne årsmeldingen omfatter kun de kommunale 

barnehagetjenestene. 
 

 

Tjenestekvalitet 
Resultatene fra brukerundersøkelsen gjennomført juni 2012 viser at brukerne er godt fornøyd 

med barnehagen. Totalscore er 5,1, litt høyere enn nasjonalt.  Det scores høyest på dimensjonene 

tilgjengelighet, respektfull behandling og trivsel (5,6 - 5,2), noe lavere på fysisk miljø (4,9) og 

lavest på brukermedvirkning og informasjon (4,7 – 4,6).  På en skala fra 1 til 6 vil middelscore 

være 3,5, altså har vi oppnådd høye score for alle dimensjonene.  Imidlertid kunne svarprosenten 

gjerne vært høyere.  Dette legges det vekt på ved ny undersøkelse 2014. 
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Brukertilpasning, brukermedvirkning, brukerdialog 
Alle barnehagene har aktive foreldreutvalg og samarbeidsutvalg.   

Åpningstiden er forsøkt tilpasset behovene i en pendlerkommune, 6.45 – 17.00.  Maksimaltid for 

hvert barn er ikke innført, noe som medfører at personalets arbeidstid strekkes for å dekke 

åpningstidene uten å definere belegg og behov.  I praksis fører dette til en noe svakere 

voksentetthet totalt enn normen som er en voksen per seks barn. 

 

Organisasjon 

 
Årsverk 2013 2012 2011 

Antall årsverk 54,0 45,7 54,4 

 

Årsverksøkningen skyldes to faktorer.   

- Sør-Odal kommune har økt antall plasser i Tronbøl barnehage og Korsmo barnehage. 

- Konsekvens av presiseringen av norm for pedagogbemanning (bhg.loven §1)i brev fra 

kunnskapsdepartementet til Utdanningsforbundet datert 12.12.11.  Antall barn er styrende 

for pedagogbemanning, i motsetning til tidligere tolkning der prosent belegg har vært 

utgangspunktet. 

 

HMS 
Innebærer i hovedsak oppfølging i henhold til disse føringene: 

 Barnehageloven 

 Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager 

 Arbeidsmiljøloven 

 Årlige vernerunder  

 HMS-plan  

 
 

Barnehager  

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 2011 

Lønn og sosiale utgifter 28 027 27 520 30 060 29 574 

Andre driftsutgifter 19 789 19 532 27 202 25 911 

Brukerbetalinger/Gebyrer -5 427 -5 490 -5 348 - 5 812 

Refusjonsinntekter -2 642 -1 847 -4 620 - 6 645 

Netto 39 747 39 715 47 294 43 028 

 
Avvik i barnehage: 

Budsjett og regnskap stemmer over ens uten avvik. 

 

KOSTRA-indikatorer 

 

Produktivitet / enhetskost barnehage 

Sør-

Odal 

2011 

Sør-

Odal 

2012 

Sør-

Odal 

2013 

Kostra 

gruppe 

7 

Hed- 

mark 

Landet 

ekskl. 

Oslo 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 

barnehager  

pr korrigert oppholdstime.  Enhet : kr 51  49 51 52 

 

 

55 54 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i 

 kommunale barnehager.  Enhet :  Timer 12 369 14 106 12 638 11 789 

 

11 010 11 407 

Dekningsgrad       

Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 

 innbyggere 1-2 år.  Enhet :  Prosent 77,7 82,4 74,8 79,8 

 

81,6 80,8 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 

Innbyggere 3-5 år.  Enhet :  Prosent 99,1 

 

99,1 

 

99,2 

 

96,0 

 

97,5 

 

97,1 

 

Sør-Odal kommune synes å være svært effektiv i forhold til oppholdstimer per årsverk.  Dette 

skyldes at vi har lang åpningstid, men ikke regulert makstid for det enkelte barn.  Arbeidstiden 
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for personalet blir strukket ut over hele åpningstiden uten at behovet er definert. I praksis gir 

dette noe dårligere voksentetthet enn normen på seks barn per voksen. 

 

Kommunen har full barnehagedekning etter lovens definisjon og høy andel barn i barnehage.  

Samordnet opptak gjennomføres både ved hovedopptak og ved supplerende opptak.  Tallene 

over for dekningsgrad gjelder samlet for kommunale og ikke-kommunale barnehager.  

Endringene av andel barn 1 – 2 år med barnehageplass skyldes antakelig endringene i 

kontantstøtteordningen.  Vi vil ha kapasitet til å ta imot flere av barna med rett til plass som nå ikke 

er i barnehagen om det blir ønske om det.  

 

Lokalsamfunn 
Barnehagene samarbeider med lokale bedrifter og organisasjoner.  
 

Viktige hendelser i 2013 
Kommunen er med i et prosjekt initiert av Fylkesmannen i Hedmark - Tverrfaglig samarbeid for 

risikoutsatte barn og unge.  Dette er vedtatt videreført etter at prosjektperioden går ut i 2014. 

 

Videreutvikling av kompetanse- og rådgivende team (KORT) som ivaretar og veileder barn/unge 

og deres familier som trenger bistand fra en eller flere enheter gjennom et koordinert tverrfaglig 

samarbeid. Gi rett hjelp til rett tid i et lavterskeltilbud.  

 

Vedtatt Plan for tilsyn i barnehagene, i samarbeid med Nord-Odal kommune. 

 

Prosjektmidler fra Fylkesmannen til språkutviklingsprosjekt i barnehagene, i samarbeid med 

Nord-Odal kommune og Odal PPT. 
 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
Tilsyn etter barnehageloven fra Fylkesmannen: Kommunen som barnehagemyndighet.   

- Kommunens ansvar jf. bhg.l. §8.  

- Kommunens håndtering av regelverket om styrer og pedagogbemanning jf. bhg.i. §§ 17 og 18. 
 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
 Utvikle budsjettmodell som tar opp i seg demografiske endringer i økonomiperioden. 

 KORT – videreføring av det tverrfaglige arbeidet etter prosjektperiodens utløp. 

 Gjennomføre tilsyn i alle barnehager  

 Dokumentasjon og vurdering som pedagogisk satsingsområde 

 Kartlegging av barn, vurdering av praksis og ønsket utvikling. 

 Fullføre språkutviklingsprosjektet og sikre videre arbeid i den enkelte barnehage. 
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Rammeområde grunnskole  
 

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet grunnskole omfatter grunnskolen, pedagogisk –psykologisk tjeneste og 

voksenopplæring. Voksenopplæring og pedagogisk-psykologisk tjeneste er interkommunale.  

Den interkommunale PP-tjenesten er Sør Odal vertskommune for, mens Kongsvinger er 

vertskommune for voksenopplæringen. 

 
§1-1 Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og 

gi elevane historisk og kulturell innsikt og forankring.  

 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og 

solidaritet. 

 

Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne 

delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utvikle skaparglede og engasjement. 

 
 

Mål 2013 

 

  

Måloppnåelse 

Skolen i Sør-Odal skal gi elevene 

et godt læringsutbytte ved å gi alle 

elever et opplæringstilbud som er 

tilpasset deres evner og 

forutsetninger. 

Andel elever på laveste nivå på 

nasjonale prøver 5. trinn skal ligge 

under 18 % i engelsk, 23 % i lesing og 

25 % i regning 

Engelsk:  

20,5 % 

Lesing:  

30,1 % 

Regning: 

33,8 % 

Grunnskolepoeng for Sør-Odal 

kommune skal ligge over 40  

39,7 poeng 

Indikator for opplevelse av mestring 

skal ligge over 4,0 i elevundersøkelsen  

Disse indikatorene er hentet 

fra Elevundersøkelsen.  

Utdanningsdirektoratet har 

revidert Elevundersøkelsen 

for å gjøre den mer valid og 

representativ. Det betyr at 

spørsmålene bak hver 

kategori er vesentlig endret, 

de summariske kategoriene 

er også endret.  Tallmaterialet 

er heller ikke ferdig 

bearbeidet og presentert fra 

Udir.  Å rapportere på de 

vedtatte indikatorene med 

målsettinger lar seg derfor 

ikke gjøre i år.   

Indikator for opplevelse av faglig 

veiledning skal ligge over 3,7 for 

barnetrinnet og 3,1 for ungdomstrinnet i 

elevundersøkelsen 

Skolen i Sør-Odal skal gi elevene 

et godt sosialt fellesskap. 

Indikator for elever som svarer at de 

mobbes på skolen skal være lavere enn 

1,5 i elevundersøkelsen både på 

barnetrinnet og ungdomstrinnet. 

Indikator for trivsel med lærerne skal 

ligge over 4,0 i elevundersøkelsen både 

på barnetrinnet og ungdomstrinnet 

Skolen i Sør-Odal skal styrke 

læringskjeden ved gode 

overganger fra barnehage til og 

med videregående skole. 

Andel med direkte overgang til 

videregående skole skal være 100 % 

96,9 % 

Skolen i Sør-Odal skal ha en 

tydelig ledelse 

100 % gjennomførte 

medarbeidersamtaler 

86,8 % 

Sykefraværet skal være < 5,7 % 6,8 % 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2012/2013 utdyper resultatene nærmere. 
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Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

 

Gjennomføring 

Prosjekt Utvikling av skolen i Sør-Odal fram mot 2020 Ferdig våren 2014 

Tilpasset opplæring, ett lærerårsverk fordelt på barneskolene Gjennomført 

 
 

Tjenestene – nøkkelinformasjon  
 

Elevtall 

pr.  

skole 

Sør-Odal 

ungd.skole 

Disenå Korsmo Sander Slåstad  Ullern Sum 

2011 296 77 232 171 95 70 941 

2012 317 76 211 166 89 60 919 

2013 321 75 198 146 79 52 871 

 

 
Elevundersøkelsen, 

7.trinn. 

Indikator og nøkkeltall 

 

Sør-Odal kommune 

 

Hedmark fylke 

 

Nasjonalt 

Sosial trivsel Disse indikatorene er hentet fra Elevundersøkelsen.  Utdanningsdirektoratet har 

revidert Elevundersøkelsen for å gjøre den mer valid og representativ. Det betyr at 

spørsmålene bak hver kategori er vesentlig endret, de summariske kategoriene er 

også endret.  Tallmaterialet er heller ikke ferdig bearbeidet og presentert fra Udir.  

Å rapportere på kategoriserte indikatorer og nøkkeltall lar seg derfor ikke gjøre i 

år.   

Trivsel med lærerne 

Mestring 

Elevdemokrati 

Fysisk læringsmiljø 

Mobbing på skolen 

Motivasjon 

Faglig veiledning 

 
 

Grunnskolepoeng 

Sør-Odal ungdomsskole Hedmark fylke Nasjonalt 

39,7 39,2 40,0 

 

 
Andel elever - direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 

 

Sør-Odal kommune 

 

Hedmark fylke 

 

Nasjonalt 

96,9 x 97,8    

 

I en kommune på Sør-Odals størrelse, vil tallmaterialet svinge noe grunnet varierende og relativt 

små årskull.   
 

 

Tjenestekvalitet 
 Skolen arbeider aktivt for å øke læringstrykket med fokus på klasseledelse og vurdering for 

læring. 

 Tilpasset opplæring løftes som prinsipp med mål å erstatte unødvendig spesialundervisning. 

 Systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene. 

 Systematisk arbeid med skolemiljøet – opplæringsloven kap.9a.  

 Årlig dialogmøte mellom den enkelte skole og administrativ skoleeier, hvor skolens 

kjernevirksomhet og resultater drøftes. 
 
 

Brukertilpasning, brukermedvirkning, brukerdialog 
Alle skolene har elevråd, foreldreråd med arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg/ 

skolemiljøutvalg.  Disse organene fungerte i all hovedsak aktivitet på alle skolene.  Det har også 

vært møter i det kommunale FAU. 

 

http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=30598427-0ff5-4285-92d9-5c44d894c018#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=d4092703-a343-42bf-b453-72f1a11d2531#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=572a1b79-3c95-46c7-a258-2a6fd573f26e#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=5adede2d-749a-4fed-ac45-52c39aff75af#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=10e55f9f-a438-409e-9f75-c23b5adca7e8#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=d39deecb-e29b-488d-a967-8f1e7eab7bde#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=dfbc498e-6d12-4668-b1dd-193ff9ebbfff#rapport
http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?rapportid=9188a2c7-2a07-4eb2-88c0-1446b510fcc4&enhetsid=975289648&vurderingsomrade=05445219-8470-42ba-a0ec-52909144ddaf&underomrade=0f90ba96-d241-4946-979b-12fc7eae91d3&skoletype=0&sammenstilling=4&trinn=7&periode=2010-2011&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=0&artikkelvisning=False&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport
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Det årlige dialogmøtet mellom administrativ skoleeier og den enkelte skole har på alle skolene 

invitert FAU- og SU-representanter til en egen del av møtet.  Hvilke funksjoner som møtte varierte 

fra skole til skole. 

 

 
Organisasjon 
 
 

 

 

2013 

 

2012 

 

 

2011 

  

135,85 

 

128,25 

Lærer Assistent 

Årsverk 90,67 39,74 

 

Økningen i antall årsverk skyldes i all hovedsak Odal PPT.  Fra 1.10.13 er Sør-Odal vertskommune 

for PP-tjenesten for begge Odals-kommunene og Hedmark fylkeskommune sine videregående 

skoler i Glåmdalsregionen.  Dette utgjør 6,8 årsverk. 

 

 

HMS 
Innebærer i hovedsak oppfølging i henhold til disse føringene: 

 Opplæringsloven §9A / System for kvalitetsvurdering §13-10 

 Arbeidsmiljøloven 

 Forskrift om miljøretta helsevern i skoler og barnehager 

 Årlige vernerunder 

 Elevundersøkelser 

 Systematiske utviklingssamtaler  

 HMS-plan  

 Skolemiljøplan 

 

 

Økonomi 
 

 

 

   

Tilbakeblikk 

 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 78 252 76 413 73 853 72 928 

Andre driftsutgifter 9 952 8 898 8 912 9 170 

Brukerbetalinger/Gebyrer -4 424 -4 472 -4 082 - 4 215 

Refusjonsinntekter -8 526 -6 080 -6 974 - 6 397 

Netto 75 254 74 759 71 709 71 486 

 

Avvik i grunnskole:  

1 mill. kroner ble bevilget skole og barnehage ved disponeringen av overskuddet for 2012.  Dette 

ble ført inn i ansvar 610 Administrasjon oppvekst og kultur, som nå er eget rammeområde, og 

framkommer som et regnskapsoverskudd der.  Etter hvert som skoler og barnehager gjorde sine 

innkjøp ble utgiften ført på riktig ansvar, i all hovedsak innenfor rammeområde grunnskole.  

Manglende budsjettjustering fører altså til at Andre driftsutgifter overstiger budsjetterte midler 

med ca. 1 mill. i regnskapet for området. 
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KOSTRA-indikatorer 
 

 

 

Sør-

Odal 

2011 

Sør-

Odal 

2012 

Sør-

Odal 

2013 

Kostra 

gruppe 

7 

Hed-

mark 

Landet 

ekskl. 

Oslo 

Korr. brutto driftsutgifter til gr.skolesektor, per elev 101 895 

 

103 062 

 

112 558 

 

100 890 

 

112 565 

 

108 318 

Netto driftsutgifter til skolelokaler, per innb. 6-15 år 17 103 16 049 16 469 14 957 15 609 16 349 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev 1 745 1 515 2 631 1 282 1 596 1 381 

Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev 116 271 925 741 768 842 

Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innb. 6-15 år 3 626 3 955 3 891 2 328 3 377 1 974 

Netto driftsutgifter til sfo, per innb. 6-9 år 6 612 8 686 10 423 2 975 3 539 3 502 

 

 

Sør-Odal kommune har like driftsutgifter totalt per skoleelev som Hedmark fylke.   

 

Driftsutgifter til undervisningsmateriell og til inventar og utstyr kan ses under ett. I vår tid er det 

ikke klare skiller, mye er både utstyr og undervisningsmateriell, som for eksempel SMART-board 

og iPad.  Sør-Odal kommune ligger nå høyere på disse indikatorene enn tidligere år.  I 2013 ble 

det kjøpt inn inventar, utstyr og undervisningsmateriell for nærmere en million kroner mer enn 

budsjettert etter disponering av kommunens overskudd fra 2012. 

 

Utgiftene til skoleskyss ligger fortsatt relativt høyt, dette til tross for at vi har en desentralisert 

skolestruktur. 

 

SFO-utgift per innbygger i den angjeldende aldersgruppa er svært høy sammenlignet med andre 

kommuner.  Vi ser også en utvikling hvor utgiften øker. Vi har små ordninger og høye 

lønnsutgifter. Utgifter til bygg er ikke en del av denne indikatoren. Vi har brukt tid i 2013 for å 

analysere hvorfor Sør-Odal har en så annerledes utgift enn sammenlignbare kommuner.  Noe 

skyldes at vedtatt bemanningsnorm ikke er gjennomført over alt.  Dette er korrigert og vil få effekt 

fra 2014.   

 

En annen tungtveiende faktor er antakelig utgiften til barn med spesielle behov.  For tiden har vi 

uvanlig mange barn med til dels krevende diagnoser som benytter seg av sfo-tilbud.  I 

barnekullene i førskolealder er det ikke samme andel, derfor vil bildet endre seg igjen over tid.  

Vi ser på hvordan dette skal isoleres i budsjett og regnskap, slik at vi får et riktig bilde av utgifter 

til ordinær drift og til barn med spesielle behov.  

 

Utgiftene til skolelokaler er noe reduserte siden 2011, men ligger fortsatt høyt. Dette har sin 

forklaring i mange bygg. 

 

Lokalsamfunn 
Skolen samarbeider med lokale bedrifter og organisasjoner. Ungdomsskolen har 

partnerskapsavtale med bedrifter i distriktet. 
 

 

Viktige hendelser i 2013 
Opprettelsen av Odal PPT. 

 

Bedret antall grunnskolepoeng. 

 

Videreutvikling av kompetanse- og rådgivende team (KORT) som ivaretar og veileder barn/unge 

og deres familier som trenger bistand fra en eller flere enheter gjennom et koordinert tverrfaglig 

samarbeid. Gi rett hjelp til rett tid i et lavterskeltilbud.  
 

 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
Tilsyn med vedtak om fritak for sidemål til grunnskoleeksamen i 2013. 
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Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
 Utvikle tilpasset opplæring systemisk, erstatte unødvendig spesialundervisning. 

 Videreføring av Vurdering for læring etter at Utdanningsdirektoratets nasjonale prosjekt 

er avsluttet. 

 Planmessig kompetansebygging, fra intern kursing til statlig videreutdanning. 

 Systematisere arbeidet med grunnleggende ferdigheter. 

 Videreføre i-Pad-satsingen. 

 KORT – videreføring av det tverrfaglige arbeidet etter prosjektperiodens utløp. 

 ”Utvikling av skolen i Sør-Odal fram mot 2020” – ferdigstilling av en langsiktig plan som 

skal inneholde tema bygging av ny ungdomsskole, etablering av en moderne og 

fremtidsrettet skolestruktur og faglig ambisjonsnivå. 

 Utvikle samarbeid på tvers av tjenesteområdene med hensyn til barn med sammensatte 

og spesielle tjenestebehov, både faglig og økonomisk. 
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Rammeområde barn og helse 

 

Tjenester og oppgaver 
Barnevern 

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 

oppvekstvilkår. 

 Barnevernstjenesten skal gå gjennom innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal 

følges opp med undersøkelser. 

 Dersom det er rimelig grunn til å tro at det er forhold som kan gi grunnlag for tiltak, skal 

barneverntjenesten snarest undersøke forholdene. 

 Bidra til å gi det enkelte barnet gode levekår og mulighet til utvikling ved råd, veiledning 

og hjelpetiltak 

 Evaluere hjelpetiltakene, for å kunne vurdere om det er behov for 

omsorgstiltak/atferdstiltak. 

 Fosterhjemsarbeid 

 Ettervernarbeid 

 Utrede adopsjon 

 Tverrfaglig arbeid, spesielt gjennom Kompetanse- og Rådgivende Team (KORT) 

 
Helsestasjon  

Helsestasjon skal gi et helhetlig tilbud i kommunen for å fremme fysisk, psykisk og sosiale helse, 

samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjon når nær 100 % av befolkningen 0 – 20 år 

Tjenesteområder: 

 Helsestasjon 0- 5 år 

 Skolehelsetjenesten 6-20 år 

 Helsestasjon for ungdom 13 – 21 år 

 Svangerskapsomsorg/jordmortjeneste 

 Smittevern og reisevaksinasjon 

 Skal være et lavterskel helsetilbud rettet mot barn og unge 

 Tverrfaglig arbeid, spesielt gjennom Kompetanse- og Rådgivende Team (KORT) 
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Mål 
 

Mål 2013 

 

 

Måloppnåelse 

Barnevern: 

 Opprettholde en trygg enhet å arbeide i, 

med godt arbeidsmiljø,  der oversikt og 

forutsigbarhet gir en ramme å arbeide i, 

som gjør at de ansatte klarer å tilby et godt 

barnevernfaglig arbeid til de barn i 

kommunen som trenger det. 

 Enheten skal opprettholde gode rutiner ift 

tidsfrister, og sørge for at enheten driver 

forsvarlig og lovlig. 

 Endre fokuset fra ”brannslukking” til 

forebyggende arbeid, ved å intensivere 

arbeidet med å skape tillit hos 

samarbeidspartnere og blant de som bor i 

kommunen. 

 
Helsestasjonen: 

 Helsestasjon skal ha et inkluderende 

arbeidsmiljø med engasjement og høy 

faglig kompetanse 

 Tidlig innsats i forhold til utsatte barn og 

unge 

 Lett tilgjengelig tjeneste tilpasset brukernes 

behov 

 

 

 Meget lavt sykefravær, 0,8  %, stabil stab 

med lite gjennomtrekk.  

 Meget gode resultater på 

medarbeiderundersøkelsen 

 Ingen klagesaker til Fylkesmannen 

 Ingen fristoverskridelser, og fullt 

oppdaterte rutiner i alle deler av driften 

 Økt fokus på tverrfaglig samarbeid 

gjennom Kompetanse og Rådgivende Team 

(KORT). 

 

 

 

 

 

 

 Meget gode resultater på 

medarbeiderundersøkelsen, score på over 

5 i snitt. 

 Hjemmebesøk innen 14 d etter fødsel hos 

92 % 

 EPDS, oppfølgning av psykisk helse hos 

mødre på helsestasjon 

 PIS-grupper, for barn med to hjem 

 Deltaker og ansvar for gjennomføring av 

arbeidet i KORT 

 Deltar på foreldremøter 

 Åpen dør ute på alle skoler og helsestasjon 

for ungdom 

 
 

Budsjettvedtak 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

 

Gjennomføring 

Barnevern: Ungdommens Hus, driftsendring 

 

 

 

Helsestasjon: 50 % stilling til psykososialt team 

 

Ungdommens Hus er fra 2013 et forebyggende tiltak 

for kommunens barn og unge, organisert under 

barneverntjenesten. 

 

Teamet er igangsatt, og vært funksjonelt siden 

september 2013. Psykososialt team er kommunens 

lavterskeltilbud i forhold til  barn og unges psykiske 

helse. Det er utarbeidet informasjonsbrosjyre til 

ansatte i kommunen og innbyggerne. 
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Tjenestene – nøkkelinformasjon 

 
 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

Barnevern    

 Meldinger 99 59 74 

 Undersøkelser 95 66 76 

 Barn i hjelpetiltak 145 124 100 

 Barn under omsorg 17 17 11 

 Barn plassert  4 9 6 

 Ungdom i ettervern 1 0 6 

 Adopsjonssaker 0 1 1 

 Antall saker per saksbehandler i snitt 26 21 21 

    

Helsestasjon    

 Fødsler 76 83 74 

 Konsultasjoner utover ordinært 

helsestasjonsprogram 

76 73 64 

 Ekstra oppfølgning psykisk helse svangerskap 

og barseltid (av mødre) 

23 % 24 % 22 % 

 Familier, barn og ungdom med sammensatte 

behov for oppfølgning i skolehelsetjenesten 

79 76 67 

 Saker psykososialt team (fra sept. 2013) 10   

 Konsultasjoner helsestasjon for ungdom 150 190 220 

 Smittevern/reisevaksinasjon 140 150 115 

 
Barnevern  

Antallet barn som barneverntjenesten arbeider med vil til enhver tid variere, men saksmengden 

var økende fra tidligere år til 2013. Tilnærmet all ungdom som går ut av omsorg ved fylte 18 år, 

ønsker å bli fulgt opp med ettervernstiltak.  

 

Anbefalte antall saker per saksbehandler er 12-15, for å kunne gi en god nok oppfølging.  

Barnevernet har tilsyn med 25 fosterbarn som er plassert i Sør-Odal fra barneverntjenesten i 

andre kommune. De barna er ikke med på statistikken. 

 
Helsestasjon  

Helsestasjon har en stadig økende arbeidsmengde i forhold til sammensatte saker og 

psykososiale utfordringer utover det generelt forebyggende arbeidet som skal gjøres.  

 

 

Brukertilpasning, brukermedvirkning, brukerdialog 
Barnevern  

Barneverntjenesten samarbeider med foreldre og barn i undersøkelsessaker og når det skal 

utarbeides tiltaksplan i samsvar med barnevernloven. Tiltaksplaner skal evalueres jevnlig, og det 

er noe både foreldre og barn er med på. Det legger grunnlaget for bygging av relasjoner og tillit. 

Barneverntjenesten samtaler med alle barn i skolealder i undersøkelsen, og benytter også eget 

kommunikasjonsverktøy for samtaler med barn på PC.  

 

Vi ser at ungdom som går ut av omsorg ber om ettervern, som er et frivillig hjelpetiltak. 

Barneverntjenesten utarbeider sammen med barnet/foreldrene Individuell Plan dersom det er 

behov for det.  

 

Barneverntjenesten er lovpålagt å samarbeide med foreldre til barn som er under omsorg, og 

tilbyr jevnlige oppfølgingssamtaler.  

 
Helsestasjon  

Helsestasjon tilstreber å være lett tilgjengelig ute på skoler, med fast kontortid og åpen dør, har 

egen helsestasjon for ungdom uten timebestilling, samt raske timeavtaler på helsestasjon og hos 

jordmor. Er fleksible på tilgjengelighet og foretar hjemmebesøk etter ønske.  
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Organisasjon 

 
Barnevern 

 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

Antall årsverk 6,5 5,5 5 

Kommentarer: 

Det ble søkt om øremerkede midler fra Fylkesmannen til stillinger, og vi fikk til 1,5 årsverk. De 6,5 

årsverkene er fordelt på 1 leder, 1 merkantil og 3,5 saksbehandlere. Leder har også 

saksbehandleroppgaver. 

 
Helsestasjon 

 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

Antall årsverk 5,24 4,54 4,54 

Kommentarer:  

Øking med 0,5 årsverk etter kommunestyrevedtak. 

Fylkeskommunen kjøper 0,2 årsverk helsesøster på Skarnes videregående skole. 

 

 

HMS 
Barnevern og helsestasjon 

 Enhetene har et fullverdig HMS-opplegg som oppdateres to ganger årlig, og etter behov. 

 Det er gjennomført to medarbeidersamtaler med alle fast ansatte og vikarer. 

 Lite fravær (0,8 % på barnevern og 0,5 % på helsestasjon ). 

 
 

Økonomi 
 

 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Regnskap 2011 

Lønn og sosiale utgifter 16 170 16 031 11 882 9 660 

Andre driftsutgifter 8 588 6 072 6 149 3 970 

Brukerbetalinger/Gebyrer -159 -124 -93 - 81 

Refusjonsinntekter -5 745 -5 403 -4 286 - 3 267 

Netto 18 854 16 576 13 652 10 283 

 

Barnevern 
 Flere nye plasseringer i 2012 ble vedtatt etter budsjettering for 2013.  I tillegg til nye 

plasseringer i 2013 førte dette til overskridelse av budsjettet.  Samtidig har ingen barn gått 

ut av tjenestens omsorg. 

 
Helsestasjon 

 Helsestasjonen hadde et lite mindreforbruk ved årets slutt. 

 

 

Lokalsamfunn 
Barnevern 

 Deltagelse i Kompetanse- og Rådgivende Team (KORT) 

 Veiledning og informasjon til barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere som har 

hatt behov, - hele grupper og enkeltansatte. 

 Deltagelse på foreldremøter i barnehager og skoler 

 
Helsestasjon 

 Deltagelse i Kompetanse- og Rådgivende Team (KORT) 
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 Veiledning og informasjon til barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere som har 

hatt behov, - hele grupper og enkeltansatte. 

 Deltagelse på foreldremøter i barnehager og skoler 

 Fast kontortid og åpen dør for elever ved alle skoler inkludert videregående. 

 

 
Viktige hendelser i 2013 
Barnevern 

 Videreføring av KORT som ledende tverrfaglig prosjekt, og arrangerte gjennom KORT 

felles fagdag for alle som arbeider med barn i kommunen. 

 Deltar i prosjekt om Familieråd, prosjekteier er BUF-etat. Representerer også på 

regionmøter. 

 Opprettholdelse av fagveiledning, dekket av tildelte øremerkede midler.  

 Prosess på sammenslåing av barneverntjenestene i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner. 

Barnevernleder fungerte også som leder i Nord-Odal etter sommeren 2013. Sammenslåing 

01.01.14, vertskommune er Sør-Odal.  

 
Helsestasjon 

 Videreføring av KORT som ledende tverrfaglig prosjekt, og arrangerte gjennom KORT 

felles fagdag for alle som arbeider med barn i kommunen. 

 Igangsatt nye oppgaver i forhold til veiing og måling av elever i skolen i tråd med ny 

veileder. 

 Deltatt i effektiviseringsnettverk i KS, og ledet arbeidet her i forhold til 

skolefraværsprosjekt og psykisk helse i kommunen. 

 Etablert psykososialt team for barn og unge. 

 

 
 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
Barnevern 

 Landsomfattende tilsyn fra Fylkesmannen, hvor temaet var oppfølging av barn i 

fosterhjem. Alle journaler i alle plasseringer/omsorgstiltak ble gjennomgått, og det ble 

ikke funnet noen avvik eller noe å anmerke.  

 Kvartalsvis rapportering til Fylkesmannen 

 Ingen klagesaker hos Fylkesmannen.  

 
Helsestasjon 

 Tilsyn gjennomføres av Fylkesmannen. Ikke eget tilsyn 2013. 

 

 
Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
Barnevern 

 Utfordring med lite saksbehandlingsressurser ift saksmengde og alvorlighetsgrad på 

saker. Stor økning i komplekse saker med vold, rus, seksuelle overgrep og tung psykiatri. 

Ingen økning i stillinger i takt med lovkrav og økt saksmengde de siste 6 år. 

Sammenslåingen med barneverntjenesten i Nord-Odal gir mindre sårbarhet og flere å 

spille på, men saksmengden på tiltak er alt for høy. Saksmengde på omsorgssaker ligger 

på et akseptabelt nivå. Øremerkede midler fra Fylkesmannen er utslagsgivende til at vi 

klarer å holde kravene.  

 Utfordring med å finne felles faglig plattform i sammenslåingen.  

 Veiledning, kursing i saksbehandlerverktøy, samt teambuilding vil bli prioritert. 

 Høyt fokus på barns medvirkning i egen sak. 

 Styrke tilbudet som gis på Ungdommens hus, både med ressurser og kompetanse. 
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Helsestasjon 

 Utfordring i stadig økning av psykososial og sammensatt problematikk for barn, unge og 

deres familie, sammensatt hjelpebehov krever bedre samordning av tjenester på tvers. 

 Lav bemanningsnorm i barneskolen, ressursene går til å jobbe med sammensatt 

problematikk, som går på bekostning av det forebyggende arbeidet. 

 Folkehelse og overvekt er et område som ønskes å prioriteres og jobbe mer 

forebyggende mot, men som det ikke har vært mulighet for å prioritere innenfor 

rammene. 

 Nye oppgaver og retningslinjer er igangsatt uten øking av ressurser. 

Samhandlingsreformen er utfordrende i forhold til oppfølging av nyfødte, barn og unge 

mht psykisk helse og overvekt i kommunen, både i forhold til kompetanse og ressurser da 

det stilles større krav til at kommunen skal overta oppgaver fra 2 linjetjenesten. 

 Psykososialt team for barn og unge i kommunen vil videreføres. 

 Kurs, veiledning og videreutdanninger vil bli prioritert. 

 Samordning av tjenester innad i kommunen prioriteres gjennom KORT. 
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Rammeområde kultur  

Tjenester og oppgaver 
Rammeområdet for kultur består av enhetene allmenn kultur, kulturskolen og bibliotek. 
 

Allmenn kultur skal være koordinerende enhet til lag og foreninger, heri saksbehandle såkalte 

spillemidler, være kommunens kontakt med andre lokale og regionale kulturinstitusjoner, og 

arbeide planmessig med utvikling av anlegg for kultur, idrett og friluftsliv i samhandling med 

øvrige aktører. 
 

Kulturskolen i Odalen er en interkommunal tjeneste for odalskommunene med Sør-Odal som 

vertskommune. Kulturskolen driver opplæring i de fleste kunstarter som musikk, sang, dans, 

teater og visuelle uttrykk. 
 

Biblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet 

gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet materiale gratis til disposisjon for 

alle (jfr. Bibliotekloven). 

 
 

Mål 2013 

 

Måloppnåelse 

 

Biblioteket:  

Klassebesøk 4. og 8. trinn (m/brukeropplæring) Gjennomført 

Klassebesøk for andre klassetrinn for boklåning Gjennomført 

Nettverksmøter med de skolebibliotekansvarlige Gjennomført, pluss veiledning i datasystemet 

Bibliofil 

Oppdatere bibliotekets hjemmeside/facebook Gjennomført 

Skifte bokdepoter helsestasjon/tannlegen, bokbytte (lån) 

med Eda kommunbibliotek 

Gjennomført  

Opprettholde utvidede åpningstider Biblioteket åpent kl.11-14 en lørdag i måneden. 

Kulturskolen:  

Videreføre dagens drift med redusert bemanning  Gjennomført 

Fortsette satsing på unge talenter Gjennomført 

Allmenn kultur:  

(Vakanse i stilling)  

  

 
  

Oppfølging av budsjettvedtak 2013  

  

  

Gjennomføring 

Tilskudd til felleskirkelig råd 
 Gjennomført 

Galleri Lyshuset – gallerivakt sommersesongen  
 Gjennomført 

 

Tjenestene – nøkkelinformasjon 
Allmenn kultur 

Ny kulturfaglig rådgiver tiltrådte høsten 2013. 

 
Kulturskolen 

(2012-opplysninger pga sykdom. 

Registrerte elever vår: 274 elever. Registrerte elever høst: 244 elever.  

Ca 1200 brukere. Derav kor, korps, korpspatrulje og musikkbarnehager i begge kommunene. 

Kulturskolen gjennomførte 24 arrangementer, derav 4 større arrangementer.)  

 

Kulturskolen er økonomisk og faglig ansvarlig for den kulturelle skolesekken i begge 

Odalskommunene. 
 

Bibliotek 

Utlånet i 2013 var på 33062 enheter. Besøket i 2013: 20973. Totalt 19 arrangementer. (9 lesestunder 

for barn, 2 arrangementer i Den kulturelle spaserstokken, 4 i anledning stemmerettsjubileet, 4 

øvrige, bl.a. i samarbeid med barnehagen.)  Brukeropplæring av 4. trinn og 8. trinn. Utlånet har 

økt med 0,8 %, og besøket har økt med 12 % siste året. 
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Tjenestekvalitet 
(2012-opplysninger pga sykdom. 

I 2012 hadde kulturskolen 15 lærere; 3 med lektorutdanning, 8 med pedagogisk musikkutdanning, 3 

lærere med fullført bachelorgrad i musikk og én lærer med dokumentert realkompetanse. 

Kompetansen gjenspeiles i kvaliteten på tjenestene som kulturskolen tilbyr. 

Kulturskolen driver effektivt, og har stor elevmasse i forhold til årsverk.) 

 

Organisasjon 
 

 

Årsverk 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

Antall årsverk kulturskolen 5,42 5,09 5,72 

Antall årsverk allmenn kultur 1 2,52 4,26 

Antall årsverk bibliotek 3 3,00 3,00 

Sum årsverk 9,42 10,61 12,98 

Kommentarer: 

Endringen i 2013 skyldes fast tilsetting i uriktig engasjementsstilling på kulturskolen og at 

Ungdommens Hus er overført fra allmenn kultur til barneverntjenesten. 

 

HMS 
En langtidssykmelding, ellers høy nærværsfaktor. 

 

Økonomi 

 

 

Lokalsamfunn 

Kulturskolen har et tett samarbeid med grunnskolene og det frivillige musikk- og kulturliv. 

Kulturskolen holder seg synlig i lokalsamfunnet ved arrangering av og deltakelse på større og 

mindre kulturelle arrangementer i begge Odalskommunene. 

Biblioteket har et samarbeid med skoler om klassebesøk og utlån av bokkasser til lærerne, og et 

tilbud til barnehager om lån av bokkasser til bruk i barnehagene. Biblioteket tilbyr også 

privatpersoner og andre muligheten til å stille ut malerier etc. 

 

 

Viktige hendelser i 2013 
(Pga sykdom er denne delen mangelfull) 

 

Allmenn kultur 

Tilsetting av ny kulturfaglig rådgiver.  
 

Biblioteket 

Fast lørdagsåpent 1 gang per måned. 

Høy aktivitet i forbindelse med stemmerettsjubileet og den kulturelle spaserstokken. 

Markering av Munch-jubileet sammen med barnehagene. 

 

Kultur 

   

Tilbakeblikk 

 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 5 536 5 880 7 949 8 205 

Andre driftsutgifter 9 614 7 208 9 908 11 385 

Brukerbetalinger/Gebyrer -1 407 -1 449 -1 939 - 1 927 

Refusjonsinntekter -4 024 -1 898 -6 118 - 6 505 

Netto 9 719 9 741 9 799 11 158 
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Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
(Pga sykdom er denne delen mangelfull) 
Allmenn kultur 

Utvikling av Kulturtunet med Galleri Lyshuset i samhandling med venneforeningen, Silkeveven, 

kunstforeningen og andre aktører.   

Lage en prioritert plan for idretts- og friluftsanlegg. 
 

Kulturskolen 

Drive aktiv og utadrettet kulturskole med redusert økonomi. 

Utvikle samarbeidet med Nord-Odal. 
 

Bibliotek 

Bibliotekets utlåns- og besøksutvikling må følges opp gjennom utvikling av samlingen, 

kompetanseutvikling i personalet og fortsatt god service. 

Videreføre nåværende åpningstider og aktivitetsnivå. 

Bibliotekets mediebudsjett. 

Lansering av e-bok. 

Videreføring av tjenester til skolene. 

Samarbeid med lokale aktører. 
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HELSE OG OMSORG  
Kommunalsjef Steinar Amundsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeområde helse og omsorg 
Tjenester og oppgaver 
 
 

Mål 2013 

 

 

Måloppnåelse 

Fornøyde brukere som får riktige og koordinerte 

tjenester på rett nivå, for å støtte opp om mestring av 

hverdagen. 

 

Styrket innsats i forhold til forebygging / 

rehabilitering. 

 

Brukerne av tjenestene skal i planperioden ha tiltak 

på beste eller laveste effektive omsorgsnivå. BEON / 

LEON 

 

Innføre elektronisk meldingsutveksling. 

 

Opprettet tjenestekontor med koordinerende enhet 

for habilitering og rehabilitering. 

 

 

Gjennomført forprosjekt hverdagsrehabilitering og 

videreført prosjekt fallforebygging. 

 

Utvidet sengetallet på SOAS fra 71 til 78. Iplostall 

indikerer at kommunen har liten innsats nederst i 

omsorgstrappa. 

 

Ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet 

ved IKT. 

 

 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

Gjennomføring 

 

Kommunen vil fortsette å tilby læreplasser 

innenfor kommunens egne tjenesteområder. 

Kommunen vil også, så langt det er praktisk 

mulig, foretrekke at samarbeidspartnere og 

leverandører vi kjøper varer og tjenester fra skal 

være lærebedrifter eller ha varige 

praksisavtaler med skolesystemet eller NAV. 

Videreført sju lærlinger. 

Det er praktisk krevende å administrere et 

tilleggskrav om at leverandører også skal ha 

lærlinger eller praksisavtaler. 

Prosjektfinansiert interkommunal øyeblikkelig 

hjelp. 

Opprettet sammen med Grue, Kongsvinger, 

Eidskog, Nord-Odal og Nes kommune.  

Eventuell interkommunal intermediær avdeling 

forutsatt dekket innenfor ramme / 

tilskuddsmidler. 

Ikke gjennomført. 

Oppgardert legevakt innenfor ramme Opprettet januar 2014. 

Sommeravlastning hjemmeboende Gjennomført. 

Reduksjon medfinansiering 

spesialisthelsetjenester kr 500.0000 

Ikke gjennomført, overforbruk i 2013. 
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Tjenestene – nøkkelinformasjon 
Rammeområde Helse og omsorg består av enhetene Rehabilitering og bistand, Hjemmetjenestene 

og SOAS. Fastlegene og fysioterapeutene med driftsavtale driver sin egen praksis med tilskudd 

fra kommunen. Legevakt, kommunelegen og miljørettet helsevern tilhører også helse og omsorg. 

 

Kommunestyret har vedtatt følgende tjenester: 

 Omsorgslønn 

 Hjemmesykepleie 

 Praktisk bistand – daglige gjøremål 

 Trygghetsalarm 

 Brukerstyrt personlig assistent 

 Hjemmesykepleie -kreftsykepleiekontakt 

 Støttekontakt 

 Avlastningsopphold i institusjon 

 Langtidsopphold i institusjon 

 Tidsbegrenset opphold i institusjon 

 Dagopphold i institusjon, demensavdeling 

 Aktivitetstilbud for mennesker med bistandsbehov 

 Ergoterapi 

 Fysioterapitjeneste – omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd 

 Praktisk bistand bolig 

 Rus psykisk helsetjeneste 

 Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver 

 Formidling av hjelpemidler 

 Fysioterapi – private 

 Rehabilitering  

 Innsatsteam 

 Bolig til personer med fysiske funksjonsnedsettelser 

 Omsorgsbolig med heldøgns omsorg (HDO bolig)  

 Boliger for sosialt og økonomisk vanskeligstilte  

 Boliger til personer innen psykisk helse 

 Boliger til personer med utviklingshemming  

 

 

Tjenestekvalitet 
Kommunen bruker Kvalitetslosen til kvalitetssystemet og avviksmelding. Det er et stort 

forbedringspotensiale i å bruke avvikssystemet. Avviksmeldinger til spesialisthelsetjenesten er i 

papirformat. 

 

 

Brukertilpasning, brukermedvirkning, brukerdialog 
 Kommunenivå: Funksjonshemmedes råd og eldrerådet 

 Avdelingsnivå / enhetsnivå: Brukermøter, pårørendeforening, brukerorganisasjoner 

 Individnivå: Individuell plan (IP) og dialog med enkelt brukere 
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Organisasjon 
 
 

Årsverk 

 

2013 2012 2011 

Antall årsverk 164,32 148,90 

 

149,91 

 

Kommentarer:  

Økningen i antall årsverk skyldes økt sengetall SOAS fra 71 til 77, vedtak i budsjett for 2013 om 

økning i stillinger og økt bruk av ekstrahjelp for yte nødvendig helsehjelp ved Furubo, Brekke og 

avdeling G på SOAS. 

 

Økonomi 
 

 

Helse og omsorg 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 122 674 119 070 112 031 103 540 

Andre driftsutgifter 38 950 34 507 29 900 22 087 

Brukerbetalinger/Gebyrer -9 528 -8 070 -8 780 - 8 238 

Refusjonsinntekter -21 709 -19 131 -17 994 - 18 529 

Netto 130 387 126 376 115 157 98 860 

 

Lønn 

Overforbruk av lønn 3.604.000 skyldes: 

Overforbruk fastlønn 601.000, lønnsoppgjøret ble ikke fordelt på enhetene i 2013. For 

rammeområde HO utgjør dette ca 700.000. 

Bruk av ekstrahjelp, engasjementer og overtid for å yte nødvendig helsehjelp ved avdelingene 

Furubo og avdeling G SOAS 

Furubo 520.000  

SOAS avdeling G 1.340.000 

Overforbruket på Furubo utløste refusjon for ressurskrevende brukere.  

Variable tillegg 872.000 

 

Andre utgifter 

Overforbruk andre driftsutgifter 4.443.000 skyldes: 

Medfinansiering somatiske helsetjenester (samhandlingsreformen) 1.090.000 

Matvarer SOAS 250.000 

Bruk av svenske vikarer 506.000 

Kjøp av institusjonsplasser ressurskrevende brukere 1.154.000 

Avsetning bundet driftsfond 1.531.000 (motpost øremerket statstilskudd, andre inntekter) 

 

Brukerbetalinger 

Merinntekt 1.458.000 Skyldes: 

Helfo- refusjon turnuslege 88.000 

Egenandeler 1.175.000 på grunn av overbelegg SOAS i åtte måneder 

 

Andre inntekter 

Merinntekt 2.578.000 skyldes: 

Øremerket statstilskudd 1.676.000 (motpost avsetning til bundet driftsfond) 

Salg av avlastning Nord-Odal 255.000 

Momskompensasjon 399.000 

Sykelønnsrefusjon 161.000 
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Produktivitet 
 

Produktivitet / enhetskost pleie og 

omsorgstjenester 

Sør-Odal 

2011 

Sør-Odal 

2012 

Sør-Odal 

2013 

Kostra 

gruppe 7 Hedmark 

 

Landet 

ekskl. 

Oslo 

Brutto driftskostnader pr bruker av 

pleie og omsorgstjenester 241 277 

  

239 730 243 363 341 103 343 949 

 

365 187 

Årsverk i brukerrettede tjenester pr 

mottaker 0,35 

  

0,32 0,34 0,46 0,46 

 

0,49 

Driftsutgifter pr mottaker av 

hjemmetjenester 139 130 136 335 

135 115 

 

201 799 

 

202 113 

 

 

221 185 

Brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunalplass 

656 744 

 

699 659 

 

793 927 

 

973 563 

 

909 190 

 

975 280 

 

 

 

Brutto driftskostnader pr bruker av pleie og omsorgstjenester 

Den nominelle kostnaden er marginalt endret fra 2011. Sør-Odal bruker 68 % av 

landsgjennomsnittet. Kostnadene pr bruker er også vesentlig lavere enn kostragruppe 7 og 

Hedmark. 

 

Årsverk i brukerrettede tjenester pr mottaker 

Denne indikatoren viser i hovedsak samme bilde som indikatoren over, fordi driftskostnader pr 

bruker i hovedsak er kostnader knyttet til lønnskostnader. 

 

Driftsutgifter pr mottaker av hjemmetjenester 

Denne indikatoren viser kostnader ved alle hjemmebaserte tjenester: Hjemmesykepleie, 

psykiatri, miljøarbeid og avlastning utenfor institusjon og omsorgslønn, praktisk bistand og 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  

Kostander pr mottaker har hatt en nominell reduksjon på ca. 4.000 kr fra 2011. For disse tjenestene 

bruker Sør-Odal 61 % landsgjennomsnittet. Kostnadene er også vesentlig lavere enn 

kostragruppe 7 og Hedmark. Iplosdata viser at Sør-Odal har en lavere andel brukere med noe 

avgrenset bistandsbehov enn sammenligningsgrunnlaget, og tildeler vesentlig færre timer til 

praktisk bistand. Det er derfor grunn til å anta at det er høyere terskel for å motta hjemmetjenester 

i Sør-Odal enn i kommunene i kostragruppe 7, Hedmark og landet for øvrig. 

 

Brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunalplass 

Kostandene i Sør-Odal er 81 % landsgjennomsnittet. Denne kostnaden har økt med ca kr 100.000 i 

2013. Økningen har sammenheng med kommunestyrevedtak om minimum pleiefaktor. 
 

 

Lokalsamfunn 
Frivillige organisasjoner enhetene i helse og omsorg samarbeider med: 

 NKS (Norske kvinners sanitetsforening) 

 Stiftelsen Sør-Odal sanitetsforenings aldersboliger 

 RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) 

 Mental helse 

 Blindeforbundet 

 Odalsbua 

 Frivilligsentral 

 LHL 

 Livsglede for eldre 

 Kulturnettverk Innlandet 

 Den kulturelle spaserstokken 
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Viktige hendelser i 2013 
Samhandlingsreformen 

2013 var andre år i samhandlingsreformen. Aktivitetsøkningen i de kommunale tjenestene som 

kom som følge av reformen i 2012 er videreført i 2013. 

 

Samhandlingsreformens medfinansiering av spesialisthelsetjenester 

Medfinansiering av somatiske spesialisthelsetjenester ble innført fra 1. januar 2012.  Dette 

medførte at kommunen fikk et merforbruk på 1.090.000 i forhold til budsjett. 
 

Liggedøgnstatistikk 

For å effektivisere bruken av senger på SOAS ble liggedøgnstatistikk tatt i bruk i 2012. Det føres 

statistikk for både totalt belegg og andel korttidsplasser. Utviklingen i totalt belegg er vist i 

kurven i avsnittet under. 

 

Liggedøgnstatistikken for 2013 var på 103,21 % (2012  97,5 %). Som det framgår fra kurven var et 

kontinuerlig overbelegg i forhold til budsjetterte plasser de første åtte månedene i 2013.  

Nedgangen fra august til september skyldes at sengetallet ble økt fra 71 til 78 plasser. 

 

 

 
 

 

Andel korttidsplasser i 2013 var 8,93 (2012 8,2 %). 
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Figuren viser en positiv utvikling av andelen korttidsplasser. Ideelt sett burde Sør-Odal hatt 8-10 

korttidsplasser for å ta imot utskrivningsklare pasienter, gi tilbud om korttidsplasser, 

avlastningsplasser og rehabiliteringstilbud i institusjon. 

 

Figuren viser at økning i korttidsplasser har en sammenheng med utvidelse av sengetallet på 

SOAS. 

 
Interkommunal øyeblikkelig hjelp avdeling 

Grue, Eidskog, Kongsvinger, Nes, Nord- og Sør-Odal startet sommeren 2013 opp en felles 

interkommunal øyeblikkelig hjelp avdeling, lokalisert på Kongsvinger i sykehusets lokaler. 

Avdelingen driftes av Kongsvinger kommune etter vertskommunemodellen. Kostnadene dekkes 

av statlig tilskudd fram til 2016. Sør-Odal disponerer 1,15 av 9 senger i avdelingen. I 2013 brukte 

Sør-Odal 51 % av denne kapasiteten. Totalt brukte de samarbeidende kommunene 48 % av 

kapasiteten. 

 
Interkommunal legevakt / nødnett. 

Planlegging av ny interkommunal legevakt og innføring av nødnett har pågått i hele 2013. 

Lokalene ble tatt i bruk januar 2014. 

 

Kompetanseløftet 2015 

Tre ansatte har fullført utdanning støttet med kompetansemidler fra den statlige 

kompetansesatsingen Kompetanseløftet 2015. 23 ansatte var under utdanning i 2013. Fire av 

lederne i HO deltar på helselederutdanning.  

 
Prosjekt individuell plan 

Gjennomført prosjekt med hensikt å forenkle individuell plan. Prosjektet var finansiert av NKS.  

 
Effektiviseringsnettverk ressurskrevende brukere 

Sør-Odal kommune er deltaker i effektiviseringsnettverk for ressurskrevende brukere. Arbeidet 

startet i 2012 og vil avsluttes i 2014. Målsettingen med deltakelsen er: Økt innsikt i ressursbruk og 

kvalitet i tjenesten. Bedre grunnlag for styring i tjenesten. Verktøy for brukerdialog og forbedring 

av brukertilfredsheten.  Hjelp til å forenkle dokumentasjon og søknadsprosedyre ovenfor staten. 
 

Tjenestekontor 

Forvaltningsoppgavene og koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ble samlet i ett 

tjenestekontor 1. september 2013. 

 

Kommunestyret vedtok reviderte tjenestebeskrivelser i juni 2013. 

 
Kreftkoordinator 

Kommunen fikk i 2012 innvilget støtte fra Kreftforeningen til å ansette kreftkoordinator. 

Videreføring av ordningen siste halvår 2014 forutsetter fortsatt støtte fra Kreftforeningen. 

 
Prosjekt fallforebygging 

Målet med prosjektet er å forebygge fall hos eldre. Forebygging av fall er viktig både fordi fall 

medfører helseproblemer og fordi fall kan være et tegn på sviktende helse hos eldre. Prosjektet 

er finansiert med statlige midler. 

 
Innsatsteam 

Forprosjektrapport innsatsteam ble utarbeidet høsten 2013. Gjennomføringsprosjektet startet i 

2014. Prosjektet rapporter forskningsdata til Helsedirektoratet, og Senter for omsorgsforskning 

vest.  

 
Budsjettmodell SOAS 

Budsjettmodell SOAS er utarbeidet i samarbeid med Agenda kaupang 

 
Planprogram kommunedelplan 

Arbeidet med planprogram for helse og omsorg startet i 2013. 
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Vold i nære relasjoner 

Handlingsplan vold i nære relasjoner ble vedtatt av kommunestyret, og skal konkretisere i 2014. 

 

Økning bruker rus/psykiatri 

Det har vært en stor økning i antall brukere av rus og psykiatritjenesten i 2013. Det gjennomføres 

en nærmere analyse av denne utviklingen i 2014. 

 
Boliger for de med liten boevne 

Bygging av disse boligene ble vedtatt gjennomført i 2013, men bygges først i 2014. 
 

 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
 Mattilsynet SOAS 

  

 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
 Tilpasse drift til økonomiske rammer 

 Hverdagsrehabilitering / Innsatsteam 

 Samhandlingsreformen økt pågang av brukere, mulighet til å yte nødvendig helsehjelp 

innenfor vedtatte budsjettrammer 

 Veksten i brukere psykisk helse og rus 

 Ufrivillig deltid 

 Rekruttere kvalifisert personell 

 Innføring av ny individuell plan 

 Kompetanseheving – kompetanseplanlegging 

 Kvalitetssystemet 

 Redusere sykefravær 



Kommuneregnskap 2013 
 

43 

Rammeområde NAV 
 

Tjenester og oppgaver 
 
 

Mål 2013 

 

 

Måloppnåelse 

Videreutvikle samhandling internt i NAV og med 

andre enheter i kommunen spesielt relatert til rus og 

psykiatri. 

 

Ingen innbyggere i Sør-Odal under 25 år skal i 

planperioden være langtidsmottakere av sosialhjelp 

uten å være i arbeid, utdanning eller aktivitet 

 

 

Antall sosialhjelpsmottakere skal reduseres i 

planperioden. 

 

Bosette 10 flyktninger 

 

Flere ulike interne prosjekter og aktiviteter. 

(Tjenestekontor, boligflytprosedyre, etablert nye 

samarbeidsarenaer) 

 

Målet for 2013 var en gjennomsnittlig 

stønadslengdepå 3.0 måned. Stønadslengden har 

økt gjennom de siste tre årene og var i 2013 3,8. 

Startet forprosjekt kommunalpraksisplass. 

 

Antall registeret brukere 2012: 226, 2013: 230. Ingen 

reduksjon, men en liten økning. 

 

Bosatt 11 flyktninger 

 
 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

Gjennomføring 

 

Rådmann iverksetter et prosjekt for å se på 

arbeid og sosial trygd i 2013 

Planlegging av prosjektet startet høsten 2013. 

Investere i to boliger for mennesker med liten 

boevne 

Ikke gjennomført. 

Kommunen vil fortsette å tilby læreplasser 

innenfor kommunens egne tjenesteområder. 

Kommunen vil også, så langt det er praktisk 

mulig, foretrekke at samarbeidspartnere og 

leverandører vi kjøper varer og tjenester fra skal 

være lærebedrifter eller ha varige 

praksisavtaler med skolesystemet eller NAV. 

NAV har ingen lærlinger. 

Det er praktisk krevende å administrere et 

tilleggskrav om at leverandører også skal ha 

lærlinger eller praksisavtaler. 

 
 

Tjenestene – nøkkelinformasjon 
De kommunale arbeidsoppgaver er: Økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, tvungen 

forvaltning, frivillig forvaltning, bostøtte, startlån, rus, tvangsinnleggelse etter lov om sosiale 

tjenester, boligproblematikk, råd/veiledning og flyktninger. 
 

 

Organisasjon 
 

 

Årsverk 

2013 2012 2011 

Antall årsverk 7,0 7,0 6,5 

 

 

HMS 
Det ble satt av en dag sammen med HMS Øst og Politiet der vold og trusler var tema. 
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Økonomi 
 

 

Nav kommune 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 6 851 7 093 6 650 6 661 

Andre driftsutgifter 11 834 11 784 8 619 9 119 

Brukerbetalinger/Gebyrer 0 0 0 0 

Refusjonsinntekter 5 632 5 341 -3 264 - 3 748 

Netto 13 053 13 536 12 005 12 032 

Avviksanalyse: 

Mindreforbruk av lønn (242.000) knytter seg i hovedsak til et underforbruk av 

kvalifiseringsprogrammet samt sykefravær hos ansatte uten at det er tatt i vikar og at stillinger er 

holdt ledige. 

 

Andre utgifter avvik 50.00 

 

Andre inntekter 

Merinntekt (291.000) skyldes i hovedsak mer merinntekt integreringstilskudd på 230.000. 

 

 

Produktivitet 
 

Produktivitet / enhetskost sosiale tjenester 

Sør-

Odal 

2011 

Sør-

Odal 

2012 

Sør-

Odal 

2013 

Kostra 

gruppe 7 

 

 

Hedmark 

Landet 

ekskl. 

Oslo 

Driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker 44 934 

  

48 293 56 870 

  

74 197 

 

79 460 

82714 

 

Gjennomsnittlig stønadslengde (mnd) 25-66 år 3,4  3,3 4,0      

 

Det er en økning i driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker fra 2013 til 2014. Sammenlignet med 

landsgjennomsnittet har Sør-Odal svært lave kostnader pr sosialhjelpsmottaker (68 %). De lave 

kostandene i forhold til kostragruppe 7 og landsgjennomsnittet har sammenheng med godt sosial 

arbeid fra ansatte i NAV, korte stønadslengder og at kommunen bruker veiledende satser fra 

2009. Sosialhjelpsmottakere som klaget til Fylkesmannen, fikk sine utbetalinger oppjustert til 

statens veiledende satser for 2013. 

 

Gjennomsnittlig stønadslengde er både et produktivitetsmål og et indirekte mål på om det ytes 

tilstrekkelig hjelp økonomisk hjelp. Korte stønadslengder indikerer at brukeren kommer raskt ut i 

arbeid aktivitet eller over på statlige stønader.   

 

 

Viktige hendelser i 2013 
 Kommunestyret har vedtatt å organisere driften av krisesenteret etter 

vertskommunemodellen. 

 Rullering av flyktningeplanen. 

 Handlingsplan vold i nære relasjoner vedtatt. 

 Økt fokus på sikkerhet. 

 

 
Tilsyn fra statlige myndigheter 
Ingen tilsyn i 2013. 
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Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
 Prosjekt kommunal praksisplass 

 Opprettholde lavt sykefravær 

 Skaffe boliger til flyktinger, slik at vi klarer måltallet for bosetting av flyktninger i 2014 

 Samarbeide mer med andre enheter i kommunen om rus/psykiatri 

 Ha fokus på deltagelse i Kvalifiseringsprogrammet 

 Øke bistand med råd/veiledning på økonomi og forvaltningsordninger 

 Skaffe egnede boliger til vanskeligstilte og til personer med rus og psykiatri problemer 

 Kommunen bruker de veiledende satsene fra 2009 for sosialhjelp 

 Tett oppfølging av brukere.  

 Arbeid og aktivitet i fokus 

 Redusere antall brukere med økonomisk sosialhjelp som eneste inntekt 

 Overføre rus til Rehabilitering og bistand 
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TEKNIKK OG NÆRING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammeområde eiendomsfor valtning 
Tjenester og oppgaver 

 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

Gjennomføring 

 

Vedtak om oppussing av svømmehall/idrettshall 

Benytte deler av overskuddet for 2012 

 

Igangsatt. Forventet ferdig i april 2014  

Vedtak om tiltak for å lukke Arbeidstilsynets 

pålegg med kr 1,6 mill fra disposisjonsfond 

Igangsatt. Befaring med Arbeidstilsynet mars 

2014 

 

 

 

Tjenestene – nøkkelinformasjon 
FDV enheten har ansvaret for alt vedlikehold av kommunale bygg. Vaktmestrene og 

badebetjentene er underlagt FDV. Kjerneområdene er drift av byggene på det tekniske og 

bygningsmessige området. 

 

Renholdsenhetens kjerneområder er daglig-, periodisk- og hovedrenhold av inventar, utstyr og 

lokaler i kommunale bygninger av ulik art. Enheten driver også husvaskeriet på alders- og 

sykehjemmet og har oppgaver i rådhusets kantineområde. 
 

 

Tjenestekvalitet 
Enhetene skal drifte, vedlikeholde og rengjøre byggene etter gjeldende lover og forskrifter, noe 

som er krevende med trange økonomiske rammer. 

 

 

Brukertilpasning 
Begge enhetene har brukeravtaler. 

 

Organisasjon 
 
 

Årsverk 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

2010 

Antall årsverk 31/12:25,4 31/12: 25,4 31/12: 31,97  31/12: 

34,47 

 

Den kraftige nedbemanningen på FDV og renhold har svært merkbare konsekvenser for våre 

brukere. 
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HMS 
Sykefraværet i 2013: FDV 3,0 %, og renhold 10,6% 

 

 

Økonomi     

                                       
 

Eiendomsforvaltning 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 14 335 13 859 14 773 15 938 

Andre driftsutgifter 45 516 45 138 36 510 39 243 

Brukerbetalinger/Gebyrer -10 204 -10 241 -10 243 - 10 659 

Refusjonsinntekter -19 123 -18 220 -17 249 - 18 814 

Netto 30 524 30 536 23 791 25 708 

Avviksanalyse: 

Det generelle bildet er at det er godt samsvar mellom budsjett og regnskap. 

 

Utgiftene til energi ble også gunstig i 2013. Dette skyldes lave priser på strømenergi og også en 

moderat temperatur. De totale strømenergikostnadene endte om lag likt i 2013 sammenlignet med 

2012. 
 

 

Produktivitet 
 

Produktivitet / enhetskost eiendom 

Sør-Odal 

2011 

Sør-

Odal 

2012 

Sør-

Odal 

2013 

Kostra- 

gruppe 

7 

Landet 

ekskl. Oslo* 

Hedmark. 

Driftsutgifter pr m2 eiendomsforvaltning 947  889 1 005 841 784 632 

Driftsutgifter vedlikehold pr m2 57  51 187 72 76 51 

 

Kommentar til Kostratallene: 

Hele eiendomsforvaltningens budsjett/regnskap har økt på grunn av ekstra midler til oppussing 

idrettshall/svømmehall, og også midler til Arbeidstilsynets pålegg. Begge disse tiltakene er 

belastet drift. Derfor vil tallene bli høye målt etter alle tabeller. 
 

 

Viktige hendelser i 2013 
FDV har gjennomført ekstraordinært vedlikehold på svømmehall/idrettshall som ble delvis 

belastet i 2013. Deler av vindusutskiftingen som begynte i 2012 av vinduer/dører på 

ungdomsskolen, er belastet på regnskapet for 2013. 

 

FDV ligger fortsatt veldig lavt med vedlikeholdsutgifter pr m² ved normal drift. Normen tilsier at 

man normalt bør ligge på ca kr 150,- pr m². 

 

Renholdsenheten reviderte alle arbeidsplaner og begynte med brukeravtaler i 2012/13. 
 

 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
FDV og Renholdsenheten vil i 2014 arbeide med fortsatt veldig lav bemanning. Det kommer alltid 

til uforutsette utgifter. I 2013 måtte vi skifte alt fryseutstyr på SOAS, etter pålegg fra mattilsynet. 

Hovedheisen på SOAS er fortsatt et spørsmål. Den «overlevde» kontrollen i 2013, men heisen er 

gammel og kan ikke ventes å få godkjenning ved neste kontroll som er i 2015. 
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Rammeområde næring og miljø 
 

Tjenester og oppgaver 
 

 

Mål 2013 

 

 

Måloppnåelse 

Utføre pålagte oppgaver innen gitte frister og 

innenfor gjeldende økonomiske ramme 

God 

 

 
Tjenestene – nøkkelinformasjon 

 Lovforvaltning etter landbrukets særlover – jordloven, konsesjonsloven og skogloven 

 Tilskuddsforvaltning innen jord og skogbruk 

 Kontrollfunksjoner 

 Arealforvaltning 

 Forvaltning og drift av kommuneskogen 

 Viltforvaltning, fallvilt 

 Næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket 

 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillninger 

 

 

Tjenestekvalitet 
Tjenestene er utført på en god måte og det er få klager fra publikum på mottatte tjenester. 

Enheten har full bemanning fra 1.1.13 og saksbehandlingstiden er kort med få eller ingen 

restanser. Gode tilbakemeldinger fra fylkesmannens landbruksavdeling på kvaliteten på 

saksbehandlingen. 

 

 

Organisasjon 
 

 

Årsverk 

 

 

2014 

 

2012 

 

2011 

Antall årsverk 3 3 3 

Kommentar 

Ingen vakante stillinger. 

 

HMS 
Fraværet i 2012 har vært på 1,8 %. 
 

Næring og miljø følger kommunens avviks- og anmerkningssystem. 
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Økonomi 
 

 

Næring og miljø 

 

  Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 2 102 2 101 1.816 1 902 

Andre driftsutgifter 790 882 1.022 1 528 

Brukerbetalinger/Gebyrer -425 -356 -699 - 2 129 

Refusjonsinntekter -406 -199 -695 - 505 

Netto 2 061 2 428 1.444 795 

Avviksanalyse: 

 Lønn ettersøk: Redusert aktivitet 2013 

 Budsjett med driftsutgifter skog, men ikke iverksatt 

 Refusjonsinntekter: Vi har fått tilskudd til næringsfond, som man kan søke på, men som 

man ikke vet om man får når budsjettet lages. Det er derfor et avvik her. 

 

 

Viktige hendelser i 2013 
Enheten har full bemanning fra 1.1.13. Saksbehandlingstiden har gått ned og vi har få restanser og 

kort saksbehandlingstid. Det er utarbeidet nye tiltaksstrategier innen jord- og skogbruk for 

perioden 2014-2017. Tiltaksstrategiene er felles med Nord-Odal kommune. Enheten startet i 2013 

med å sende ut et informasjonsskriv til jord- og skogbrukere i kommunen for å informere om 

ordninger innenfor enhetens arbeidsområde.  Enheten har i 2013 fattet ca 1100 enkeltvedtak og 

behandlet søknader som i sum tilfører næringen i overkant av 32 millioner kroner. Avvirkningen i 

2013 har vært på ca 122 000 m3 (tilsvarer 10 trailere daglig). 
 

 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
Revisjon skogfond 2013, ingen vesentlige avvik. Utstrakt samarbeid med fylkesmannens 

landbruksavdeling. 
 

 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
Enheten er fullt bemannet fra 1.1.13. Enheten utfører i hovedsak statlige pålagte oppgaver. Dette 

utgjør 80% av arbeidsoppgavene. I 2014 og årene fremover blir utfordrende mht. merarbeid i 

forbindelse med ny E16 gjennom kommunen. 

 

I stortingsmelding nr 9 om landbruks- og matpolitikken fastlegges mål og hovedlinjene for den 

nasjonale landbruks – og matpolitikken. Meldingen peker ut en kurs med økt vekt på produksjon 

både i jord- og skogbruket. For å bidra til dette er det opprettet regionalt miljøprogram og 

regionalt skog- og klimaprogram.   

 

I NILF-rapport 2012-2: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert 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 tilleggsnæringer og landbruksbasert industri for 24 

% av kommunens samlede verdiskapning. Gjennomsnittet for Hedmark er 11 %. Enheten ønsker å 

bidra til at landbruket og landbruksbasert industri i kommunen kan fortsette å videreutvikle seg i 

tråd med nasjonale og regionale målsettinger.  Gjennomsnittet for Hedmark er 11 %. Enheten 

ønsker å fokusere på næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket. En ønsker å satse på 

rekruttering til næringen gjennom å arrangere kurs i eierskifte i landbruket. En vil også stimulere 

til økt aktivitet på foryngelse og ungskogpleie gjennom aktivt bruk av NMSK (nærings- og 

miljøtiltak innen skogbruket).  
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Rammeområde brann- og feievesen 
Tjenester og oppgaver  
 

 

Mål 2013 

 

Måloppnåelse 

 

Målet til brannvesen/feiervesenet er at 

innbyggerne skal ha et robust, pålitelig og 

faglig- dyktig brannvesen/feiervesen til minst 

mulig kostnad. 

 

 

God måloppnåelse. 

 

 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

 

Gjennomføring 

Nødnett 2014 Nødnett 2014 er gjennomført 

 

 

Tjenestene – nøkkelinformasjon 
Sør–Odal brann- og feiervesen utfører lovpålagte oppgaver innenfor sine fagfelt. 

Brannvesenet har et veldig stort spenn på oppdragene sine, og jobber med alt i fra redning, til 

husbrann, flom, katastrofer og til å bistå ambulansen ved ulykke/hjertestans. Brannvesenet er 

også en ressurs i alt beredskapsarbeid. Brannvesenet består av 16 menn som jobber deltid 

og av 2 fast ansatte, henholdsvis brannsjef og branninspektør.  
 

Feiervesenet feier og fører tilsyn med boliger i kommunen, hytter feies på forespørsel.  

To feiere er ansatt på heltid. 
 
 

 

 

Tjenestekvalitet 
Kvaliteten på tjenestene er god og vi mottar få klager. 
 

 

Organisasjon 
 

 

Årsverk 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

Antall årsverk 4,28 4,28  4,28  

 

 

HMS 
Fraværet ligger på 2,1 % 
 

Brann-/feiervesenet følger kommunens avviks- og anmerkningssystem, og gjennomfører 

vernerunde. Det er i 2013 ikke registrert uhell eller ulykker.  
 

 Sør-

Odal 

2011 

Sør-

Odal 

2012 

Sør-

Odal  

2013 

Hedmark 

2013 

Landet 

uten Oslo 

2013 

Kostra-

gruppe 7 

2013 

Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger 432 499 607 577 656 548 

Årsgebyr feiing og tilsyn 459 459 471    
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Økonomi 
 

 

Brann og feiing 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 5 401 5 396 4 981 4 236 

Andre driftsutgifter 1 881 1 880 1 367 1 224 

Brukerbetalinger/Gebyrer -1 604 -1 660 -1 603 - 1 384 

Refusjonsinntekter -582 -490 -634 - 728 

Netto 5 096 5 126 4 111 3 348 

 

Avviksanalyse: 

 Feiervesenet har opparbeidet ett negativt fond, feieravgiften må settes opp de nærmeste 

årene, slik at vi kan få ett positivt fond. 
 

 

Viktige hendelser i 2013 
2013 var et hektisk år for brannvesenet, flere større branner/ulykker som krever store ressurser. 

Bisto også ved flere ambulanseoppdrag/hjertestarter.  
 

 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
Det var ingen tilsyn i 2013. 
 

 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
Videreføre den gode trenden som vi har inne med opplæring av nye brannfolk. Grunnkurs/ 

befalskurs, utrykningsførerkort. Førerkort klasse 2 lastebil. 

 

Ved utskifting av brannmannskaper er det veldig vanskelig å rekruttere nye inn som tilfredsstiller 

de kravene som stilles til en brannkonstabel i dag. 
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Rammeområde teknisk enhet  

 

Tjenester og oppgaver 
 

 

Mål 2013 

 

 

Måloppnåelse 

Utføre lovpålagte oppgaver og politiske vedtak på 

en servicevennlig måte innenfor vedtatt budsjett 

God 

 

 
 

Oppfølging av budsjettvedtak 2013 

 

 

Gjennomføring 

Øke bemanningen byggesak med 1 årsverk Gjennomført 

Flere reguleringsplansaker Under arbeid 

Saneringsplan VA/oppdatering hovedplan VA Under arbeid 

 
 

Tjenestene – nøkkelinformasjon 
 Drift av vannrenseanlegget og tilhørende hovedlednings- og distribusjonsnett. 

 Drift av kloakkrenseanlegget og 31 pumpestasjoner og tilhørende ledningsnett, fordelt 

over store deler av kommunen. 

 Forvaltning og drift av kommunale veger 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. 

 Innmålinger til ledningskartverket. 

 

 

 

Tjenestekvalitet 
 Tjenestene er utført på en god måte og det er få klager fra publikum på mottatte tjenester. 

 

 

 

Brukertilpasning, brukermedvirkning, brukerdialog 
 Det har blitt utført brukerundersøkelser for områdene byggesak og vann/avløp i 2012. 

 

 

 

Organisasjon 
 

 

Årsverk 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

2010 

Antall årsverk 19,8 18,8 18,8 18,8 

Kommentarer: 

Økt bemanning byggesak med ett årsverk. 
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Økonomi 
 

 

Teknisk enhet 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 13 618 13 523 12 832 11 980 

Andre driftsutgifter 30 156 31 648 28 732 26 393 

Brukerbetalinger/Gebyrer -31 817 -31 722 -31 591 -30 802 

Refusjonsinntekter -12 005 -13 821 -10 907 -10 744 

Netto -48 -372 -933 -3 173 

Avviksanalyse: 

 Avviket skyldes i hovedsak premieavvik for pensjon/arbeidsgiveravgift. 

 Mindre forbruk i forhold til budsjett. 

 Mindre refusjon for vannforbruk fra Nes kommune. 

 

Sykefraværet var: 3,4 %. 

 

 

Produktivitet 
 

 

Sør-Odal 

2011 

Sør-Odal 

2012 

Sør-Odal 

2013 

Kostra 

gruppe 

7 

Landet 

ekskl. 

Oslo 

Hedmark 

Årsgebyr vann  2 340  2 714 2 583 2 317 3 020 3 180 

Årsgebyr avløp 3 437 3 643 3 599 3 480 3 383 3 865 

Årsgebyr avfall 1 959 1 969  1 987 2 385 2 472 2 181 

Driftsutgifter pr km komm.vei og gate 37 306 40 976  51 938 103 654 

126 

159 

73 764 

Gj.snitt saksbeh.tid (dager) 

oppmålingsforretning 28 25  30   

 

Gj.snitt saksbeh.tid (dager) byggesak (12 

ukers frist) 30 -  73   

 

Saksbeh.gebyr privat reguleringsplan 

boligformål 27 450 27 450  28.356   

 

 

Gebyrene for vann og avløp inkluderer reduserte gebyrer for storforbrukere (næringsbedrifter). 

 

 

Viktige hendelser i 2013 
 Vi hadde 79 vannlekkasjer i 2013. Herav 7 avgravinger forårsaket av eksterne 

entreprenører. 

 Ekstraordinære intensive nedbørsforhold sommeren/høsten og flom våren 2013 forårsaket 

oversvømte private kjellere og ødelagte kommunale veger. Kommunens mannskaper 

bisto de berørte så mye som mulig for å begrense skadene som følge av de 

ekstraordinære værforholdene. 

 Adresseringsarbeidet har fortsatt i 2013 og forventes fullført i 2014 når ny E16 er nærmere 

avklart med hensyn på private atkomstveger. 

 Enheten hadde mange henvendelser fra publikum i forbindelse med byggesaker, kart- og 

delingssaker samt de kommunale eiendomsgebyrer og spørsmål vedrørende 

kommunaltekniske saker. 

 Innkjøp av ny bil på kloakkrenseanlegget og utskifting av gamle biler ved uteseksjonen. 

 Fullføring av miljømessig utbedring av Skarnes kloakkrenseanlegg og oppstart av påbygg 

i forbindelse med utskifting av slamsentrifugen. 

 Utskiftning av membran i en av riggene på vannrenseanlegget. 

 Fullført omlegging av vannledning i forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg 

langs Fylkesveg 24 (Bøssmyra). 

 Utskiftet ca. 2,5 km gamle eternittrør i Oppstadområdet. 

 Oppfølging av ledningsarbeider ifb. med E16-prosjektet 
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 Oppfølging av E16-prosjektet og mange henvendelser om deponering av 

overskuddsmasser. 

 Vedtok ny kommuneplanens arealdel 2013-2024. 

 

Tilsyn fra statlige myndigheter 
 Arbeidstilsynet hadde tilsyn på kloakkrenseanlegget på Skarnes i 2011 og de 

miljømessige forhold de påpekte er nå i det alt vesentlige utbedret. 

 Mattilsynet har hatt tilsyn på vannrenseanlegget. De påpekte forholdene er utbedret. 
 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2014 
 Avdelingen har som mål å utføre sine oppgaver på en servicevennlig måte i henhold til 

gjeldende lover og bestemmelser samt politiske vedtak innenfor vedtatt budsjett. 

 Utskifting av gamle vannledninger (5 mill. i budsjett 2014). 

 Oppfølging av Statens vegvesens prosjekt for bygging av ny rundkjøring i bestående E16 

på Korsmo-siden. 

 Reguleringsplansaker vedr. ny E16 gjennom kommunen. 

 Reguleringsplansaker for Skarnes sentrum, Ullern, Slåstad, Skarnes Øst, Hernesmoen og 

Tronbøl industriområde. 

 Utskifting av membranfilterne på den siste riggen og utskifting datastyringssystemet på 

vannrenseanlegget. 

 Fullføring saneringsplan VA. 

 Ajourføring hovedplan VA etter at arealdelen av kommuneplan ble vedtatt oktober 2013. 
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STAB/STØTTEFUNKSJONER  
Rådmann Eyvind Alnæs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenester og oppgaver 
Organisasjonsenheten består av resepsjon/sentralbord, dokumentsenter, personal, politisk 

sekretariat, og IKT.  Oppgavene for resepsjonen er mottak av publikum som henvender seg i 

skranken, på telefon eller via e-post.  Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens post og 

arkivtjenester.  IKT har ansvaret for kommunens serverpark/infrastruktur/IT-sikkerhet og 

arbeider med å drifte maskiner, nettverk og support til brukerne ute på tjenesteområdene. 

 

Personal arbeider med å gi råd og veiledning til tjenesteområdene innenfor fagfeltet, samt sørger 

for at gjeldende lover og regler blir fulgt.  Avdelingen arbeider med rekruttering, 

lønnsforhandlinger, sykeoppfølging, pensjoner osv. 

 

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organer ved å legge til rette for, 

og bidra til, avvikling av møter i kommunestyret, formannskapet og andre faste råd og utvalg. 

 

Økonomienhetens rolle er å være de kommunale enhetenes viktigste støttespiller i arbeidet med 

å utøve god økonomistyring.  Økonomienheten tilbyr og utfører et bredt spekter av tjenester for 

enhetsledere og rådmannen innenfor hovedområdene lønn, regnskap, fakturering, skatt, 

innfordring, budsjettering, finans, rapportering, utvikling av støtteverktøy, kursing og opplæring, 

samt analyse- og prosjektoppgaver. 

 

Planrådgiver er også en del av staben og arbeider med utarbeidelsen av kommunens plan- og 

strategidokumenter. 
 

Administrasjon, styring og fellesutgifter, konsern 

Sør-Odal 

2011 

Sør-

Odal 

2012 

Sør-

Odal 

2013 

Kostra 

gruppe 

7 

Hedmark Landet 

ekskl. 

Oslo 

Brutto driftsutg. til funk. 100 Politisk styring, i kr. pr. 

innb., konsern 467  378 423 
338 430 400 

Brutto driftsutg. til funk. 110 Kontroll og revisjon, i kr. 

pr. innb., konsern 165 

 

195 
180 103 127 110 

Brutto driftsutg. til funk. 120 Administrasjon, i kr. pr. 

innb., konsern 2979 

 

3 218 
3 177 3 186 3 442 3 425 

 

Organisasjon 
 

 

Årsverk 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

Antall årsverk 20,80 20,8 24,3 
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Økonomi 
 

 

Stab/støttefunksjoner 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 14 512 13 388 13 866 15 405 

Andre driftsutgifter 13 689 16 101 12 095 11 763 

Brukerbetalinger/Gebyrer -142 -38 -219 -303 

Refusjonsinntekter -7 153 -6 687 -5 313 -5 655 

Netto 20 906 22 764 20 429 21 211 

 

 

Politisk ledelse 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2013 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter 2 580 2 311 2 772 2 865 

Andre driftsutgifter 2 283 2 678 1 978 2 086 

Brukerbetalinger/Gebyrer 0 0 -1 0 

Refusjonsinntekter -174 -136 -208 -141 

Netto 4 689 4 853 4 542 4 810 

 
 

Finans *) 

 

   

Tilbakeblikk 

Tall i hele tusen Regnskap 

2012 

Budsjett 

2013 

Regnskap 

2012 

Regnskap 

2011 

Lønn og sosiale utgifter -7 227 -3 675 -10 202 1 589 

Andre driftsutgifter 64 735 62 667 74 809 51 201 

Brukerbetalinger/Gebyrer 0 0 0 0 

Refusjonsinntekter -417 487 -416 271 -387 606 -352 338 

Netto -359 979 -357 279 -322 999 -299 548 

*) Se for øvrig rådmannens årsberetning. 

 

Viktige hendelser i 2013 
 Tjenesteområdet mistet 3 hele årsverk i 2012 og ytterligere ett årsverk i 2013 uten at 

oppgavene ble færre.  

  

Vedtak om felles økonomikontor for Nord- og Sør-Odal lokalisert i Nord-Odal. 

 

 Oppstart av IKT prosjektet i forbindelse med tjenesteutsetting av kommunens basisdrift. 

 

 
 

Hovedutfordringer 2014 
Utfordringer i 2014 er å klare å gjøre alle oppgavene vi har både på dokumentsenteret og i 

resepsjonen/sentralbordet.  Vi er svært sårbare. 

 

En annen utfordring er første driftsår med ekstern IKT-leverandør på basisdriften vår.  Vi har kun 

et årsverk i kommunens helpdesk.  Kan vise seg å være litt smått og sårbart.  IKT området er blitt 

svært stort og omfattende den senere tiden. 
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Forord 
I henhold til Kommunelovens § 48 skal kommuner for hvert kalenderår utarbeide 

årsregnskap og årsberetning. Forskrift av 15.12.2000 nr 1424 om årsregnskap og 

årsberetning bestemmer videre at årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, 

investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. I 

forskriftens § 10 finner en at årsregnskapet skal være avlagt fra administrasjonen innen 

15. februar i året etter regnskapsåret og hvor årsregnskapet og årsberetningen skal 

vedtas av kommunestyret selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Regnskapet for 2013 ble oversendt til revisjonen den 14. mars 2014. 

 

 

Rådmannens årsberetning er bygd opp på samme måte som tidligere år med en del 

forklaring på vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap i hovedoversikt drift og 

investering. I tillegg er det redegjort for økonomisk utvikling på enkelte nøkkeltall som 

forteller noe om den økonomiske situasjonen kommunen er i. 
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Økonomisk oversikt - drift   

Note Regnskap 

2013

Reg. bud Oppr.bud Regnskap 

2012

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 19 478 18 275 17 292 18 482

Andre salgs- og leieinntekter 45 398 45 149 45 084 45 864

Overføringer med krav til motytelse 47 669 38 574 26 754 39 609

Rammetilskudd 215 485 214 075 218 075 211 568

Andre statlige overføringer 14 353 14 017 9 980 12 052

Andre overføringer 2 564 466 35 2 554

Skatt på inntekt og formue 149 059 148 880 146 780 142 724

Eiendomsskatt 22 335 22 650 22 650 19 175

Andre direkte og indirekte skatter 23 0 0 23

Sum driftsinntekter 1 516 364 502 086 486 650 492 051

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 1 247 116 238 953 227 685 227 141

Sosiale utgifter 1 64 559 67 767 66 824 59 946

Kjøp av varer og tj som inngår tj.prod 1 72 534 74 685 69 695 59 700

Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod 1 60 387 60 172 56 789 55 807

Overføringer                                         30 599 27 075 30 051 23 987

Avskrivninger 12 21 015 22 785 22 785 20 761

Fordelte utgifter -261 -476 -404 -253

Sum driftsutgifter 495 949 490 961 473 425 447 089

   

Brutto driftsresultat 20 415 11 125 13 225 44 962

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 2 217 2 004 1 879 2 359

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 45 15 15 0

Sum eksterne finansinntekter 1 2 262 2 019 1 894 2 359

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og   

andre fin.utg. 16 519 20 098 20 098 18 585

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 2

Avdragsutgifter 11 20 233 18 371 18 371 19 610

Utlån 117 160 160 151

Sum eksterne finansutgifter 1 36 869 38 629 38 629 38 348

Resultat eksterne fin.trans. -34 607 -36 610 -36 735 -35 989

Motpost avskrivninger 21 015 22 785 22 785 20 761

Netto driftsresultat 6 823 -2 700 -725 29 734

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m.   

mindreforbruk 10 24 497 24 497 0 8 227

Bruk av disposisjonsfond 4 950 950 0 407

Bruk av bundne fond 4 4 194 4 257 3 847 3 280

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 29 641 29 704 3 847 11 914

Overført til investeringsregnskapet  85 832 368 226

Dekning av tidligere års regnsk.m.  

merforbruk 10 950 1 970 1 020 10 422

Avsetninger til disposisjonsfond 4 22 689 22 689 1 211 1 334

Avsetninger til bundne fond 4 6 235 1 513 523 5 169

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0

Sum avsetninger 29 959 27 004 3 122 17 151

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 10 6 505 0 0 24 497  
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Forklaring til vesentlige avvik i driftsregnskapet 

mellom regulert budsjett og regnskap  

Brutto driftsresultat er summen av driftsinntekter fratrukket sum ordinære driftstutgifter 

(eksklusive renter og avdrag). Brutto driftsresultat er i liten grad egnet til å fortelle noe 

om hva det økonomiske resultat for 2013 innebærer. Nøkkeltallet er først og fremst 

interessant i en budsjettstyrt virksomhet for å se om planlagt aktivitet/tjenestenivå er 

gjennomført i tråd med bevilgning. Brutto driftsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke 

løpende drift samt eksterne finanstransaksjoner (renter og avdrag) og nødvendige 

avsetninger. I regulert budsjett 2013 er det budsjettert med positivt brutto driftsresultat 

på 11,1 mill kr. Regnskapet viser 20,4 mill kr.  

 
Sum brutto driftsinntekter for 2013 ble 516,4 mill. kr mot regulert budsjett 502,1 

mill. kr. 

 
Prosentvis fordeling av driftsinntektene 2013 

 
 

Vesentlige avvik skyldes: 

 

 Brukerbetalinger viser en merinntekt på 1,2 mill. kr og gjelder i hovedsak 

egenandeler tilknyttet SOAS. 

 

 Merinntekt på salgs- og leieinntekter utgjør 0,2 mill. kr fordelt på flere 

enkeltposter.  

 

 Overføring med krav til motytelse, dvs refusjoner viser merinntekter på 9,1 mill. 

kr grovt fordelt slik: 

 

 Refusjon fra kommuner ga en merinntekt på 1,8 mill, herav 0,4 mill på 

private barnehager og 0,8 mill på Odal PPT. 

 Sykelønnsrefusjonen viser for alle områdene en regnskapsmessig 

merinntekt mot budsjett på 2,0 mill kr. Dette må sees opp mot merforbruk 

av vikarer på 1,0 mill kr. 
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 Refusjoner fra Staten ga en merinntekt innenfor admin oppvekst og kultur 

på 0,6 mill, admin helse 0,9 mill og fysio- og ergotjenesten 0,7 mill. Videre 

er det noe mindreinntekter innenfor FDV vedr avtalen med 

fylkeskommunen på 0,3 mill kr. 

 Mva-kompensasjon utgjorde 2,4 mill. Dette må ses opp mot tilsvarende 

driftsutgift. 

 

 Rammetilskudd viser en merinntekt på 1,4 mill. kr og skatteinntekter fra inntekt og 

formue viser merinntekter på 0,2 mill. kr. Netto merinntekt på skatt/ramme 

(inklusive inntektsutjevning) utgjør dermed 1,6 mill. kr. 

 

 Andre statlige overføringer ga en merinntekt på 0,3 mill. herav kr 0,2 mill innenfor 

flyktningkontor. 

 

 Andre overføringer viser en merinntekt på 2,1 mill. kr og skyldes i hovedsak 

videreformidling av spillemidler med 1,6 mill innenfor rammeområde kultur og 

tildelte næringsfondsmidler med 0,3 mill kr under rammeområde næring og 

miljø. 

 

 Eiendomsskatt viser mindreinntekt på 0,3 mill. kr. 

 

 
Sum brutto driftsutgifter for 2013 ble 495,9 mill. kr mot regulert budsjett 491,0 mill. 

kr. 

 

Prosentvis fordeling av driftsutgiftene 2013 

 
 
Vesentlige avvik skyldes: 

 Lønn og sosiale utgifter viser et merforbruk på 5,0 mill. kr. Avviket skyldes 

hovedsaklig: 

 Fast lønn, merforbruk utgjorde 3,8 mill eksklusive sosiale utgifter. 

 Vikarer, merforbruk med 1,0 mill eksklusive sosiale utgifter.  

 Ekstrahjelp, merforbruk med 1,0 mill hovedsakelig fra SOAS 

 Overtid, merforbruk med 1,0 mill. 

 Andre oppgavepliktige godtgjørelser som kjøregodtgjørelse m.m, 

merforbruk på til sammen 0,7 mill, hvorav 0,5 på SOAS avd.FU og 

Ungdomsskolen 0,1 mill. 

 Sosiale utgifter som pensjon og arbeidsgiveravgift ga et mindreforbruk på 
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3,2 mill kr, som består av redusert premieavvik pensjon. 

 

 

 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon ga i sum et 

totalt mindreforbruk på 2,2 mill. kr fordelt slik: 

 Kontormateriell, mindreforbruk med 0,2 mill 

 Undervisningsmateriell, merforbruk med 0,3 mill 

 Matvarer, merforbruk med 0,2 mill 

 Annet forbruksmateriell, merforbruk med 1,7 mill 

 Post og banktjenester, merforbruk med 0,1 mill 

 Annonsering og informasjon, mindreforbruk med 0,5 mill 

 Kurs og opplæring, merforbruk med 0,4 mill 

 Energiutgifter, mindreforbruk med 1,6 mill 

 Forsikringer, mindreforbruk med 1,1 mill 

 Lokalleie, merforbruk med 0,4 mill 

 Lisenser og avgifter, mindreforbruk med 1,8 mill 

 Byggvedlikehold, mindreforbruk med 0,3 mill 

 Serviceavtaler og reparasjoner, merforbruk med 0,9 mill 

 Konsulenttjenester, mindreforbruk med 0,7 mill 

 

 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon viser et 

merforbruk på 0,2 mill. kr fordelt slik: 

 Kjøp fra staten, merforbruk med 1,9 mill. herav samhandlingsreformen 1,0 

mill og felles vaktordning legetjenesten 0,9 mill. 

 Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen, mindreforbruk med 0,6 mill. 

 Kjøp av tjenester fra kommuner, mindreforbruk med 0,7 mill. 

 Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (tilskudd GIR IKS), mindreforbruk 

med 0,4 mill. 

 

 Overføringer viser et merforbruk på 3,5 mill. kr og omfatter vesentlig følgende: 

 Overføringer til staten, mindreforbruk på 0.3 mill. 

 Mva.kompensasjon, merforbruk på 2,4 mill. Må ses i sammenheng med 

tilsvarende driftsinntekt. 

 Overføringer til andre, merforbruk 3,4 mill. Gjelder overf. til stiftelse 0,8 

mill, barnevern 1,0 mill, spillemidler 1,3 mill. 

 Reserverte bevilgninger/avsetninger, mindreforbruk 2,0 mill.  

 

 Regnskapsmessige avskrivninger viser et budsjettavvik på ca 1,8 mill. kr. Dette 

påvirker nøkkeltallet brutto driftsresultat, men motpost inntekt avskrivninger 

legges til igjen før man kommer til netto driftsresultat slik at avskrivninger gir 

ingen resultateffekt.  

 

Brutto driftsinntekterøkte fra 2012 til 2013 med 24,3 mill. kr eller 4,9 %. Brutto 

driftsutgifter (inkl avskrivninger) økte i tilsvarende periode med 48,9 mill. kr eller 10,9 

%. Dette har medført en svekkelse av brutto driftsresultat fra 44,9 mill. kr fra 2011 til 2012 

til 20,4 mill. kr fra 2012 til 2013. 

 

Hensyntar man videre eksterne finanstransaksjoner (renter og avdrag) og motpost 

avskrivninger kommer en fram til netto driftresultat som i 2013 ble positivt med 6,8 mill. 

kr, dvs 1,3 % av brutto driftsinntekter. Normen tilsier at netto driftsresultat over tid bør 

være positivt med 3-4 %. Dette for å muliggjøre oppbygging av fond/reserver og 

egenkapitalfinansiering av investeringer. 
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Nye avsetninger (inklusive pliktige avsetninger) utgjør 30,0 mill. kr. Bruk av avsetninger 

utgjorde 29,6 mill. kr og reduserer dermed netto driftsresultat og medfører et 

regnskapsmessig mindreforbruk for 2013 på 6,5 mill kr.  

 

Utvalgte nøkkeltall - trender 
 

 
Kommentarer til Kostra-nøkkeltallene: 

En overordnet analyse om kommunens økonomisk situasjon pr 31.12 tilsier at vi fortsatt 

har høy lånegjeld (eksklusive pensjon) pr innbygger. Sammenlignet med kostragr 7 har 

kommunen 5 500,- kr (11 700kr i 2012) mer i gjeld pr innbygger eller 11 % mer en 

kostragr 7. Dette utgjør i ca 43 mill kr mer i samlet lånegjeld enn kostragr 7. Samlet 

langsiktig lånegjeld (inklusive pensjon) pr 31.12 er at lånegjelden utgjør 212,2 % av 

brutto driftsinntekter. Her også ligger vi fortsatt noe høyt, sett i forhold til de vi 

sammenligner her. Dette skyldes nok i hovedsak ordinær lånegjeld.  

 

Året 2013 ble for kommunen økonomisk sett et dårligere år enn både kostragr 7 og 

landet u/Oslo. Norm tilsier at netto driftsresultat på 3 % er bra over tid, mens kommunens 

resultat ble 1,3 %. Arbeidskapital som forteller noe om likviditeten og betalingsevnen 

ser vi er svakere enn de referanser vi sammenligner oss med. Dette skyldes i hovedsak 

lite buffere/fond. 

 Utvikling egne nøkkeltall 

 

2013 2012 2011 

Sum driftsinntekter i 1000kr 516 364 492 051 463 649 

Sum driftsutgifter i 1000kr 495 949 447 089 440 497 

Brutto driftsresultat i 1000kr 20 415 44 962 23 152 

Skatteandel i % av frie inntekter(skatt/ramme) 40,9 40,20 40,06 

Skatteinngang i % av gjennomsnitt for landet 76,3 74,1 74,1 

Avvik mellom reg.budsj og regnskap, brutto driftsinntekter  14,3 mill 13,1 mill 14,8 mill 

Avvik mellom reg.budsj og regnskap, brutto driftsutgifter 5,0 mill -13,9 mill 24,5 mill 

Netto renter og avdrag i 1000kr 34 535 35 838 38 882 

Netto driftsresultat i 1000kr 6 823 29 734 6 950 

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 4,0 9,20 4,98 

Renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter 7,1 7,30 8,36 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,3 6,10 1,50 

Lånegjeld (eksklusive pensjon) i % av brutto driftsinntekter 93,06 104,68 117,4 

Regnskapsmessig mer(-)/mindreforbruk(+) 6,5 mill 24,5 mill 8,2 mill 

Netto drift korrigert for premieavvik pensjon og mva.komp 

inv. 5,6 mill 20,4 mill 6,2 mill 

Netto drift korrigert for premieavvik pensjon og mva.komp 

inv. i % av br.driftsinntekter 1,08 4,15 1,34 

 Utvalgte Kostra nøkkeltall 2013 

 

Sør-Odal  Kostragr 7.  Hedmark  Snitt landet 

eks Oslo  

Br.driftsresultat i % av br.dr.inntekter 4,0 2,3 2,2 2,0 

Netto dr.res. i % av br.dr.inntekter 1,3 2,2 2,6 2,4 

Langsiktig gjeld (inkl pensjon) i % av 

br.dr.inntekter 212,2 198,1 210,9 207,5 

Netto lånegjeld (ekskl pensjon) i kr pr 

innbygger 54 799 49 274 49 857 53 608 

Arb.kap (ekskl. premieavvik) i % av 

br.dr.inntekter 5,8 16,3 22,9 17,0 
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Eksterne finanstransaksjoner 
Resultat ekstern finansutgifter ble 34,6 mill mot budsjettert 36,6 mill. Budsjetterte 

avdragsutgifter er regnskapsført med 20,2 mill kr. Kontrollgrensen på minimumsreglene 

for avdrag på lån i henhold til Kommunelovens § 50.7 er beregnet til 17,9 mill kr. 

Gjennomsnittlig avdragstid på våre innlån er beregnet etter forenklet modell til å utgjøre 

27 år. Renteutgifter utgjør 16,5 mill mot budsjettert 20,1 mill. Mindreforbruket på renter 

tilskrives det lave rentenivå i 2013 samt at vedtak om opptak av lån ikke ble gjennomført 

som et ledd i reduksjon av ubrukte lånemidler. Det ble lagt til grunn en flytende rente i 

budsjett 2013 på 3,2 %. Resultatet ble nærmere 1,8 % som en snittrente i 2013 for den 

delen av låneporteføljen som er flytende. Renteinntekter ble 0,2 mill bedre enn budsjett. 

 

Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd (frie 

inntekter) 
Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd utgjør 364,6 mill fordelt slik, 215,5 mill i 

rammetilskudd og 149,1 mill. i skatt på inntekt og formue. Andel skatt på inntekt og 

formue utgjør 40,9 % av frie inntekter (skatt/ramme). Skatt og ramme viser en samlet 

merinntekt på 1,6 mill kr. For 2013 fikk Sør-Odal kommune en skatteinngang på 76,3 % 

av landsgjennomsnittet mot 75,7 % i 2012. I sum tilførte dette kommunen totalt 34,7 mill 

kr fordelt som inntektsutjevning mot budsjettert 35,0 mill kr. 

 

 

Resultat og budsjettavvik netto pr rammeområde:  
 
Rammeområde  

(tall i tusen) 

Regnskap 2013 Reg.budsj 

2013 

Oppr.budsj 

2013 

Avvik (reg. 

budsjett- 

regnskap) 

Regnskap 

2012 

Finans -359 979 -357 278 -349 574 -2 701 -322 999 

Stab/støtte 20 905 22 764 22 305 1 859 20 429 

Eiendomsforvaltning 30 524 30 536 25 486 12 23 790 

Skoler 75 254 74 760 75 560 -494 71 709 

Barnehager 39 748 39 715 40 042 -33 39 108 

Barn og helse 18 855 16 576 16 576 -2 279 14 075 

Kultur 9 719 9 741 9 490 22 9 376 

NAV kommune 13 052 13 536 13 536 484 12 005 

Helse og omsorg 130 387 126 376 124 596 -4 011 115 156 

Teknisk enhet -48 -372 -372 324 -933 

Næring og miljø 2 062 2 428 2 428 366 1 444 

Brann og feiing 5 095 5 126 5 126 31 4 111 

Admin oppvekst og 

kultur 9 735 11 238 9 438 1 503 8 187 

Politisk ledelse 4 689 4 853 5 362 164 4 542 
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Selvkostområder 
 
Selvkost 

 

Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Totalt 

Kostnadsdekning i % 93,4 % 106,8 % 97,7 % 110,3 % 92,1 %  

Avsetning (+),bruk (-), av 

bundet fond. - 691 658  531 011 - 131 807 492 725 - 141 838   58 433 

 

Etterkalkyle selvkostområder viser at dekningsgradene (kostnadsdekning) for gebyrene 

til sammen medfører avsetning til bundet fond med til sammen 58 433,- kr. Dette 

innebærer at gebyrinntektene har vært i samsvar med driftsutgifter i 2013. Det er vedtatt 

i kommunestyret at beregningsperioden for disse gebyrene skal være 5 år. 

 

Betryggende kontroll og etisk standard 
Dette har vært vektlagt gjennom revisjon av reglementer som økonomireglement og 

finansreglement. Nye rutiner for regnskapsrapportering er utarbeidet, og det 

rapporteres månedsvis til formannskap og tertialvis til kommunestyret. Tertialrapportene 

omfatter også status på oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. 

 

Reglement og rutiner er registrert i verktøyet Kvalitetslosen som er tilgjengelig for alle 

ansatte gjennom intranettet. 

 

Samme system nyttes også for håndtering av avvik, og det er utarbeidet rutiner for 

håndtering av disse. 

 

 

Likestilling  
I henhold til Likestillingslovens § 1a og kommunelovens § 48 skal kommunene redegjøre 

for den faktiske tilstanden i kommunen når det gjelder likestilling.  I tillegg skal det 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å hindre 

forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven. 

 

Offentlige myndigheter skal jobbe målrettet og planmessig for å hindre diskriminering 

på bakgrunn av kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. 
 

Tilstandsrapportering likestilling kjønn 

Rådmannen vil under dette punktet beskrive kommunens tilstand i forhold til 

 

Kjønnsbalanse 

 Lønn  

 Stillingsstørrelse – heltid/deltid 

 Utdanningsnivå 

 Foreldrefravær 

 Spesielle personalpolitiske satsinger 

 Tiltak kjønn/etnisitet/funksjonsevne 
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Generell kjønnsbalanse 

Sør-Odal kommune har fortiden 452,87 årsverk fordelt på 533 ansatte. Det er 103 menn 

og 430 kvinner. Totalt er ca 80% av alle ansatte kvinner. 

 

Tabellen nedenfor viser kjønnsfordelingen på de forskjellige rammeområdene 

områdene oppgitt i %. 
 
 

Rammeområde 

 

Menn 

 

Kvinner 

Stab og støtte 31 69 

Eiendomsforvaltning 36 64 

Barnehager 2 98 

Skole 20 80 

Barn og helse 12 88 

Kultur og fritid 38 63 

NAV kommune 43 57 

Helse og omsorg 12 88 

Kommunalteknikk 93 7 

Næring og miljø 66 33 

Brannvern 100 0 

Teknisk forvaltning 37 63 

 

Som vi ser av tabellen er det et klart kvinneoverskudd på de tradisjonelle 

kvinnearbeidsplassene, som helse- og omsorg, skole og barnehage. Dette er i samsvar 

med den generelle situasjonen i offentlig sektor. Barnehagene er den sektoren som har 

lavest andel menn. Det er en utfordring å få mannlige søkere til stillinger i barnehagene.  

Vi ser imidlertid at andel menn innenfor helse og omsorg har økt fra 8% til 12% det siste 

året. 
 
 

Kjønnsbalanse ledere 

Kommunen har 27 ledere, inkl. strategisk ledergruppe, i henhold til definisjonen i 

Hovedtariffavtalens pkt. 3.4. De fordeler seg prosentvis som følger: 
 
 2010 2011 2012 2013 

 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 

Strategisk ledergruppe 100 0 75 25 75 25 67 33 

Enhetsledere 30 60 56 44 44 56 44 56 

 

 

Tabellen viser en stabil kjønnsfordeling blant lederne. 
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Generell lønnsstatistikk 

Diagrammet viser forskjellen mellom gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn i 

perioden 2009 - 2013.   

 
 

 
 
 

Vi ser av diagrammet at kvinner stadig har lavere årslønn enn sine mannlige kolleger, 

men vi ser også at forskjellen blir mindre. I 2009 var hadde kvinnene gjennomsnittlig 10 

% lavere lønn enn mannlige ansatte, mens forskjellen i 2013 er 6%.   

 

Årsaken til forskjellene er at kommunen har flere ufaglærte kvinnelige ansatte, mens vi 

har mange menn i stillinger som krever høgskoleutdanning, da spesielt i teknisk sektor. 

 

Ser vi på enkeltgrupper, ser vi blant annet at i undervisningsstillinger har menn 

gjennomsnittlig ca 3% høgere lønn enn kvinner. Dette skyldes at andelen menn i skolen 

har høgere utdanning enn kvinnene.  Det er flere kvinner med adjunktutdanning enn 

menn, mens det er flere menn med adjunkt med tillegg eller høgere. 
 

Når det gjelder gruppen ufaglærte, viser statistikken at kvinner har i underkant av 1 % 

høgere lønn enn sine mannlige kolleger. Årsaken til det er at de fleste kvinnene har lang 

ansiennitet, mens vi har flere mannlige assistenter med kort tjenestetid.   

 
Lønnstatistikk ledere 

Tabellen viser gjennomsnittlig lønnsforskjeller mellom mannlige og kvinnelige ledere. 

De  viktigste kriterier for lederlønn, er kompetanse, størrelse på enheten, 

budsjettstørrelse og kompleksitet på enheten. 

 
 2011 2012 2013 

Ledernivå Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 

Kommunalsjefer 576 800 600 000 637 500 670 000 760 000 690 000 

Enhetsledere 508 000 482 000 537 500 518 200 555 300  555 400 

 

Når det gjelder enhetslederne har forskjellene mellom menn og kvinner vært forholdsvis 

store, men vi ser nå at kvinnene har tatt igjen mennene.  Tiltakene som er gjort er bevist 

viske ut forskjellene ved årets lønnsforhandlinger. 
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Stillingsstørrelse - heltid/deltid 

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Sør-Odal kommune er 62 %. Tabellen nedenfor viser 

utviklingen de siste fire år i forhold til andel menn og kvinner med 100% stillinger. 
 

 

 

2010 2011 2012 

 

2013 

Kvinner 47 % 45% 36% 43% 

Menn 75 % 67% 63% 63% 

 
Som vi ser av tabellen har andelen kvinner med 100 % stilling økt fra 36% i 2012 til 43% i 

2013.  Det er en gledelig utvikling.  Andelen menn med 100 % stilling er stabil.  

 

 
Utdanningsnivå 

Hedmark fylke er sammen med Oppland og Finnmark de fylkene som har laveste 

utdanningsnivå i landet. Ser vi på Sør-Odals befolkning er det 12,9% menn og 19,8% 

kvinner som har universitets/høgskoleutdanning mot henholdsvis 26,0% og 31,6% på 

landsbasis. Det er ca 41% av befolkningen i Sør-Odal som kun har grunnskole. På 

landsbasis er det ca 28%.  Ca 43% av befolkningen i Sør-Odal har utdanning på 

videregående skolenivå, mot ca 42% på landsnivå.  

 

Av de mannlige ansatte i Sør-Odal kommune, er det 10% som er ufaglærte, 34% er 

faglærte, mens 56% av mannlige ansatte har høgskole/universitetsutdannelse.  Blant 

kvinnene er fordelingen 25% ufaglærte, 28% faglærte og 47% 

høgskole/universitetsutdannede. Det er en positiv utvikling i forhold til andel kvinner 

med høgere utdanning, men andel ufaglærte er stabil. 
 

Diagrammet nedenfor viser fordelingen mellom kjønnene på de forskjellige 

utdanningsnivåene. Som vi ser er det en større andel menn som har høgskoleutdanning, 

mens det er flest kvinner som er ufaglærte.   

 

 

 
 
 

Tiltak som er gjennomført for å stimulere kvinner til å ta utdanning, er innføringen av 

kompetansetilskudd ved gjennomført utdanning/videreutdanninger. 
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Foreldrefravær 

Foreldrefraværet for 2013 ligger på totalt 0,3% og utgjør totalt 285 dagsverk, fordelt på 

255 dagsverk for kvinner og 30 for menn. Ca 89 % av foreldrefravær tas ut av kvinner. 

Foreldrefraværet er stabilt lav og utvikler seg lite fra år til år.   
 

Spesielle personalpolitiske satsinger 

Alle fast ansatte har registrert sin kompetanse elektronisk, og det er innført et lønnsystem 

som gir løpende uttelling når ansatte har fullført videreutdanninger. Minste utbetaling er 

for 15 studiepoeng eller tilsvarende, og maksimalt kan en ansatt får kr 20.000,- i lønn ut 

over grunnlønn. Eneste krav, er at den ansatte tar videreutdanningen i samarbeid med 

arbeidsgiver. 
 

Tiltak rettet mot etnisitet/nedsatt funksjonsevne 

Sør-Odal kommune har i de seneste år hatt et stort fokus på kommunens økonomi. Dette 

har medført at kommunen ikke har prioritert å jobbe aktivt og målrettet for å finne gode 

tiltak for personer med annen etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Vi har imidlertid 

utarbeidet en personalpolitisk plan som poengterer at kommunen skal bidra til 

likestilling mellom kjønnene, gjennom aktivt å rekruttere og stimulere til utvikling for å få 

en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene. Sør-Odal kommune skal aktivt rekruttere 

ansatte med ulik etnisk bakgrunn og/eller nedsatt funksjonsnivå. 

 

Helt konkret har kommunen i samarbeid med NAV lokalt, tatt i mot en del personer på 

praksisplasser, og tilbudt arbeidstrening rundt omring i kommunen. 

 

Interkommunale samarbeid etter Kommuneloven 
Kulturskolen i Nord- og Sør-Odal er et samarbeid mellom odalskommunene hvor Sør-

Odal kommune er vertskommune. Samarbeid basert på Kommunelovens § 27. 

 

Odal PPT ble opprettet 01.10.13. Dette er et samarbeid mellom odalskommunene og 

fylkeskommunen. For fylkeskommunen omfatter dette tjenester til Øvrebyen og Sentrum 

vg. skoler på Kongsvinger, samt Skarnes vg. skole. Sør-Odal kommune er 

vertskommune. 

 

Samarbeid mellom odalskommunene basert på Kommunelovens § 28 og avtale med 

fylkeskommunen basert på Opplæringslovens § 5.6. 

 

 

Lånegjelden 
Total lånegjeld inklusive startlånsordningen (eksklusiv pensjon) utgjør pr 31.12.13 totalt 

484,4 mill kr eller 93,8 % av driftsinntektene. Normen sier at lånegjelden ikke bør utgjøre 

mer enn 50 %. Det er vedtatt låneopptak på 7,6 mill kr til investeringer. På grunn av liten 

investeringstakt i 2013, samt at ubrukte lånemidler inklusive startlån utgjør 24,5 mill kr pr 

31.12.13, er det derfor ikke foretatt låneopptak slik budsjettet legger opp til. Vedtatt 

låneopptak for 2013 kan ikke foretas uten nytt vedtak i kommunestyre. Det er uttrykt 

politisk at ubrukte lånemidler kun skal tilsvare finansiering til løpende prosjekter. For 

2013 er det ikke foretatt opplåning i Husbanken til videreutlån. Samlet videreutlån i 2013 

utgjør 2,5 mill kr. 
 

Det er ikke trukket noe på kassekreditt i 2013. 
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I henhold til gjeldende finansreglementet skal 1/3 av lånegjelden være bundet opp i 

fastrentevilkår. Neste låneopptak skal dermed lånes opp med utgangspunkt i 

fastrentevilkår. 

 
 

Utvikling lånegjeld 

 

 (tall i mill) 

2013 2012 2011 

Samlet lånegjeld inklusive startlån 31.12 484,4 519,4 544,3 

 
 

Fordelt slik pr 31.12 

Beløp (mill) Andel 

Lån med flytende vilkår 324,9 67% 

Lån med fast rente 132,0 27% 

Startlån flytende vilkår 27,5 6% 

 

 

Arbeidskapital 
Arbeidskapitalen er omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen gir 

derfor uttrykk for kommunens likviditet, dvs evnen til å betale løpende forpliktelser. 

 

Kommunens arbeidskapital pr 31.12.13 utgjør 55,2 mill kr, hvilket tilsvarer 11 % av brutto 

driftsinntekter. En stor del av arbeidskapitalen kan ikke benyttes til frie driftsformål. 

Dette gjelder ubrukte lånemidler, investeringsfond, bundet driftsfond og premieavvik 

pensjon. Trekker en ut disse midlene så kommer en fram til arbeidskapitalens driftsdel. 

For 2013 er denne negativ med – 15 mill kr og utgjør -2,9 % av driftsinntektene. 

Arbeidskapitalens driftsdel er svekket som følge av resultatet 2013. En negativ 

driftsarbeidskapital medfører at ubrukte lånemidler og fond benyttes som midlertidig 

driftskreditt. Kommunen har balanseført pr 31.12 et samlet premieavvik på 26,5 mill kr 

som skal utgiftsføres over 10/15 år. Dette bidrar til en negativ likviditetssituasjonen. 

 
  

2013(*) 

 

2012(*) 

 

2011 

Arbeidskapitalens driftsdel -15 mill -8 mill -10,6 mill 

%-andel av driftsinntektene -2,9 - 1,6 -2,28 
(*) Fra og med 2012 er også premieavvik pensjon trukket i fra arbeidskapital drift. 
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Økonomisk oversikt – investering 
  

Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor 
 
Inntekter     

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3.801.485,00 0,00 0,00 4.936.699,00 

Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Overføringer med krav til motytelse 1.217.891,75 196.000,00 0,00 1.038.757,00 

Statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 

Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum inntekter 5.019.376,75 196.000,00 0,00 5.975.456,00 
 
Utgifter     

Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 6.507.359,25 8.621.000,00 7.325.000,00 6.629.189,66 

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0,00 0,00 0,00 0,00 

Overføringer -33.833,35 40.000,00 460.000,00 476.776,91 

Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sum utgifter 6.473.525,90 8.661.000,00 7.785.000,00 7.105.966,57 
 
Finanstransaksjoner     

Avdrag på lån 15.651.879,00 13.000.000,00 3.000.000,00 5.476.847,25 

Utlån 2.487.811,00 0,00 0,00 816.023,69 

Kjøp av aksjer og andeler 984.006,00 1.000.000,00 1.000.000,00 887.767,00 

Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 

Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 140.400,00 

Avsatt til bundne investeringsfond 913.611,40 0,00 0,00 884.831,83 

Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sum finansieringstransaksjoner 20.037.307,40 14.000.000,00 4.000.000,00 8.205.869,77 
 
Finansieringsbehov 21.491.456,55 22.465.000,00 11.785.000,00 9.336.380,34 
 
Dekket slik:     

Bruk av lån 7.190.989,08 7.633.000,00 7.417.000,00 2.706.194,26 

Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mottatte avdrag på utlån 3.231.528,15 3.000.000,00 3.000.000,00 3.205.894,61 

Overført fra driftsbudsjettet 84.933,32 832.000,00 368.000,00 226.066,00 

Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av disposisjonsfond 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 

Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bruk av ubundne investeringsfond 984.006,00 1.000.000,00 1.000.000,00 887.767,00 

Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 2.310.458,47 

Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Sum finansiering 21.491.456,55 24.465.000,00 11.785.000,00 9.336.380,34 
 
 

Udekket/udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Inntekter i investeringsregnskapet 
Det er solgt fast eiendom/boligtomter for totalt 3,8 mill. Videre er det mottatt 

refusjoner/tilskudd for investeringer med totalt 1,2 mill. Pliktig overføring på 80 % av 

merverdiavgiftskompensasjon på investeringer utgjorde i 2013 kr 84 933. Disse er 

overført fra driftsregnskapet. I 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen i sin helhet 

inngå som egenkapital til investeringene.  
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Utgifter i investeringsregnskapet 
Året 2013 har på investeringssiden vært moderat med tanke på de senere års betydelige 

investeringer. Vedtatt låneopptak for 2013 for investeringer var 7,6 mill. 

Investeringsregnskapet viser investeringer på til sammen 6,5 mill knyttet til 

anleggsinvesteringer inklusive merverdiavgift.   

 

Det er solgt eiendom/anlegg med til sammen 3,8 mill. De anses som frie inntekter og har 

medført redusert bruk av lån som finansiering ved avslutning av investeringsregnskapet. 

For 2013 er det benyttet 7,2 mill til finansiering av prosjektene. 

 

Videre er det foretatt disponeringer på finanstransaksjoner med 20,0 mill, fordelt slik: 

 Egenkapitalinnskudd KLP med 1,0 mill 

 Utbetalt nye startlån med 2,5 mill 

 Avdrag på lån og utbetaling av innskudd SOBOS med 15,7 mill 

 Avsatt til bundet investeringsfond med 0,9 mill for innløste startlån, som igjen går 

uavkortet til ekstraordinære avdrag til Husbanken på startlångjeld 

 

Med dette utgjorde samlet finansieringsbehov 21,5 mill kr. 

 

Dette er finansiert slik: 

 Bruk av eksterne lån med 7,2 mill 

 Mottatte avdrag på startlån med 3,2 mill 

 Pliktig overføring av merverdiavgiftskompensasjon 0,1 mil. 

 Bruk av disposisjonsfond 10,0 mill til ekstraord. nedbetaling av gjeld 

 Bruk av ubundet investeringsfond til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 

med 1,0 mill. 

 

Sum finansieringsbehov er dermed dekket av vedtatt finansiering og 

investeringsregnskapet fremlegges i balanse. 

 

 

Skarnes, 31.03 2014 

 

 

___________________________ 

Eyvind Alnæs 

rådmann 
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Regnskapsskjema 1A - drift  

Regnskap 2013 Reg. bud Oppr.bud Regnskap 2012

Skatt på inntekt og formue 149 059 148 880 146 780 142 724

Ordinært rammetilskudd 215 485 214 075 218 075 211 568

Skatt på eiendom 22 335 22 650 22 650 19 175

Andre direkte eller indirekte skatter 23 0 0 23

Andre generelle statstilskudd 14 353 14 017 9 980 12 052

Sum frie disponible inntekter 401 255 399 622 397 485 385 542

Renteinntekter og utbytte 2 217 2 004 1 879 2 359

Gevinst finansielle instrumenter (oml.mdl) 0 0 0 0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 16 519 20 098 20 098 18 585

Tap finansielle instrumenter (oml.mdl) 0 0 0 2

Avdrag på lån 20 233 18 371 18 371 19 610

Netto finansinnt./utg. 34 535 36 465 36 590 35 838

Til dekning av tidl. regnsk.m. merforbr 950 1 970 1 020 10 422

Til ubundne avsetninger 22 689 22 689 1 211 1 334

Til bundne avsetninger 6 235 1 513 523 5 169

Bruk av tidl. regnsk.m. mindreforbr 24 497 24 497 0 8 227

Bruk av ubundne avsetninger 950 950 0 407

Bruk av bundne avsetninger 4 194 4 256 3 846 3 280

Netto avsetninger 233 -3 531 -1 092 5 011

Overført til investeringsregnskapet 85 832 368 226

Til fordeling drift 366 401 365 857 361 620 344 467

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 359 896 365 857 361 620 319 970

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 6 505 0 0 24 497
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Regnskapsskjema 1B – drift 
 
  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

  2013 2013 2013 2012 

Rammeområde: 10 Finans 

  10 Lønn og sosial utgifter -7.226.962 -3.675.000 -3.675.000 -10.202.068 

  11 Andre utgifter 64.735.415 62.667.467 47.159.710 74.808.751 

  17 Andre inntekter -417.487.070 -416.270.790 -393.059.033 -387.606.031 
Sum rammeområde: 10 Finans -359.978.617 -357.278.323 -349.574.323 -322.999.348 

 
Rammeområde: 11 Stab/støtte 

  10 Lønn og sosial utgifter 14.511.783 13.388.152 13.688.468 13.865.642 

  11 Andre utgifter 13.688.650 16.100.636 14.664.136 12.095.482 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -142.183 -37.742 -37.742 -219.196 

  17 Andre inntekter -7.153.016 -6.687.238 -6.009.738 -5.312.676 
Sum rammeområde: 11 Stab/støtte 20.905.234 22.763.808 22.305.124 20.429.252 

 
Rammeområde: 12 Eiendomsforvaltning 

  10 Lønn og sosial utgifter 14.334.852 13.859.130 13.634.130 14.772.905 

  11 Andre utgifter 45.515.854 45.138.458 39.453.458 36.509.753 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -10.203.641 -10.241.027 -10.191.027 -10.243.465 

  17 Andre inntekter -19.122.996 -18.220.167 -17.410.167 -17.249.484 
Sum rammeområde: 12 Eiendomsforvaltning 30.524.069 30.536.394 25.486.394 23.789.709 

 
Rammeområde: 13 Skoler 

  10 Lønn og sosial utgifter 78.252.314 76.413.040 73.486.238 73.852.754 

  11 Andre utgifter 9.952.225 8.898.322 9.704.272 8.912.317 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -4.424.377 -4.471.571 -4.229.571 -4.081.954 

  17 Andre inntekter -8.525.762 -6.079.641 -3.400.789 -6.974.391 
Sum rammeområde: 13 Skoler 75.254.401 74.760.150 75.560.150 71.708.727 

 
Rammeområde: 14 Barnehager 

  10 Lønn og sosial utgifter 28.027.447 27.519.873 25.933.373 26.500.386 

  11 Andre utgifter 19.789.232 19.531.763 19.784.671 20.101.770 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -5.426.715 -5.489.575 -5.071.575 -5.346.085 

  17 Andre inntekter -2.641.769 -1.846.739 -604.147 -2.148.339 

Sum rammeområde: 14 Barnehager 39.748.195 39.715.322 40.042.322 39.107.733 

 
Rammeområde: 15 Barn og helse 

  10 Lønn og sosial utgifter 16.169.875 16.030.548 15.219.324 12.287.822 

  11 Andre utgifter 8.588.257 6.072.286 5.995.286 6.237.782 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -158.685 -123.930 -123.930 -139.962 

  17 Andre inntekter -5.744.840 -5.402.576 -4.514.352 -4.310.340 
Sum rammeområde: 15 Barn og helse 18.854.608 16.576.328 16.576.328 14.075.301 

 
Rammeområde: 16 Kultur 

  10 Lønn og sosial utgifter 5.536.211 5.879.683 6.449.991 7.542.583 

  11 Andre utgifter 9.614.374 7.208.498 6.572.038 9.819.603 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -1.407.327 -1.449.331 -1.449.331 -1.891.956 

  17 Andre inntekter -4.024.231 -1.898.121 -2.082.621 -6.094.025 
Sum rammeområde: 16 Kultur 9.719.028 9.740.729 9.490.077 9.376.206 

 
Rammeområde: 17 NAV kommune 

  10 Lønn og sosial utgifter 6.850.792 7.093.168 7.693.890 6.649.728 

  11 Andre utgifter 11.833.804 11.783.632 10.077.910 8.619.136 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer 0 0 0 -139 

  17 Andre inntekter -5.632.398 -5.341.125 -4.236.125 -3.263.836 
Sum rammeområde: 17 NAV kommune 13.052.197 13.535.675 13.535.675 12.004.890 
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  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

  2013 2013 2013 2012 

 
Rammeområde: 18 Helse og omsorg 

  10 Lønn og sosial utgifter 122.674.186 119.070.019 111.183.670 112.031.293 

  11 Andre utgifter 38.949.633 34.506.630 30.501.771 29.899.563 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -9.527.971 -8.069.907 -7.732.907 -8.780.447 

  17 Andre inntekter -21.708.503 -19.130.527 -9.356.667 -17.994.028 
Sum rammeområde: 18 Helse og omsorg 130.387.344 126.376.215 124.595.867 115.156.381 

 
Rammeområde: 20 Teknisk enhet 

  10 Lønn og sosial utgifter 13.617.776 13.522.672 13.341.618 12.831.698 

  11 Andre utgifter 30.156.028 31.648.418 31.578.418 28.732.441 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -31.816.900 -31.721.626 -31.721.626 -31.590.633 

  17 Andre inntekter -12.004.559 -13.821.213 -13.570.159 -10.906.845 
Sum rammeområde: 20 Teknisk enhet -47.655 -371.749 -371.749 -933.339 

 
Rammeområde: 21 Næring og miljø 

  10 Lønn og sosial utgifter 2.101.754 2.101.095 2.101.095 1.815.973 

  11 Andre utgifter 790.198 882.146 1.110.346 1.022.286 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -424.659 -355.558 -355.558 -699.141 

  17 Andre inntekter -405.628 -199.300 -427.500 -694.704 
Sum rammeområde: 21 Næring og miljø 2.061.665 2.428.383 2.428.383 1.444.414 

 
Rammeområde: 22 Brann og feiing 

  10 Lønn og sosial utgifter 5.400.536 5.396.445 5.305.509 4.981.175 

  11 Andre utgifter 1.881.185 1.880.349 1.950.349 1.366.673 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -1.603.923 -1.660.493 -1.660.493 -1.603.023 

  17 Andre inntekter -582.430 -490.089 -469.153 -633.596 
Sum rammeområde: 22 Brann og feiing 5.095.368 5.126.212 5.126.212 4.111.229 

 
Rammeområde: 23 Admin oppvekst og kultur 

  10 Lønn og sosial utgifter 3.965.398 3.665.418 3.484.193 3.559.920 

  11 Andre utgifter 8.526.388 9.584.337 7.768.413 7.100.499 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer -151 0 0 -2.046 

  17 Andre inntekter -2.756.401 -2.012.067 -1.814.918 -2.471.670 
Sum rammeområde: 23 Admin oppvekst og kult 9.735.235 11.237.688 9.437.688 8.186.703 

 
Rammeområde: 24 Politisk styring 

  10 Lønn og sosial utgifter 2.580.087 2.310.897 2.629.581 2.772.180 

  11 Andre utgifter 2.282.691 2.678.498 2.868.498 1.978.300 

  16 Brukerbetalinger/gebyrer 0 0 0 -800 

  17 Andre inntekter -173.851 -136.227 -136.227 -207.536 
Sum rammeområde: 24 Politisk styring 4.688.927 4.853.168 5.361.852 4.542.144 

 
T O T A L T 0 0 0 0 
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Regnskapsskjema 2A – investering 

 

Investeringer i anleggsmidler 6 473 8 661 7 785 7 106

Utlån og forskutteringer 3 471 1 000 1 000 1 704

Avdrag på utlån 15 652 13 000 3 000 5 477

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 914 0 0 1 025

Finansieringsbehov 26 510 22 661 11 785 15 312

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 7 191 7 633 7 417 2 706

Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 801 0 0 4 937

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0

Mottatte avdrag utlån og refusjoner 4 449 3 196 3 000 4 245

Andre inntekter 0 0 0 0

Sum ekstern finansiering 15 441 10 829 10 417 11 888

Overført fra driftsbudsjettet 85 832 368 226

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 10 984 11 000 1 000 3 198

Sum finansiering 26 510 22 661 11 785 15 312

Udekket/udisponert 0 0 0 0

 
Regnskap 

2013

Reg.bud Oppr.bud Regnskap 

2012
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Regnskapsskjema 2 B – investeringer 

  

  Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap 

    2013 2013 2013 2012 

1004 (avsluttet) Omsorgsboliger SOBOS (A) -479.000 0 0 -28.000 

1008 (avsluttet) Delfinansiering SOBOS kst 26/03  -220.998 0 0 -227.579 

1052 Salg av boligomr Østerengbr1, etappe 3,4, f 0 0 0 -1.197.774 

1062 Planarbeid sentrumsutvikling Skarnes 2011 0 0 0 5.452 

1069 IKT sikkerhet 2012 - videreføring 0 0 0 12.330 

1070 IP-telefoni 2012 - videreføring 0 0 0 62.305 

1072 Ny klientplattform skoler - 2011-2013 - vider 0 0 0 692.665 

1073 Terminalserverplattform 2012 0 0 0 205.572 

1074 910 Politisk ledelse - politikerportal og tekni 0 0 0 172.063 

1076 Salg av Ellingsrudvegen 19, 38/14 2012 -100.000 0 0 1.059 

7123 Oppvaskmaskin SOAS 2013 0 150.000 0 0 

8079 3 tomter i  Ullern, k-sak 063/7 100.542 300.000 0 0 

8102 (avsluttet) Erverv areal Korsmo bhg 2012 (8 0 0 0 3.000 

8103 Salg av Funnefossgården 41/17 i 2012 (806 0 0 0 -2.594.801 

8104 Ombyggning av rådhuset Nav kontorer 2012 0 0 0 189.587 

8105 Ny båt brann og redning 2013 185.496 168.000 168.000 0 

8106 Nybygg boliger til personer med liten boevn 0 0 1.764.000 0 

8107 Strømaggregat HDO-boligene 2013 0 0 500.000 0 

8108 Nytt Sykesignalanlegg 2013 0 400.000 400.000 0 

8109 Erverv grunn 71/421 Ullern barnehage 2012 115.135 0 0 0 

8111 Salg av grn/bnr 101/24 Tunvegen 45, kapell -1.523.245 0 0 0 

8112 Salg av 38/62,70,71,72, Solbakken 2013 -1.438.771 0 0 0 

8543 Kjøp/salg grunn -46.165 0 0 -48.525 

8555 Miljøtiltak Skarnes renseanlegg / (8589) 0 0 0 1.118.938 

8587 Hovedledning Sander - Skarnes 2011 0 0 0 67.304 

8588 Membranfilter vannrenseanlegg 2011 476.563 477.000 0 1.038.757 

8589 Miljøtiltak Skarnes renseanlegg 2011/ (8555 0 0 0 18.792 

8590 Omlegging hovedledning Korsmo 2011 51.063 304.000 0 696.445 

8591 Omlegging vannledning generelt 2011 329.792 308.000 0 167.746 

8592 Overvåking pumpestasjoner 2011 230.440 301.000 0 39.561 

8594 Tilkobling vannabonnenter 2011 116.674 140.000 0 109.524 

8595 Veg Østerengbråten - tilleggsbevilgning 201 0 0 0 17.747 

8601 Kjøp av ny traktor kom.tekn 2012 0 0 0 797.650 

8602 Ny overvannsledning v/Rv2 rundkjøring Kors 0 500.000 0 0 

8603 Utbedring gml kloakkpumpestasjon Tr.bøl 2 472.990 446.000 0 203.852 

8604 Utskifting driftskontrollanlegget på vannrens 0 294.000 0 0 

8607 Tilleggskostnader erverv parkeringsplass O 0 0 0 20.038 

8609 Ny bil kloakkrenseanlegget 2013 195.000 195.000 195.000 0 

8610 Kloakkrenseanlegget, ny sentrifuge 2013 748.087 700.000 3.000.000 0 

8611 Vannrenseanlegget - Membranfilter 2013 528.520 1.000.000 1.000.000 0 

8612 Utskifting og omlegging vannledninger 201 1.835.653 1.950.000 250.000 0 

8613 Avløpspumpestasjon Kampen 2013 0 0 140.000 0 

8614 Salg del av Hernesmoen næringspark gnr 5 -655.320 0 0 0 

8903  Reg.plan Slåstad/Ullerm/korsmo sør-midt   12.656 0 0 10.850 

8906 Reg.plan Skarnes sør og vest, visuell veiled 0 0 0 158.678 

9802 Låneopptak 2012 -3.882.178 0 0 -1.487.171 

9804 Finansiering investeringer 2013 - låneoppta 0 -7.417.000 -7.417.000 0 

9805 Pliktig overføring av mva fra drift 60% i 2012 -52.933 0 0 -226.066 

9806 Rebudsjettering investeringer 2013 fra prosj 0 -216.000 0 0 

9989 Ekstra ordinært avdrag lånegjeld 2013 3.000.000 0 0 0 

 
T O T A L T 0 0 0 0 
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Økonomisk oversikt – balanse 

 

Note Regnskap 

2013

Regnskap 

2012

EIENDELER

Anleggsmidler 1 078 500 1 058 270

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 13 566 213 587 354

Utstyr, maskiner og transportmidler 13 10 305 13 043

Utlån 29 867 29 942

Aksjer og andeler 6 13 662 12 678

Pensjonsmidler 2 458 453 415 253

Omløpsmidler 124 980 127 121

Herav:

Kortsiktige fordringer 1 33 882 29 785

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0

Premieavvik 26 130 24 947

Aksjer og andeler 1 0 1

Sertifikater 1 0 0

Obligasjoner 1 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 1 64 968 72 388

SUM EIENDELER 1 203 480 1 185 391

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 36 152 53 130

Herav:

Disposisjonsfond 6 13 076 1 337

Bundne driftsfond 6 14 523 12 482

Ubundne investeringsfond 6 1 431 2 416

Bundne investeringsfond 6 3 024 2 110

Endring regnsk.prinsipp drift 5 -7 821 -7 821

Endring regnsk.prinsipp invest 0 0

Regnskapsmessig mindreforbruk 10 6 505 24 497

Regnskapsmessig merforbruk 10 0 -950

Udisponert i inv.regnskap 0 0

Udekket i inv.regnskap 9 0 0

Likviditetsreserve 0 0 0

Kapitalkonto 7 5 414 19 059

Langsiktig gjeld 1 097 584 1 070 080

Herav:

Pensjonsforpliktelser 2 613 210 550 642

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 47 700 51 700

Andre lån 12 436 674 467 738

Kortsiktig gjeld 69 744 62 181

Herav:

Kassekredittlån 1 0

Annen kortsiktig gjeld 1 69 744 62 181

Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0

Premieavvik 1 0 0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 203 480 1 185 391

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 24 690 31 059

Herav:

Ubrukte lånemidler 1 24 497 30 866

Andre memoriakonti 193 193

Motkonto til memorialkontiene -24 690 -31 059  
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Økonomisk oversikt – drift 
 

Note Regnskap 

2013

Reg. bud Oppr.bud Regnskap 

2012

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 19 478 18 275 17 292 18 482

Andre salgs- og leieinntekter 45 398 45 149 45 084 45 864

Overføringer med krav til motytelse 47 669 38 574 26 754 39 609

Rammetilskudd 215 485 214 075 218 075 211 568

Andre statlige overføringer 14 353 14 017 9 980 12 052

Andre overføringer 2 564 466 35 2 554

Skatt på inntekt og formue 149 059 148 880 146 780 142 724

Eiendomsskatt 22 335 22 650 22 650 19 175

Andre direkte og indirekte skatter 23 0 0 23

Sum driftsinntekter 1 516 364 502 086 486 650 492 051

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 1 247 116 238 953 227 685 227 141

Sosiale utgifter 1 64 559 67 767 66 824 59 946

Kjøp av varer og tj som inngår tj.prod 1 72 534 74 685 69 695 59 700

Kjøp av tjenester som erstatter tj. prod 1 60 387 60 172 56 789 55 807

Overføringer                                         30 599 27 075 30 051 23 987

Avskrivninger 12 21 015 22 785 22 785 20 761

Fordelte utgifter -261 -476 -404 -253

Sum driftsutgifter 495 949 490 961 473 425 447 089

   

Brutto driftsresultat 20 415 11 125 13 225 44 962

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 2 217 2 004 1 879 2 359

Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 45 15 15 0

Sum eksterne finansinntekter 1 2 262 2 019 1 894 2 359

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjoner og   

andre fin.utg. 16 519 20 098 20 098 18 585

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 2

Avdragsutgifter 11 20 233 18 371 18 371 19 610

Utlån 117 160 160 151

Sum eksterne finansutgifter 1 36 869 38 629 38 629 38 348

Resultat eksterne fin.trans. -34 607 -36 610 -36 735 -35 989

Motpost avskrivninger 21 015 22 785 22 785 20 761

Netto driftsresultat 6 823 -2 700 -725 29 734

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m.   

mindreforbruk 10 24 497 24 497 0 8 227

Bruk av disposisjonsfond 4 950 950 0 407

Bruk av bundne fond 4 4 194 4 257 3 847 3 280

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 29 641 29 704 3 847 11 914

Overført til investeringsregnskapet  85 832 368 226

Dekning av tidligere års regnsk.m.  

merforbruk 10 950 1 970 1 020 10 422

Avsetninger til disposisjonsfond 4 22 689 22 689 1 211 1 334

Avsetninger til bundne fond 4 6 235 1 513 523 5 169

Avsetninger til likviditetsreserven  0 0 0

Sum avsetninger 29 959 27 004 3 122 17 151

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 10 6 505 0 0 24 497



Kommuneregnskap 2013 
 

83 

Økonomisk oversikt – investering 
Note Regnskap 

2013

Reg. bud Oppr.bud Regnskap 

2012

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 801 0 0 4 937

Andre salgsinntekter 0 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse 1 218 196 0 1 039

Statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer 0 0 0 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0

Sum inntekter 1 5 019 196 0 5 976

Utgifter

Lønnsutgifter 1 0 0 0 0

Sosiale utgifter 1 0 0 0 0

Kjøp av varer og tj som  

inngår i tj.produksjon 1 6 507 8 621 7 325 6 629

Kjøp av tjenester som  

erstatter tj.produksjon 1 0 0 0

Overføringer 1 -34 40 460 477

Renteutgifter, provisjoner 

og andre fin.utg. 1 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum utgifter 6 473 8 661 7 785 7 106

Finanstransaksjoner

Avdragsutgifter 1 15 652 13 000 3 000 5 477

Utlån 1 2 488 0 0 816

Kjøp av aksjer og andeler 1 984 1 000 1 000 888

Dekning av tidligere års udekket 0 0

Avsetninger til ubundne  

investeringsfond 4 0 0 0 140

Avsetninger til bundne fond 4 914 0 0 884

Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 20 038 14 000 4 000 8 205

Finansieringsbehov 21 492 22 465 11 785 9 335

Dekket slik:

Bruk av lån 1 7 191 7 633 7 417 2 706

Mottatte avdrag på utlån 1 3 232 3 000 3 000 3 205

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Overføringer fra driftsregnskapet  85 832 368 226

Bruk av disposisjonsfond 4 10 000 10 000 0 0

Bruk av ubundne investeringsfond 4 984 1 000 1 000 888

Bruk av bundne fond 4 0 0 0 2 310

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum finansiering 21 492 22 465 11 785 9 335

Udekket/udisponert 9 0 0 0 0



Kommuneregnskap 2013 
 

84 

Regnskapsprinsipper lagt til grunn for 

regnskapsavleggelsen 

 

Kommuneregnskapet er ført i overenstemmelse med Kommuneloven og god kommunal 

regnskapsskikk, jmfr KL § 48.2, samt regnskapsforskriften av 15.12.2000 (FKR) 

 

Tilgang og bruk av midler, jfmr KFR § 7 1.ledd;  

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal 

fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og 

bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke forekomme. 

 

Bruttoprinsippet, jmfr KFR § 7 2.ledd; 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. Dette 

gjelder også for de interne finansieringstransaksjonene. Det skal således ikke gjøres 

fradrag for tilhørende inntekter til utgiftene, og heller ikke skal inntektene framstå med 

fradrag for eventuelle tilhørende utgifter. 

 

Anordningsprinsippet, jmfr KFR § 7 3.ledd; 

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året skal tas med i 

årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet 

avsluttes. Det skal likevel ikke medføre at avleggelsen av årsregnskapet må forskyves 

utover de frister som er bestemt, jfmr § 10. 

 

Unntak fra de grunnleggende prinsippene, jmfr KFR § 7 4. og 5.ledd; 

For lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i 

investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, registreres som 

memoriapost. 

 

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes 

eksakt ved tidspunkt for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i 

årsregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det 

påfølgende regnskapsår. 

Vurderingsregler i balanseregnskapet 

 

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for 

kommunen. Alle andre eiendeler er omløpsmidler. 

 

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset 

økonomisk levetid, skal avskrives med like årlige beløp over levetiden, jmfr KFR § 8 

3.ledd. Avskrivninger av anleggsmidler skal starte senest året etter at anleggsmidlet er 

anskaffet eller er tatt i bruk av virksomheten.  

 

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi, jmfr KFR §8 

2.ledd. Gjeldsposter er vurdert til opptakskost og utgjør gjeldspostens pålydende i 

norske kroner på det tidspunkt gjelden oppstår. 
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Noter til regnskapet 
 

Note 1: Endring av arbeidskapitalen 
 

Del 1: Endring i arbeidskapital i bevilgningsregnskapet

(tall i 1000 kr)

Anskaffelse og anvendelse av midler 2013 2012

Anskaffelse

Inntekter driftsdel 516 363 492 052

Inntekter investeringsdel 5 019 5 975

Innbetalinger eksterne finansieringstrans. 12 685 8 271

Sum anskaffelse av midler 534 067 506 298

Anvendelse

Utgifter driftsdel 474 933 426 278

Utgifter investeringsdel 6 473 7 106

Utbetalinger eksterne finansieringstrans. 55 993 45 529

Sum anvendelse av midler 537 399 478 913

Anskaffelse - anvendelse av midler -3 332 27 385

Endring ubrukte lånemidler -6 370 -2 303

Endring regnskapsprinsipp drift 0 0

Endring regnskapsprinsipp investering 0 0

Endring arbeidskapital i bevilgning -9 702 25 082

Del 2: Endring i arbeidskapital balansen

Tekst 2013 2012

Omløpsmidler

Endring kortsiktige fordringer 4 097 2 257

Endring aksjer og andeler -1 -3

Premieavvik 1 184 10 158

Endring sertifikater/obligasjoner 0 0

Endring betalingsmidler -7 419 13 459

Endring omløpsmidler -2 139 25 871

Kortsiktig gjeld

Endring kassekredittlån 0 0

Endring kortsiktig gjeld -7 563 -839

Premieavvik 0 0

Endring kortsiktig gjeld -7 563 -839

Endring arbeidskapital i balansen -9 702 25 032
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Note 2.1: Pensjonskostnader 
 

KLP 
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Note 2.2: Pensjonskostnader 

 
SPK 

 
Netto pensjonskostnad §§ 13-1 C og 13-3 A:

Nåverdi av årets pensjonsopptjening: 6 004 627kr                 

+ Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse: 3 674 484kr                 

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene: (2 872 593)kr               

= Netto pensjonskostnad (ekskl.adm): 6 806 518kr                 

Beregnet premieavvik §§ 13-1 D og 13-4 A:

Pensjonspremie inkl. adm.kostnad: 6 075 277kr                 

- Avregning tidligere år: -kr                               

- Administrasjonskostnad: (158 325)kr                  

- Årets netto pensjonskostnad: (6 806 518)kr               

= Årets premieavvik: (889 566)kr                  

Midler, forpliktelser, akkumulert premieavvik og beregningsforutsetninger § 13-1 E:

Pensjonsposter Arb.g.avgift

Estimert brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.13 -101 541 205kr            

Estimert verdi pensjonsmidler pr. 31.12.13 71 867 698kr               

Netto pensjonsforpliktelse 31.12.13 -29 673 507kr              -4 183 964kr      

Beregningsforutsetninger:

Avkastning på pensjonsmidler 4,35 %

Diskonteringsrente 4,00 %

Årlig lønnsvekst 2,87 %

Årlig G-regulering 2,87 %

Årets estimatavvik § 13-3 C og D:

Estimert pensjonsforpliktelse pr. 01.01.13 (103 276 943)kr           

Faktisk pensjonsforpliktelse pr. 01.01.13 91 862 095kr               

Estimatavvik forpliktelser føres pr. 01.01.13 (11 414 848)kr             

Estimerte pensjonsmidler pr. 01.01.13 74 239 066kr               

Faktiske pensjonsmidler pr. 01.01.13 (63 078 153)kr             

Estimatavvik midler føres pr. 01.01.13 11 160 913kr               

Estimat avvik Årets Amortisert

Estimatavvik fra tidl. år avvik avvik i år

Estimatavvik pensjonsmidler -kr                      11 160 913kr               (11 160 913)kr    kr 0

Estimatavvik pensjonsforpliktelser -kr                      (11 414 848)kr             11 414 848kr     kr 0

premieavvik Årets Amortisert

Premieavvik § 13-1 E fra tidl. år avvik premieavvik

Premieavvik (2 453 659)kr      (889 566)kr                  232 861kr          (3 110 364)kr          

Arb.giveravg. premieavvik (345 967)kr         (125 429)kr                  32 833kr            (438 562)kr             

31.12.2013

31.12.2013

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommuneregnskap 2013 
 

88 

Note 3: Kommunens garantiansvar pr 31.12.13 
 

(hele 1000 kr)

Person, firma org. Garantiansvar 

pr. 31.12.13

Garantiansvar 

utløper

Ullern barnehage 14 181 31.12.2038

Sander samfunnshus A/L 1 024 20.09.2019

Slåstad Foreldreforenings barnehage 1 064 25.06.2023

Sør-Odal Boligstiftelse 7 888 17.11.2031

Sander IL 33 28.12.2014

Sander IL 4 386 2028

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 4 730 01.01.2025

Garantier NAV 465 Gj.sn 10 mnd

Sum 33 771
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Note 4: Spesifikasjon av fond 
 

Del 1 Alle fondsavsetninger og bruk av fondsavsetninger i drifts- og 

investeringsregnskap

(tall i 1000 kr)

Alle fond 2013 2012

Avsetninger til fond i driftsregnskapet 19 670 6 502

Avsetninger til fond i investeringsregnskapet 913 1 025

Bruk av avsetninger i driftsregnskapet 8 158 3 688

Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet 10 984 3 197

Netto avsetninger 1 441 642

Del 2 Alle fondsavsetninger og bruk av fondsavsetninger i balansen

(tall i 1000 kr)

Disposisjonsfond 2013 2012

IB 01.01. 1 337 410

Avsetninger i driftsregnskapet 22 689 1 334

Bruk av avsetninger i driftsregnskapet 950 407

Bruk av avsetninger i investeringsregnskapet 10 000 0

UB 31.12. 13 076 1 337

(tall i 1000 kr)

Bundet driftsfond 2013 2012

IB 01.01. 12 483 10 596

Avsetninger 6 235 5 168

Bruk av avsetninger 4 194 3 281

UB 31.12. 14 524 12 483

(tall i 1000 kr)

Ubundet investeringsfond 2013 2012

IB 01.01. 2 415 3 163

Avsetninger 0 140

Bruk av avsetninger 984 888

UB 31.12. 1 431 2 415

(tall i 1000 kr)

Bundet investeringsfond 2013 2012

IB 01.01. 2 110 3 534

Avsetninger 913 885

Bruk av avsetninger 0 2 309

UB 31.12. 3 023 2 110
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Note 5: Spesifikasjon på endring av regnskapsprinsipper 

 

 (hele 1000 kr)

Endring av regnskapsprinsipp - drift 2013 2012

IB 01.01 -7 820 -7 820

Ressurskrevende brukere 0 0

Overført likviditetsreserve 0 0

UB 31.12 7 820 7 820

1992 Feriepenger -7 870

2001 Påløpte ikke forfalte renter pr. 31.12.00  -2 160

2001 Momskompensasjon 1999 998

2008 Ressurskrevende brukere 1 211  
 

 

Note 6: Oversikt aksjer og andeler i varig eie – Interkommunale samarbeid 

 

2.2168.000 GIV IKS 81 300 10,16 %

2.2170.002 SIAP AS 80 000 80,00 %

2.2170.003 FINE FOREST FOOD AS 10 750 Ukjent

2.2170.004 SENTRUM BRL 200 Ukjent

2.2170.010 GLOMMEN SKOG AS 72 514 Ukjent

2.2170.011 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSSE 984 006 12 949 342 Ukjent

2.2170.012 EIDSIVA ENERGI A/S 457 761 0,026 %

2.2170.014 TEKSTILVASK INNLANDET 10 000 Ukjent

* Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap IKS 20,60 %

* Glåmdal revisjon IKS 14,00 %

* Glåmdal Krisesenter IKS 15,60 %

* Kulturskolen i Nord- og Sør-Odal andel 4/7

* Glåmdal Sekretariat IKS 14,00 %

* selskapene er ikke balanseført i kommunens regnskap

4,3 mill. 1,36 mil.

EierandelSelskapets navn Endring 2013 Bokført pr 

31.12.13

Kulturskolen i Nord-og Sør-Odal kl § 27

Sum brutto 

utgifter

Interkommunale samarbeid Netto 

regnskap
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Note 7: Oppstilling kapitalkonto 
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Note 8: Etterkalkyle selvkostområder 
 

(hele i 1000 kr)

Etterkalkyle selvkost Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing

Gebyrinntekter 10 328 7 794 6 628 4 851 1 604

Øvrige driftsinntekter 2 125 2 050 0 0 7

Driftsinntekter 12 454 9 844 6 628 4 851 1 611

Direkte driftsutgifter 10 084 6 420 6 550 4 023 1 543

Avskrivningskostnad 1 525 1 688 0 105 51

Kalkulatorisk rente (2,63 %) 832 824 0 45 36

Indirekte netto driftsutgifter 480 291 211 158 107

Indirekte avskrivningskostnad 120 57 10 30 5

Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) 142 68 12 35 6

Driftskostnader 13 182 9 348 6 782 4 396 1 748

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,63 %) 34 36 23 38 -5

Resultat -692 531 -132 493 -142

Kostnadsdekning 94,5 % 105,3 % 97,7 % 110,3 % 92,1 %
 

Selvkostfond 01.01 1732 1092 935 1202 -103

+/- Bruk av/avsetning til selvkostfond -692 531 -132 493 -142

Selvkostfond 31.12 1041 1623 803 1695 -245

Feievesenet har et fremførbart underskudd på 245 000, ingen fondsmidler  
 

 

Note 9: Udekkede investeringer/udisponerte midler i investeringsregnskapet 
 

(hele 1000 kr)

Regnskapsmessig merforbruk 2013 2012

Tidligere opparbeidet udekket 0 0

Årets avsetning til inndekking 0 0

Nytt udekket i regnskapsåret 0 0

Totalt udekket til inndekking 0 0

(hele 1000)

Udisponerte investeringsmidler 2013 2012

Tidligere udisponerte midler 0 0

Årets bruk av udisponerte midler 0 0

Nye udisponerte midler 0 0

Totale udisponerte investeringsmidler 0 0
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Note 10: Overskudd/underskudd driftsregnskapet 

 

(tall i 1000 kr)

Regnskapsmessig merforbruk 2013 2012 2011

Tidligere opparbeidet merforbruk 951 11 373 11 373

Årets avsetning til inndekking 951 10 422 0

Nytt merforbruk i regnskapsåret 0 0 0

Totalt merforbruk til inndekking 0 951 11 373

Resterende antall år for inndekking 0

(tall i 1000 kr)

Regnskapsmessig mindreforbruk 2013 2012 2011

Tidligere opparbeidet mindreforbruk 24 497 8 227 0

Årets disponering av mindreforbruk 24 497 8 227 0

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret 6 505 24 497 8 227

Totalt mindreforbruk til disponering 6 505
 

 

 

 
Note 11: Avdrag på gjeld 

(tall i 1000 kr)

Avdrag 2013 2012

Betalt avdrag 20 233 21 033

Beregnet minste lovlige avdrag 17 983 17 545

Differanse -2 250 -3 488

Kommunen betaler mer enn beregnet minste lovlige avdrag.  
 
Note 12: Gjeldsforpliktelser 

(tall i 1000 kr)

2013 2012

Kommunens samlede lånegjeld 480 528 515 073

Husbanken 28 360 30 686

Kommunalbanken 239 988 250 419

KLP Kommunekreditt 164 480 182 268

DnB 47 700 51 700

Herav formidlingslån 28 360 30 686
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Note 13: Anleggsmidler 

 
Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. plan Eiendeler

Gruppe 1 5 år

Gruppe 2 10 år

Gruppe 3 20 år

Gruppe 4 40 år

Guppe 5 50 år

(tall i 1000 kr)

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost 21 178 16 063 35 533 490 689 255 803

Akkumulerte avskrivninger -16 914 -7 725 -17330 -137 514 -32 785

Tilgang i regnskapsåret 0 432 3442 2 446 0

Avgang i regnskapsåret 0 0 0 -76 -9224

Avskrivninger i 

regnskapsåret -1 449 -1 606 -2029 -10 932 -5 000

Nedskrivninger /oppskr. 0 0 0 0 0

Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0

Bokført verdi 2 815 7 164 19 616 344 613 208 794

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transpormidler og 

lignende

EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, 

pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende

Boliger, skoler barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre 

institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende

 
 

 
Note 14: Anleggsmidler 

 
Prosjekt Kostnads- 

ramme 

pr. 

01.01.13

 Budsjett 

2013 

Endringer 

i ramme 

2013

Totalram

me 

prosjektet

Forbruk 

tidligere 

år

Forbruk i 

år

Totalt 

forbruk 

hittil

Prognose 

pr. 

31.12.13

Mer- 

forbruk 

(+)/    

mindre- 

forbruk (-)

Kommentarer

2012 og tidligere

1073 Terminalserverplattform 2012 250 0 0 250 206 0 206 250 0 Avsluttet

8079 3 tomter i Ullern, k-sak 063/7 + k-sak 050/13 500 0 0 500 0 101 101 300 -200 Vegomleggingen er utført i 2013 og prosjektet er avsluttet

8588 Membranfilter vannrenseanlegg 2011 1 800 0 0 1 800 1 323 477 1 800 1 800 0 Utskifting av rigg i 2013 og fullføring med siste rigg i 2014 (se også 

prosj. 8611)

8590 Omlegging hovedledning Korsmo 2011 1 000 0 0 1 000 696 51 747 1 000 0 Må avvente sluttfaktura fra SVV før prosjektet kan avsluttes

8591 Omlegging vannledning generelt 2011 4 700 0 0 4 700 4 392 330 4 722 4 722 22 Er utført og prosjektet avsluttet

8592 Overvåking pumpestasjoner 2011 2 169 0 0 2 169 1 868 230 2 098 2 169 0 Under arbeid, avsluttes i 2014

8594 Tilkobling vannabonnenter 2011 0 0 140 140 0 117 117 117 -23 Utført i 2013, prosjektet avsluttet

8602 Ny overvannsledning ifb. ny rundkjøring Rv.2 Korsmo 

2012

500 0 0 500 0 0 0 500 0 Avhengig av fremdriften til SVV, antatt utføring i 2014

8603 Utbedring av gml. Kloakkpumpestasjon Tronbøl 2012 650 0 0 650 204 473 677 677 27 Fullført

8604 Utskifting driftskontrollanlegget på vannrenseanlegget 

2012

294 0 0 294 0 0 0 294 0 Er igangsatt, fullføres i 2014

2013

2030 Kjøp av iPad i skolene 2013 0 -                        800 800 0 0 0 800 0 Ikke gjennomført

7023 Oppvaskemaskin SOAS 2013 0 0 150 150 0 0 0 150 0 Ikke gjennomført

8105 Ny båt brann og redning 2013 0 200 0 200 0 218 218 218 18 Gjennomført

8106 Nybygg boliger til personer m liten boevne 2013 0 2 100 0 2 100 0 0 0 2 100 0 Har vært utlystpå Doffin juni. Ingen anbud. Er nå i gang med 

direkteanskaffelse mot leverandører. Dette innebærer også 

tidsfrister. Oppstart 2014

8107 Strømaggregat HDO-boligene 2013 0 500 -500 0 0 0 0 0 0 Utgår

8108 Nytt sykesignalanlegg 2013 0 400 0 400 0 0 0 400 0 Gjennomføres i 2014

8609 Ny bil kloakkrenseanlegget 2013 0 195 0 195 0 195 195 195 0 Anskaffes

8610 Kloakkrenseanlegget, ny sentrifuge 2013 0 3 000 0 3 000 0 748 748 3 000 0 Er igangsatt, fullføres i 2014

8611 Vannrenseanlegget, membranfilter 2013 0 1 000 0 1 000 0 529 529 1 000 0 Er igangsatt, fullføres i 2014

8612 Utskifting og omlegging av vannledninger 2013 0 250 1 700 1 950 0 1 836 1 836 1 836 -114 Årlig bevilgning

8613 Avløpspumpestasjon Kampen 2013 0 140 0 140 0 0 0 0 -140 Ikke lenger aktuelt - avsluttes

9514 Egenkapitalinnskudd 2013 0 1 000 0 1 000 0 984 984 984 -16

Kjøp/salg av eiendom

8903 Reg.plan Slåstad/Ullern/Korsmo sør-midt 2008 13

8109 Erverv grunn 71/421 Ullern Barnehage 115

1076 Salg av Ellingsrudvegen 19 -100

8111 Salg av gnr/bnr 101/24 Tunvegen 45, kapelanbolig -1 523

8112 Salg av 38/62,70,71,72 Solbakken -1 439

8543 Salg av gnr/bnr 71/423 -46

8614 Salg del av Hernesmoen Næringspark gnr/bnr 58/10 -655  
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Skarnes, 14.02.2014 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Eyvind Alnæs 

Rådmann 
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                                                                                             Kari Gunnarsrud 
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