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Kommunestyrets budsjettvedtak sak 86/2022  
1. Kommunestyret vedtar Bevilgningsoversikt drift 2023, jfr. §5-4 første ledd, med sum bevilgninger 

drift på 507,691 mill. kr. 2023. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Tall i hele tusen Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rammetilskudd -261 123 -250 752 -270 404 -270 404 -270 404 -270 404

Inntekts - og formueskatt -229 245 -223 875 -232 599 -232 599 -232 599 -232 599

Eiendomsskatt -22 612 -22 637 -23 620 -23 620 -23 620 -23 620

Andre generelle inntekter -23 153 -12 893 -22 718 -22 718 -22 718 -22 718

Sum generelle inntekter -536 133 -510 157 -549 341 -549 341 -549 341 -549 341

Sum bevilgninger, netto 461 702 468 497 507 691 488 434 485 324 484 824

Avskrivninger 32 613 38 572 32 945 32 945 32 945 32 945

Sum netto driftsutgifter 494 315 507 069 540 636 521 379 518 269 517 769

Brutto driftsresultat -41 818 -3 088 -8 705 -27 962 -31 072 -31 572

Renteinntetker -6 237 -5 701 -8 483 -8 883 -9 283 -9 283

Utbytter -117 -78 -84 -84 -84 -84

Renteutgifter 16 065 17 953 31 177 33 892 35 076 35 202

Avdrag på lån 35 086 35 304 34 891 36 908 37 895 38 146

Netto finansutgifter 44 797 47 478 57 501 61 833 63 604 63 981

Motpost avskrivninger -32 613 -38 572 -32 945 -32 945 -32 945 -32 945

Netto driftsresultat -29 634 5 818 15 851 926 -413 -536

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 2 563 0 1 500 1 550 1 600 1 650

Avsetninger til bundne driftsfond 13 388 1 488 12 812 12 812 12 812 12 812

Bruk av bundne driftsfond -14 557 -4 524 -4 757 -4 618 -4 617 -4 617

Avsetninger til disposisjonsfond 28 239 16 204 16 204 16 204 16 204 16 204

Bruk av disposisjonsfond 0 -18 985 -41 609 -26 874 -25 586 -25 513

24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 29 633 -5 817 -15 850 -926 413 536

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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2. Kommunstyret vedtar følgende Bevilget til drift jfr KL§ 5-4, andre ledd per kommunalområdet.  
 

 
 

 
3. Kommunstyret vedtar bruk av disposisjonsfond i 2023 med 41,609 mill. kr slik: 

 

 
 
 

 
4. Kommunstyret vedtar å avsette 16,204 mill. kr til disposisjonsfond i 2023, slik at netto bruk av 

fond totalt blir 25,405 mill. kr. Bruk av disposisjonsfond vedrørende bredbåndsutbygging utgjør 
17,9 mill. kr. 

 
Investeringer 

 
5. Kommunstyrets vedtar Bevilgningsoversikt Investering for 2023 med totale investeringer på 

85,391 mill. kr, hvorav det bevilges 83,891 mill. kr til investering i varige driftsmidler. 
 

Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finans -5 657 1 896 35 329 17 429 17 429 17 429

Kommunedirektør 9 139 9 456 10 271 10 271 10 271 10 271

Innovasjon og samskapning 41 357 53 862 40 940 41 057 40 857 40 857

Barn og unge 165 849 160 710 176 271 176 082 176 082 176 082

Helse og mestring 173 026 171 349 173 947 174 528 171 988 171 988

Samfunnsutvikling 77 989 71 223 70 933 69 067 68 697 68 197

Tall i  hele 1000 kr.
Økonomiplan

Bruk av dispisjonsfond - tall i 1000 2023

Utredning ansvar 910 - politisk ledelse -82

Dekning av bredbånd Finnholt -1 000

Dekning av bredbånd 2021 – utsatt -10 400

Dekning av bredbånd 2022-2023 -6 500

Dekning av sommeråpent dagsenter -150

Dekning av 17. mai arrangement 2023 -30

Grendeutvikling/Samfunnsutvikling -300

Dekning av Særskilt norskopplæring -1 555

Dekning av skolebibliotekar -677

Saldering av budsjett -20 915

Sum -41 609
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Tall i hele tusen Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Investeringer i varige driftsmidler 34 353 69 235 83 891 62 300 10 100 8 300

Tilskudd til andres investeringer 1 300 0 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 484 0 1 500 1 550 1 600 1 650

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 38 137 69 235 85 391 63 850 11 700 9 950

Komepensasjon for merverdiavgift -3 935 -8 770 -12 671 -10 100 -660 -300

Tilskudd fra andre -6 902 0 0 0 -15 090 0

Salg av varige driftsmidler -3 199 -3 000 0 0 0 0

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån -27 721 -57 965 -71 220 -52 200 -9 440 -8 000

Sum investeringsinntekter -41 757 -69 735 -83 891 -62 300 -25 190 -8 300

Videreutlån 29 064 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Bruk av lån til videreutlån -29 064 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Avdrag på lån til videreutlån 5 056 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Mottatte avdrag på videreutlån -4 609 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Netto utgifter til videreutlån 447 0 0 0 0 0

Overføring fra drift -2 563 0 -1 500 -1 550 -1 600 -1 650

Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond -447 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 500 0 0 15 090 0

Bruk av ubundet investeringsfond -3 119 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 9 302 0 0 0 0 0

Sum overføringer fra drift og netto avsetninger 3 172 500 -1 500 -1 550 13 490 -1 650

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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6. Investeringene i anleggsmidler fordeler seg slik på de ulike kommunalområdene: 
 

 
 
  

7. Kommunstyret vedtar låneopptak med 91,22 mill. kr. Herunder 71,22 mill. kr til investeringer i 
anleggsmidler og 20 mill. kr. til startlån fra Husbanken for videre utlån til vanskelig stilte på 
boligmarkedet. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å foreta låneopptak. 
 

8. Kommunstyret vedtar å avvike fra økonomiske måltall for 2023-2026 i.h.h.t budsjettsvedtakets 
angitte nye rammer.  

 

 
 

  

Detaljoversikt Investeringsbudsjett Budsjett

 (tall i hele 1000 kr) 2023 2024 2025 2026

Til investeringer i anleggsmidler 83 891 62 300 10 100 8 300

Fordelt slik:

Innovasjon og Samskaping 2 500 2 500 2 500 2 500

Investeringstilskudd HIKT 1 000 1 000 1 000 1 000

Digitalisering 1 500 1 500 1 500 1 500

Helse og mestring 1 131 0 0 0

El. sykler, 4 stk. 131

Inventar Glommatunet 600

Sykesenger Glommatunet (15 stk) 400

Samfunnsutvikling 80 260 59 800 7 600 5 800

Gulvvaskemaskin Glommatunet 125

Heis, personal og vareheis, Glommatunet 1 600

Kompressor (Brannvesen) 200

Søppelsjakt på Glommatunet Avd F 250

Femkløveret boliger for unge utviklingshemmede 8 000 20 000 1 800

Barnehage økt kapasitet 10 000 15 000

Næringsutvikling 1 200 1 200 1 200 1 200

Nye Furubo - for utviklingshemmede 31 785

Områdeutvikling 2 000 2 000 2 000 2 000

Tiltak sentrumsutvikling 7 000 6 000

Gatelys - utskifting av armatur 2 500 2 500

Ny tankbil brannvesenet 5 500

Investering etter Saneringsplan 5 000 5 000

Solbakken, ledningsnett, trykk øker vann og pumpestasjoner avløp 4 000

Sanering Skarnes sentrum 4 000

Vann og avløp gravet i egenregi (selvkost) 2 600 2 600 2 600 2 600

Økonomiplan

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026
Kritisk 

nivå

Ønsket 

nivå

Fri egenkapitalgrad 13,6 % 9,6 % 8,4 % 7,3 % 6,2 % 5 % 10,0 %

Langsiktig gjeldsgrad eks 

startlån- ubrukte lånemidler
117 % 118 % 122 % 121 % 120 % 90 % 80 %

Brutto driftsresultat grad 0,4 % 1,2 % 3,7 % 4,1 % 4,2 % 2 % 5,0 %

Netto driftsresultat grad -0,8 % -1,9 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 3,0 %
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9. KL. § 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser i økonomiplanperioden. 
 

 

Skatt: 

10. Kommunestyret vedtar skatt på inntekt og formue utskrives for 2023 etter de maksimale satser 
som Stortinget vedtar. 
 

Delegering: 

11. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å fordele budsjettert lønnsavsetning 2022 og 
2023 ut på de enkelte ansvarene i budsjettet. 
 

12. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 20 mill. kr. 
 

13. Kommunestyret vedtar faste rapportering for investeringer og drift settes til 1. kvartal tertial 
2023 til 2. tertial 2023 ihht forslag til nytt økonomireglement 

 
Kontroll og revisjon: 

14. Kommunestyret vedtar følgende ramme for budsjett 2023.  
 
Kontrollutvalget kr     185 500  
Sekretariatet  kr     267 000      
Revisjon  kr  1 338 000    
Totalt   kr  1 865 500 

 
Private barnehager  

15.  Jfr. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal kommunen fatte vedtak om 
tilskudd til private barnehager en gang i året. Grunnlaget for beregningen er kommunens 
regnskapstall fra to år før tilskudds året, dvs. regnskap for 2021. Kommunen skal fastsette en sats 
for barn over tre år og en sats for barn under tre år. 
 
Kommunestyret vedtar følgende tilskudd til private barnehager for 2023 
Beregnede tilskuddssatser: 
 

   2023 
- Driftstilskudd 0-2 år: kr. 270 788 
- Driftstilskudd 3-6 år: kr. 134 179 

 
 
 

Tall i  tusen kroner 2023 2024 2025 2026

Langsiktig gjeld, investeringslån 768 199 786 675 762 395 736 671

Langsiktig gjeld, Husbanklån 118 128 115 036 110 903 107 433

Pensjonsforpliktelser* 760 000 760 000 760 000 760 000

Vedlikeholdsetterslep 22 009 25 589 29 558 33 527

Sum gjeld og andre vesentlige forpliktelser 1 668 336 1 687 300 1 662 856 1 637 631

*Pensjonsforpliktelser estimert 2022-2026
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16. Skolebibliotekarstillingen ved Glommasvingen skole opprettholdes. Avsetning til disposisjonsfond 
reduseres tilsvarende (677 000). 
 

17. I samarbeid med foreldre, folkevalgte , administrasjonen, ledere og tillitsvalgte i skolen og 
SOBUR/elevråd skal det utarbeides en ny visjon for Glommasvingen skole, hvor vi i felleskap viser 
retning for utvikling av skolen. Samme fora skal utarbeide mål for Glommasvingen skole som 
vedtas i kommunestyret. Dette gjennomføres i 1. halvår 2023 i samarbeid med oppfølgings-
ordningen (Statsforvalter).  
 

18. Det bevilges kr. 30.000,- som startkapital for FAU sitt 17.maiarrangement på Glommasvingen 
skole. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 
 

19. Det legges fram en sak til politisk behandling i løpet av våren 2023 ang opprettelse av en stilling 
som bygningsvernrådgiver. Stillingen er et samarbeid med Innlandet fylkeskommune, Anno 
museum og kommunene i Kongsvingerregionen. 

 
20. Kommunen etablerer et samskapingsprosjekt knyttet til Glommasvingen skole hvor aktuelle 

medlemmer kan være: FAU, elevråd, lærerrepresentanter og folkevalgte. Kommunen har mange 
satsinger rettet mot barn og unge som for eksempel Alle med, Ung Arena, Ung Odal, 
ungdommens hus, kulturskolen med mer. Det er også viktig at dette prosjektet linkes tett opp til 
Oppfølgingsordningen. Noen av målsettingene med denne samarbeidsarenaen:  

- Sikre koordinering av alle satsingene for barn og unge i kommunen.  
- Sikre tettere samarbeid mellom foresatte, skole, folkevalgte og elever.  
- Sikre samskaping. 
- Være en spydspiss for satsingen mot barn og unge 

 
21. Det settes av ekstra 2,0 mill til Glommasvingen skole for 2023. Disse midlene disponeres av 

kommunedirektør til avhjelpende og forbedrende, midlertidige tiltak som medfører en potensiell 
pukkelkostnad i 2023. Midlene kan eksempelvis gå til læremateriell, miljøterapeut, assistenter, 
uforutsette utgifter og lignende. Disse midlene tas fra kommunens disposisjonsfond. Det foreslås 
at midlene ikke flyttes ut av disp.fond, men at kommunedirektør kan vurdere å benytte inntil 2,0 
mill i løpet av 2023. Ubenyttede midler blir stående på disp.fondet. 
 

22. Holde dagsentertilbud for demente oppe sommer, kr 150 000; dekkes inn av disposisjonsfond. 
 

23. Kommunedirektøren bes vurdere vikarbruk/-behov opp mot faste ansettelser ved 
Glommasvingen skole. Vurderinga skal vise om det er praktisk gjennomførbart å øke 
grunnbemanninga/faste ansettelser for å redusere bruk av vikarer 

 
24. Kommunestyret vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 og kommunelovens 

bestemmelser dokumentet «Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026». 
 

25. Bevilgningsoversikt drift §5-4 og Bevilgningsoversikt investeringsbudsjett §5-5 vedtas i.h.h.t 
bevilgningsoversikter. 
 

26. Mål, strategier, føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon i årsbudsjett 2023 og 
økonomiplan 2023-2026 vedtas slik det fremgår av vedlagte dokument. 
 

Kommunestyret slutter seg til Formannskapets innstilling enstemmig. Budsjett for 2023 og 

handlingsprogram 2023-2026 enstemmig vedtatt. 
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Bakgrunn for saken: 

Saksopplysninger: 

I henhold til kommunelovens § 14-3 og 14-4 fremlegges det et budsjett for 2023 og økonomiplan og 

handlingsprogram for 2023-2026. Det er formannskapet som utarbeider innstilling til kommunestyret 

i saker som omhandler budsjett og økonomiplan.  

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire 

kommende budsjettårene. Årsbudsjett 2023 er bindende. Budsjettet vedtas på nettorammenivå på 

kommunalområde for 2023.  

Foreliggende dokument gjelder som budsjett for 2023, handlingsprogram/økonomiplan for perioden 

2023 –2026.  

Vurdering:  

Det vises til budsjett, handlingsprogram og økonomiplandokumentet vedrørende strategidel, 

tallmateriale og beskrivelse av innhold og forutsetninger. Budsjettet legges fram som et realistisk 

budsjett med basis i 2022 justert for merbehov i de ulike kommunalområdene.  

Budsjettforslaget har i all hovedsak videreført den ordinære driften. Helseområdet er styrket for å 

tilpasse tjenestene til økningen i behov. Samtidig har det vært viktig å skåne tilbudene til barn og 

unge. Denne aldersgruppen var særlig utsatt for virkingene av pandemien med mye hjemmeskole og 

perioder med nedstengt idretts- og aktivitetstilbud.  Vi må prioritere virkningsfulle tiltak for barn og 

unge slik at de kan vokse opp i trygge rammer, og bli gitt de beste muligheter for fremtiden. Dette 

gjør vi best ved å ha kvalitet i barnehage, skole og gjennom å tilrettelegge for et godt og variert 

idretts og aktivitetstilbud. Budsjettforslaget inneholder derfor en styrking av kommunalområdet barn 

og unge på flere områder, og det foreslås ulike tiltak rettet mot barn og unge også innenfor kultur og 

folkehelse. I tillegg vil det ved Glommasvingen skole gjennomføres, i samarbeid med 

Oppfølgingstjenesten, et stort forbedrings- og utviklingsarbeid.  

I denne 4 årsperioden legges det opp til å investere til sammen  68 mill. kr, hvor ferdigstillelse av Nye 

Furubo, utvidelse av Tronbøl barnehage og planlegging av Femkløveret har høyeste prioritet. Alle 

øvrige investeringsprosjekter er utsatt , da kommunen nå ikke har det økonomiske handlingsrommet 

til å gjennomføre disse.  I tillegg vil det gjennomføres en rekke investeringer innenfor 

selvkostområdene.  Kommunens disposisjonsfond er pr. 31.12.2021 på 101,948 mill. kr. 
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Kommunedirektørens forord  
 
Forslag til handlingsprogram med budsjett- og økonomiplan for 2023-2026 legges frem i en tid som 

preges av usikkerhet og uforutsigbarhet både nasjonalt og internasjonalt. Vi har krig i Ukraina, 

energikrise, høy inflasjon og en pandemi som fortsatt påvirker oss. Økte renteutgifter, reduserte 

finansinntekter, økte utgifter til strøm, generelt høy prisstigning, usikkerhet rundt kompensasjon av 

koronautgifter, et forslag til statsbudsjett hvor blant annet investeringstilskuddet til 

heldøgnsomsorgsboliger er fjernet, påvirker kommuneøkonomien både innenfor drift og 

investeringer. 

Vi har i flere år vært oppmerksomme på at samfunnsutviklingen og utfordringsbildet lokalt og globalt 

gjør at vi må løse oppgavene våre på nye måter. Endringen i befolkningssammensetningen ved at vi 

blir færre barn og unge, flere eldre og flere som har behov for pleie og omsorg, og at det står færre 

yrkesaktive bak hver pensjonist, gjør at vi må tenke nytt. Det økonomiske handlingsrommet blir 

mindre. Utgiftene øker uten at inntektene øker like mye.  Dette krever at vi får til nyskaping og 

innovasjon og at vi må gjøre noen modige valg og prioriteringer i denne fireårsperioden som tar oss 

et steg videre i forhold til å møte den fremtiden vi vet kommer.  

Å legge fram et budsjettforslag hvor man må bruke reserver for å oppnå balanse, er ikke noe en 

kommunedirektør gjør med glede. Disposisjonsfondet som er bygget opp, er tenkt å fungere som et 

bufferfond som skal sikre et stabilt tjenestenivå – også når negative overraskelser påvirker 

rammebetingelsene våre. Det er nettopp en slik situasjon vi er i nå. 

Det ville vært svært krevende å gjennomføre kostnadskutt som er raske og omfattende nok til å 

kompensere for de kostnadsøkningene vi nå opplever. En slik omstilling ville kommet på toppen av 

det pågående omstillingsprosjektet Framtidas Sør-Odal, og gått ut over de tjenestene kommunen 

leverer til innbyggerne. 

Budsjettforslaget har også en risiko knyttet til at det med stor sannsynlighet ikke har tatt høyde for 

de mest pessimistiske anslag hva gjelder energikostnader.  

2023 og 2024 må anses som to økonomiske konsolideringsår. Dette ikke bare begrunnet i 

økonomiske realiteter, men i tillegg er det behov for å stabilisere driften etter den omorganisering 

som ble foretatt våren 2021, samt to år med sterkt fokus på korona-pandemien.  

Alle, både ansatte og kommunens befolkning, har gjort en formidabel innsats og vist at de står sterkt 

også i en krevende situasjon. Det er etter min mening behov for å ta seg tid til de nødvendige 

prosesser for å kunne stå rustet til de utfordringer vi vet kommer de neste årene. Det aller viktigste 

er likevel å sikre at kommunen har et tilfredsstillende tilbud, og budsjettforslaget inneholder 

vesentlige styrkinger av rammer på flere områder. 

Det er kommunedirektørens vurdering at vi er en kommune med gode tilbud og et lavt kostnadsnivå, 

men med for høy gjeld. Krigen i Ukraina har gitt kommunen og landet utfordringer som vi for noen år 

siden ikke hadde like mye oppmerksomhet på. Kravet til god beredskap og sikkerhet på IKT-området 

er betydelig mer aktuelt nå, og vil måtte prioriteres fremover.  
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Vi går inn i de neste fire årene med store oppgaver foran oss. Sør-Odal kommune arbeider for 

økonomisk, klimamessig og sosial bærekraft. Tusen takk til innbyggere, ansatte, næringsliv, frivillige 

organisasjoner og politikere som sammen bidrar til utviklingen av vår egen kommune. 

Skarnes, 22. november 2022 

Anita Orlund 
Kommunedirektør 
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1. Prioriterte utfordringer  
For å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel er det særlig tre områder som krever ekstra fokus:  

- Oppvekstvilkår for barn og unge 
- Vekst i befolkning og næringsliv 
- Forbedring og omstilling i organisasjonen 

 

Oppvekstvilkår for barn og unge: 

1. Den viktigste innsatsen i hele Barn og Unge er knyttet til organisering av forebyggende arbeid 
og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren.  

 
Utarbeide en helhetlig plan for tidlig innsats, som vil komme til politisk behandling 2023. 

2. Bedre elevens trivsel i skolen og styrke deres muligheter til å utvikle sitt læringspotensiale 
 
Glommasvingen skole er i gang med et utviklingsprosjekt som gjennom forbedringsarbeid og 

organisasjonsutvikling på alle nivå i skolen skal bidra til å nå målet.  

Arbeidet vil omfatte alle deler av skolens organisasjon, og vil det vil også omfatte tilhørende tjenester 

som helsestasjon, PPT, helse og barnevern.  

3. Barn og psykisk helse er et viktig område. 
 
I 2023 vil Ung Arena etableres. Et lavterskeltilbud for de som ønsker å ha noen å snakke med. 

Kommunepsykolog er nå ansatt, og vil ha en viktig rolle i dette arbeidet i tett samarbeid med andre.  

SLT-koordinator vil forsterke sitt nærvær på skolen, og vil få fast arbeidsplass på Glommasvingen. 

Dette vil styrke muligheter til å følge tettere på barne- og ungdomsmiljøet. Ny barnekoordinator vil 

bidra til å styrke arbeidet omkring barn med sammensatte tjenester.  

4. Barn og fritid 
 
Tilbudene BUA, Aktivitetsskole for barn og Aktivitetskassen videreføres gjennom hele perioden. 

Aktivitetskassen økes med 30.000 kroner fra 50.000 til 80.000. 

Det skal etableres aktivitetsguider i 2023. Vi vet at 14 % av våre barn og unge i kommunen ikke vil 

delta på fritidsaktivitet fordi de ikke har noen å gå sammen med. Aktivitetsguider kan være unge, 

unge voksne eller andre som ønsker en deltidsjobb. 

Sør-Odal kommune er med i KS sitt nettverk for aktiv fritid for barn og unge, hvor vi er blitt 

introdusert for AlleMed, et nasjonal dugnadsverktøy mot utenforskap og fattigdom blant barn og 

unge. Det gjennomføres en AlleMed-dugnad av barn og unge i desember 2022, som vil legge 

grunnlaget for videre arbeid med å hindre utenforskap relatert til fritid for barn og unge. 

Fritidsdimensjonen trenger et tydelig løft i vår kommune. UngOdal er en arbeidsmodell som skal 

legge til rette for en inkluderende fritid for alle barn og unge i kommunen. Prosjektet finansieres 

gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir og vil ivaretas av en nyansatt fritidskontakt. Barnekoordinatoren i 

kommunen vil bidra inn i arbeidet. 
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5. Løfte barn ut av fattigdom 
 
Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å bidra til å løfte barn av familier med dårlig økonomi og 

livssituasjon ut av denne situasjonen. Det vil jobbes målrettet og kontinuerlig med dette fra Nav Odal 

og Integreringsenheten i hele perioden, i samarbeid med andre deler av kommunen og frivilligheten. 

6. Økt barnehagekapasitet 
 
Det er gledelig at det er behov for flere barnehageplasser.  

Det er igangsatt et arbeid med å utvide Tronbøl barnehage, og dette vil ferdigstilles ila de neste par 

år. Arbeidet er forsinket, og dette skyldes at det er behov for en mer omfattende arbeid knytta til 

tomta, omgivelsene m.m enn først antatt. Det vil også bli gjennomfør en reguleringsprosess.  Det er 

etablert barnehage i lokaler til Ullern samfunnshus i samarbeid med Ullern barnehage. Avtale om 

barnehagedrift her vil bli forlenget slik at vi kan tilby plass til de som har rettigheter. 

Vekst i befolkning og næringsliv: 

Kommunen ønsker å være en aktiv og god samarbeidspartner for næringsliv og andre som ønsker å 

etablere seg i vår kommune. For den kommende periode vil det være særlig fokus rettet mot: 

Tilrettelegge for flere boliger og arbeidsplasser 

Tiltak: 

Ferdigstille regulerings- og utviklingsplan for Slomarka – samarbeide videre med grunneiere for å 

bidra til etablering av gode arbeidsplasser  

Områdeutvikling for Korsmo –  Søsterhagen - Sør-Odal kommune planlegger en vesentlig 

oppgradering og fornying av kommunen eiendommer i området Korsmo. Gjennom mulighetsstudier 

og planprosess vil det avgjøres hvordan området skal utvikles. Kommunen har en rekke store 

eiendommer i området som Glommatunet omsorgssenter, Glommasvingen skole, tilrettelagte 

boliger for en ulike brukergrupper, samt HDO- boliger. Det vil også legges til rette for en 

boligutvikling i området. Planområdet er stort og planprosessen vil være med på å avgjøre hvordan 

området skal utvikles for framtida. Mulighetsstudiet som avsluttes i desember 2022 vil gi innspill til 

hvordan vi kan utvikle et attraktivt område for framtida. 

Sentrumsutvikling Skarnes – arbeidet med sentrumsplanen vil videreføres. Det vil bli utarbeidet en 

konkret handlingsplan for tiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt på Skarnes for å øke 

attraktiviteten, og legge til rette for at enda flere vil benytte Skarnes som et sted for handel og 

rekreasjon.  Handlingsplanen vil være et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og 

frivilligheten.  

Fornybar energi – det vil bli utarbeidet en sak som belyser muligheter og begrensinger for etablering 

av fornybar energiproduksjon i kommunen.  

Samarbeidet i Kongsvingerregionen, Klosser Innovasjon og Sør-Hedmark næringshage om 

markedsføring av regionen og tilrettelegging av arbeidsplasser vil videreføres. I dette arbeidet vil Visit 
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Kongsvingerregionen, Science Park Høgskolestiftelsen og Odal næringsfond også spille en sentral 

rolle. 

Samarbeid om grendeutvikling vil også være viktig for å bidra til at flere bosetter seg i kommunen. 

Kommunen setter av midler hvert år i perioden hvor grenderåd og samfunnshus kan søke om støtte 

til ulike typer tiltak.  

Bidra til gode og raske prosesser knytta til regulering av bolig- og næringsområder vil være et 

prioritert område. Det er viktig at vi får etablert god samhandling samt god rolleforståelse i vår dialog 

med de som ønsker å etablere virksomhet eller bygge boliger i kommunen.  

 

Omstilling og forbedring 

Kommunens administrasjon vil videreføre sitt arbeid med å gjennomgå organisasjonen for å sikre at 

vi også i fremtiden vil kunne gi gode tjenester til våre innbyggere. Vi ser at gapet mellom inntekter og 

utgifter vil øke de kommende årene, og det vil være avgjørende at vi finner nye måter å løse 

oppgavene på. Vi er nødt til å istandsette organisasjonen til å gjøre denne omstillingen. Her handler 

det bl.a om forbedring av arbeidsprosesser, digitalisering, lederutvikling, lederstøtte, nivå på 

tjenester, samarbeid med andre m.m. Organisasjonen vil fra 2023 bli styrket med økonomi- og 

digitaliseringskompetanse for å bidra til at vi vil klare de endringer som er nødvendig.  
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2. Økonomiske forutsetninger og måltall  
 
Pensjon og arbeidsgiveravgift. Det er budsjettert med 19,15 % i premie til KLP og 8,69 % Statens 

pensjonskasse. Arbeidsgiveravgiften er 10,6 %. 

Lønns-og prisveksten fra 2022 til 2023 (deflatoren) anslås til 3,7 prosent. Årslønnsveksten anslås til 

4,2 pst (utgjør i underkant av 60 % av deflatoren), og den kommunale prisveksten ut fra dette kan 

anslås til i størrelsesorden 3,0 prosent.  

Renteforutsetninger for perioden 2023-2026 er for løpende/nye lån i fireårsperioden lagt til 4,19 %. 

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

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

inntektsutjevning. Det er folketallet per 1. juli 2021 som legges til grunn for rammetilskuddet 2022. 

 

Sør-Odal kommunes budsjett er basert på statsbudsjettet som ble lagt fram i 6. oktober 2022. Det er 

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

For 2023 er det brukt en deflator på 3,7 %. Tallene for 2022-2026 er i 2022-kroner. 

Anslaget for veksten i fastlandsøkonomien er 2,9 pst. i 2022, 1,7 pst. i 2023 og 2,0 pst. i 2024, noe 
lavere enn i revidert nasjonalbudsjett. 
 

  

2023 2024 2025 2026

Rammetilskudd 248 522 270 404 270 391 270 558 270 563

Herav:

 - Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 208 363 224 896 226 655 227 989 227 993

 - Utgiftsutjevning -5 529 -8 832 -8 876 -9 159 -9 159

 - Overgangsordning - INGAR             1 258            1 915          -                    -                  -   

 - Saker særskilt ford **) 1 844 2 647 2 647 1 763 1 763

 - Distriktstilskudd Sør-Norge 4 265 4 458 4 473 4 473 4 473

 - Ordinært skjønn 0 1 000 0 0 0

 - Koronapandemi, tilleggsbevilgning 1 345                -            -                    -                  -   

 - Tilleggsnr. Statsbudsjett- økt realvekst og 

oppg. Endringer
2 948                -            -                    -                  -   

 - Tilleggsnr. Statsbudsjett - nytt tilskudd 

kommunal grunnskole inkl. finansieringstrekk
-1 331                -            -                    -                  -   

Tilleggsnr. Statsbudsjett - redusert 

rammetilskudd som følge av økt skatteanslag
-3 715                -            -                    -                  -   

 - Stortinget saldering budsjett 2022 -315                -            -                    -                  -   

 - Endringer etter Stortingets 

budsjettsaldering 2022
377                -            -                    -                  -   

RNB 2018 - endringer i rammetilskudd          -12 917                -            -                    -                  -   

 - Netto inntektsutjevning 51 929 44 321 45 492 45 492 45 492

Skatt 240 076 232 599 232 599 232 599 232 599

Sum frie inntekter 488 600 503 000 503 000 503 200 503 200

Vekst i % 2,95 0,00 0,04 0,00 

Budsjett 2022
Økonomiplan
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2.1 Kommunens økonomiske prioriteringer 2021, 2022 og 2023 
Etter endringer i økonomireglementet i KS 86/2021 og omstilling i 2021 vedtas budsjettet på 

kommunalområdet. I tabellen nedenfor fremgår kommunens prioriteringer per kommunalområdet 

med regnskap 2021, regulert budsjett 2022, rammevedtak 2023 (KS21/22) og budsjett 2023. 

 

I diagrammene nedenfor fremgår Sør-Odal kommunes fordeling av rammer for justert budsjett 2022 

og foreslått budsjett 2023. Dette i prosent av totale rammer for kommunen.  

Diagammet viser størst økning i rammefordelingen for Barn og unge og forklares med økte 

prioriteringer ved Glommasvingen skole og utvidet barnehagekapasitet i kommunen. Størst 

reduksjon i rammer foreligger i kommunalområdet Innovasjon og samskaping som skyldes flytting av 

utgifter knyttet til bredbåndutbygging til Finans som finansieres av disposisjonsfond. 

 

  

Tall i hele 1000 kr. Regnskap 2021
Gjeldende budsjett 

2022

Rammevedtak 

2023, KS 51/22
Budsjett 2023

Kommunedirektør 8 825 9 366 10 116 10 161

Innovasjon og Samskaping 38 611 52 647 41 847 39 912

Barn og Unge 162 666 159 670 161 070 172 499

Helse og Mestring 170 271 170 135 170 935 173 664

Samfunnsutvikling 80 520 68 905 68 905 67 073

Finans -460 893 -460 723 -433 628 -463 407
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2.2 Økonomiske måltall 
 
Tabellen under viser utviklingen til de 4 valgte økonomiske måltallene til Sør-Odal kommune. 

Måltallene gir et bilde av den totale økonomiske stillingen til kommunen, og måles opp mot fastsatt 

ønsket eller kritisk nivå ihht økonomireglementet. Utviklingen viser at det er behov for å sette inn 

tiltak/ omstilling for å sikre en bærekraftig og sunn kommuneøkonomi over tid. Fri egenkapital er 

sparekontoen til kommunen og økonomiplan legger opp til å bruke av sparepengene for å drive 

kommunale tjenester. Videre viser gjeldsutviklingen at den stiger og da vil da større andel av de frie 

midlene.  

 

Grafen under viser hvordan de økonomiske måltallene har utviklet seg over tid og hvordan 

økonomiplan vil påvirke disse. Brutto driftsresultat viser resultatet av den drifts inntekter og 

driftsutgifter, som skal dette finanskostnader og avsetninger. Med en lavt brutto driftsresultat er det 

lite midler til å dekke finanskostnader som renter og avdrag, samt avsetninger til bunden eller frie 

midler. Utviklingen viser at investeringstakten har vært høy og dermed økt lånegjeld. Dette er blir i 

kommende periode dekket av bruk av sparepengene (fri egenkapital). 

 

  

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026
Kritisk 

nivå

Ønsket 

nivå

Fri egenkapitalgrad 13,6 % 9,6 % 8,4 % 7,3 % 6,2 % 5 % 10,0 %

Langsiktig gjeldsgrad eks 

startlån- ubrukte lånemidler
117 % 118 % 122 % 121 % 120 % 90 % 80 %

Brutto driftsresultat grad 0,4 % 1,2 % 3,7 % 4,1 % 4,2 % 2 % 5,0 %

Netto driftsresultat grad -0,8 % -1,9 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 3,0 %
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3. Kommunedirektør 
 

Rammeområde Enheter 

Admin kommunedirektør Admin kommunedirektør, økonomi 

 

3.1 Ansvar og organisering av kommunalområdet 
 
Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale administrasjonen, med de unntak som følger 

av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg som kommunestyret gir.  

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet 

og at de iverksettes når de er vedtatt. Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den 

enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke 

noe annet er fastsatt i lov.  

Andelen i felles økonomikontor er også underlagt i rammeområdet kommunedirektør. Oppgavene 

med økonomi gjennomføres i samarbeid med Nord-Odal kommune, der Nord-Odal kommune er 

vertskommune. 

Kommunedirektørens området vil fra 2023 bli styrket med en økonomirådgiver.  

3.2 Beskrivelse av de viktigste fokusområder kommende 2-4 års periode 
 
Kommunen må forberede Sør-Odal-samfunnet på framtiden. Dette handler om å ta vare på 

kjernevirksomheten og tilpasse seg i takt med befolkningsendringene. Omstilling og omstrukturering 

av virksomheten vil være helt sentralt for å kunne skjerme kjerneoppgavene. Tydelige mål og 

strategier for å kunne prioritere vil være avgjørende, og det krever handlekraft for å gjennomføre 

nødvendige forandringer. «Å si nei til noe, vil innebære å si ja til noe annet.» Oppgaver må løses 

annerledes, utfordringene med å få tak i ansatte med riktig kompetanse, samt penger, vil være 

knapphetsfaktorene framover. Kommunen har behov for økonomisk bærekraft for å møte framtiden, 

samt sosial og miljømessig bærekraft. Ivaretakelse av dagens innbyggere, og beholde de kommunen 

har, er vesentlig for framtiden. En attraktiv arbeidsplass og bostedskommune vil gi muligheter for 

riktig kompetanse på tjenestetilbudet og bevare innbyggertallet. 

I løpet av 2022 har vi i mange deler av organisasjonen satt i gang et arbeid for å se på organisering, 

effektivisering og endring. Dette arbeidet vil videreføres gjennom 2023 og 2024.  

De kommende to år må ses på som en konsolidering hvor vi arbeider målrettet for å istandsette vår 

egen organisasjonen til å kunne ta de endringer og tilpasninger av virksomheten som er nødvendig 

for å oppnå bærekraft i kommunens tjenesteleveranser og økonomiske rammebetingelser. 

Vi har derfor valgt å styrke organisasjonen på to sentrale områder ved å styrke vår 

økonomikompetanse, samt styrke vårt arbeid med omstilling og digitalisering. Dette er målrettede 

styrkinger som vil spille en sentral rolle i hele organisasjonen for å bidra til det omstillingsarbeidet 

som er nødvendig.  
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Dette vil være et krevende arbeid for organisasjonen, men det er helt nødvendig for å sikre at vi har 

et driftsnivå som er bærekraftig for framtiden. Samtidig vil en slik prosess gi oss redskaper til å se nye 

muligheter, omstille, effektivisere og digitalisere, bedre nærværsarbeid og bedre lederskap. 

Jeg ser at kommunen har gode, kompetente og engasjerte ansatte som daglig viser at de gjør det 

som er nødvendig, og at de kan stå i krevende situasjoner. Og det er kun gjennom et godt samarbeid 

mellom ansatte, tillitsvalgte og kommunens ledere på alle nivå vi kan skape det beste grunnlaget for 

framtidas Sør-Odal. Vi er gjensidig avhengig av hverandre for å lykkes.  

3.3 Økonomi og prioriteringer  
 

Tall i hele 1000 kr. 
Regnskap 

Gjeldende 
budsjett 

Budsjett Økonomiplan 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kommunedirektør 8 828 9 366 10 161 10 161 10 161 10 161 

 

3.4 KOSTRA og andre sammenligninger 
 

Finansielle nøkkeltall Sør-Odal  KOSTRA-
gruppe 1 

Landet 
u/Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Funksjon 120 – Netto driftsutg. på funksjon 7,9 6,7 7,4 6,3 6,1 5,9 

Funksjon 120 – Beløp per innbygger 4 529 3 979 4 493 4 140 3 991 3 992 

 
Kommentarer: 
Kostnader knyttet til funksjon 120 gjelder administrasjon. Netto driftsutgifter av totale utgifter 

knyttet til administrasjon har gått noe ned sammenlignet med tidligere år for Sør-Odal kommune, og 

ligger høyere enn sammenliknbare KOSTRA-grupper. Bruk av administrasjonsmidler per innbygger 

har gått opp mot 2020 for kommunen og er høyere enn øvrige sammenliknende KOSTRA grupper.  
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4. Finans 
 

4.1 Ansvar og organisering av kommunalområdet 
Rammeområdet omfatter rammeoverføringer, skatt på inntekt/formue, eiendomsskatt, stats-

tilskudd, pensjonskostnader, utbytte/eieruttak, tilskudd flyktninger, interne finansierings-

transaksjoner samt renter og avdrag.  

Rammeområde Enhet 

Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue 

Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue 

Renter og avdrag på innlån Renter og avdrag på innlån 

Renter og avdrag på utlån Renter og avdrag på utlån 

Interne finanstransaksjoner Interne finanstransaksjoner 

Pensjon Pensjon 

Avskrivninger Avskrivninger 

 

4.2 Beskrivelse av de viktigste fokusområder kommende 2-4 års periode 
 
Kommuneloven krever at kommunen skal forvalte sin økonomien slik at den økonomiske 

handleevnen blir ivaretatt over tid. Sør-Odal kommune har vedtatt nøkkeltall, indikatorer, som gir et 

bilde av kommunens økonomiske stilling. Disse økonomiske indikatorene er relevante og viktige for å 

opprettholde en god og stabil tjenesteproduksjon for Sør-Odal kommune. Indikatorene som er valgt 

gir informasjon om kommunens egenkapital, lånegjeldsbyrde og overordnede økonomiske resultater. 

Disse indikatorene er noe administrasjonen og kommunestyret bør ha et godt løpende eierskap til 

gjennom rapporteringer innenfor det enkelte år og for kommende år.  

 
Disposisjonsfond er kommunens oppsparte reserver for å kunne ha handlefrihet til å utvikle gode 

tjenester og å takle uforutsette endringer på utgifts-/inntektssiden. I Sør-Odal kommunes nye 

økonomireglement ble det vedtatt å å dele disposisjons-fondet i 4 deler; egenkapitalfond, 

rentereguleringsfond, utviklingsfond og lokalt næringsfond, hvor summert fordeling skal være 

minimum 10 % av brutto driftsinntekter. Fordelingen med oppdeling er skal iverksettes i 2023 derfor 

måles dette fortsatt som et disposisjonsfond.  

 

Grafen viser utviklingen av disposisjonsfondet med blå linje, som er faktisk utvikling av fondet til 

31.12.2021. Rød linje viser fremskrevet budsjettert utvikling i perioden 2022-2026.  
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Per 31.12.2021 er Sør-Odal kommunens disposisjonsfond 101,948 mill. kr og utgjør 13,8 % målt opp 

mot Sør-Odal kommunes brutto driftsinntekter. I økonomiplanperioden spiser man av 

disposisjonsfondet slik grafen nedenfor viser og i 2026 utgjør disposisjonsfondet estimert 51,7 mill. kr 

som er 6,7 % av brutto driftsinntekter. Den negativ utvikling forklares med kommunens behov for 

videre arbeidet med omstilling og engangs investeringer (bredbåndsutbygging) finansiert med 

disposisjonsfond.  

Lånegjeldsbyrde.  

Lånegjelden til Sør-Odal kommune deles i tre deler: investerings lån, startlån og lån til 

selvkostområdet. Låneopptak til investeringer innenfor selvkostområdet (VAR-sektoren) og startlån 

skal i hovedsak være «selvfinansierende» og skal ikke påvirke driftsresultatet, men de inngår i 

nøkkeltall for samlet langsiktig lånegjeld. Kommunen har per 30.10.2022 totalt en rentebærende 

gjeld på 829,4 mill. kr, hvor lån til investeringer utgjør 702,8 mill. kr og 126,7 mill. kr startlån.  

Investeringslån, inkluderer låneopptak til investeringer i bygg, anlegg, og varige driftsmidler til eget 

bruk, samt låneopptak til selvkost. Låneopptak tas opp i.h.h.t vedtatt årsbudsjettet «Bevilgnings-

oversikt investeringer». Sør-Odal kommunes størrelse på lånegjelden tilsier moderat låneopptak i 

planperioden.  

 

Diagrammet over viser faktisk status på investeringslån i perioden 2017 til 2022 og estimert utvikling 

av investeringslån for kommende økonomi planperiode 2023-2026. Utviklingen i planperioden viser 

at gjelden vil være relativ stabil og forklares med opptak av lån til investeringer i perioden er 

tilnærmet lik nedbetaling av lån. Gjeld i 2026 på investeringslån estimeres til 736,7 mill. kr. I de to 

kommende budsjett årene foreslås det totalt låneopptak med hhv. 71,2 mill kr i 2023 og 52,2 mill. kr i 

2024. Herunder utgjør investeringer knyttet til selvkost 23,5 mill. kr og bygging av Nye Furubo, 

boliger for unge utviklingshemmende og Tronbøl barnehage 84,8 mill. kr. 

Renter og avdrag, Grafen nedenfor viser økning i rente- og avdragsutgifter for kommunen i perioden 

2017 - 2020 som forklares med tilhørende økte rente- og avdragsutgifter knyttet til Glommasvingen 

skole. I perioden 2021-2022 er utgiftene noe lavere og skyldes rentenedgangen i koronapandemien. 

Videre vises det økte rente utgifter fra perioden 2022 til 2024 grunnet høyere rente satt av Norges 

Banks med begrunnelse å dempe prisveksten1.  

 

                                                           
1 https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Rentemoter/2022/november-2022/ 
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Avdragsutgiftene øker noe fra 2020 til 2026 grunnet høye investeringer knyttet til nybygg Nye 

Furubo, selvkost og utvidelse av barnehagekapasiteten ved Tronbøl barnehage.  

 

Fordelingen av lån som gjelder investeringslån er lånefinansiert med både fast og flytende rente. 

Estimert fordeling mellom fast og flytende per 31.12.2022 fremgår i tabell nedenfor: 

 

En renteøkning på kommunens flytende låneportefølje med én prosent utgjør om lag 4,5 millioner i 

økt rente effekt 2023. 

Vedlikeholdsetterslep 

Vedlikeholdsetterslepet kommer til uttrykk i bestilte rapporter på de anleggene vi eier. Her vil både 

bygg, vei og andre anlegg synliggjøres med et beløp som uttrykker om kommunen bevarer sine 

verdier eller om de forringes. Dette er en løpende forpliktelse og nødvendig utgift å prioritere for å 

bevare kommunens bygg.  

 

Over vises kommunens estimerte vedlikeholds forpliktelser på kommunale bygg etter 

vedlikeholdsplan fra 2016. Den viser at vedlikeholdsetterslepet øker i perioden frem til 2026. Det er i 

perioden 2023-2026 budsjettert med 2,3 mill. kr hvert år som skal dekke forefallende vedlikehold. I 

tillegg er det foreslåtte konkret tiltak til vedlikehold i 2023 med 0,9 mill. kr i Korsmo barnehage.  

  

Kilde KBN bank Tall i tusen Andel prosent Gj.snitt rente

Lån med fast rentevilkår 286 399 39,69 % 2,34 %

Lån med flytende vilkår 453 401 62,84 % 2,13 %

Tall i  tusen kroner 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 11 735 12 933 7 072 9 789 6 483 5 488 7 260 5 880 6 269 6 269

Faktiske kostnader pr år (for 2022 per nov) 5 829 5 833 5 850 10 984 3 808 3 216 3 231 2 300 2 300 2 300

Vedlikeholdsetterslep 5 906 13 006 14 228 13 033 15 708 17 980 22 009 25 589 29 558 33 527
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Pensjonsforpliktelser 

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader har betydning for Sør-Odal kommunes drift, kapital-

struktur og økonomiske stilling. Pensjonsforpliktelsene og pensjonskostnadene har økt for mange 

kommuner, også for Sør-Odal kommune. 

 

Tabellen synliggjør forpliktelsen Sør-Odal kommune har overfor sine ansatte i fremtiden når det 

gjelder pensjonskostnader. Med vår pensjonsordning er mye av dette fondert opp med pensjons-

midler slik at kommunen har stor del av disse midlene avsatt hos pensjonsleverandøren.  

 

  

Tall i  tusen kroner 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pensjonsforpliktelser 690 759 714 837 738 050 796 050 754 475 737 803
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4.3 Økonomi og prioriteringer 
         

Tall i hele 1000 kr. 
Regnskap 

Gjeldende 
budsjett 

Budsjett Økonomiplan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Finans 460 893 460 723 464 595 463 407 460 297 459 797 

 

 
Finans – økonomiske prioriteringer (tall i hele kr 1000) 

2023 2024 2025 2026 

Egenkapitalinnskudd KLP  - overføring til investering 1 500  1 550 1 600 1 650 

Bredbånd Finnholt 1 000    

Bredbånd 2021 – utsatt 10 400    

Bredbåndsutbygging 2022-2023 6 500    

Bruk av disp. fond - Dekning av bredbånd Finnholt -1 000    

Bruk av disp. fond - Dekning av bredbånd 2021 – utsatt -10 400    

Bruk av disp. fond - Dekning av bredbånd 2022-2023 -6 500    

Bruk av disp. fond - Grendeutvikling/Samfunnsutvikling -300 -300 -300 -300 

Bruk av disp. fond - Dekning av Særskilt norskopplæring -1 555 -1 330 -1 330 -1 330 

Bruk av disp. fond Saldering av budsjett -20 915 -24 334 -23 046 -22 972 

Statsbudsjett 06.10.2022 -17 548 -17 548 -17 548 -17 548 

 
Kommentarer 

 Egenkapitalinnskudd KLP - overføring til investering. Overføre fra drift til investering for å dekke 
Egenkapitalinnskudd KLP.  

 Bredbånd Finnholt. Kommunalt tilskudd for bredbåndsprosjekt i Finnholt. Summen er redusert 
fra to millioner fordi det er innhentet tilskudd til prosjektet. Kommunal egenandel på 1,0 mill 
som finansieres ved bruk av disp. fond. 

 Bredbånd 2021 – utsatt. Overføring av bredbåndsmidler til Sander-Skarnes, Galterud-Sander og 
Strøm fra 2022 til 2023. Utbetaling og gjennomføring ikke før i 2023 (4,2 millioner er utbetalt i 
2022, resterende må utbetales i 2023). Finansieres fra disposisjonsfond. Kommunal egenandel på 
10,4 mill finansieres med bruk av disp. fond.  

 Bredbåndsutbygging 2022-2023. Sør-Odal kommune har fått tilskudd til tre nye områder 
(Solbakken/Odalstunet, Disenå-Skarnes og Ullern 2). Total kommunal medfinansiering er på om 
lag 6.500.000 kroner. Prosjektene blir gjennomført og midlene vil bli utbetalt i 2023. Finansieres 
med bruk av disposisjonsfond. 

 Bruk av disp.fond - Grendeutvikling/Samfunnsutvikling. Finansiering av tiltak i tråd med 
innstilling i politisk sak (som blir behandlet rett i forkant av budsjettet, i samme 
kommunestyremøte). Grendeutviklingspotten blir utvidet til også å inkludere 
samfunnshus/grendehus. 

 Bruk av disp.fond - Dekning av Særskilt norskopplæring. Skolen har et økt antall elever som har 
behov for særskilt norskopplæring. Dekning av utgifter dekkes av midler som tidligere er å anse 
som merinntekt IMDI midler og avsatt på disposisjonsfond. 

 Bruk av disp.fond - Saldering av budsjett. For å saldere budsjettet må kommunen bruke av 
sparepengene, disposisjonsfond. For 2023 innebærer forslaget at vi i tråd med kommunal 
regnskapslov avsetter 16,4 mill. kr for derpå å bruke 20,9. Summert betyr det at man bruker 4,5 
mill. kr til saldering av budsjettet. 

 Statsbudsjett 06.10.2022. Ihht prok 2204 av 10.10.2022 fra KS. 
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4.4 KOSTRA og andre sammenligninger  
 

Finansielle nøkkeltall Sør-Odal  KOSTRA-
gruppe 1 

Landet 
u/Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 0,0 1,3 4,0 3,6 4,2 4,8 

Arbeidskapital (eks.premieavvik) i % av brutto 
driftsinntekter 

15,0 19,5 16,9 20,2 23,0 25,0 

Frie inntekter i kroner per innbygger 54 594 57 662 61 465 64 824 63 840 64 799 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i % av 
brutto driftsinntekter, % 

121,8 121,4 112,3 113,7 114,5 111,2 

Fri egenkapital i % av brutto driftsinntekter 10,8 10,5 13,7 11,1 13,7 15,5 

Brutto investeringsutgifter i % av brutto 
driftsinntekter (%) 

n/a 5,5 4,8 13,8 13,9 10,9 

Egenfinansiering av investeringene i prosent av 
totale brutto investeringer (prosent) 

n/a 0,7 23,2 31,3 37,8 29,5 

 
Kommentarer  
Sør-Odal kommune har positiv utvikling på netto driftsresultat, bedre resultat enn KOSTRA gruppe 1, 

mens dårligere resultat enn landet u/Oslo og Innlandet. Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter er 

dårligere enn alle sammenlignbare grupper.  

Videre viser tabellen dårligere resultater for frie inntekter med sammenlignbare grupper. Langsiktig 

gjeld er tilnærmet lik sammenlignbare grupper. Fri egenkapital er bedre enn KOSTRA-gruppe 1, lik 

landet u/Oslo men dårligere enn Innlandet. 
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Effektmål 

 
 
Kommentarer   
Tabellen viser at man med denne planen oppnår 1 av 4 målsettinger på mellom kritisk og ønsket nivå, 

mens 3 av 4 målsettinger er underkritisk nivå. 

Grafen under viser hvor stor lånegjelden i kommunen er målt mot driftsinntektsnivået. Vi har valgt å 

korrigere for videre utlån og ubrukte lånemidler i denne indikatoren. Lånegjeldsgraden bør under 

normale forhold ikke overstige 50 %, men kommunesektoren som gjennomsnitt ligger på rundt 80 %. 

Dette er en indikator som kan være vanskelig å sammenligne med andre, da den i stor grad påvirkes 

av om kommunen har tjenester som er satt ut i andre selskapsformer som IKS og andre 

selskapsformer. Andelen selvkostgjeld vil også kunne påvirke disse tallene. Men å ha eget mål over 

tid for egen kommune vil være nyttig for at ikke fremtidige forpliktelser skal bli for stor. Ved høy 

gjeldsgrad vil finansforvaltningen være avgjørende for risikobildet. 

 

 

Fri egenkapitalgrad er et utrykk for handlingsrommet kommunen har, og om kommunen har 

økonomiske muskler for å tåle svingninger eller uforutsette kostnader eller inntektstap. Denne 

indikatoren måles med å ta disposisjonsfondet i % av driftsinntektene. Hvor høy denne graden bør 

være vil være avhengig av hvilken situasjon kommunen står i med tanke på renteeksponering, store 

endringer i befolkningen og ikke minst om det er behov for eller planlegges større 

omstillingsprosesser. Egenkapitalen skal også kunne benyttes til investeringer slik at ikke dette må 

belånes fullt ut. 

Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025 Budsjett 2026
Kritisk 

nivå

Ønsket 

nivå

Fri egenkapitalgrad 13,6 % 9,6 % 8,4 % 7,3 % 6,2 % 5 % 10,0 %

Langsiktig gjeldsgrad eks 

startlån- ubrukte lånemidler
117 % 118 % 122 % 121 % 120 % 90 % 80 %

Brutto driftsresultat grad 0,4 % 1,2 % 3,7 % 4,1 % 4,2 % 2 % 5,0 %

Netto driftsresultat grad -0,8 % -1,9 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 1,5 % 3,0 %
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Brutto driftsresultatgrad er et uttrykk for hvor mye det er igjen til å dekke netto finanskostnader og 

avsetninger. Denne indikatoren vil også være påvirket av bundne midler som øremerkede midler og 

liknende. Men det gir et godt bilde av resultatet av driften av de kommunale tjenestene som helhet. 

Nivået på dette måltallet vil også være påvirket av hvordan kommunen ellers er rustet økonomisk. 

Har man høy gjeldsgrad, så må brutto driftsresultatet også være høyere for å kunne betjene gjelden. 

Netto driftsresultatgrad er uttrykk for hvor mye som er igjen til avsetninger av både bundne og frie 

fond. Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket netto finanskostnader, samt korrigert for 

avskrivninger. Nivået på dette måltallet vil også være påvirket av flere faktorer. Størst påvirkning er 

størrelsen på bundne avsetninger. Er det stor andel bundne avsetninger, må måltallene være høyere. 

Ved normale forhold bør dette måltallet ligge på 1,75 % av driftsinntektene. 
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5. Livsmestring for hele befolkningen 
 

På innbyggernes side 

Mål for perioden: 
Iverksette forebyggende og 
helhetlig innsats for barn og 
unge. 
 
Sikre barn og unges 
medvirkning i saker som 
vedrører dem 
 
 
Vi samhandler med innbyggerne 
med tanke på at den enkelte 
skal oppleve trygghet, 
mestringsevne og være lengst 
mulig aktiv i eget liv- i eget 
hjem. 
  
Forebygging, tidlig innsats, 
rehabilitering og godt utbygde 
hjemmetjenester, bidrar til at 
brukerne mestrer hverdagen på 
et lavere omsorgsnivå enn 
tidligere 
 
Tilgjengelighet for innbyggere  
 
 
 
 
 
 
Alle husstander i Sør-Odal skal 
ha tilgang til 
høyhastighetsbredbånd innen 
2024.  
 
Oppnå høyere valgdeltakelse i 
Sør-Odal enn i kommunestyre- 
og fylkestingsvalget i 2019 
 
Aktive frivillige og innbyggere 
 
Større andel digitale brukere/ 
innbyggere 
 
Løse flere oppgaver digitalt og 
som sammenhengende 
tjenester. 

Tiltak: 

 Utarbeide plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats i 
Sør-Odal, våren 2023 (alle enheter) 

 Iverksette tiltak i tråd med planen – 2023-25 (alle enheter) 
 

 Etablere systemer for å sikre medvirkning i politiske 
prosesser, og i saker som vedrører barn og unge. 

 Opplæring og veiledning til medlemmer i SOBUR. 
 
 

 Fortsatt satse på mestringsstrategier. «Rehabilitering først 
og hjemme best». 

 Leve hele livet i Sør- Odal. Gjennomføre vedtatt 
handlingsplan. 

 Bo trygt hjemme- reformen. 

 Utvikle et variert tilbud av tilrettelagte boliger.  

 Aldersvennlig samfunn, tverrsektoriell innsats. 

 Vi spør den enkelte: Hva er viktig for deg. 

 Forbedre pasientforløp, sømløse overganger. 

 Delta i nettverket «Gode pasientforløp». 

 Forventningsavklaring. 

 Anvende e-helse og velferdsteknologi. 
 

 Gode involverende prosesser ifbm planer og nye 
boligområder.  

 Temamøter i innbyggertorget.  

 Utvikle gode boligområder for alle.  

 Brukerundersøkelser på digitale plattformer. 

 Utvikle kartløsningene og andre digitale verktøy. 
 

 Det pågår kommunal og kommersielle utbyggingsprosjekter 
i alle områder i Sør-Odal som i dag ikke har tilgang til 
høyhastighetsbredbånd. 
 
 

 Gjennom medvirkning og målrettet dialog med grupper der 
valgdeltakelsen er lavest, tilrettelegge og motivere til 
høyere valgdeltakelse. 

 

 Videreutvikle godt samarbeid mellom kommune og 
frivillige/innbyggere. 
 

 Digital veiledning i biblioteket. 
 

 Delta i innbyggerdialogprogrammet sammen med Hedmark 
IKT. 
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Involvere innbyggere og andre 
brukere i arbeidet. 
Skape møteplasser og 
medvirkningsarenaer 
 

 Digitalisere flere søknadsprosesser ved hjelp av digitale 
skjema (hall-leie), innbyggervert, brukerundersøkelser/-
involvering og informasjon. 

 Invitere til «gjestebud», der innbyggere kommer med 
innspill og bidra til felles løsninger. 

 Digital veiledning, herunder kurs og heldags 
spillarrangement for alle aldre i januar. 

 Koordinere og gjøre tilgjengelig informasjon om 
kommunale tjenester, aktiviteter og arrangementer. 

 Etablere frivilligsentral i innbyggertorget. 
 

Bærekraft 

Mål for perioden: 
 
Avgangselevene i grunnskolene 
(10.trinn) skal i løpet av 
planperioden ha 
gjennomsnittlig 
grunnskolepoeng på 4, 1 eller 
mer. 
 
 
I løpet av planperioden skal 
elevenes resultater på 
elevundersøkelsen bedres på 
følgende områder: 

- Praktisk opplæring 
- Variert opplæring 
- Relevant opplæring 

 
Bidra til å benytte de ressurser 
som innbyggerne og deres 
nettverk har. 
 
Sikre helhetlig innsats. 
Samhandle for å utvikle og 
levere bærekraftige, gode og 
sammenhengende tjenester i 
riktig omfang. 
 
Redusere utslipp av klimagasser 
fra kommunens bilpark. 
 
Redusere vegtrafikk 
 
 
Legge til rette for deltakende, 
integrert og bærekraftig 
samfunnsplanlegging og 
forvaltning. 
 

Tiltak: 
 

 Delta i oppfølgingsordningen- Utvikle kompetansedrevet 
ledelse på alle nivå: hos skoleeier, i administrasjonen, i 
skoleledelsen og i klasseledelse. 

 
 
 
 
 

 Delta i oppfølgingsordningen- Utvikle kompetansedrevet 
ledelse på alle nivå: hos skoleeier, i administrasjonen, i 
skoleledelsen og i klasseledelse. 

 

 Intensivere og bedre samarbeidet med foresatte 
 
 
 

 

 Tidlig innsats overfor innbyggere med demens. 

 Samhandle med pårørende, pårørendeopplæring. 

 Arrangere kurs i observasjonskompetanse vedr. demens 
sykdom for butikkansatte, drosjesjåfører etc. 

 Innføring av forhåndssamtaler. 

 Velferdsteknologiske løsninger er implementert i tjenestene  

 Implementere nye tjenestekriterier. 

 Gjennomføre omorganisering i hjemmetjenesten. 

 Større andel leasing biler som er el-biler (9 el- biler i 2023). 
 Bruk av el-sykler i tjenestene. 

 
 

 Promotere samkjøring gjennom kampanje for å ta i bruk 
samkjøringsapper. 
 

 Arrangere reparasjonsverksted og byttedag. 

 Stille ut lokal kunst og lokale produkter. 

 Tilby sunn mat som er tilberedt med hensyn til miljø og 
bærekraftige løsninger. 

 Opprettholde BUA. 
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God helse og livskvalitet. 
 
 
God utdanning 
 
 
 

 

 Legge til rette for økt deltakelse i kultur- og foreningslivet i 
kommunen. 

 

 Sikre inkludering, rettferdig og god utdanning og fremme 
muligheter for livslang læring for alle. Biblioteket er et 
lavterskeltilbud som er gratis og åpent for alle. Tilgang til 
kunnskap er en forutsetning for å delta i samfunnslivet, og 
det motvirker ulikheter i befolkningen. Uavhengig av 
økonomisk evne og bosted skal innbyggerne skal ha lik 
tilgang til kultur og kunnskapskilder. 

Folkehelse 

Mål for perioden: 
 
Flere barn og unge inkluderes i 
fritidsaktiviteter. 
 
 
 
 
Alle barn og unge skal oppleve 
seg akseptert og inkludert på 
skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forebygge utvikling av psykiske 
problemer hos barn og unge. 
 
 
 
 
Helse og mestring arbeider ut i 
fra et folkehelseperspektiv, og 
tenker folkehelse i alt vi gjør. 
 
Det legges til rette for at 
innbyggere tar gode valg for 
egen helse. 
 
 
Skape møteplasser og mulighet 
for aktivitet 
 

Tiltak: 
 

 Bevisstgjøre foresatte om viktigheten av barn og unges 
deltakelse i fritidsaktiviteter. 

 

 Tydeliggjøre Kulturskolens tilbud, og anvende tilbudet for 
barn med spesielle behov. 

 

 Informere om aktuelle tilbud (ansvar: 
folkehelsekoordinator). 

 

 Delta i oppfølgingsordningen- Utvikle kompetansedrevet 
ledelse på alle nivå: hos skoleeier, i administrasjonen, i 
skoleledelsen og i klasseledelse. 

 

 PPT tilbyr skolen kompetanseutvikling og 
organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til 
rette for elever med særlige behov.   

 

 I løpet av planperioden: Etablere, drifte og evaluere «Ung 
Arena» - lavterskeltilbud med fokus på psykisk helse. 
Målgruppe: Barn og unge i alderen 13-25 år. 

 Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis. Medvirkende: 
prosjektleder, helsestasjon for ungdom, psykolog, 
ungdomsklubben, NAV, rus og psykisk helse, SLT 
koordinator og barneverntjeneste. 

 

 Helsefremmende og forebyggende tiltak. Tjenestene skal 
bidra til økt deltakelse og aktivitet.  

 Samarbeid med frivilligheten. 

 Friskliv 

 Lærings og mestringskurs (f.eks. «Sterk og stødig»). 

 Innbyggernes helsekompetanse, ansvarliggjøring. 

 Følge opp tiltakene i handlingsplanen mot vold i nære 
relasjoner. 
 

 Utleie av idrettshaller til barn og unge 
gode og tilrettelagte uteområder for aktivitet 
Legge til rette for møteplasser i sentrum 
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Hjelpe folk ut i arbeid, motvirke 
sosial ulikhet, ensomhet og 
digitalt utenforskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er god folkehelse å være i 
arbeid. 
 
 
 
Økt frivillig aktivitet blant 
befolkningen. 
 
Økt andel barn og unge i 
fritidsaktiviteter. 
 
Opprettholde og videreutvikle 
bibliotekets tilbud. 
 
 
 
Øke besøks- og utlånstall. 
 
 
Nærværsarbeid. 
 
 
 
 

 

 Aktivitetsskolen skal tilby minimum 25 barn én gratis 
fritidsaktivitet. 

 Tilby minimum én ferieaktiviteter til barn og én 
ferieaktivitet til unge i året. 

 BUA. 

 Lage en rutine for markedsføring av tiltakene rettet mot 
brukerne og tjenestene. 

 Innbyggertorget skal gjennomføre arbeidstrening og 
språktrening med minimum 20 deltakere i året. 

 Lærling i samarbeid med Glommatunet. 

 Det skal arrangeres minimum 80 aktiviteter/arrangementer 
i året i innbyggertorget.  

o Tematirsdag – med ulike tema og kulturelle innslag, 
med mulighet for å kjøpe en rimelig middag. 

o «På grensen til allsang» i samarbeid med Odal 
kirkelige fellesråd. 

o Digital veiledning og kurs med digital opplæring i 
samarbeid med blant annet biblioteket og 
videregående skole. 

o Konserter og foredrag, dag og kveld. 
 
 

 Gjennom regionalt og lokalt samarbeid, og med tiltak 
basert på kommunens strategiske næringsplan, legge til 
rette for nyetableringer og videreutvikling av virksomheter i 
Sør-Odal. 
 

 Opprettelse av kommunal frivilligsentral 
 

 UngOdal 

 Aktivitetskassen i Sør-Odal 
 

 Fortsette med bl.a. arrangementer (for både barn, voksne 
og eldre), litterære pusterom, møteplass, digital veiledning, 
lesekampanjer f.eks. sommerles, tilbud til skolestarterne 
f.eks. BokLek. 

 

 Videreutvikle bibliotekets samling og tilbud, slik at vi kan 
komme tilbake til besøks- og utlånstall på 2019 – nivå. 

 

 Etablere en nærværsstrategi. Vi har en målsetning om å 
redusere sykefraværet med 10% i 2023. Det er mye god 
helse i godt arbeid. 

Andre satsingsområder 

Mål for perioden: 
 
Heltidskultur . 

Tiltak: 

 Vurdere ulike turnusordninger. Forsøk med langvakter i 
Livsmestring. 
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Faste, hele stillinger (minst 
80%)skal være hovedregelen.  
 
Rekruttere og beholde 
medarbeidere. 
 
 
Redusere sykefravær. 
 
Videreutvikle kvalitetssystemet, 
kontinuerlig forbedring . 
 
 
Fortsette med å øke andel 
årsverk faglærte. 
 
 
Samarbeid for å nå målene:  

 Etablere solide 
samarbeidsmekanismer for 
bærekraftig utvikling. 
 

 Involvere og engasjere alle 
aktører til felles innsats – 
også innbyggerne. 

 
 
Videre utvikling og økt bruk av 
kulturtunet. 
 
Bidra til mestring blant unge 
 
 
 

 Deltagelse i KS- nettverket: Rusta for framtida, 
Glommatunet. 

 Kompetansebygging og oppgaveforskyvning/ 
oppgavefordeling mellom de ulike helseprofesjoner. 

 Redusere vikarbruken og øke kontinuitet i helse- og 
omsorgstjenesten.  

 Lære av kommuner som har gode resultater vedr. 
reduksjon av sykefravær. 

 Utarbeidelse av nødvendige prosedyrer, rutiner og 
sjekklister. 

 10-faktor tas i bruk som utviklingsverktøy . 

 Kontinuerlig kompetansebygging. 

 Samarbeid med utdanningsinstitusjoner. 

 Tilrettelegge for at assistenter i faste stillinger kan ta 
fagbrev. 
 

 Fullføre prosjekt, i regi av DIKU for deling av kunnskap over 
landegrenser. Utvikle samskaping, frivillighet og 
arbeidstrening i samarbeid med «Sager der samler» i Århus. 

 Besøk fra «Sager der samler» i mars – frivilligheten inviteres 
til felles workshop - hva kan du tenke deg å bidra med. 

 Opprette innbyggertorget frivilligsentral. 

 I samarbeid med tjenesteansvarlige invitere til «gjestebud», 
der innbyggere kommer med innspill og bidrar til felles 
løsninger. 

 

 Ferdigstille uteområdet og legge til rette for økt bruk og 
deltakelse for hele befolkningen. 
 

 Sommerjobb for unge, samt at lærlingeplass kan gi mulighet 
til å sikre utdanning. 
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6. Vekst i befolkning og næringsliv 
På innbyggernes side 

Mål for perioden: 
Tilgjengelighet for innbyggere. 
 
 
 
Skape økt bevissthet rundt 
kommunens og innbyggernes 
egen kulturhistorie. 
 
Årlig netto vekst på 50 
arbeidsplasser – hovedsakelig i 
det private næringslivet. 
 

Tiltak: 

 Drop in og temamøter i innbyggertorget 

 Brukerundersøkelser på digitale plattformer 

 Utvikle kartløsningene og andre digitale verktøy 
 

 Følge opp handlingsdelen i kommunedelplan for 
kulturminner. 

 

 

 Strategisk næringsplan peker på hvordan kommunen skal 

prioritere og arbeide med næringsutvikling. 

 Rammeavtale om regional næringsutvikling med Klosser 

Innovasjon. 

 Kjøp av førstelinjetjenester fra Odal Næringshage. 

 Eget utviklingsprosjekt og reguleringsprosess for Slomarka 

Næringsområde. 

 Odal Næringsfond. 

 Eierskap og tilskudd i Visit Kongsvingerregionen (fra og med 

2022). 

 Støtte til opprettelsen av et forskningssenter innenfor 

bærekraft og digitalisering ved Høgskolesenteret i 

Kongsvinger. 

 Sommerjobb for unge. 

Bærekraft 

Mål for perioden: 
Sosial bærekraft. 
 
Redusere barnefattigdom. 
 
Implementere handlingsplan for 
klima og miljø. 
 
Redusere barnefattigdom.  
Ren energi for alle. 
 
Legge til rette for deltakende, 
integrert og bærekraftig 
samfunnsplanlegging og 
forvaltning. Legge til rette for 
samskaping og nærdemokrati. 
 
 
God helse og livskvalitet 
 
Ansvarlig forbruk og produksjon 
 

Tiltak: 

 Arbeidsrettet oppfølging  

 Startlån og bostøtte 

 Jordvernstrategi  

 Evaluering av miljø og klimaplan  

 Arbeidsrettet oppfølging  

 Opprettholder låneopptak for startlån på 25 mill. Kroner i 

2023. Tildeler etter Husbankens kriterier. 

 

 Knytte til oss flere næringslivsaktører og frivillige i 
samarbeid om utvikling av tjenester.  

 Invitere politikere og andre til å benytte innbyggertorget i 
nærdemokratiarbeid. 

 Øke brukermedvirkning 
 
 

 Legge til rette for økt deltakelse i kulturlivet i kommunen.  
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Bærekraftige byer og 
lokalsamfunn (FNs 
bærekraftsmål 11.) 
 
 
Industri, innovasjon og 
infrastruktur (FNs 
bærekraftsmål 9.) 
 
 

 Legge til rette for bruk og gjenbruk av kulturminner ved 
blant annet å tilby kunnskap, kursing og veiledning ved 
behov.  
 

 Kommunalområde innovasjon og samskaping støtter opp 

om og bidrar sterkt gjennom samarbeid til at delmålene 

under bærekraftsmålet oppfylles. 

 

 Regionalt og lokalt næringsutviklingsarbeid, jf. 

næringsstrategi i Kongsvingerregionen (9.1, 9.2, 9.4, 9.5) 

 Sikre høyhastighetsbredbånd til alle husstander (9.5C). 

 Odal Næringsfond og koronakompensasjonsmidler (9.3) 

 

 

Folkehelse 

Mål for perioden: 
Flere i arbeid. 
 
Tilgjengelige turområder. 
 
Trygg skolevei. 
 
 
 
 
Øke frivillig aktivitet blant 
befolkningen 
 
 

Tiltak: 
 

 NAV og Integrering sine virkemidler utnyttes maksimalt.  

 Tilgjengelige kartløsninger. 

 Prosjektet Utvikling av Skarnes-sentrum, sentrumsplan.  

 Lyssetting av “ Gamle-brua".   

 Trafikksikkerhetstiltak Tronbøl.  

 Asfaltering/vedlikehold av kommunale veger. 

 

 Utarbeide samarbeidsavtaler med organisasjoner 

 Etablere og utvikle Innbyggertorget frivilligsentral, inkludert 
et rådgivende organ bestående av representanter fra 
frivilligheten 

 Ansette fritidskontakt i prosjektet UngOdal 

 
 

Andre satsningsområder 

Mål for perioden: 
 
Utvikle nye boligområder og 
boformer. 
Utvikling av næringsarealer. 
 
 
 
Være en attraktiv kommune for 
potensielle nye innbyggere 
 
Være en attraktiv kommune for 
potensielle nye innbyggere 
 
 
Mer åpen kommune 
 
 

Tiltak: 

 Søsterhagen boligområde i samarbeid med utbyggere og 
Husbanken.  

 Utvikling av Skarnes sentrum i samarbeid med lokalt 
næringsliv.  

 I samarbeid med andre etablere næring på etablerte 
næringstomter 

 

 Legge til rette for kultur- og organisasjonsaktivitet i hele 
kommunen. 

 

 Legge til rette for god informasjon om, og flere drop-inn 
muligheter for veiledning om, kommunale tjenester. 

  
 

 Redusere tiden på innsyn. 
  



Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36 
 

Være en attraktiv arbeidsplass  Satse på kompetanse 

 Gjennomføre medarbeiderundersøkelser 

 Bidra til god lederopplæring 

 Stimulere til nyskaping og rom for prøving og feiling 

 Satse på innovasjon og digitalisering  

 Arbeide med heltidskultur 

 Arbeide med nærværsarbeid 

 Jobbe aktivt med å rekruttere medarbeidere med ulik 
etnisk bakgrunn og/eller nedsatt funksjonsnivå 
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7. Barn og unge 

7.1 Ansvar og organisering av kommunalområdet 
 

 Rammeområde Enheter/innhold 

Adm. Barn og unge Adm.Barn og unge  

Barnehager Korsmo barnehage, Disenå barnehage, Tronbøl barnehage og Sander barnehage  

Grunnskole Glommasvingen skole og SFO, kulturskolen og ungdommens hus 

Familiens hus Odal Barneverntjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Helsestasjon  

 

7.2 Beskrivelse av de viktigste fokusområder kommende 2-4 års periode 
 
Vi skal ha fokus på: 

- Organisering av forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren 
- Bedre elevens trivsel i skolen, og styrke deres muligheter for å utvikle sitt læringspotensiale 
- Forbedrings-  og utviklingsarbeid ved Glommasvingen skole 
- Etablere Ung Arena 
- Styrke arbeidet rundt barn og unge med sammensatte tjenester 
- Kvalitetsutvikling i barnehagene 

 

Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid – tidlig innsats: 

Den viktigste satsingen for alle enhetene i Barn og Unge er knyttet til organisering av forebyggende 

arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Det er innført lovendringer i barnevernslova, 

helselovgivning og velferdslovgivning. Målet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatt barn 

og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.  Kommunen forventes å gi enda 

bedre tjenester og riktig hjelp til riktig tid når barn og unge trenger det. 

Fra 01. august 2022 gjelder lovendringer om samarbeid, samordning og barnekoordinator. Offentlige 

instanser og andre tjenesteytere skal samhandle dersom samarbeid er nødvendig for å gi barn eller 

ungdom et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 

I Sør-Odal vil det bli prioritert å utarbeide en helhetlig plan for forebyggende arbeid og tidlig innsats. 

Planen skal være konkret og føre til konkrete handlinger. Samtlige enheter i Barn og Unge, samt 

representasjon fra Helse skal være representert i arbeid. Planen skal behandles politisk i løpet av 

våren 2023. Deretter vil tiltak bli løpende iverksatt.  

Kommunen har gjennom prosjektmidler igangsatt et prosjekt rundt etablering av UngArena. 

UngArena er en ny samhandlingsmodell for å styrke tjenestetilbudet, og gi helhetlige og virksomme 

tjenester til barn og unge på deres arena i kommunen. Målgruppen er barn og unge mellom 13 og 25 

år som er i risiko for å utvikle psykososiale vansker og som har behov for tidlig utredning, behandling 

og støtte med sin psykiske helse.  

Forebygging og oppfølging av rus og kriminalitet blant barn og ungdom er satt på dagsorden ved SLT-

koordinator som ble tilsatt i mai 2021. Det er nå også vedtatt en plan for SLT-arbeidet i kommunen, 

noe som er et viktig ledd i å styrke tiltak/tjenester gjennom å kvalitetssikre helhetlig og koordinert 

innsats, uten at det blir brudd i oppfølgingen. SLT koordinator har sitt faste arbeidssted på 
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Glommasvingen skole. Dette er gjort for å etablere direkte kontakt mellom SLT koordinator og 

ungdommene. En ser at relasjonene må etableres der ungdom er. 

Barne- og ungdomskoordinator er tilsatt, og i kommende periode må rollen videreutvikles, evalueres 

og justeres.  

Glommasvingen skole: 

Det viktigste satsingsområde for skolen er å bedre elevenes trivsel i skolen og styrke deres 

muligheter til å utvikle sitt læringspotensiale.  

Kommunen og skolen er med i Oppfølgingsordningen. Dette er initiert fra Statsforvalteren. Det skal 

på bakgrunn av analyser iverksettes forbedringsarbeid og organisasjonsutvikling. Dette vil påvirke 

ledelse på alle nivå: skoleeierskap, administrasjon, skoleledelse og klasseromsledelse. Deltakelse i 

forbedringsarbeidet vil pågå fram til sommeren 2025. 

Det vektlegges å styrke skolens ledelse mht. pedagogisk ledelse, økonomioppfølging, 

personalforvaltning og saksbehandling. Kommunens HR og økonomiavdelinger er aktivt medvirkende 

i arbeidet med å støtte skolens ledelse. 

Helsestasjonen, barnevernet, SLT koordinator og barne- og ungdomskoordinator har alle viktige 

støttefunksjoner å ivareta inn mot skolens elever. SLT koordinator har fått sitt arbeidssted på skolen.  

Barne- og ungdomskoordinator ble tilsatt i 2022. Det er foreslått å videreføre funksjonen som en 

fast stilling i 2023. 

Barne- og ungdomskoordinator ble tilsatt i 2022. Det er foreslått å videreføre funksjonen som en 

fast stilling i 2023. 

Helsestasjonen: 

Driver forebyggende og tidlig innsats gjennom svangerskapskontroll, helsestasjon, 

skolehelsetjeneste, og helsestasjon for ungdom.  

Det satses på å tilby tidlig helsehjelp til barn og unge med lettere og moderate psykiske problemer. 

Psykolog starter opp i februar 2023, og skal i 40% av sin stilling arbeide i Ung Arena. 

Det satses på kompetanseheving innenfor utvalgte områder, og hensikten er å kunne tilby veiledning 

og støtte på et bredt spekter av områder.  

Satsingsområde: Medvirkning i kommunens forebyggende innsats for å hindre at barn og unge 

utvikler alvorlige og omfattende helseproblemer. 

Barnevernet:  

Det viktigste satsingsområdet er å iverksette tiltak for barn og unge med hjelpebehov slik at deres 

mulighet til å få en trygg og god oppvekst øker. Tiltak i hjemmet prioriteres.  

Det satses på kompetanseheving innenfor utvalgte områder, og hensikten er å kunne tilby veiledning 

og støtte på et bredt spekter av områder.  



Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39 
 

Satsingsområde: Medvirkning i kommunens forebyggende innsats for å hindre at barn og unge 

utvikler alvorlige og omfattende helseproblemer. 

Fra 01.01.2022 er Oppvekstreformen iverksatt, og kommunen har fått flere oppgaver overført fra 

staten. 

Kommunen har fått økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Refusjonsordningen for forsterkning 

av ordinære fosterhjem er avviklet. Som en overgangsordning i 2022 og 2023 fordeles 50 % etter 

delkostnadsnøkkel for barnevern og 50 % etter faktiske refusjoner i 2020. 

Kommunen har fått økte egenandeler for bruk av spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak. 

Hver enkelt kommune får en rammeøkning som tildeles 50 % gjennom inntektssystemet og 50 % 

gjennom en overgangsordning som baserer seg på kommunens faktiske bruk av Bufetat sine tiltak 

som omfattes av egenandel i 2021. Overgangsordningen gjelder årene 2022 og 2023. 

 

Det er reduksjon i egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak. Overføring av ansvaret for hjelpetiltaket 

PTMO fra Bufetat til kommunene er utsatt til 2023. 

 

Øremerkede stillinger innlemmes i kommunerammen etter delkostnadsnøkkel barnevern. 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste: 

PPT har et dobbelt mandat. De skal både hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. De skal 

videre sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Jfr Opplæringslova § 

5-6.  

I Sør-Odal satser PPT spesielt på å utvikle arbeidet med å tilby skolen kompetanse og 

organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særskilte behov.  

Barnehage 

I perioden 2017-2021 var barnehagene med på prosjektet kultur for læring, der det ble jobbet med å 

videreutvikle og forbedre pedagogisk praksis kollektivt i alle barnehager. Barnehagene har igjennom 

denne deltakelsen utviklet kompetanse i å bruke ulike kartleggingsresultater og andre data for å 

forbedre den pedagogiske praksis. Selv om prosjektet ble avsluttet våren 2022 lever 

arbeidsmetodene videre og det jobbes fortsatt kontinuerlig med å videreutvikle kvaliteten i 

barnehagene, slik at alle barn får leke, lære, mestre og utvikle seg i inkluderende fellesskap.  

I 2022 har alle barnehagene jobbet med å utvikle et felles støttesystem for barnehagene. Et felles 

støttesystem skal sikre at alle barn med behov for særskilt tilrettelegging i barnehagen skal få 

nødvendig hjelp og støtte der de er og i størst mulig grad i felleskap sammen med andre barn.  Denne 

hjelpen og støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpasset den enkelte og foregå innenfor 

sosialt og språklig inkluderende fellesskap. Arbeidet med å videreutvikle og konkretisere 

støttesystemet fortsetter i 2023.  

 

Utvidelse av Tronbøl barnehage: 
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Arbeidet med planlegging, regulering og prosjektutvikling av utvidelsen av Tronbøl barnehage er i 

gang. Arbeidet viser seg imidlertid å ta lengre tid enn først forespeilet. Dette skyldes blant annet 

lovkrav til utredning av geotekniske forhold, flomveier, høyspent og liknede i 

reguleringsplanprosessen. Det er i tillegg behov for å se på trafikkavviklingen i området. Resultatene 

av dette arbeidet kan påvirke plassering av nybygg og utearealer. 

Det bestrebes at idriftsettelse vil være mulig fra januar 2025.  For å ivareta behovet for 

barnehageplasser fram til idriftsettelse vil leieavtalen med Ullern Samfunnshus forlenges.   

 

7.3 Økonomi og prioriteringer  
 

Tall i hele 1000 kr. 
Regnskap 

Gjeldende 
budsjett 

Budsjett Økonomiplan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Barn og unge 162 666 159 670 172 499 172 481 172 481 172 481 

 

Økonomiske prioriteringer (tall i hele kr 1000) 2023 2024 2025 2026 

Midlertidig barnehage, Tronbøl avd. Ullern, KS 27/22 3 575 3 575 3 575 3 575 

Barnekoordinator, Odal PPT 836 836 836 836 

Glommasvingen skole, økt permisjons - og vikarutgifter 3 840 3 840 3 840 3 840 

Leirskole  330 330 330 330 

Merkostnader SFO, redusert inntekt. 750 750 750 750 

Mindre refusjon fra andre kommuner (gjesteelever) 1 369 1 369 1 369 1 369 

Skolebibliotekar -677 -677 -677 -677 

Videreføring merkantil og miljøarbeider stilling 1 236 1 236 1 236 1 236 

Øke 2 stillinger pedagoger, herunder særskilt norsk 1 555 1 330 1 330 1 330 

Økt egenbetaling SFO 2023 -600 -600 -600 -600 

Helsestasjon - bruke av fondsmidler for å fullfinansiere 
prosjektstilling Ung arena 

-140  
  

Helsestasjon reduksjon kommunepsykolog 1 mnd -66    

Helsestasjon reduksjon merkantil 15% stilling -93 -93 -93 -93 

 
Kommentar  

 Midlertidig barnehage, Tronbøl avd. Ullern, KS 27/22. ref KS 27/22. Ved søknadsfrist til 
barnehageopptak for barnehageåret 2022/2023, er det kommet flere søknader som omfatter 
barnehagebarn med krav om barnehageplass etter barnehageloven § 16. Sør-Odal kommune har 
per i dag ikke kapasitet til å ivareta alle søkere som har krav på barnehageplass fra august 2022. 
På denne bakgrunn legger kommunedirektøren fram en sak om etablering av midlertidige 
barnehage-plasser, samt igangsettelse av arbeid rundt en varig løsning ved utvidelse av Tronbøl 
barnehage. 

 Barnekoordinator, Odal PPT. Rollen barnekoordinator er tillagt Odal PPT tjeneste og utgift 
gjelder kun for SOK. Rollen er besatt 2022, og medfører et tillegg i rammen for Odal PPT, og er 
følgelig lagt inn som et tiltak. 

 Glommasvingen skole, økt permisjons-og vikarutgifter. I 2022 har det vært budsjettert for lite til 
variabel lønn (vikar og permisjonsutgifter). Når lærere er fraværende må vikar settes inn. Dette 
er nødvendig for å sikre grunnbemanning og dekke norm for lærertetthet.  
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 Leirskole 2023. Utgifter til leirskoleopphold, Fevik Maritime leirskole AS. Oppholdet 
gjennomføres enten ved skoleslutt 6. trinn eller oppstart 7. trinn. 

 Merkostnader SFO, redusert inntekt. Med bakgrunn i 12 timer gratis SFO 1. trinn, gratis SFO for 
barn med særskilte behov medfører dette reduserte inntekter brukerbetalinger. 

 Mindre refusjon fra andre kommuner (gjesteelever). I budsjettåret 2023 slutter flere elever fra 
andre kommuner, dette medfører mindre inntekter for gjesteelever. 

 Skolebibliotekar. I dag er det skolebibliotekar i full stilling ved skolen. Dette er ikke en lovpålagt 
oppgave for skolen, og det bør vurderes om elevenes behov kan ivaretas ved en samdrift med 
hovedbiblioteket . Det er kort vei til bibliotek i rådhuset og tilbudet bør sees helhetlig.  

 Videreføring merkantil og miljøarbeider stilling. Skolen fikk høsten 2022 tilført to stillinger. 
Stillingene videreføres med helårsvirkning i 2023. 

 Øke 2 stillinger pedagoger, herunder særskilt norsk. For å tilfredsstille forskriftsmessige og 
lovpålagte krav foreslås økning med 2 årsverk pedagoger. 

 Økt egenbetaling SFO 2023. Kr 420,- i økning pr måned, pr elev. 

 Helsestasjon - bruke av fondsmidler for å fullfinansiere prosjektstilling Ung arena. Helsestasjon 
har fått prosjektmidler til å etablere Ung arena. Kostnad for prosjektlederstilling er 740 000 
kroner.  Det var planlagt å bruke 600 000 kroner av fondsmidler og resten av stillingen skulle 
dekkes innenfor rammen. Det foreslås som et sparetiltak og dekke hele stillingen på 
prosjektmidler i 2023 å bruke ytterligere 140 000kroner av prosjektmidlene.  

 Helsestasjon reduksjon kommunepsykolog 1 mnd. Utsetter ansettelse av kommunepsykolog 1 
mnd. Kun et tiltak for 2023. 

 Helsestasjon reduksjon merkantil 15% stilling. Helsestasjon har 15% merkantil som er plassert 
hos OPPT. Ansvar for felles telefon til innbyggere og merkantile oppgaver ved helsestasjon.  
 

7.4 KOSTRA og andre sammenligninger  
 

Barnehage 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-2 år. Enhet: prosent 

87,7 77 89,4 86,1 87,1 86,7 

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 3-5 år , prosent 

96,1 100 99,5 97,3 97,6 98,2 

Antall barn korrigert per årsverk til 
grunnbemanning, alle barnehager (antall) 

5,7 5,7 5,5 5,6 5,7 5,5 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

44,7 39,0 43,1 44,2 42,7 44,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale 
barnehager per korrigerte oppholdstimer (kr) 

76,9 65,7 77,4 83,1 85,6 82,9 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 

12,8 12,4 12,9 13,8 14,4 12,0 

 
Kommentar: 

Vi ser at andelen barn som har barnehageplass har økt. Kommunen holder seg på 

bemanningsnormen når det gjelder antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning. Andel 

barnehagelærere i forhold til grunnbemanning har steget i 2021, og ligger jevnt med de vi 

sammenligner oss med.  

Tabellen viser videre at korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigerte 

oppholdstimer er lavere enn KOSTRA-gruppe 1 og landet utenom Oslo. Det betyr at barnehagene i 
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Sør-Odal driftes rimeligere, og det forventes at andel tilskudd til de private barnehage vil synke over 

tid. Vi ser også en reduksjon på netto driftsutgifter barnehager har i prosent av kommunens totale 

netto driftsutgifter.  

 

 
Kommentar: 
KOSTRA-tallene for 2021 viser en liten reduksjon i utgiftsandelen som grunnskolesektoren utgjør av 

kommunens samlede driftsutgifter, sammenlignet med året før. Kommunen ligger jevnt med de vi 

sammenligner oss med. Når det gjelder netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 

år, ser vi en reduksjon sett i lys av KOSTRA-tallene fra 2020. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging 

av økonomi knyttet grunnskolen.  

Grunnskolepoeng redegjøres for i den årlige tilstandsrapporten for grunnskolen. KOSTRA-tallene fra 

2021 viser en nedgang med 0,9 poeng fra 2020. Det er relativt stabile tall som viser at vi ligger noe 

lavere enn de vi sammenligner oss med. 

Tabellen viser en nedgang i antall årstimer til spesialundervisning i 2021, sammenlignet med året før. 

Antall årstimer til spesialundervisning er et resultat av individuell sakkyndig utredning og 

enkeltvedtak, og vil til enhver tid endre seg i forhold til de elevene kommunen har.  

 
Kommentar: 

KOSTRA-tallene viser at helsestasjonen og skolehelsetjenesten har god bemanning sett opp mot de vi 

sammenligner oss med. Tjenesten er styrket ved tilføyelse av jordmorstilling i 2019. Vi ser en 

Grunnskole 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning (antall) 

129,5 172,1 140,5 146,1 144,2 159,8 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 
39,4 40,8 39,9 42,2 43,0 42,9 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent 
av samlede netto driftsutgifter 

23,9 22,2 21,7 24,4 23,0 21,8 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per 
innbygger 6-15 år (kr) 

130 096 129 005 128 510 131 934 126 052 137 667 

Barn og helse 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet uten 

Oslo 

Innlandet 

2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten 
per innbygger 0-22 år (kr) 

8 719 8 204 8 394 8 223 8 378 9 657 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert 
av barnevernet (kr) 

557 194 626 593 553 481 449 472 430 792 432 018 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 
0-20 år (årsverk) 

54,6 54 58,4 57,2 50,5 58,1 

Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til 
nyfødte (prosent) 

75,0 89,4 73,0 91,2 80,5 84,3 
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betydelig nedgang i 2021 i hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte. Dette kan ha sammenheng 

med smittesituasjonen, og dette må følges opp. 

Utgifter knyttet til barnevernstjenesten er relativt sett høy, og må ses i sammenheng med at 

kommunen har en relativt høy prosentandel innbyggere med barneverntiltak.  

 

 

Kultur 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent 
av kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 

2,4 2,4 2,6 3,0 4,1 3,9 

Netto driftsutgifter til kultursektoren per 
innbygger (kr) 

1 345 1 463 1 556 1 999 2 684 2 618 

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole 
(prosent) 

17,3 15,4 13,0 17,1 13,3 15,4 

Netto driftsutgifter til barn og unge 
(f231+f383) i prosent av kommunens totale 
netto driftsutgifter (prosent) 

0,7 0,7 0,7 0,9 1,4 1,2 

 
Kommentar: 

KOSTRA-tallene viser at Sør-Odal kommune bruker en relativt liten del av sitt driftsbudsjett på 

kulturområdet, både sett i forhold til prosentandelen av kommunens netto utgifter og driftsutgifter 

per innbygger.  

KOSTRA-tallene viser at andel barn mellom 6 og 15 år i kommunens kulturskole er noe lavere enn de 

vi sammenligner oss med, og andelen har gått noe ned i 2021. Reduksjon i andel barn i kommunens 

kulturskole i 20201 kan fortsatt skyldes koronapandemien. Denne utviklingen må imidlertid følges 

opp. Det skal videre arbeides med en ny strategi for kulturskolen, med mål om blant annet fornying 

av tjenestetilbudet når det gjelder innhold og kvalitet. 
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8. Helse og mestring  

8.1 Ansvar og organisering av kommunalområdet 
 

Rammeområde Enhet 

Admin helse og mestring Admin helse og mestring består av kommunalsjefens område og 
legetjenesten.  

Livsmestring Livsmestring består av miljøarbeidertjeneste, barne- og 
ungdomsavlastning (avdelingene Furubo, Brekke, Graner), 
dagaktivitetstilbud ASK (Aktivitetssenteret Korsmo) og dagtilbud 
senior, samt rus- og psykisk helsetjeneste.  

Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn, støttekontakt, 
dagaktivitetstilbud til personer med demens og tjenester til heldøgns 
omsorgsboliger (HDO).  

Glommatunet 
omsorgssenter 

Glommatunet er en institusjon og består av to avdelinger for 
langtidsbeboere, hvorav en er for personer med demens. En 
korttidsavdeling med øyeblikkelig hjelp døgnplasser og 
institusjonskjøkken 

Rehabilitering og tildeling Rehabilitering og tildeling består av ergo- og fysioterapi, 
rehabiliteringsteam, vurderingsteam, velferdsteknologiansvarlig, 
kreftkoordinator, frisklivssentral, tjenestekontor, hjelpemiddellager. 

 

8.2 Beskrivelse av de viktigste fokusområder kommende 2-4 års periode 
Vi skal ha fokus på å: 
 

► gi brukerne økt trygghet, livskvalitet og kontroll over egne liv  
► gi pårørende økt trygghet og mestring over sine livssituasjoner  
► gi ansatte større mulighet til å bruke fagkompetanse på en effektiv måte  
► sikre bedre utnyttelse av ressurser i de kommunale helsetjenestene  

 
Helse- og mestring er i kontinuerlig endring for å møte dagens og fremtidige utfordringer. 

Tjenesteområdets hovedutfordringer i fremtiden vil være å opprettholde faglig forsvarlige tjenester 

innenfor en redusert kommunal økonomisk ramme, samt ta høyde for økt etterspørsel, jf. veksten i 

antall eldre, nye krav og rettighetsfesting, oppgaveforskyving fra spesialisthelsetjenesten og stadig 

flere brukere med sammensatte behov. Det gjelder tidligere utskrivning fra sykehus, og særlig 

merkbart er økningen av kompliserte problemstillinger innen rus- og psykisk helsetjeneste for 

aldersgruppene under 67 år. Antall mennesker med demens antas å bli en økende utfordring, og vil 

prege behovet for helsetjenester og kapasiteten innen heldøgns omsorg i årene framover. 

Tjenestene erfarer lokalt, som nasjonalt, utfordringer med å rekruttere nok personell med rett 

kompetanse. Vi er nå i en mellomfase hvor den store forberedelsesjobben til en tid med større krav 

til kvalitet og med mindre menneskelige og økonomiske ressurser er realistisk fremtidsbilde. 

 
Kommunens strategi «Rehabilitering først og hjemme best» betyr at vi satser på tidlig innsats, 

helsefremming, forebygging og rehabilitering. Vi har fokus på dreining fra pleie til mestring, - fra 

ressurskrevende tjenester til riktigere tjenester lavere i omsorgstrappen.  

Eget hjem skal være førstevalget, samtidig som de som trenger heldøgns plass får tilbud om det. Det 

er viktig for den enkelte og for samfunnet. Dette innebærer at alle fagpersoner har med seg et 
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rehabiliterende tankesett i møte med innbyggere som har behov for hjelp, og at tjenester til 

hjemmeboende videreutvikles.  

Vurderingsteamet med tverrfaglig kartlegging og vurdering av nye henvendelser til tjenestekontoret, 

har svært gode resultater. Hensikten med vurderingsteamet er å sikre gode vurderinger før vedtak 

om tjenester fattes, og i større grad ha fokus på den enkeltes ressurser og mestring av eget liv. 

Fortsatt er det mange som søker ulike helse og omsorgstjenester som ender opp med mindre 

tjenester eller ingen tjeneste, etter endt tilbud av vurderingsteam. Hittil i 2022 har 32% av dem som 

har fått tilbud ved vurderingsteamet blitt selvhjulpne, 15% har blitt selvhjulpne med et hjelpemiddel 

eller velferdsteknologi og 11% er rehabilitert tilbake til tidligere funksjonsnivå. Dette viktige 

satsingsområdet skal fortsette og vi vil forsøke å videreutvikle metoden til også personer som søker 

tjenester innen psykisk helsetjeneste.   

Kompetanseutvikling, rekruttering og trygge ledere  

I den kommunale helse- og omsorgstjenesten er det økt behov for stadig mer avansert og tverrfaglig 

helsehjelp. Dette skyldes blant annet stadig nye brukergrupper med behov for mer omfattende og 

sammensatte tjenester. 

Den medisinske behandlingen har økt både i omfang og kompleksitet. Dermed øker også behovet for 

kompetanse i forskjellige profesjonsgrupper. For eksempel er det behov for økt kompetanse innenfor 

områder som demensomsorg, ernæring, psykisk helse, rus, habilitering/rehabilitering, hjelp til 

egenmestring, forebygging og helsefremmende arbeid. 

Det er en utfordring å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. 

Helse og mestring vil i planperioden jobbe med å fremstå som en attraktiv arbeidsplass som fremmer 

kompetansebygging og kvalitetsforbedrende arbeid. Sentrale temaer vil være rekruttering, 

heltidskultur, aktive fagmiljø og utvikling med muligheter for kompetanseutvikling. Innovative og 

trygge ledere skal organisere og utvikle fremtidens tjenester i tråd med endringer i rammefaktorer 

som lovverk, økonomiske vilkår og lederstruktur. 

Tjenesteområdet jobber med innovasjon og forbedring av tjenester, arbeidsprosesser og 

organisasjon. Vi må jobbe på nye måter og lete etter muligheter for å utnytte alle tilgjengelige 

ressurser.  

De ambulante tjenestene til hjemmeboende må videreutvikles slik at de kan erstatte 

institusjonstjenester både for eldre og alvorlig syke. Sykehjemsplassene vil være forbeholdt de med 

størst behov for medisinsk oppfølging og tilsyn, blant annet personer med framskreden 

demenssykdom. 

Hjemmetjenesten skal implementere ny organisasjonsmodell i 2023, satse på økt og riktig bruk av 

kompetanse og ha fokus på mestringsledelse, slik at tjenestekvaliteten og resultat pr krone økes. 

Ansatte nær brukerne må få mulighet til å påvirke hvordan tjenesten utøves, og bidra aktivt i 

hvordan utøvelsen kan bli bedre. Hjemmetjenester som ytes skal preges av fokus på egenmestring og 

brukermedvirkning. Tydelig og mestringsorientert ledelse skal resultere i at den enkelte ansatte 

opplever jobbtilfredshet, egenutvikling og å bli sett og møtt. Vi har tro på at det også vil redusere 

sykefraværet. 
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Sykefraværet er høyt i enkelte avdelinger i helse- og mestring. For å sikre god kvalitet i tjenestene, er 

det avgjørende at sykefraværet er så lavt som mulig. En stor nedgang i sykefraværet vil være helse- 

og mestring sitt viktigste bidrag til å redusere utgiftene. Medarbeidere som opplever høy grad av 

autonomi og ansvarlighet, vil bidra til et godt arbeidsmiljø og økt nærvær. Kommunen skal 

gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, og det blir viktig å prioritere oppfølging av denne 

undersøkelsen i 2023. 

Velferdsteknologi og digitale løsninger 

Etablering av en felles plattform for velferdsteknologi i samarbeid med HIKT kommunene, har tatt 

tid, og lokale løsninger som digitalt tilsyn har blitt utsatt. IKOS elektroniske tavler er anskaffet og 

implementering er startet i enkelte tjenester, og vil fortsette utover i 2023. IKOS er risiko og 

samhandlingstavle og gir oversikt og støtte for pasientsikkerhet, gode pasientforløp, flyt og 

samhandling i overgangene, effektivitet og tjenesteforbedring. Dette er et verktøy som er nyttig både 

for ansatte og ledere, og vil være med på å redusere avvik og sikre kvalitet i oppfølging/kartlegging 

og bedre pasientforløpet.  

Anskaffelsesprosess av nye digitale trygghetsalarmer vil starte på nyåret.  

Aldersvennlig samfunn 

I kommunens handlingsplan for Leve hele livet vises det til at alle kommunens sektorer har 

virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn slik at eldre mennesker kan delta, leve aktive liv 

og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig. Utvikling av et aldersvennlig Sør- Odal krever 

tverrsektoriell innsats og innbyggerinvolvering. Det fokuseres på de miljømessige, sosiale og 

økonomiske faktorene som påvirker voksnes helse og trivsel. Det blir viktig at dette også gjenspeiles i 

alle planer som omhandler samfunnsutviklingen. Det som oppleves som et aldersvennlig miljø, 

oppfattes ofte også som et gode for andre grupper. Alle ønsker å oppleve nærmiljøet sitt som 

tilgjengelig og trygt. Tjenestene skal bidra til økt deltakelse og aktivitet, og forebygge ensomhet og 

isolasjon. Dette skal vi gjøre i tett samarbeid med brukere, pårørende og andre aktuelle 

samarbeidspartnere. Prosjektene Søsterhagen boligområde og sentrumsutvikling av Skarnes er 

eksempler på planprosesser der premissene for aldersvennlig stedsutvikling må være med. 
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Demensomsorg 
Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike 

hjernesykdommer eller skalder. Antallet personer med demens øker. Befolkningen i 

kommunen er eldre enn gjennomsnittet i Norge, og har derfor også en høyere andel med 

demens. I 2020 var det 167 personer med demens i Sør- Odal. I 2030 vil tallet stige til 220 og 

i 2050 til 389.[1] Sannsynligheten for å utvikle demens øker med økende alder. Én av 100 vil 

få det før vi blir 70, og én av 10 når vi nærmer oss 80. Blant de over 90, vil over halvparten ha 

en demenssykdom.  

Demenssykdom endrer hverdagen og livet både for den det gjelder og deres pårørende. Det 

er allerede i dag stort behov for oppfølging av pasienter med demens/kognitiv svikt, både 

kartlegge og koordinere sykdomsforløpet. Tiltak som er viktige for at personen med 

demenssykdom og dens nærpersoner kan leve lengst mulig i eget hjem og utsette behovet 

for langtidsplass på sykehjem. Mange kommuner har ansatt demenskoordinator som bistår 

pasienten og dens nærpersoner i å lære seg å leve med demenssykdommen, utsette 

behovet for helse og omsorgstjenester, iverksette tiltak tidlig og implementere 

velferdsteknologiske løsninger.  Det er ikke funnet midler til denne stillingen nå. Kommunen 

har tidligere hatt et hukommelsesteam, men dette teamet er ikke lengre operativt. Dette 

kan resultere i at personer med demens ikke blir fulgt opp på en god måte, og nærpersoner 

ikke har noe sted å henvende seg for å søke råd og veiledning.  

I ny organisasjonsmodell i hjemmetjenesten vil det bli etablert team som skal arbeide 

personsentrert og kunne sikre pasienter med kognitiv svikt et riktig tjenestetilbud. I tillegg er 

det behov for å omdisponere ressurser slik at hukommelsesteamet kan etableres på nytt for 

å gi råd og veiledning, foreta hjemmebesøk med kartlegging og utredning før problemene 

blir store. Vi vil arrangere kurs i observasjonskompetanse vedr. demens sykdom for 

butikkansatte, drosjesjåfører etc. 

Rus- og Psykisk helsetjeneste 

De siste årene har det vært en økning i kompleksitet, antall brukere og vedtakstimer i 

avdelingen. Spesialisthelsetjenesten har redusert sitt tilbud og antall døgnplasser. Det 

medfører en betydelig oppgaveforskyvning til kommunehelsetjenesten. Opprettelse av 

FACT- team (Flexible Assertive Community Treatment – fleksibel aktiv oppsøkende 

behandlinger) i Kongsvingerregionen har blitt utsatt av ulike grunner. FACT-team er en 

forpliktende samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i form av 

et tverrfaglig oppsøkende team, som skal sikre koordinert og helhetlig tjenestetilbud til 

mennesker med psykisk helse og rusproblematikk. Nes kommune har sagt seg villig til å være 

vertskommune for de kommunalt ansatte i FACT-teamet, og tidlig på nyåret kommer en 

politisk sak om vetskommuneavtale. Det tas sikte på oppstart i løpet av første halvår 2023.  

Toppfinansiering for ekstra ressurskrevende tjenester   

Kommunen har et økende antall innbyggere med behov for svært ressurskrevende tjenester 

og høy bemanningsfaktor. Dette har til dels sammenheng med overføring av oppgaver som 

tidligere lå under spesialisthelsetjenesten til kommunen. Tilskuddsordningen opphører når 

                                                           
[1] Https://demenskartet.no 
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bruker blir over 67 år, og Sør- Odal mister tilskudd for en bruker i 2023. Regjeringen har 

foreslått å øke innslagspunktet med 56 000.  I tillegg øker rammetilskuddet til 

utviklingshemmede med 21000. Det må vi trekke fra i regnskapet for ressurskrevende 

tilskudd for 12 av våre brukere. Til sammen blir dette en merutgift for kommunen på 1,8 mill 

kr i 2023. Økningen er ikke lagt inn i budsjettrammen til helse- og mestring i 2023. 

 

Investeringsbehov: 

Tilrettelagte boliger – nye boformer 
Innbyggere må stimuleres til å skaffe seg bolig med livsløpsstandard i god tid før helsen 

svikter. I årene framover vil det være behov for å utvikle et variert tilbud av tilrettelagte 

boliger med ulik grad av fellesskapsløsninger og møteplasser som skaper kontakt og 

samhold. Nye boformer som ivaretar den enkeltes opplevelse av trygghet, kan bidra til at 

flere kan klare seg på et lavere omsorgsnivå lengre.  

 
Fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger for eldre 
Det er i dag stort press på institusjonsplasser og plasser ved HDO (heldøgns omsorgsbolig). I 
tidligere planer er det skissert behov for å bygge 20 nye HDO plasser for eldre, og at de burde være 
på plass innen 2025. Det er imidlertid nødvendig å foreta en helhetlig vurdering av hele 
bygningskomplekset Glommatunet omsorgssenter, før utvidelser planlegges videre.   
Glommatunet omsorgssenter består av mange bygg fra ulike epoker. Institusjonsplassene ble 

bygget på en tid da det var vanlig med lange korridorer og få fellesrom. Vi trenger oppgradering til 

dagens/fremtidens anbefalinger for våre ulike brukergrupper. Det gjelder boformer og 

aktivitetsbehov samt ulike servicefunksjoner.  

Kommunestyret har vedtatt midler til ekstern bistand for å vurdere teknisk standard, og hva det vil 

koste å få bygningene oppgradert til moderne omsorgsbygg. Alternativt hva det vil koste å rive og 

bygge nytt. Det må legges vekt på kvaliteter som gjør boligene til gode hjem og gode 

arbeidsplasser samt gi effektiv drift. Kommunen har foretatt beregninger om fremtidig behov for 

antall sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser. Vi foretar nå en kvalitetssikring av disse 

beregningene i forbindelse med tilstandsanalysen. Tilstandsanalysen skal foreligge i desember 

2022, og våren 2023 må en ta stilling til videre prosess.  

Nye Furubo – omsorgsbolig til mennesker med utviklingshemming/funksjonshemming 
Nye Furubo er under bygging og kommunen overtar bygget 19. september 2023 med 

innflytting på slutten av året. Sammenslåing av Furubo og Brekke vil medføre 

ressurseffektivisering med tanke på bemanning, tilsvarende ca. 1,7 mill. kr årlig fra og med 

2024. Det er tatt høyde for at tjenesten i tillegg kan yte en del tjenester i ny bolig for 5 unge 

funksjonshemmede, «Femkløveret», innenfor den eksisterende økonomiske rammen. Dette 

må imidlertid kartlegges i løpet av 2023. 

«Femkløveret» er under planlegging og i utgangspunktet var det tenkt byggestart når 

utflyttingen fra Brekke er gjennomført. Prosjektet har imidlertid ikke fått tilsagn om 

investeringstilskudd fra Husbanken enda. Det medfører usikkerhet om fremdriften, i og med 

at regjeringen har foreslått å trekke tilbake investeringstilskuddet i 2023. Alternativer må 

utredes i samarbeid med de unges foresatte. 
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Planlegge boliger til mennesker med psykiske helseutfordringer nær personalbase  
Det er viktig å komme i gang med planlegging av omsorgsboliger for mennesker med 

psykiske helseutfordringer. Dagens bruk av kommunale boliger fungerer ikke optimalt for 

alle, og det er behov for basenære boliger i et miljø som legger til rette for relasjoner, 

aktivitet og oppfølging. Vi har flere brukere med behov for omfattende tjenester. Tidvis må 

enkelte brukere overnatte på sofa ved dagsenteret, som en trygghetsseng i nær tilknytning 

til personalbase.  

For mange vil det være trygt og godt å vite at personale er tilgjengelig når de trenger det 

gjennom hele døgnet. Samlokalisering av boliger, personalbase og dagaktivitetssenter vil 

medføre ressurseffektivisering på samme måte som sammenslåing av Furubo og Brekke. 

Dette skal kartlegges og beregnes grundigere i 2023. Ved realisering av prosjektet vil man 

bruke lite tid på reising, og kan lettere betjene flere brukere samtidig. Det vil også bety 

tryggere arbeidsforhold.  Kommunestyret vedtok i mars 2021 at tomten ved Tronbøl 

dagaktivitetssenter der også den ambulerende tjenesten holder til, er den foretrukne 

lokalisering. Prosjektet har vært utsatt pga at kommunen ikke har ressurser til å 

gjennomføre flere større boligprosjekter samtidig. Det er heller ikke satt av midler i 

økonomiplanperioden til formålet.  

 

Galterudtunet – 5 boenheter for mennesker med rusavhengighet 
Det er uheldig med samlokaliserte boliger for både personer med rusavhengighet og andre 

som ikke har denne avhengigheten, og det er bestemt at kommunen skal ha egne boliger for 

mennesker med rusavhengighet. Boligtildelingen skal følge tydelige vedtatte kriterier for 

hvem som kan tildeles bolig i våre ulike omsorgsboliger. Det er tidligere satt av penger i 

investeringsbudsjettet til 5 boenheter med møterom/ personalrom, men dette er tatt ut. Det 

foreligger ikke endelig forslag for hvor boligene bør etableres.  

Det haster med å finne mer hensiktsmessige boliger til kommunens rusavhengige. Ved å ha 

mange boende på Galterudtunet samtidig, medfører det økende rusbruk, økt kriminalitet i 

nærmiljøet og mye bruk av ressurser fra rus- og psykisk helsetjeneste hele døgnet. Dessuten 

har politi, ambulanse og også brannvesen blitt utkalt jevnlig. Brukere som kommer hjem fra 

behandling kan ikke plasseres tilbake inn i et rusmiljø. Da er behandlingsoppholdet dømt til å 

mislykkes, og veien tilbake til rusen er kort. Galterudtunet har ikke stedlig bemanning, og 

mye ressurser fra ambulerende team i rus- og psykisk helsetjeneste benyttes til kjøring, fordi 

brukerne ikke kommer seg til legetimer, avtaler med DPS og NAV osv.  Kollektivtilbudet på 

Galterud er nærmest fraværende.  

Det har vært mye uro, trusler og hærverk ved Galterudtunet, og det er behov for mer 

helsehjelp. Innenfor foreslåtte budsjett er det imidlertid ikke funnet midler til bemanning 

ved boligen. Galterudtunet driftes nå helt på kanten av det forsvarlige. Det er også 

tilbakemeldinger fra brukerne selv at de ikke ønsker å bo slik på grunn av miljøet som 

oppstår der uten bemanning.  
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8.3 Økonomi og prioriteringer 
 

Tall i hele 1000 kr. 
Regnskap 

Gjeldende 
budsjett 

Budsjett Økonomiplan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Helse og mestring 170 271 170 135 173 084 173 664 171 124 171 124 

 
 

Økonomiske prioriteringer (tall i hele kr 1000) 2023 2024 2025 2026 

Digitalt tilsyn 200 400 400 400 

Mindre utbetaling pasientskadeerstatningsfond     -175 -175 -175 -175 

Merinntekt brukerbetaling -140 -140 -140 -140 

Merinntekt fastlønnstilskudd -8 -8 -8 -8 

Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordning 100 100 100 100 

Spare 3 mnd. drift systemkoordinator -75    

Person løftestol/heis bruk ved fall (ASK/senior) 40    

Bolig og avlastning 1 471 1 983 1 983 1 983 

Person løftestol til bruk ved fall (Rus og psykiatri)  40   

Tjenestebehov bruker uten tilskudd 1 428 1 428 1 428 1 428 

Ny ressurskrevende bruker - psykisk helse 450 450 450 450 

KUTT, avsluttet prosjekt 7124 -588 -588 -588 -588 

PC 207    

Økt driftstilskudd 128 128 128 128 

Reduksjon omsorgslønn -774 -774 -774 -774 

Post, bank, telefon -50 -50 -50 -50 

Redusere avgifter,gebyrer,lisenser -100 -100 -100 -100 

Videreføre leasingbiler (18 biler) 705 705 705 705 

Prosjekt 7147 BPA, nr 3 - økt behov 147 147 147 147 

BPA: prosjekt 7101.  Privat BPA ordning, økte lønnsutgifter 150 150 150 150 

Merinntekt brukerbetaling -20 -20 -20 -20 

Ny BPA bruker - kjøp av tjeneste/ privat leverandør 2 500 2 500   

Merinntekt brukerbetaling -200 -200 -200 -200 

Økt brukerbetaling mat dagsenter -40 -40 -40 -40 

Merinntekt langtidsplass institusjon -378 -378 -378 -378 

Avansert klinisk allmennsykepleier 812 812 812 812 

 
Kommentar: 

 Digitalt tilsyn. Gjenopprettet fra budsjett 2022. Det ble foretatt budsjettendring  i 2022, for å 
redusere utgifter. Innføring av ny velferdsteknologi ble utsatt pga. implementeringsarbeid med 
kjerneløsning.  Nødvendig tiltak for å sette i gang med digitalt tilsyn som kan gi mer effektiv drift.  

 Mindre utbetaling pasientskadeerstatningsfond Krav fra pasientskadeerstatningsfondet varierer 
fra år til år. I 2022 er kravet fra pasientskadeerstatningsfond mindre enn budsjettert og mindre 
enn kravet i 2021. Foreslår å redusere budsjett med kr -175 000.  

 Merinntekt brukerbetaling I henhold til regnskap 2022 foreslås det å øke inntekt 
brukerbetalinger til LIS- 1 lege med ca. kr. -140 000.  

 Merinntekt fastlønnstilskudd. Merinntekt 8000 I fastlønnstilskudd fra staten til LIS-1.  

 Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordning. Mange innbyggere (over 1000 personer) har fastlege i 
annen kommune. Forventer økt betaling til andre kommuner når basistilskuddet økes 
betraktelig.  
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 Spare 3 mnd. drift systemkoordinator EPJ Profil. Sparte lønnsmidler. Stillingen ligger på drift i 
HIKT til Q1. 

 Person løftestol/heis bruk ved fall (ASK/senior). Det behov for person løftestol i arbeids- og 
aktivitetssenteret ASK og dagtilbud senior. Da en ofte er alene på jobb, er det behov for 
hjelpemiddel dersom bruker faller og må ha hjelp til å komme opp. HMS tiltak ift å løfte brukere 
som har falt opp fra golv. 

 Bolig og avlastning. Graner bolig. Behov for 3.5 årsverk. Endring i behov for helsehjelp både til 
brukere som allerede mottar tjenester, og til nye brukere. Dette gir endring i utgifter og inntekter 
for ressurskrevende toppfinansiering. Graner avlastning: Behov for 1.0 årsverk, pga endring i 
behov for helsehjelp til bruker som allerede mottar tjenester. Dette gir endring i utgifter og 
inntekter for ressurskrevende toppfinansiering. 

 Personløftestol/heis bruk ved fall. Det er behov for person løftestol i Rus-psykisk helsetj. Inkl. 
dagsenter. HMS til tak ift å løfte brukere som har falt opp fra golv. (hjemmeboende/dagsenter). 

 Tjenestebehov bruker uten tilskudd. Merutgifter for kommunen på ca. kr. 1,4 mill. knyttet opp 
mot bruker med stort behov for helse og omsorgs tjenester (psykiske lidelser), fordi tilskudd til 
ressurskrevende brukere over 67 år bortfaller. 

 Ny ressurskrevende bruker.  Ny ressurskrevende bruker - psykisk helse. Behov for 6,0 årsverk, 
men det foretas omdisponering i enheten. Merutgiften anslås til kr. 450 000. Behov for 
helsehjelp, i form av heldøgnsomsorg. Dette gir endring i utgifter og inntekter for 
ressurskrevende toppfinansiering.  

 KUTT, avsluttet prosjekt. Prosjekt 7124 avsluttes. 

 PC. Behov for nye PC grunnet at dagens PC utgår på dato pr. 31.12.2022. 
 Økt driftstilskudd til fysioterapeuter. Driftsstilskudd økning, regulert fra staten. 
 Reduksjon omsorgslønn. Reduserer omsorgslønn med -700 000 kr. i henhold til regnskap 2022.  

 Post, bank, telefon. Foreslår å redusere budsjett med 50 000 kr. I henhold til regnskap. 

 Redusere avgifter,gebyrer,lisenser. Reduserer i henhold til regnskap. 
 Videreføre leasingbiler (18 biler). I begynnelsen av 2023 kommer nye leasingbiler ( 9 er el-biler). 

Ny avtale medfører kostnadsøkning. Leasing av samme antall biler koster 1 635 000 pr år. I tillegg 
kommer drivstoff/strømutgifter, bompenger, parkeringsavgift og reparasjoner. Budsjett i dag er 
på 1 580 000. Drivstoffutg./strømutgifter anslås til kr 650 000 pr år. Må påregne utgifter når 
dagens biler skal leveres tilbake over nyttår. Dette er IKKE medregnet. 

 Prosjekt 7147 BPA, nr 3 - økt behov. Økt behov for omsorgstjenester, ca 40 % stilling økt utgift 
og økt tilskudd ressurskrevende toppfinansiering. 

 BPA: Prosjekt 7101. Privat BPA ordning, økte lønnsutgifter.  Prisstigning sentrale lønnsoppgjør 
samt etterslep fra 2022. 

 KUTT-merinntekt brukerbetaling. Innført brukerbetaling praktisk bistand stipuleres til 20 000. 

 Ny BPA bruker - kjøp av tjeneste/ privat leverandør. Ny BPA ordning Satt ut til privat leverandør 
kostnad 2 500 000. Inntekten er allerede lagt inn i konsekvensjustert. Estimerte kostnader og 
inntekter ift ressurskr helse og omsorgstjenester, det er stor usikkerhet hvor lenge og hvor 
omfattende denne ordningen blir.  

 Merinntekt brukerbetaling. Merinntekt brukerbetaling praktisk bistand kr. - 200 000. 

 Økt brukerbetaling mat dagsenter. Egenandel på mat dagtilbud foreslått økt. 

 Økt inntekt vederlag for langtidsopphold på institusjon. Merinntekt brukerbetalinger forventes.  

 AKS (Avansert klinisk allmennsykepleier). En AKS vil være en viktig del av fremtidens helse- og 
omsorgstjeneste, som er utdannet til å se helheten - både hos pasienten og i systemet. AKS gjør 
systematiske, kliniske undersøkelser og vurderinger, fungerer som koordinator, faglig støtte og 
veileder andre kollegaer. Slik forebygger vi bedre, øker pasientsikkerheten og tryggheten hos 
pasienter, pårørende og i det faglige felleskapet. AKS vil heve tjenestekvaliteten på 
Glommatunet. Vi har en ferdig utdannet AKS som må fristilles fra vanlig turnusjobb på hverdager 
for å kunne bruke sin masterutdannelse. Vi er lovet denne stilingen og har tilrettelagt for hennes 
4 års utdanning. 
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8.4 KOSTRA og andre sammenligninger  
 

Helse- og omsorgtjenester Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 01 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

 
2018 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Prioritering                                                                                 
 

 
   

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent 
av kommunens samlede netto drift (prosent) 

33,5 34,0 
 

34,0 
 

35,2 
35,9 33,9 38,6 

Netto utgifter til kommunehelsetjeneste i 
prosent av kommunens samlede netto 
driftsutgifter (prosent) 

4,7 4,7 5,3 
 

6,1 6,2 6,6 6,9 

Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester 
per innbygger (kr) 

27911 29 399 30 580 
 

33 033 
33 895 33 077 38 325 

Netto driftsutgifter helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende (funksjon 254). Beløp pr 
innbygger 

9169 9 731 10 205 
 

11 122 13 369 11 764 14 162 

Netto driftsutgifter til diagnose, behandling re- 
habilitering (funksjon 241). Beløp per innbygger 

1820 1 712 2 178 
2 545 

2653 2706 2 971 

Netto utgifter til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 
kommunene (funksjon 256). Beløp per 
innbygger2 

273 280 -229 
 

29 145 159 70 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 
 

3789 3 910 4 768  
 

4 882 
4 459 4 437 4 397 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ 
helseutdanning, prosent3 

71,4 73, 5 72,6 
77,7 

79,4 78,3 78,1 

Dekningsgrader        

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på sykehjem (prosent) 

10,1 8,5 8,3 
9,6 

9,7 10,9 10,4 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

32,7 33,9 30,2 
32,8 

32,0 28,8 30,7 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud (prosent) 

1,23 1,02 1,15 
1,22 

0,85 0,66 0,75 

Andel hjemmetjenestebrukere med høy 
timeinnsats (prosent) 

7,9 7,8 8,2 
7,9 

6,8 7,5 7,0 

Årsverk pr bruker av omsorgstjenester (årsverk)    0,47 0,50 0,58 0,56 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem 0,53 0,56 0,56 0,57 0,56 0,63 0,59 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innb. 
Kommunehelsetjenesten 10,3 9,9 10,1 

 
11,0 12,3 12,1 13,0 

Avtalte fysioterapiårsverk pr 10 000 innb. 
Kommunehelsetjenesten 

12,7 12,7 12,6 
11,9 

9,8 9,7 11,3 

 

Kommentarer: 
KOSTRA-tallene viser at kommunen drifter helse- og omsorgstjenester med mindre kostnader enn 

kommunene i KOSTRA-gruppe 1, Innlandet og landet uten Oslo. Dette er i tråd med 

Kommunebarometerets rapport som rangerer Sør- Odal kommune som nr. 41 i landet, når det 

gjelder netto kostnader til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet. 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon er høyt men redusert i forhold til 2020. Det er naturlig å se 

denne parameteren sammen med netto utgifter til øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene.  
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Mange kommuner har som oss samlokalisert plasser til øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) med 

sykehjem, og det kan være ulikt hvordan man har fordelt kostnadene.  

Det er dem med aller størst behov som får tilbud om langtidsplass på sykehjem, dessuten er det 

mange med avansert behandling ved korttidsavdelingen med øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Det 

krever høy kompetanse hos personalet. Alle plasser brukes til enhver tid, og så å si alle 

utskrivningsklare pasienter fra sykehus tas imot.  

KOSTRA- tallene viser at kommunen fortsatt lykkes med målene om dreining fra pleie til mestring. 

Andel innbyggere over 80 år som bor på sykehjem er lavere enn dem vi sammenlikner oss med. 

Dreining fra institusjonsomsorg til mindre ressurskrevende og riktigere tjenester i form av 

folkehelsetiltak, mestring og rehabilitering blir prioritert. Fra Kommunebarometeret: «For Sør- Odal 

hadde 88,68 prosent av dem som bodde på sykehjem et omfattende bistandsbehov i 2021. Dette er 

høyere enn for mange kommuner i landet. Dette kan tyde på at kommunen i større grad har satset på 

hjemmebasert omsorg for dem som kan motta dette». Gjennomsnittet for landet er 82% i følge 

Kommunebarometeret.  

Andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester er imidlertid stigende, og det er 

målsetning om at flere eldre kan mestre tilværelsen uten hjemmetjenester.  

KOSTRA-tallene indikerer at kommunen prioriterer hjemmeboende brukere med størst behov. Andel 

hjemmetjenestebrukere (innbefatter hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste og rus- og psykisk 

helsetjeneste) med høy timeinnsats er høyere enn dem vi sammenlikner oss med, samtidig som 

nettoutgift til disse tjenestene er lavere.  

Det er et mål å øke andel årsverk med helsefaglig utdanning, og andelen har økt fra 72,6 prosent til 
77,7 prosent. Imidlertid er det lavere enn dem vi sammenliknes med. Gjennomsnittet for Norge er 
77,8 prosent.  

Avtalte legeårsverk pr 10000 innbyggere er lavere enn dem vi sammenliknes med. I dag har de 6 
kommunale fastlegene tilsammen 7700 listeplasser og 6812 pasienter. Det er kun ett legekontor som 
har åpne lister. Mange innbyggere har fastlege i annen kommune. 
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9. Samfunnsutvikling 

9.1 Ansvar og organisering av kommunalområdet 
 

Enheter Avdelinger 

Forvaltning Kommunalteknikk, teknisk forvaltning, renhold, landbruk og FDV 

Utvikling Admin utvikling, integreringsenheten, boligkontor 

NAV Sosiale tjenester, arbeid og helse 

Brann og redning Forebyggende og beredskap 

 

9.2 Beskrivelse av de viktigste fokusområder kommende 2-4 års periode 
 

De 5 viktigste fokusområdene:  

1. Samhandling, samarbeid og kontinuerlig forbedring 
2. Utvikling av en attraktiv bo-kommune 
3. Energieffektivisering 
4. Flere i arbeid  
5. Klima og miljø 

 
Samhandling, samarbeid og kontinuerlig forbedring 

Samhandling og samarbeid internt og eksternt er en forutsetning for å nå målene i kommuneplanens 

samfunnsdel.  Dette arbeidet fortsetter og videreutvikles i 2023, og det vil være fokus på kontinuerlig 

forbedring og arbeidsprosesser.  

Samarbeid med kommuner i Kongsvinger regionen innenfor områdene Startlån, flyktninger, 

beredskap og innkjøp opprettholdes.  

Trygg vannforsyning til kommunens innbyggere er viktig, og kommunens vann skal etter hvert 

leveres fra Granli vannverk. Dette krever endringer internt i organisasjonen og en vurdering av 

medlemskap i Givas. Politisk sak vi komme i første kvartal 2023.  

Internt i organisasjonen setter vi boligforvaltning opp som et område vi må utvikle og forbedre, og vi 

ønsker å se på nye digitale løsninger innenfor dette fagområdet.  

Utvikling av en attraktiv bo-kommune 

Kommunen er en viktig tilrettelegger ifht boligbygging og befolkningsvekst i kommunen, og dette 

omfatter både planlegging, områdeutvikling og saksbehandling.  

Søsterhagen boligområde og Sentrumsprosjektet er to store prosjekter som er viktige for videre 

utvikling av kommunen.  

 

I tillegg nærmer det seg en mulig avklaring av trasevalg for E16, og denne traseen er viktig og 

avgjørende å få på plass før revidering av kommuneplanens arealdel.  

Revidering av kommuneplaner er et omfattende arbeid som vil kreve samarbeid både internt og 

eksternt. Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er oppgaver det må tas tak i etter 

valg av nytt kommunestyre høsten 2023. Det meste av dette arbeidet vil tidligst bli sluttført første del 

av 2024. Arbeid rundt disse planene vil bli fremmet som egne politiske saker. 
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Miljø, klima og folkehelse skal være synlig i det arbeidet vi gjør, og skal prege utviklingen av 

fremtidens Sør-Odal.  

Miljø og klimaplan med handlingsplan skal revideres i løpet av året, og i tillegg skal det utarbeides en 

jordvernstartegi som vil være et godt hjelpemiddel ifht hvilke deler at kommunen som bør utvikles, 

og hvilke arealer som skal beskyttes i fremtiden. 

 

Flere i arbeid  

NAV Odal prioriterer arbeid og arbeidsretting som skal understøttes av en pålitelig forvaltning. Flere 

skal være i arbeid og færre på ytelser. Gode brukermøter skal sikre tidlig og god kartlegging for å gi 

mulighet for arbeid og aktivitet med rett ytelse.  

Prioriterte grupper er unge under 30 år, innvandrere og brukere med behov for tett oppfølging.  

NAV Odal har valgt å rette særlig oppmerksomhet mot de unge under 30 år. Det er etablert et eget 

oppmøtested der unge gis bistand til å søke jobb, økonomisk råd og veiledning.  

I NAV er det særlig fokus på de unge og de som av ulike årsaker har nedsatt arbeidsevne. For NAV 

Odal betyr dette konkret at vi har omfordelt ressurser og styrket vårt ungdomsteam inn i 2022 og 

videreføres inn i 2023. Vi er spesielt opptatt av at vi må finne varige løsninger. Dette kan i noen 

tilfeller bety at de unge følges opp noe lengre for å sikre varige løsninger som er gode for den enkelte 

og som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

For å bistå de med nedsatt arbeidsevne bedre har det gjennom 2021 og 2022 vært gjennomført et 

prosjekt som går ut på å styrke kompetansen til ansatte med tanke på å ha fokus på arbeidsretting. Vi 

ser at ved å ha enda bedre fokus på arbeidsretting og ved å se på muligheter sammen med den 

enkelte så gir det bedre resultater. Det er mange som er for syke til å stå i en type jobb som fungerer 

fint i andre typer jobber. Det å hjelpe folk til å finne disse gode løsningene vil være et av våre 

hovedfokus i arbeidet videre 

Forvaltning av Husbankens startlåns ordning vil også ha stort fokus i 2023, da med tanke på at flere 

skal være i stand til å eie sin egen bolig. Dette er i tråd med nasjonale føringer, bidrar til bedring av 

oppvekstsvilkår for barn og unge og kan lede til befolkningsvekst i Sør-Odal.  

Bosetting av flyktninger.  

Flyktningarbeidet har vært annerledes i 2022 med krisen i Ukraina. Sør-Odal kommune har i 2022 

bosatt over 65 flyktninger, og vi har dermed hatt en markant økning i antall bosatte. Dette er et 

arbeid vi er stolte av, og lokalbefolkningen har bidratt med blant annet boliger til utleie. For 2023 vil 

vi være opptatt av oppfølgingen av denne gruppen, slik at de kan finne seg godt til rette i 

lokalsamfunnet og begynne sin yrkeskarriere i Norge. Vi anbefaler ikke bosetting av flyktninger i 

2023. Dette har sin hovedforklaring i mangel på tilgjengelige boliger i sentrumsnære omgivelser.   

 

 

 



Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

56 
 

Effektivisering og digitalisering. 

Det jobbes kontinuerlig med å effektivisere og digitalisere saksbehandling på tvers av fagområdene. 

Dette kombinert med bedre rutiner vil være avgjørende for å kunne levere forventet service og 

tjenester med de tilgjengelige ressursene i fremtiden. Ulike arenaer etableres for å være bedre 

tilgjengelig for kommunens innbyggere og næringsliv. Kommunalområdet samfunnsutvikling har 

startet å se på mulige interkommunale samarbeid med andre kommuner i Kongsvinger regionen. 

Dette kan være nødvendig i fremtiden for å kunne tiltrekke oss kvalifisert arbeidskraft og levere de 

tjenestene vi skal. En slik organisering vil kunne redusere sårbarhet ved sykdom og andre frafall, og vi 

vil være en mer attraktiv arbeidsplass med større forutsigbarhet og fagmiljø. 

Energieffektivisering: 

Sør-Odal kommune har som en viktig samfunnsaktør et ansvar for å bidra til å dempe energikrisen 

nasjonalt og internasjonalt. Redusert energiforbruk er også i tråd med kommunens klimamål. Dagens 

priser på elektrisitet, bioenergi og andre energiformer er veldig høye, og økte kostnader er en 

utfordring for våre budsjetter. For å spare strøm må man redusere forbruket. Kommunen må gjøre 

de samme tiltakene som alle gjør i husholdningene. Det betyr at man må unngå å ha for høy 

innetemperatur, skru av energikilder som ikke er i bruk og bruke ventilasjon fornuftig. I arealer som 

ikke er i bruk eller ikke er til varig opphold bør romtemperatur senkes til et minimum. I tillegg må vi 

ha fokus på rene energikilder, samt legges til rette for at kommunen har god nok tilførsel av strøm i 

årene fremover. 

Sør-Odal kommune har Fjordkraft som strømleverandør og vi har sikringsavtale på strømpris ut 2022. 

Det har vært stor usikkerhet knyttet til hvordan dette ville slå ut for kommunen i årene som kommer, 

og i scenarioet rett etter sommeren ble det anslått økte strømkostnader på ca 30 millioner i 2023. 

Nye estimater viser lavere priser enn tidligere anslått og vi har følgende anslag med spotpris 2023: 

Estimert årsforbruk  
kWh/år 2023 

Budsjettpris 
Strøm øre/kWh 

Nettleie 
øre/kWh 

Budsjett 
NOK 

7 996 160,00 206,00 39,00 kr   19 590 592 
 

Følgende strømsparingstiltak er/blir iverksatt:  

Senkning av temperatur i alle administrative arealer, skoler, idrettsbygg og kulturbygg.  

16 grader for gymsaler og aktivitetsrom/hall og vann i svømmebassenget senkes til 28 grader.  

Det skal vurderes om energi-effektive bygg kan benyttes i stedet for dyrere bygg for aktiviteter på 

kveldstid.  

Det benyttes ikke varmekabler i følgende områder:  

- Den «midlertidige undergangen» på Skarnes, denne kan bli stengt i perioder 

- andre varmekabler i veg 

Koble ut belysning på kommunale veier mellom klokka 24:00 til 06:00.  

Tilrettelegge for ladning av tjenestebiler i kommunale bygg/arealer 
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Kommunale bygg: 

Det er stort etterslep på kommunale bygg ifht vedlikehold, og mye av forklaringen til dette ligger i for 

lave vedlikeholdsbudsjetter over tid. Det må avklares hvilke bygg kommunen bør eie, og hvilke 

boliger som bør driftes av andre.  

Det er tidligere vedtatt og bevilget midler til rivning av den gamle ungdomsskolen.  

Kommunedirektøren foreslår utsettelse av riving, forslaget begrunnes med følgende:  

1) Vi har i forbindelse med Søsterhagenprosjektet analysert området ifht trafikk, og det vil by på 
store utfordringer å få godkjent aktivitet på dette området som generer mye trafikk. Her må  
det gjøres avklaringer.  

2) Redusere bruk av disposisjonsfond gitt kommunens økonomiske situasjon. 
 

Vi har stort fokus på å benytte Husbankens virkemidler, og ønsker å utvikle dette ytterligere ifbm 

Søsterhagen boligområde.  

Kommunens boligstrategi revideres i løpet av 2023 for å gi et grunnlag for fremtidige utbygginger. 

Brann og redning:  

Vi skal sørge for at bestemmelser i lovverk oppfylles iht Brann og eksplosjonsvernloven og Brann og 

redningsvesen forskriften. Dette innebærer et omfattende analysearbeid med utgangspunkt i 

kommunens Ros-analyse. 

Videre stilles det krav til rekruttering, økt bemanning og kompetanse for mannskapene.  

 

Utformingen av dagens brannstasjon tilfredsstiller ikke krav fra Arbeidstilsynet i forhold til ren og 

uren sone, og det må arbeides med løsninger ifht lokaler. I tillegg må verneutstyret for de ansatte 

oppgraderes jevnlig. Det har ikke vært noen plan for utskifting av utstyr og kjøretøy i tillegg til 

økonomiske bevilgninger, noe som medfører at vi har et etterslep. Vi må ha fokus, rutiner og en 

tidsplan for slik utskifting ift drift og investeringsbudsjett, slik at vi ikke kommer til et punkt der vi får 

en opphopning av utstyr som må skiftes ut samtidig.  

Vi ser at de årlige kostnadene til Brann og redning er økende. Dette er en trend som gjenspeiles i hele 

brann- Norge. Dette skyldes stadige krav og presiseringer i lovverk til leveranse og en kraftig økning i 

utgifter til drift av kommunikasjonsutstyr pålagt av DSB. 

Det vil bli lagt frem en sak til politisk behandling som synligjør ulike løsninger for fremtiden. 

Forebyggende:  

Sørge for at det gjennomføres tilstrekkelig brannforebyggende arbeid, herunder tilsyn, kampanjer, 

informasjonsarbeid og feiing i tråd med både lovverk og iht. nasjonale retningslinjer.  

Iht. Brann og redningsforskriften stilles det krav til at forebyggende analyse skal utarbeides og har 

som formål å avdekke den risiko som beredskapen må håndtere.  

Feieravdelingen har påstartet komplett kartlegging av alle kommunens pipeløp og ildsteder, og den 

forventes ferdig i 2025. Tidsforbruk knyttet til feiing vil reduseres fremover og arbeid knyttet til tilsyn 

og informasjonsarbeid vil økes.  



Handlingsprogram med økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

58 
 

Videre må oversikten over særskilte brannobjekt kompletteres og alle objekter må besøkes i løpet av 

de neste 4 år. Det er stort etterslep på branntilsyn, både bolig, fritidsbolig og i kommunens særskilte 

brannobjekter. Det må arbeides videre med å få på plass lovpålagt årsverk (i tillegg til ledelse) av det 

forebyggende arbeidet (20 % stilling). Det er viktig at det forebyggende brannvernarbeidet også 

gjennomføres via de øvrige instanser i kommunen, herunder arbeid med brannvern hos risikoutsatte 

grupper og brannsikkerhet i kommunale bygg av samfunnsøkonomisk betydning og hvor brann kan 

true mange menneskeliv. Dette krever opplæring og samarbeid, og i dette arbeidet må brannvesenet 

sette av tid og ressurser. Videre er det viktig med godt informasjonsarbeid ut mot befolkningen om 

egenberedskap, sikker fyring og respekt for bålforbud og forbud mot åpen brenning. Skogbrannfaren 

er til tider høy i vår region. 

Vann og avløp 

Den kommunale vannforsyningen i Sør-Odal kommune ligger under selvkostområdet for vann og 

avløp. I de senere årene har renten vært lav som følge av pandemien, noe som har vært positivt for 

gebyrnivået på vann og avløpsgebyrene. Den varslede renteøkningen, økte energi- og råvarepriser 

fører til at vi i årene fremover kommer til å få høyere gebyrer innenfor disse områdene for å 

opprettholde en selvkostgrad på 100%. I tillegg kommer et stor fremtidig investeringsbehov for å 

etterkomme nasjonale krav og føringer innenfor drikkevann, forurensing og sikkerhet.   

Fremtidig organisering er til vurdering da kommunestyret har vedtatt at vi skal få vann fra Granli 

vannverk i fremtiden. Konsekvensene av dette og mulig medlemskap i GIVAS er under utredning, og 

det vil komme en sak til politisk behandling. 

9.3 Økonomi og prioriteringer 
 

Tall i hele 1000 kr. 
Regnskap 

Gjeldende 
budsjett 

Budsjett Økonomiplan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Samfunnsutvikling 80 520 68 905 68 939 67 073 66 703 66 203 

 
 

Økonomiske prioriteringer (tall i hele kr 1000) 2023 2024 2025 2026 

Leasingbiler, drift og vedlikehold 300 500 500 500 

Leie av brakke kontor og lagercontainer for Helse og mestring 355 180 180 180 

Vedlikehold og fasadeutbedring Korsmo barnehage. 931    

Re-asfaltering av kommunale veger 500  500  

Beredskap snøbrøyting    70 70 70 70 

Trafikksikkerhetstiltak Tronbøl 200    

Verneutstyr og røykventilering vifte brannvern 150    

Geomatikk årlig abonnementsutgift 180 180 180 180 

Utarbeidelse av lokal jordvernstrategi i 2023 200    

Sør-Odal sin andel av NAV sin husleie 400 400 400 400 

 
Kommentarer 

 Leasingbiler, drift og vedlikehold. Sør-Odal kommune disponerer flere leasingbiler på tvers av 
kommunalområdene. For ivaretagelse av bilene avsettes det midler til drift og vedlikehold av 
bilene. Foreløpig er det uklart hvordan dette skal håndteres.  
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 Leie av brakke kontor og lagercontainer 2022. Helse og mestring. Dette gjelder 2 kontormoduler 
dagsenter psykiatri, 5 kontormoduler Furubo og 2 lager containere hjelpemiddelsentralen. 
Moduler knyttet til Furubo sies opp fra og med 2024.  

 Vedlikehold og fasadeutbedring Korsmo barnehage. Vedlikehold av Korsmo barnehage, 
herunder blant annet utlekting og innfesting-lekter på utvendig fasade er i dårlig stand. Dette ble 
bygd med ubehandlet treverk, som begynner å råtne. Konsekvensen er at fibercementplater som 
er festet i disse lektene kan falle ned og skade forbipasserende. kr 500 000 gjelder takutbedring, 
øvrig arbeidet gjelder vedlikehold etter spesifisering fra barnehagen.  

 Sør-Odal sin andel av NAV sin husleie. FDV fakturerer NAV for husleie på Rådhuset - denne 
splittes mellom nord- og sør- Odal ifht innbyggertall. Utgiften er totalt kr 645 000, herunder skal 
Nord-Odal dekke 38 % som tilsvarer ca kr 245 000.  

 Re-asfaltering av kommunale vegen 2023. Re-asfaltering av kommunale veger i boligområder. 
Dette på grunn av stort etterslep på vegvedlikehold. Vi får mange klager fra innbyggere som følge 
av hull i veger. Noen hevder også at bilene har blitt ødelagt som følge av hull i vegen.  

 Beredskap snøbrøyting 2023. Beredskap snøbrøyting. På grunn av økte gifter med snøbrøyting 
og beredskapsutgifter i inngåtte snøbrøytekontrakter. 

 Trafikksikkerhetstiltak Tronbøl. Det har vært stor utbygging i dette området og man bør se på 
tiltak for å sikre myke trafikanter. Skjer nesten ulykker daglig i dette området - ved en utvidelse 
av barnehagen vil det i tillegg bli enda større økning i trafikken. 

 Utarbeidelse av lokal jordvernstrategi i 2023. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med 
mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, 
kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern 
balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig 
jordvernstrategi.  

 Verneutstyr og skifte røykventilering vifte. Utskifting og supplering av verneutstyr (bekledning). 
Utskiftning av vifte for røykventilering.  

 Geomatikk årlig abonnementsutgift. Årlig avgift Geomatikk pålydende kr 180 000,- pr år mangler 
budsjetteringsmidler. 

 

9.4 KOSTRA og andre sammenligninger 
 

Eiendomsforvaltning  
 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter %  

8,3 11,3 9,8 100 99 99 

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per 
innbygger (kr)  

754 847 626 
3 814 4 033 4 636 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2)  
4,49 4,49 4,83 

n/a 0,67 0,5 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)  
137 246 79 

n/a 99,1 97,5 

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) 
575 607 534 

n/a 30 33 

Herav utgifter til renhold (kr) 
183 166 137 

n/a 42,2 67 

Herav energikostnader per kvadratameter (kr)  
 

186 165 168    

Kommentar:                                                                                                                                                    

Kostra-tallene knyttet til forvaltning av kommunale bygg viser at Sør-Odal kommune har stor andel 
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eldre bygningsmasse som krever mye vedlikehold og gir store kostnader til oppvarming. Utgifter til 

renhold av kommunale bygg er lave. Verdenssituasjonen som gir økte renter, økte priser generelt og 

spesielt økte kostnader knyttet til energi er en utfordring for eiendomsforvaltningen i kommunen.  

Kostnader til vedlikehold av kommunale bygg er høyt grunnet et stort etterslep.  

Kommunal vannforsyning 
 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Selvkostgrad (prosent)  100 100 100 100 99 99 

Årsgebyr for vannforsyning – eks. mva. (kr)  3 283 3 202 3138 3 814 4 033 4 636 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent)  

1,43 0.29 1,03 n/a 0,67 0,5 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt 
vannverk med tilfredsstillende prøveresultater 
(prosent)  

100 100 100 n/a 99,1 97,5 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

31,9 31,9 31,9 n/a 30 33,1 

Andel av husholdningsabonnentene som har 
installert vannmåler (prosent) 

21 36 81 n/a n/a 67 

 
Kommentar:                                                                                                                                                          

Den nye lokale forskriftene med krav om at alle husholdninger skal ha installert vannmåler har ført til 

en økning i andelen med installerte vannmålere på hele 45 % fra 2020-2021. 

Brann- og ulykkesvern 
 

Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. 
innbygger, konsern (1000 kr) 

1 057 1 106 1 449 1 409 1 403 1 608 

Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 
innbyggere (årsverk)  

0,46 0,46 0,48 n/a 0,76 0,70 

Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 
innbyggere (årsverk)  

0,40 0,40 0,33 n/a 0,26 0,37 

Antall bygningsbranner (antall)  7 6 11 161 2 839 262 

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)  10 1 5 353 7 430 554 

 

Kommentar:                                                                                                                                                            

Vi ligger noe under på kostratall sammenlignet med andre brann og redningsvesen i Innlandet, men 

høyere en landet uten Oslo og kostragruppe 1. 

NAV 

Sosiale tjenester Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsutgifter til sosialhjelp samlet. Beløp pr 
innbygger  

3 575 3 253 3 698 2 492 3 227 3 051 
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Ytelser til livsopphold. Beløp pr innbygger  1 326 2 177 1 482 704 1 074 1 093 

Sosialhjelpsmottakere (antall)  235 241 262 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)  55 54 51 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhj. i 6 mnd. eller 
mer 

73 87 86 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold  

21 35 44 

Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 
(antall)  

114 143 171 

 

Kommentar: 

Sør-Odal Kommune bruker relativt sett mye penger på sosialhjelp. Det skyldes blant annet at Sør-

Odal har valgt å følge de statlig veiledende satsene for utmåling av stønad. I tillegg er det vedtatt å 

holde barnetrygd utenfor beregningen. I 2022 har det kommet en lovendring som sier at alle 

kommuner må følge samme praksis. 

Når det gjelder utviklingen av mottakere av sosial stønad ser vi at det øker fra år til år. Særlig 

bekymringsfullt er økningen på antall barn i familier som mottar sosial stønad.  

 

Integreringsenheten Sør-Odal KOSTRA-

gruppe 1 

Landet 

uten Oslo 

Innlandet 

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per 
mottaker (1000 kr)  

396,6 297,7 395,3 157,7 180,6 189,9 

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen. 
Beløp per innbygger  

1 455 1 128 1 200 400 400 400 

 

Kommentar: 

Det ble i 2022 gjort endringer i rapporteringsrutiner for Kostra. Dette i samråd med SSB. 

Erfaringsmessig rapporterer ulike kommuner ulikt i Kostra. Det vil da være vanskelig og kunne 

sammenligne seg med de ulike Kostra gruppene og i landet forøvrig. Resultatene fra denne 

endringen blir synlig i rapporten for 2023. Sør-Odal kommune har integreringsarbeidet organisert i 

egen avdeling i Utviklingsenheten, og samarbeider med øvrige enheter i kommunen som tidligere. 

Sør-Odal kommune har bosatt 67 flyktninger i 2022. Dette høye tallet skyldes i all hovedsak krigen i 

Ukraina. Ressursbruken vil dermed øke i 2022, og i årene fremover.  
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10. Innovasjon og samskaping 

10.1 Ansvar og organisering av kommunalområdet 
 

Rammeområde Enheter 

Innovasjon og 
samskaping 

Organisasjonsutvikling, folkehelse og frivillighet, kommunikasjon og næring, kultur, 
innbyggertorg med bibliotek, innbyggervert, sentralbord og Odali 

Politisk ledelse Politisk ledelse 

 

 

10.2 Beskrivelse av de viktigste fokusområder kommende 2-4 års periode 
 

De 5 viktigste fokusområdene: 

- Innbyggerdialog og medvirkning - samskaping 
- Innovasjon og digitalisering 
- Kvalitetsledelse, kvalitetsstyring, internkontroll og kontinuerlig forbedring 
- Nærværsarbeid og lederutvikling 
- Aktiv fritid for barn og unge 

 
Innovasjon og samskaping er et sektorovergripende kommuneområde, der fokusområdene er i 

sentrum. Kommuneplanens samfunnsdel har som mål at vi skal være på innbyggernes side. Dette 

innebærer blant annet brukermedvirkning og digitalisering av tjenester for å forbedre og forenkle. Vi 

har gjennom vårt kvalitetsarbeid jobbet med arbeidsprosesser på alle nivå, for å sette fokus på 

hvordan vi jobber. Vi ønsker å bevege oss bort fra tradisjon til innovasjon, slik at vi kan utvikle oss i 

tråd med innbyggernes behov. Det er når vi ser på måten vi jobber på at vi kan sikre oss at vi leverer 

riktige og målrettede tjenester. Brukermedvirkning er en sentral øvelse i dette arbeidet, i tillegg til å 

se hvordan digitalisering kan endre måten vi jobber på. 

 

Næringsutvikling 

Gjennom samarbeid på tvers av kommunalområder og mellom kommuner i regionen, samt gjennom 

utviklingsrettet støtte til virkemiddelapparatene Sør-Hedmark Næringshage og Klosser Innovasjon, 

bidra til å nå Kongsvingerregionens målsetting om netto vekst på 100 arbeidsplasser i året. Sør-Odal 

kommunes næringsrettede tiltak er forankret i kommunens strategiske næringsplan, som igjen 

bygger på Kongsvingerregionens felles næringsstrategi.  

Slomarka vil være et av fokusområdene for næringsarbeidet den kommende økonomiplanperioden, 

og Sør-Odal kommune skal de kommende årene fortsatt bidra til utviklingen av dette 

næringsområdet. Parallelt med dette vil kommunen arbeide med videreutviklingen av Hernesmoen 

og sentrumsnære områder, i tillegg til å vurdere eventuelle nye næringsområder (muligens med 

bakgrunn i E16). 

Innbyggertorget 

Alle kommunens tjenesteområder skal bruke innbyggertorget på en aktiv måte for innbyggernes 

beste og til utvikling av arbeidsprosessene våre.  Det innebærer blant annet å benytte 

innbyggertorget til møter og informasjon, og invitere til gjestebud, for å få til brukerinvolvering, 
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utvikle enda mer treffsikre tjenester og skape bedre digitale løsninger. Innbyggertorget har tilgang på 

kunnskap og et stort kontaktnett, og vil være viktige aktører i samskaping med ansatte, frivillige og 

eventuelle næringslivsaktører.  

Både bibliotek og innbyggertorg står for aktiviteter og arrangementer for og med innbyggerne i 

kommunen, som vi skal jobbe for å øke deltakelsen på. Biblioteket er viktig for vårt folkehelsearbeid 

fordi det er for alle. Et viktig satsingsområdet blir derfor å øke besøkene, både på arrangementene, 

men også øke på utlån. Odali hjelper mange ut i arbeidslivet, og bidrar også til et hyggelig lokale og 

tilgang på servering under arrangement. Derfor satser vi på å øke mengden med deltakere og 

besøkende til Odali og innbyggertorget i forbindelse med våre arrangement. Odali er en god 

bidragsyter for å forhindre utenforskap, diskriminering og ensomhet.  

Vi har sagt vi skal bidra til digitalisering, men vi skal også være til for de ikke-digitale. Samtidig som vi 

har etablert flere digitale løsninger har vi nå flere personer som i til sammen et større antall timer i 

uka er fysisk tilgjengelig og kan gi informasjon og veiledning om kommunens tjenester.  

Kultur 

Allmenn kultur legger til rette for at innbyggere selv kan bidra til å mene noe om kommunens 

kulturliv. Derfor er vi som kommune opptatt av å være på tilbudssida når innbyggere trenger bistand 

til nye eller eksisterende kultur- og idrettsprosjekter. Å ha et godt kulturtilbud og samarbeid med 

frivillige lag og foreninger er god folkehelse for kommunen. Et sterkt kulturliv gir mer og bedre 

folkehelse, og må ses som et viktig virkemiddel i kommunens helsefremmende arbeid.  

En god kulturkommune kan oppleves som mer attraktiv for potensielle nye innbyggere. Dette må vi 

jobbe mot ved å legge til rette for kultur- og organisasjonsaktivitet i hele kommunen for et godt 

lokalsamfunn med et aktivt kulturliv. 

Kunst og kultur bidrar også til en bærekraftig samfunnsutvikling ved å stimulere gjennom deltakelse 

til personlig utvikling, i tillegg til at denne frivillige aktiviteten hjelper til med å opprettholde 

innbyggernes muligheter for å få dekket sine sosiale og kulturelle behov selv med en stram 

kommuneøkonomi. Vi må jobbe mot å involvere stadig flere av kommunens innbyggere i det lokale 

kultur- og foreningslivet.  

Et vakkert nærmiljø er en viktig del av innbyggernes trivsel, og vi skal bruke kulturliv og kulturarv 

aktivt for å bygge stedsidentitet. Formidling av kommunens kulturhistorie skaper kunnskap og 

verdier som bygger opp under målet om økologisk bærekraft. Kommunen kan legge til rette for bruk 

og gjenbruk av kulturminner ved blant annet å tilby kunnskap, kursing og veiledning ved behov. 

Kulturminneplanens handlingsdel må følges opp i 2023, og det er viktig at politikere og 

administrasjon bruker planen aktivt.  

Samskaping 

Sør-Odal kommune satser på samskaping. Samskaping skjer når det offentlige, frivillige og næringsliv 

arbeider sammen som likeverdige om å finne felles løsninger. «På grensen til allsang» er eksempel på 

et arrangement som vi har skapt og gjennomfører sammen med Odal kirkelig fellesråd. Dette er et 

bidrag i arbeidet med å etablere innbyggertorget som en møteplass for alle, og som kan motvirke 

ensomhet og utenforskap. Vi kommer til å etablere flere slike arenaer og arrangement. 
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For at frivilligheten skal slippe til må vi møte, se, høre og engasjere de ressursene som befinner seg 

blant våre innbyggere. Vi kan støtte og hjelpe i gang, se mulighetene og bidra til å dekke behovene vi 

har i lokalsamfunnet vårt. Innbyggertorget blir nå plattformen for en ny kommunal frivilligsentral.  

Bruk av teknologi til å forenkle og forbedre 

Innbyggerdialogprogrammet skal hjelpe oss å designe arbeidsprosesser ved hjelp av tilgjengelig 

teknologi og etter innbyggernes behov. Dette vil innebære en forenkling av søknadsprosesser, mer 

effektiv saksbehandling og bedre tilgjengelighet på informasjon.  

 

Brukermedvirkning og nærdemokrati 

«Gjestebud» er en enkel metode for medvirkning, særlig når man ønsker innspill fra spesifikke 

grupper som ellers kan være utfordrende å engasjere. De som blir invitert på gjestebud, får mulighet 

til å diskutere et eller flere tema basert på ferdige spørsmål og kan komme med egne innspill og 

synspunkter som skal bidra til at kommunen tilpasser tjenester til det beste for innbyggeren. 

Kvalitetsledelse, kvalitetsstyring, internkontroll og kontinuerlig forbedring 

God kvalitetsstyring innebærer at leder systematisk følger opp virksomhetens planlegging og 

gjennomføring, evaluering og kontroll, slik at avvik resulterer i korrigering - og kontinuerlig 

forbedring i retning av våre overordnede mål.  Aktive medarbeidere foreslår forbedringer og leter 

etter nye måter å løse oppgavene på. De har mot til å prøve og feile, og deler kompetanse og 

erfaringer på tvers av organisatoriske skiller.   

Kilden er hele kommunens felles kvalitetsstyringssystem, der våre sentrale arbeidsprosesser 

dokumenteres med ledende og støttende prosesser. Her meldes og håndteres avvik, og nye 

medarbeidere kan finne informasjon og få opplæring. 

Opplæring og bruk av Kilden som vårt kvalitetsstyringssystem er et viktig satsingsområde. Vi har fått 

en innskjerping av kommuneloven § 25-1 som omhandler internkontroll. Når alle i kommunen bruker 

Kilden aktivt, er vi langt på vei til å møte disse kravene. 

Ledelse  

Vår arbeidsgiverstrategi sier noe om hva vi tenker er god ledelse. Vi satser på våre ledere og ønsker å 

gi de gode forutsetninger for å kunne utføre sitt arbeid. Sør-Odal satser på mestrings- og 

relasjonsorientert ledelse, og for at dette ikke bare skal bli festtaler, vil vi sørge for god 

lederopplæring, slik at lederne til enhver tid vet hva som forventes av dem. 

Dokumentsenter 

Dokumentsenterets oppdrag er å tilrettelegge for at brukerne skal kunne utarbeide, lagre, gjenfinne 

og dele relevant informasjon på en enkel, sikker og effektiv måte. Vi skal bidra til at brukerne skal 

oppleve at journalføring og arkivering skjer automatisk. Avvikling av NOARK standarden vil bidra til 

dette. Vi ønsker også å bidra til å være en åpen kommune, derfor vil vi jobbe med å få ned tiden vi 

bruker på å svare på innsyn. 

Innovasjon og digitalisering 

For å skape et bærekraftig velferdssamfunn, må kommunen ta ut det fulle potensialet som ligger i ny 

teknologi. Forutsetningen er at hver enkelt av oss tør å tenke utenfor boksen. Det er ikke tilstrekkelig 
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å digitalisere dagens tjenester og prosesser, vi må tenke digital transformasjon. Da må vi tenke nytt 

og løse våre samfunnsoppdrag på nye måter. Derfor er dette et satsingsområde hos oss. 

Sør-Odal kommune har valgt å gå inn i HIKT-samarbeidet (snart Indigo), og de er en viktig brikke for 

at kommunen kan ivareta drift, forvaltning og utviklingsarbeid innenfor IKT og digitalisering, slik at vi 

klarer å ta ut gevinster i form av effektivisering og mer brukerorienterte tjenester. HIKT vil bidra i 

store prosjekter, samkjøre kommunene der det er nødvendig, og være en spydspiss for innhenting av 

siste nytt på området, med tilhørende anbefalinger til kommunene. 

Sommerjobb for unge 

Prosjektet sommerjobb for unge i Sør-Odal gir ungdom mellom 15 og 18 år verdifull erfaring, og 

kjennskap til arbeidslivet. Ved å ha sommerjobb på CV-en viser man at man har tatt ansvar og man 

får en referanse, som kan gjøre det enklere å få jobb senere.  

Også i 2023 ønsker vi å tilby seks ungdommer og en arbeidsleder sommerjobb i tre uker. Etter flere 

år med erfaring fra prosjektet ser vi at det er behov for å gjøre noen endringer, blant annet på type 

arbeidsoppgaver. Her vil SOBUR være en viktig samarbeidspartner.  

Lærlinger 

For Sør-Odal kommune er lærlinger viktig, de bidrar med ny kunnskap og verdiskapning, samtidig 

som det sikrer rekruttering av fremtidig medarbeidere.  

I likhet med de andre kommunene i Kongsvinger regionen rekrutterer vi flest lærlinger fra Sentrum 

VGS. Vi ser det er en nedgang i antall søkere, og konkurransen om lærlingene blir større. Det vil i 

neste planperiode være viktig å fortsette å utvikle oss som lærebedrift, da fornøyde lærlinger virker 

positivt på omdømme vårt som lærebedrift. Videre vil det også bli viktig å etablere et samarbeid med 

NES videregående skole, og få vist frem Sør-Odal kommune som aktuell lærebedrift for elever fra Nes 

og Romerike. 

Nærværsarbeid 

I benevnelsen nærværsarbeid ligger både den tradisjonelle sykefraværsoppfølgingen, og et særlig 

fokus på forebygging. Forskning viser at de som lykkes best med nærværsarbeidet tar utgangspunkt i 

skreddersydde lokale løsninger, er opptatt av forankring og involverer medarbeiderne, tillitsvalgte og 

verneombud i arbeidet. I 2023 vil det utvidede partssamarbeidet bli særlig viktig, nettopp for å få til 

denne inkluderingen.  

Stami (faktabok om arbeidsmiljø og helse, 2021) peker på hvor viktig arbeidsmiljøet er som 

virkemiddel for å sikre et bærekraftig arbeidsliv hvor så få som mulig faller ut. Videre peker de på 

høyt sykefravær med forebyggingspotensial knyttet til bestemte arbeidsmiljøforhold. Derfor blir det 

viktig de neste årene og jobbe med arbeidsmiljø i et forebyggende nærværsarbeid.  

Virkemidler her vil være medarbeiderundersøkelsen 10-faktor som skal gjennomføres i januar 

måned, og resultatene fra denne legger grunnlag for tiltak i inneværende planperiode.  Det er et 

virkemiddel i seg selv at folk er i arbeid. Å være i arbeid gir en identitet, personlig vekst, sosiale 

relasjoner og økonomisk trygghet. Et godt nærværsarbeid er god folkehelse. Reduksjon av 

sykefraværet fører også til at det til enhver tid er nok folk på jobb, med riktig kompetanse. 

Nærværsarbeid er fortsatt et svært viktig satsningsområde i denne planperioden.  
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Neste års spissing på tiltak ser vi i denne tabellen: 

i for 022.  

Tiltak Ansvar Tidspunkt 
Lederopplæring HR I henhold til 

årshjul 

 «Tillit i Sør-Odal». Ta i bruk egenmeldingsordningen slik den var 
tiltenkt før pandemi. 

HR i samarbeid med 
lederne 

Hele 2023 

Revitalisere NED, herunder holdningsskapende nærværsarbeid 
og fokus på arbeidsmiljø i et utvidet partssamarbeid. 

HR i samarbeid med lokale 
amu 

Hele 2023 

Gjennomføre 10-faktor medarbeiderundersøkelse HR i samarbeid med 
lederne 

Hele 2023 

Nærværsstrategi HR, i samarbeid med 
Hovedamu 

1. kvartal 2023 

Videreutvikle samarbeidet med lokale NAV kontorer HR og lederne Hele 2023 

 

Heltidskultur 

Strategi for heltidskultur ble ferdigstilt i 2022, og implementeres i organisasjonen i 2023. Hver enhet 

skal sette egne mål og lage lokal handlingsplan basert på strategien. Drøftingsutvalg for ansettelser 

og partssammensatt utvalg vil ha en stor rolle i arbeidet med heltidskultur, i tillegg til lokale amu på 

enhetene.  

Å etablere og implementere en heltidskultur er en av satsningene de neste årene, fordi større 

stillinger sikrer mer forutsigbarhet for medarbeiderne, bedre kvalitet på tjenestene våre og bedrer 

omdømme og attraktivitet som arbeidsgiver. Dette er særlig viktig fremover, da vi har utfordringer 

med å rekruttere flere yrkesgrupper, og særlig innenfor helse hvor det er størst deltid.  

Folkehelseforum 

Folkehelseforumet er det viktigste systematiske grepet kommunen har tatt for å nå målet om å tenke 

folkehelse i alt vi gjør. Folkehelseforum er en arena for økt dialog og samarbeid mellom sektorene i 

arbeidet med folkehelseutfordringer, for å sikre langsiktig, systematisk og målrettet arbeid med 

folkehelse. Forumet består av representanter fra alle kommunalområder og treffes jevnlig. 

Folkehelseforumet startet sitt systematiske arbeid i 2022, og vil følge opp dette i 2023 gjennom tre 

arbeidsgrupper med fokus på å redusere andelen familier med lavinntekt, beholde barn og unge i 

organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter, og legge til rette for helsefremmende livstil og god 

livskvalitet.  

Videre vil forumet ha et spesielt ansvar når det lovpålagte oversiktsdokumentet for folkehelse skal 

utvikles i forbindelse med kommunevalg 2023. 

Innbyggertorget frivilligsentral 

Innbyggertorget frivilligsentral opprettes i 2022, og blir plassert som en eget enhet under 

kommunalområde Innovasjon og samskaping. Kommunen søker om driftsstøtte fra 

Kulturdepartementet på i overkant av 400.000 kroner, og ansetter egen daglig leder. Et av kravene til 

å kunne få driftsstøtte er at sentralen må ha et rådgivende organ med representanter fra 

frivilligheten. Organet opprettes med bred representasjon fra frivilligheten og skal være med på å 

utvikle sentralen ut ifra frivillighetens ønsker og behov. 
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Aktiv fritid for barn og unge 

Tilbudene BUA, Aktivitetsskole for barn og Aktivitetskassen videreføres gjennom hele perioden. 

Aktivitetskassen økes med 30.000 kroner fra 50.000 til 80.000. BUA og aktivitetsskolen delfinansieres 

også i år med tilskuddsmidler fra Bufdir. Det må forventes at tilskuddet vil fases ut, og at kommunen 

følgelig må fullfinansiere tilbudene. 

Det skal etableres aktivitetsguider i 2023. Vi vet at 14 % av våre barn og unge i kommunen ikke vil 

delta på fritidsaktivitet fordi de ikke har noen å gå sammen med. Aktivitetsguider kan være unge, 

unge voksne eller andre som ønsker en deltidsjobb. Aktivitetsguidene organiseres gjennom UngOdal, 

men samarbeider med NAV og sommerjobb for unge. 

Kommunen ønsker å tilby ferieaktiviteter for barn og unge, men har begrensede midler. Vi er derfor 

veldig glade for samarbeidet med frivilligheten som stiller opp med aktiviteter og opplevelser. 

Ferieaktiviteter finansieres delvis gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir, mens kommunen bidrar 

hovedsakelig med menneskelige ressurser.   

AlleMed 

Sør-Odal kommune er med i KS sitt nettverk for aktiv fritid for barn og unge, hvor vi er blitt 

introdusert for AlleMed, et nasjonal dugnadsverktøy mot utenforskap og fattigdom blant barn og 

unge. Det gjennomføres en AlleMed-dugnad av barn og unge i desember 2022, som vil legge 

grunnlaget for videre arbeid med å hindre utenforskap relatert til fritid for barn og unge. 

UngOdal 

Fritidsdimensjonen trenger et tydelig løft i vår kommune. UngOdal er en arbeidsmodell som skal 

legge til rette for en inkluderende fritid for alle barn og unge i kommunen. Prosjektet finansieres 

gjennom tilskuddsmidler fra Bufdir og vil ivaretas av en nyansatt fritidskontakt. Barnekoordinatoren i 

kommunen vil bidra inn i arbeidet. 

Regionalt nettverk folkehelse 

Det er ikke et formelt nedsatt felles folkehelsenettverk i Kongsvingerregionen. Funksjonen 

regionalrådgiver fysisk aktivitet, folkehelse og frivillighet er nå fjernet, men Sør-Odal ønsker å bidra til 

at det opprettholdes kontakt mellom kommunene innenfor fagfeltet folkehelse, og vil ta initiativ til 

den første samlingen. Kommunene hadde god erfaring med den felles regionale 

folkehelsekonferansen som ble arrangert i 2022. Det er naturlig at det opprettes samarbeid med 

samfunnsmedisinsk senter. 

Bredbånd  

Under målbilde 2030 i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 heter det at «alle husstander i Sør-

Odal har tilgang til høyhastighetsbredbånd», og kommunen arbeider aktivt for at dette målet skal bli 

realisert innen utgangen av 2023.  

Forsinkelser fra leverandør Eidsiva Bredbånd medførte at prosjektene Strøm, Galterud-Sander og 

Sander-Skarnes ikke blir ferdigstilt i 2022, og midler til sluttutbetaling i disse prosjektene må flyttes til 

2023. Deler av tilskuddet til Eidsiva Bredbånd ble utbetalt da arbeidene ble igangsatt, i henhold til 

avtale. 
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Eidsiva Bredbånd skal dessuten bygge ut prosjektene Disenå-Skarnes, Ullern 2 og Solbakken-

Odalstunet, som etter planen skal ferdigstilles i 2023. Sør-Odal kommune har til hensikt å signalisere 

overfor Eidsiva Bredbånd at nødvendig antall salg i områdene for å formelt vedta igangsetting av 

utbygging må være realisert innen en avtalt dato i 2023. Dersom det på dette tidspunktet ikke er 

oppnådd avtalt andel salg, vil kommunen anse prosjektene som avsluttet – og at innbyggerne i disse 

områdene har fått tilbud om høyhastighetsbredbånd, men valgt å takke nei til dette.  

I løpet av 2022 vant Telenor en anbudskonkurranse om å bygge ut høyhastighetsbredbånd og 

telefoni gjennom en masteutbygging i Finnholt. Ferdigstillelse og tidspunkt for tilskuddsutbetaling er i 

2023. 

Nedenfor en oversikt over midlene Sør-Odal kommune må avsette til de ulike prosjektene for at de 

skal bli realisert.  

 Strøm, Galterud-Sander og Sander-Skarnes: 10.400.000 kroner (om lag 4.200.000 kroner ble 

utbetalt i 2022, jf. vedtak om kommunalt tilskudd på 14.600.000 kroner) 

 Disenå-Skarnes, Ullern 2 og Solbakken-Odalstunet: 6.500.000 kroner  

 Finnholt: 1.000.000 kroner 

Det gjøres oppmerksom på at det har vært vanskelig å nå mål om 65 prosent oppslutning i 

prosjektene Disenå-Skarnes og Ullern 2 (det er et krav i avtale før man formelt beslutter utbygging), 

grunnet utbygging av 5G og kommersiell aktivitet i nærliggende områder. Det er foreslått for 

kommunen at egenandelen på 9.990 kroner må reduseres/halveres for å stimulere til nok 

oppslutning og sikre utbygging. Kommunedirektør anbefaler ikke å redusere egenandelen, og viser til 

at summen da også må reduseres for alle kommunale prosjekter – som vil påføre kommunen en stor 

ekstrautgift. 

Statlige og fylkeskommunale tilskudd til prosjektene, samt husstandenes egenandeler, kommer i 

tillegg til de avsatte kommunale midlene omtalt ovenfor. Dette er inntekter som blir overført til 

kommunen, og som i sin helhet skal utbetales til leverandør. 

Sør-Odal kommune forventer å få tildelt noe mer i tilskudd til realiseringen av kommunens 

bredbåndsutbygginger, og kommunens andel vil bli redusert tilsvarende dersom støtte blir gitt. 

Samtlige kommunale bredbåndsmidler tas fra kommunens disposisjonsfond. Tilskudd til eventuelle 

framtidige prosjekter vil bli behandlet i kommunestyret. 

For kommende økonomiplanperiode flyttes budsjettmidlene til bredbåndsutbygging til 

budsjettområde Finans. 
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10.3 Økonomi og prioriteringer  
 

Tall i hele 1000 kr. 
Regnskap 

Gjeldende 
budsjett 

Budsjett Økonomiplan 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Innovasjon og samskaping 38 611 52 647 39 912 40 029 39 829 39 829 

 
 

Økonomiske prioriteringer (tall i hele kr 1000) 2023 2024 2025 2026 

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger - støtte til Science Park 100 200   

Kutt av lærlingstilling -122 -160 -160 -160 

Kutt i variable tillegg lærlinger -100 -100 -100 -100 

Grendeutvikling-/samfunnshusmidler økning 300 300 300 300 

Reduksjon IKT (HIKT) utgifter -900 -900 -900 -900 

Kutt i kostnader på finansiell leasing av driftsmidler -150    

Operasjonell leie/leasing -150    

Kutt Serviceavtaler og reparasjoner -250    

Økning i aktivitetskassen 30    

Folkehelsekonferanse 10    

Sommerskole 12    

Åpen hall 10    

Kirken, lønns- og prisvekst 176 176 176 176 

Premie AFP -77 -77 -77 -77 

Ny spillpc og ny spillkonsoll  30    

Valg 403    

 
Kommentarer 

 Høgskolestiftelsen i Kongsvinger – støtte til Science Park. Høgskolesenteret i Kongsvinger 
anmodet i forkant av budsjettbehandlingen for 2021 i Sør-Odal kommune, og øvrige kommuner i 
regionen, om medfinansiering til å opprette et forskningssenter innenfor bærekraft og 
digitalisering som en del av etableringen av Innlandet Science Park Kongsvinger. Det ble bedt om 
et årlig bidrag på 100 000 kroner i fire år. Totalsummen på 400 000 kroner kunne fordeles etter 
kommunens ønske over årene 2021-2024, men for prosjektet var et formelt vedtak om 
bevilgning viktig. Sør-Odal kommune ga et positivt signal om deltakelse i budsjettbehandlingen 
for 2021, men utbetalte ikke et tilskudd på 100.000 kroner til Høgskolesenteret før i 2022. Det 
foreslås at kommunen også støtter opp om prosjektet de to neste årene med henholdsvis 
100.000 og 200.000 kroner, slik at totalsummen på 400.000 kroner oppnås. 

 Kutt av lærlingstilling. Det foreslås å kutte antall lærlinger fra 14 til 13. Dette innebærer at vi 
også mister inntekt (basistilskudd). Tiltaket anbefales ikke. Med dette reduserer vi den positive 
effekten det er å ha lærlinger, gjennom verdiskapning og forming av fremtidig arbeidskraft. Vi 
oppfyller ikke lenger intensjonen om en lærling pr. 500 innbyggere.  

 Kutt i variable tillegg. Det legges inn kutt på 100.000 kroner i kvelds- og natt tillegg, lørdags- og 
søndags tillegg for lærlinger i helsefag. De jobber en turnus med færre slike vakter.  

 Grendeutvikling-/samfunnshusmidler økning. Tiltak i tråd med innstilling i politisk sak (som blir 
behandlet rett i forkant av budsjettet, i samme kommunestyremøte). Det avsettes 300.000 
kroner til tilskudd til grendehus og samfunnshus i Sør-Odal..  

 Reduksjon IKT (INDIGO) utgifter. Reduksjonen forklares med at deler av IKT (HIKT) utgiftene er 
investering. I investeringsbudsjettet er det foreslått 1 mill. kr i investeringer knyttet til IKT i 
økonomiplanperioden.  
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 Kutt i kostnader på finansiell leasing av driftsmidler. Det ble lagt inn ekstra på grunn av 
digitaliseringskostnader som skal dekkes over drift. Vi jobber ikke så raskt som vi hadde tenkt, og 
det er forsvarlig å kutte her. Vi må heller be om ekstra midler hvis digitaliseringstakten øker. 

 Operasjonell leie/leasing. Det ble lagt inn ekstra på grunn av digitaliseringskostnader som skal 
dekkes over drift. Vi jobber ikke så raskt som vi hadde tenkt, og det er forsvarlig å kutte her. Vi 
må heller be om ekstra midler hvis digitaliseringstakten øker.  

 Serviceavtaler og reparasjoner. Vi har ikke brukt budsjettet på denne posten, og mener det er 
forsvarlig å kutte. her.  

 Økning i aktivitetskassen. Behov for større budsjettpost på aktivitetskassen. Mange familier i 
Sør-Odal med utfordrende økonomi. Aktivitetskassen bidrar til like muligheter for 
fritidsaktiviteter for barn og unge. 

 Folkehelsekonferanse. Økonomisk bidrag til årlig regional folkehelsekonferanse. Arrangere 
tilsvarende folkehelsekonferanse som i 2022. Regionalt samarbeid. SOK sitt bidrag Sommerskole. 
Arrangere ett enkeltarrangement ila sommerferien.  

 Åpen hall. Arrangere aktiviteter for ungdom i åpen idrettshall. Noe midler til utstyr, godtgjørelse 
til bidragsyter, mat etc.  

 Kirken, lønns- og prisvekst. Dette er en lovpålagt tjeneste - Lov om lovs- og livssynssamfunn §14. 
Kirken har liggende inne et kutt på kr 100 000, samtidig som de ikke har fått penger til verken 
lønns- eller prisvekst i flere år. Derfor må de legges inn et tiltak på dette nå, hvis de skal klare å 
utføre tjenestene sine. De har tidligere bygget opp et egent disposisjonsfond for svingninger i 
festeavgift, men denne har nå blitt tømt for å dekke manglende lønns- og prisvekst.  

 Premie AFP. AFP-egenandelen blir borte når arbeidstakeren fyller 65 år.  

 Ny spillpc og ny spillkonsoll. Innkjøp av nytt utstyr. Vi har en gammel x-box 360 (den er fra 
2010), og den pcen vi har til spill fungerer ikke/takler ikke de spillene vi har. Får vi kjøpt inn dette, 
vil det bidra til å hjelpe de ikke-digitale til å bli mer digitale på en morsom og pedagogisk måte. 
Oppdatering utlånsautomaten. Ny programvare til selvbetjeningsautomaten. Innkjøp kr. 5000,- 
årlig vedlikehold kr. 5000,-.  

 Valg. Utgifter til valg: Trykking av stemmesedler ca 45 000, godtgjørelse til stemmestyrene, 
installasjon av programvare til skanner fra Evry, lokaleleie og overtidsbetaling. 
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10.4 KOSTRA og andre sammenligninger 
 

FOLKEHELSE  

Indikator 2020 2021 2022 Norge 2022 

Andel med i fritidsorganisasjon, i prosent 57 50  43  62  

Overvekt barn og unge, i prosent 31  34  33  22  

Husholdninger med vedvarende lavinntekt, i prosent 6,3  8,8  8,8   10,2  

 

Kommentar 

Målt mot landsgjennomsnittet ligger Sør-Odal kommune dårligere enn Norge når gjelder andel med i 

fritidsorganisasjoner og overvekt i prosent barn og unge. Lavinntektshusholdninger er Sør-Odal bedre 

enn Norge. 

 

 

Kommentar 

KOSTRA-tallene viser at Sør-Odal kommune bruker en relativt liten del av sitt driftsbudsjett på 

kulturområdet, både sett i forhold til prosentandelen av kommunens netto utgifter og driftsutgifter 

per innbygger. Driften av Kåre Tveter Galleri Lyshuset er avhengig av frivillig innsats for å kunne 

gjennomføres som i dag. Vi får til veldig mye for lite penger i kommunen på kulturfeltet. 

Biblioteket har falt både på besøk og utlån per innbygger. Forklaringen ligger i at Sør-Odal ble tidlig 

rammet av korona, og vi har hatt en nedstengning over en lengre periode enn andre kommuner. Det 

var først i august 2021 at biblioteket var tilbake til sine normale åpningstider på hverdagene. 

Tradisjonen med å ha åpent den første lørdagen i måneden var først tilbake 2. halvår 2022. Hvis vi 

sammenligner oss med nabokommuner, ser vi at vi bruker lite penger, har et bra utlån og et godt 

besøk. Allikevel tenker vi at dette kan bli mye bedre. Det blir et viktig satsingsområde å komme seg 

opp på tall fra 2019. 

Som en del av Innbyggertorget har biblioteket fått flere/andre oppgaver, og i tillegg er en 20% stilling 

for tiden plassert i Innbyggertorget.  

  

Kultur og bibliotek Sør-Odal  KOSTRA-

gruppe 01 

Inn-

landet 

Landet u 

/ Oslo  

 2019 2020 2021 2021 2021 2021 

Netto driftsutgifter til allmenn kultur per 

innbygger 
618 643 666 940 1247 1212 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter 
2,4 2,4 2,6 3,0 3,9 4,1 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 350 345 405 299 346 310 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 2,7 1,0 1,7 1,9 3,4 3,2 

Utlån per innbygger 2,6 1,6 1,9 2,2 2,6 2,4 
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11. Arbeidsform og organisering av kommunen 

11.1 Organisering og arbeidsform  
Sør-Odal kommune er organisert med et strategisk nivå bestående av kommunedirektøren og hennes 

ledergruppe, og et operativt nivå fordelt på fire tjenesteområder. Tjenesteområdene er videre 

inndelt i enheter. Alle ledere er delegert selvstendig myndighet og har ansvar for sine tjenester, 

ansatte og økonomi. De rapporterer månedlig til sin leder. Det gjennomføres medarbeider- og 

brukerundersøkelser, der resultatene brukes til å utvikle et godt arbeidsmiljø og til forbedring av 

tjenestene. 
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11.2 Politisk organisering 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11.3 Organisasjonsfakta og personaloversikt faste årsverk per 01.10.2022 
Sør-Odal kommune har en relativt høy gjennomsnittsalder på sine ansatte, selv om vi ser at den har 

sunket fra forrige år. Gjennomsnittsalderen er på 44,9 år i 2022, sammenlignet med 45,3 år i 2021.  

Tabellen under viser andelen faste årsverk fordelt på rammeområder. Vi har hatt en nedgang i 

årsverk. Det er en økning på området Helse og mestring, og en nedgang i grunnskole/kulturskolen og 

barnehagene. 

 

Enhet Årsverk pr. 

01.01.2017 

Årsverk  

01.01.2018 

Årsverk 

01.10.2019 

Årsverk 

01.10.2020 

Ny organisering Årsverk 

01.10.2021 

Årsverk 
01.10.2022 

Stab/støtte 12,5 14,7 12,95 13,6 Kommunedirektør 1 1 

Eiendomsforvaltning  

(FDV og renhold) 

28,39 27,3 26,5 26,24 Barn og unge 

administrasjon 

3 4,1 

Helse og mestring 160,5 184,65 230,57 230,07 Grunnskole/kulturskolen 110,71 100,27 

NAV kommune 8,5 7,5 4,5 8 Barnehager 52,70 50,67 

Barnehage 46,7 48,15 48,58 47,49 PPT 10,50 8,5 

Adm. oppvekst og 

kultur 

3 3 3 2 Barnevern 11,90 12,3 

Grunnskole 123,02 120,7 126,8 116,4 Helsestasjon 7,79 6,88 

Barn og helse 18,03 18,63 20,6 18,03 Helse og mestring leder 1 1 

Kultur og fritid 9,77 10,51 11,75 10,7 Rehabilitering og tildeling 15,65 16,40 

Adm. teknikk og næring 1 1 1 1 Livsmestring 100,24 107,54 

Kommunalteknikk og 

Teknisk forvaltning 

18,8 18,8 21,8 21,8 Hjemmetjenesten 52,2 54,77 

Næring og miljø 3 3 3 3 Glommatunet 

omsorgssenter 

66,92 67,91 

Brann og feiing 3,26 4,48 4,3 4,3 Fastleger 0,48 0,68 

Integreringsenheten   3 3 4 Samfunnsutvikling leder 1 1 
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     Forvaltning 46,63 45,29 

     Utvikling 8,10 9 

     Nav 11,5 11 

     Brann og redning 4,32 4,6 

     Innovasjon og 

samskaping 

1 1 

     Organisasjonsutvikling 8,6 8,6 

     Folkehelse og frivillighet, 

kommunikasjon og 

næring, bibliotek og 

kultur, Odali 

6,9 6,93 

Totalt antall faste 

årsverk 

436,47 465,42 518,35 506,63  522,14 519,44 

 

11.4 Kompetanse  
Sør-Odal kommune har en meget kompetent arbeidsstokk. Kommunen satser også mye på 

kompetanse, og mange har tatt videreutdanninger innenfor pedagogikk, lederutdanninger, 

rusbehandling, geriatri, aldrings- og utviklingshemming, kognitiv atferdsterapi, demens- og 

alderspsykiatri, skole- og barnehagejus, arkivskole, motiverende intervju, flerkulturell kompetanse, 

byggesaksskole, takstmann, musikkterapi, spesialpedagogikk for assistenter – bare for å nevne noe 

av mangfoldet. Sør-Odal kommune satser også på lærlinger. Kommunen har én lærling per 500 

innbyggere. Kommunen har også satset på fagbrev i egen regi, for å gi de som har lang erfaring 

innenfor faget en mulighet til å ta fagbrev. Sør-Odal kommune tar også imot studenter fra flere 

studieretninger 

 

10.5 Interkommunalt samarbeid  
 
NAV Odal. Fra 1. juni 2020 ble NAV Sør-Odal og NAV Nord-Odal slått sammen til NAV Odal med felles 

kontor på Skarnes. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-4 

med Sør-Odal som vertskommune. 

Husbankens ordninger. Fra 1. oktober 2020 ble det etablert administrativt vertskommunesamarbeid 

mellom Sør-Odal kommune og Nord-Odal kommune om Husbankens ordninger. Samarbeidsavtalen 

er etter kommunelovens § 20-4 med Sør-Odal som vertskommune. 

Personvernombud. Kongsvingerregionen har felles personvernombud, som arbeider for kommunene 

Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Eidskog, Nord-Odal og Åsnes. Vertskommune er Kongsvinger. 

Regional næringsutvikling. Kommunene i Kongsvingerregionen har inngått en rammeavtale om 

regional næringsutvikling med Klosser Innovasjon. Sør-Odal kommune støtter fra og med 1. januar 

2023 arbeidet med et årlig tilskudd tilsvarende kr 75 per innbygger for regional næringsutvikling. 

Tiltaket erstatter Byregionprogrammet i Kongsvingerregionen. 

Visit Kongsvingerregionen. Sør-Odal kommune gikk i 2022 inn på eiersiden i det regionale 

destinasjonsselskapet Visit Kongsvingerregionen. Tilskuddet beløper seg til ti kroner per innbygger. 
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Sør-Hedmark Næringshage (tidligere Odal Næringshage). Sør-Hedmark Næringshage tildeles 75.000 

kroner årlig i tilskudd for førstelinjetjenester og næringsutvikling i Sør-Odal kommune. 

Odal Næringsfond. Sør-Odal kommune, Nord-Odal kommune og Odal Sparebank gikk i 2021 sammen 

for å skape Odal Næringsfond for bedrifter/virksomheter i de to odalskommunene. Alle tre eierne 

har vedtatt at fondet videreføres de neste årene. Kommunedirektør foreslår at Sør-Odal kommune 

avsetter 250.000 kroner årlig i økonomiplanperioden til næringsfondet, og midlene finansieres 

gjennom bruk av disposisjonsfond – som i 2022. Dersom minst én av eierne trekker seg ut av fondet, 

vil tilskuddet bortfalle.  

Regional innkjøpsordning i Kongsvingerregionen (RIIK). Samarbeidet er organisert som en 

vertskommuneløsning, med kontor i Kongsvinger. Samarbeidet er en forpliktende regional 

innkjøpsordning der Våler, Åsnes, Grue, Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal kommuner 

deltar. Kostnadene ved innkjøpssamarbeidet fordeles på de enkelte kommuner. 5 % av kostnadene 

skal uansett betales av Kongsvinger kommune. De øvrige 95 % fordeles på de sju kommunene, der 

folketallet per 1. januar hvert år utgjør fordelingsnøkkelen. 

Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd. Sør-Odal kommune er medlem av 

Kongsvingerregionen interkommunale politiske råd, som består av kommunene i 

Kongsvingerregionen. Regionrådets sekretariat er Innlandet fylkeskommunes andel i samarbeidet om 

regionrådet, og finansieres av en kommunal medlemskontingent. 

Osloregionen. Kommunen er også medlem av Osloregionen. Medlemskontingenten er 1,50 kr per 

innbygger per år. Samarbeidsalliansens mål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og 

bærekraftig region i Europa. Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Per 

01.01.19 består alliansen av 83 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet. 

ARKO. Sør-Odal kommune er med i ARKO, som er en norsk-svensk samarbeidsregion. I 

handlingsplanen for ARKO er det lagt vekt på tre satsingsområder: Næringstilvekst, innovasjon og 

bærekraftig utvikling, infrastruktur og kultur, og språk og identitet.  

Konsek Øst. Det er inngått en selskapsavtale med Konsek Øst sammen med de øvrige kommunene i 

Kongsvingerregionen. Konsek Øst IKS har som oppgave å ivareta sekretærfunksjoner for kommunens 

kontrollutvalg i henhold til kommuneloven.  

Revisjon Øst IKS. Sør-Odal kommune har avtale med Revisjon Øst IKS om gjennomføring av 

revisjonen av kommunen.  

Odal økonomikontor. Odal økonomikontor er et interkommunalt samarbeid mellom Nord-Odal og 

Sør-Odal kommuner innenfor fagområdene økonomi, budsjett, regnskap, lønn, innfordring og 

fakturering. Kontoret ble opprettet i september 2014 og er lokalisert i Nord-Odal kommune. 

Samhandlingskoordinator A-hus. 100 % stilling for å samordne og koordinere kommunenes 

interesser og oppgaver som følge av lovpålagte avtaler med helseforetaket Akershus 

universitetssykehus (Ahus). Kostnadene fordeles på kommunene etter framforhandlet 

fordelingsnøkkel. Kongsvinger er vertskommune.  
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Folkehelsekoordinator, i regi av regionrådet. Regionalt samarbeid knyttet til frivillighet, folkehelse 

og fysisk aktivitet i Kongsvingerregionen. Stillingen er vakant og Rådmannsutvalget anbefaler at 

stillingen omdisponeres til en rådgiver/utredningsressurs for helseledernettverket i Kongsvinger-

regionen. 

Glåmdal interkommunale krisesenter. Glåmdal interkommunale krisesenter er et interkommunalt 

samarbeid mellom kommunene i Kongsvingerregionen, etter kommuneloven §28 med felles 

folkevalgt nemd. Kongsvinger er vertskommune. Krisesenteret skal sikre helhetlig hjelp til 

voldsutsatte kvinner, menn og barn. 

Hedmark IKT (nytt navn fra 1.1.2023 INDIGO IKT IKS).  Interkommunal IKT-virksomhet for 

kommunene Hamar, Stange, Løten, Grue, Kongsvinger og Nord-Odal etter kommunelovens §27 

Glåmdal interkommunal legevakt.  Sør-Odal er med i en interkommunal legevaktsordning sammen 

med Eidskog, Grue, Kongsvinger og Nord-Odal. Legevaktsordningen er lokalisert ved Ahus divisjon 

Kongsvinger sykehus. Vertskommunesamarbeid med Kongsvinger som vertskommune. 

Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV).  GIV er et IKS som gir et omfattende opplærings- 

og studietilbud til voksne. En viktig del er også opplæringstilbud for fremmedspråklige. GIV gir 

opplæring etter kapittel 4A i opplæringslova. De fleste fra Sør-Odal kommune som får undervisning 

ved GIV er flyktninger eller innvandrere.  

Kulturskolen i Odalen Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskoletjenesten for 

Odalskommunene, med Sør-Odal som vertskapskommune. Kulturskolen driver opplæring i 

forskjellige praktisk-estetiske fag for kommunenes barn og unge. Enheten samarbeider med skoler og 

barnehager i begge kommunene, og selger tjenester til begge kommunenes korps. 

GIS-samarbeidet. GIS-samarbeidet er forankret i FylkesGeodataplan for Innlandet, og er en del av 

Norgedigitalt underlagt Statens kartverk. Sør-Odal er med i GIS-samarbeidet for Sør-Hedmark, som 

består av Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog og Grue. Formålet med GIS-samarbeidet er å 

enes om oppgaver knyttet til geovekst.  

Hedmark-Kart samarbeidet. Dette samarbeidet er forankret i en felles samarbeidsavtale mellom 12 

kommuner i Innlandet. Denne Samarbeidsavtalen regulerer forhold knyttet til drift, forvaltning og 

videreutvikling av felles geografisk informasjonssystem (GIS) basert på de konkrete avtaler som er 

inngått med valgte systemleverandører. 

Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR). GIR er et interkommunalt renovasjonsselskap 

for eierkommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Selskapet har ansvaret for å 

planlegge, iverksette og videreutvikle renovasjonsordningen i de fire kommunene. GIR oversender 

fakturagrunnlag for renovasjon til kommunene som fakturer renovasjonsgebyret sammen med de 

andre kommunale avgiftene. Kommunen vedtar gebyrene. 

Jordmortjenesten i Odalen. Jordmortjenesten er en interkommunaltjeneste for Odalskommunene 

med Nord – Odal som vertskommune. Jordmortjenesten er et lavterskeltilbud som er organisert 

under helsestasjon og har ansvar for svangerskap- og barselomsorg til kvinnen og deres 

partner  gjennom svangerskap og barseltiden. 
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Samfunnsmedisinsk senter. Samfunnsmedisinsk senter etableres i 2023 for kommunene Nord- Odal, 

Kongsvinger og Sør- Odal. Kongsvinger kommune er vertskommune. Senteret skal bidra til 

kommunenes ivaretakelse av myndighetskravene innenfor flere ulike lovområder, bl.a. 

Folkehelseloven, herunder spesifisert kommunelegerollen og miljørettet helsevern, Helse- og 

omsorgstjenesteloven, Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Lov om psykisk helsevern og Plan- 

og bygningsloven. Senteret vil bemannes med to samfunnsmedisinere (kommuneleger) og en 

rådgiver innenfor miljørettet helsevern. Senteret er forventet å jobbe på tvers av kommunalområder 

i et interkommunalt og tverrfaglig fellesskap.  

Odal barneverntjeneste er en felles barneverntjeneste for kommunene Nord-Odal og Sør-Odal og er 

organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid etter § 20-1 i kommuneloven. Sør-Odal 

kommune er vertskommune. Odal barneverntjeneste inngår også i Kongsvingerregionens barne-

vernvakt, som ble etablert i 2018. Dette er et kommunalt oppgavefellesskap mellom de fire 

kommunene med ansvar for barneverntjenester; Eidskog, Sør-Odal, Åsnes og Kongsvinger.  

Odal PPT(pedagogisk-psykologisk tjeneste)  er et samarbeid mellom Nord-Odal kommune og Sør-

Odal kommune. Sør-Odal er vertskommune. Fra 01.08.2022 trakk Innlandet fylkeskommune seg ut av 

det tidligere samarbeidet. Vi jobber sammen med våre kommuner for å skape gode rammer for 

læring og utvikling for skoler og barnehager. PPT undersøker om barn/elever kan ha behov for 

særskilt tilrettelegging og gir råd og veiledning til barnehager og skoler.  
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11. Økonomiske oversikter 

11.1 Driftsbudsjett – Økonomisk oversikt drift – jfr KL §5-6 
 

 
 
 

  

Tall i hele tusen Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rammetilskudd -261 123 -250 752 -270 404 -270 404 -270 404 -270 404

Inntekts- og formuesskatt -229 245 -223 875 -232 599 -232 599 -232 599 -232 599

Eiendomsskatt -22 612 -22 637 -23 620 -23 620 -23 620 -23 620

Andre skatteinntekter -29 0 0 0 0 0

Andre overføringer og tilskudd fra staten -23 124 -12 893 -22 718 -22 718 -22 718 -22 718

Overføringer og tilskudd fra andre -131 340 -135 640 -142 510 -142 175 -141 062 -140 937

Brukerbetalinger -21 329 -22 141 -23 915 -23 915 -23 915 -23 915

Salgs- og leieinntekter -51 481 -60 933 -59 829 -59 829 -60 789 -60 789

SUM DRIFTSINNTEKTER -740 283 -728 871 -775 595 -775 260 -775 107 -774 982

Lønnsutgifter 373 725 360 596 389 380 389 474 389 474 389 474

Sosiale utgifter 78 359 77 938 85 970 86 013 86 013 86 013

Kjøp av varer og tjenester 166 456 173 994 178 808 177 248 174 798 174 298

Overføringer og tilskudd til andre 47 313 74 683 78 931 60 792 59 979 59 854

Avskrivninger 32 613 38 572 32 945 32 945 32 945 32 945

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER 698 466 725 783 766 034 746 472 743 209 742 584

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -41 817 -3 088 -9 561 -28 788 -31 898 -32 398

Renteinntekter -6 237 -5 701 -8 483 -8 883 -9 283 -9 283

Utbytter -117 -78 -84 -84 -84 -84

Renteutgifter 16 065 17 953 31 177 33 892 35 076 35 202

Avdrag på lån 35 086 35 304 34 891 36 908 37 895 38 146

NETTO FINANSUTGIFTER 44 797 47 478 57 501 61 833 63 604 63 981

Motpost avskrivninger -32 613 -38 572 -32 945 -32 945 -32 945 -32 945

NETTO DRFTSRESULTAT -29 633 5 818 14 995 100 -1 239 -1 362

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 2 563 0 1 500 1 550 1 600 1 650

Avsetninger til bundne driftsfond 13 388 1 488 12 812 12 812 12 812 12 812

Bruk av bundne driftsfond -14 557 -4 525 -4 759 -4 620 -4 619 -4 620

Avsetninger til disposisjonsfond 28 239 16 204 16 204 16 204 16 204 16 204

Bruk av disposisjonsfond 0 -18 985 -40 752 -26 046 -24 758 -24 684

Dekning av tidligere års merforbruk

SUM DISP. el. DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 29 633 -5 818 -14 995 -100 1 239 1 362

Fremført til inndekning 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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11.2 Bevilgningsoversikt drift – jfr. KL § 5-4, første ledd 
 

 

11.3 Bevilget til drift jfr. KL § 5-4, andre ledd 
 

  

  

Tall i hele tusen Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rammetilskudd -261 123 -250 752 -270 404 -270 404 -270 404 -270 404

Inntekts - og formueskatt -229 245 -223 875 -232 599 -232 599 -232 599 -232 599

Eiendomsskatt -22 612 -22 637 -23 620 -23 620 -23 620 -23 620

Andre generelle inntekter -23 153 -12 893 -22 718 -22 718 -22 718 -22 718

Sum generelle inntekter -536 133 -510 157 -549 341 -549 341 -549 341 -549 341

Sum bevilgninger, netto 461 702 468 497 506 834 487 607 484 497 483 997

Avskrivninger 32 613 38 572 32 945 32 945 32 945 32 945

Sum netto driftsutgifter 494 315 507 069 539 779 520 552 517 442 516 942

Brutto driftsresultat -41 818 -3 088 -9 562 -28 789 -31 899 -32 399

Renteinntetker -6 237 -5 701 -8 483 -8 883 -9 283 -9 283

Utbytter -117 -78 -84 -84 -84 -84

Renteutgifter 16 065 17 953 31 177 33 892 35 076 35 202

Avdrag på lån 35 086 35 304 34 891 36 908 37 895 38 146

Netto finansutgifter 44 797 47 478 57 501 61 833 63 604 63 981

Motpost avskrivninger -32 613 -38 572 -32 945 -32 945 -32 945 -32 945

Netto driftsresultat -29 634 5 818 14 994 99 -1 240 -1 363

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering 2 563 0 1 500 1 550 1 600 1 650

Avsetninger til bundne driftsfond 13 388 1 488 12 812 12 812 12 812 12 812

Bruk av bundne driftsfond -14 557 -4 524 -4 757 -4 618 -4 618 -4 618

Avsetninger til disposisjonsfond 28 239 16 204 16 204 16 204 16 204 16 204

Bruk av disposisjonsfond 0 -18 985 -40 752 -26 047 -24 758 -24 685

24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 29 633 -5 817 -14 993 -99 1 240 1 363

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan

Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finans -460 893 -460 723 -464 595 -463 407 -460 297 -459 797

Kommunedirektør 8 825 9 366 10 161 10 161 10 161 10 161

Innovasjon og samskapning 38 611 52 647 39 912 40 029 39 829 39 829

Barn og unge 162 666 159 670 172 499 172 481 172 481 172 481

Helse og mestring 170 271 170 135 173 084 173 664 171 124 171 124

Samfunnsutvikling 80 520 68 905 68 939 67 073 66 703 66 203

Tall i  hele 1000 kr.
Økonomiplan
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Netto rammer 

 

 

11.5 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser jfr KL jfr §5-7 
 

 

 

11.4 Bevilgningsoversikt investering jfr KL §5-5, første ledd 
 

 
 

 

Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finans -5 657 1 896 35 329 17 429 17 429 17 429

Kommunedirektør 9 139 9 456 10 271 10 271 10 271 10 271

Innovasjon og samskapning 41 357 53 862 40 940 41 057 40 857 40 857

Barn og unge 165 849 160 710 175 564 175 405 175 405 175 405

Helse og mestring 173 026 171 349 173 797 174 378 171 838 171 838

Samfunnsutvikling 77 989 71 223 70 933 69 067 68 697 68 197

Tall i  hele 1000 kr.
Økonomiplan

Tall i  tusen kroner 2023 2024 2025 2026

Langsiktig gjeld, investeringslån 768 199 786 675 762 395 736 671

Langsiktig gjeld, Husbanklån 118 128 115 036 110 903 107 433

Pensjonsforpliktelser* 760 000 760 000 760 000 760 000

Vedlikeholdsetterslep 22 009 25 589 29 558 33 527

Sum gjeld og andre vesentlige forpliktelser 1 668 336 1 687 300 1 662 856 1 637 631

*Pensjonsforpliktelser estimert 2022-2026

Tall i hele tusen Regnskap Budsjett Budsjett

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Investeringer i varige driftsmidler 34 353 69 235 83 891 62 300 10 100 8 300

Tilskudd til andres investeringer 1 300 0 0 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 2 484 0 1 500 1 550 1 600 1 650

Utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0

Sum investeringsutgifter 38 137 69 235 85 391 63 850 11 700 9 950

Komepensasjon for merverdiavgift -3 935 -8 770 -12 671 -10 100 -660 -300

Tilskudd fra andre -6 902 0 0 0 -15 090 0

Salg av varige driftsmidler -3 199 -3 000 0 0 0 0

Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0

Utdeling fra selskaper 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 0

Bruk av lån -27 721 -57 965 -71 220 -52 200 -9 440 -8 000

Sum investeringsinntekter -41 757 -69 735 -83 891 -62 300 -25 190 -8 300

Videreutlån 29 064 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Bruk av lån til videreutlån -29 064 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Avdrag på lån til videreutlån 5 056 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Mottatte avdrag på videreutlån -4 609 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Netto utgifter til videreutlån 447 0 0 0 0 0

Overføring fra drift -2 563 0 -1 500 -1 550 -1 600 -1 650

Avsetninger til bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond -447 0 0 0 0 0

Avsetninger til ubundet investeringsfond 0 500 0 0 15 090 0

Bruk av ubundet investeringsfond -3 119 0 0 0 0 0

Dekning av tidligere års udekket beløp 9 302 0 0 0 0 0

Sum overføringer fra drift og netto avsetninger 3 172 500 -1 500 -1 550 13 490 -1 650

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0 0

Økonomiplan
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11.6 Bevilget til investeringer 2023-2026 - detaljoversikt 
 

 
  

Detaljoversikt Investeringsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett

 (tall i hele 1000 kr) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Til investeringer i anleggsmidler 32 137 69 735 83 891 62 300 10 100 8 300

Fordelt slik:

Tilskudd til fellesrådet 1 300 0 0 0 0 0

Fellesrådet - utbedring av kuppel Strøm kirke 1 300

Innovasjon og Samskaping 3 440 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Investeringstilskudd HIKT 171 1 000 1 000 1 000 1 000

Digitalisering 956 2 000 1 500 1 500 1 500 1 500

DIGITALSIERING EIENDOMSARKIV 1 204

ACOS EIENDOM (2020) 10

Lyshuset/kulturtunet oppgradering låvebru mm (2019) 341

Lyshuset/kulturtunet oppgradering stabbur mm (2020) 260

Lyshuset/kulturtunet - Opparbeidelse uteområde (2021) 497

Helse og mestring 0 300 1 131 0 0 0

El. sykler, 4 stk. 131

Inventar Glommatunet 600

Sykesenger Glommatunet (15 stk) 400

Hev/senk arbeidsbord med kjøling 200

Møbler Glommatunet omsorgssenter 100

Møbler HDO (2022)

Samfunnsutvikling 27 397 67 435 80 260 59 800 7 600 5 800

Gulvvaskemaskin Glommatunet 125

Heis, personal og vareheis, Glommatunet 1 600

Kompressor (Brannvesen) 200

Søppelsjakt på Glommatunet Avd F 250

Femkløveret boliger for unge utviklingshemmede 8 000 20 000 1 800

Barnehage økt kapasitet 10 000 15 000

Næringsutvikling 291 3 000 1 200 1 200 1 200 1 200

Nye Furubo - for utviklingshemmede 1 117 31 785 31 785

Områdeutvikling 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Tiltak sentrumsutvikling 222 7 000 7 000 6 000

Gatelys - utskifting av armatur 1 686 1 000 2 500 2 500

Ny tankbil brannvesenet 5 500

Investering etter Saneringsplan 869 5 000 5 000

Solbakken, ledningsnett, trykk øker vann og pumpestasjoner avløp 11 10 000 4 000

Sanering Skarnes sentrum 3 1 000 4 000

Vann og avløp gravet i egenregi (selvkost) 2 000 2 600 2 600 2 600 2 600

Sanering Sykehusvegen og Lehmannsveg (2018) 3 014 900

Renovering BUAS (2019) 3 212

Gjerde, støyskjerming og skjerming for innsyn avd G SOAS (2019) 204

Gjerde, støyskjerming og skjerming for innsyn avd G SOAS (2019) 204

Biblioteket - RFID brikking OG utvidet åpningstid (2020) 458

Ny panel, Idrettshall (2020) 57

Innbyggertorg (KS-16/21) 189

Oppussing garderober idrettshall (2020/2021) 958

Klima og miljøinvesteringer 333

Omsorgsboliger til mennesker med psykiske helseutfordringer, 8 boliger 57

Rullepark (2021) 4 224

Kjøp Dølisjøvegen 56 (2021) 2 620

Sanering Solbakken 504

Sanering Skarnes sentrum ifm med gågate og stasjonspark 3

Kampenvegen, samarbeidsprsj med fylket 3 000

Utvidet kapasitet Granli Vannverk, inkl Sør-Odal kommune

Opprustning kommunale bygg 1 500

Glommasvingen skole -926

Nyasfaltering (2016) 1 001 1 000

Kjøp/salg grunn -3 108

Tilkobling nye vannabonnementer (2015) 210 250

Utskifting og omlegging vann- og avløpsledninger (2015) 3 777 3 000

Gateyls - uskifting av armatur (2015) 1 686

Økonomiplan
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Beskrivelser av investeringer 2023-2026: 

Samfunnsutvikling 

 Gulvvaskemaskin Glommatunet. Gulvvaskemaskin Glommatunet. Vurderer hvilken modell. Pris 
125 000 + mva. Nåværende gulvvaskemaskin er gammel og synger på sitt siste vers.  

 Heis, personal og vareheis, Glommatunet. Etter kontroll av heisene på Glommatunet ført av 
Norsk heiskontroll, er det avslørt store mangler på personal/vareheisen. Søker midler for nye 
heiser da kostnader på reparasjoner vil bli så høye at dette ikke vil lønne seg på sikt. Usikkert 
hvor lenge det vil holde. I dag har vi måttet stenge denne midlertidig.  

 Søppelsjakt på Glommatunet Avd F. Det benyttes mye tid med håndtering av avfall, ny sjakt vil 
medføre effektivisering av oppgaven.  

 Kompressor (Brannvesen) 

 Femkløveret boliger for unge utviklingshemmede. Under prosjektering. 5 boenheter, 
personalbase, fellesareal. Skal selges til beboere når det er ferdig. Kostnaden blir 
personalkostnader og event. renteutgifter. Se egen politisk sak.  

 Barnehage økt kapasitet 

 Nye Furubo - avsetning av tilskudd. Avsetning av tilskudd til ubundet investeringsfond. Herunder 
gjelder kun tilskudd fra Husbanken på nye Furubo. 

 Nye Furubo - for utviklingshemmede. Boliger til utviklingshemmede som har fått fall i 
funksjonsnivået. Bygges i nærheten av Furubo for utnyttelse av felles personell. Gode fellesrom, 
felles inngang. Personalbase for alle som betjener brukere i Furubo-avdelingen.  

 Områdeutvikling for Korsmo. Sør-Odal kommune planlegger en vesentlig oppgradering og 
fornying av kommunen eiendommer i området Korsmo. Gjennom mulighetsstudier og 
planprosess vil det avgjøres hvordan området skal utvikles. Kommunen har en rekke store 
eiendommer i området som Glommatunet omsorgssenter, Glommasvinen skole, tilrettelagte 
boliger for en ulike brukergrupper, samt HDO boliger. Det vil også legges til rette for en 
boligutvikling i området. Planområdet er stort og planprosessen vil være med på å avgjøre 
hvordan området skal utvikles for fremtiden. Mulighetsstudiet som avsluttes i desember 2022 vil 
gi innspill til hvordan vi kan utvikle et attraktivt område for fremtiden. Da for ulike boliger og 
boligstrukturer, friluftsområder, trafikk avvikling, grønne-arealer, skole og samlingsplasser for 
øvrige innbyggere i på Skarnes og Sør-Odal. Dette område vil gjennomgå en store forandringer, 
og bli et «løft» for hele Korsmo. Befolkningssammensetningen i kommunen er i endring. Med en 
økende andel eldre innbyggere, flere tilflyttere og et mer flerkulturelt samfunn følger nye 
forutsetninger, ønsker og behov. Mange av utfordringene vi står overfor er komplekse, og 
løsningene finnes ikke i én sektor alene. Et bærekraftig lokalsamfunn skapes i samarbeid mellom 
innbyggere, næringsliv, offentlige aktører og sivilsamfunnet. Vi trenger et større mangfold av 
boformer og bomiljøer, og det er nødvendig å tenke nytt og bærekraftig i boligpolitikken. Vi 
håper området kan utvikles i tråd med disse føringene.  

 Næringsutvikling. Midlene vil ligge til utviklingsenheten i kommunalområde samfunnsutvikling. 
Midlene skal primært benyttes til utvikling av kommunens næringsområder, men noe av midlene 
er forventet benyttet til utredningsarbeid knyttet til alternativ energi (kommunestyresak 
076/22). 

 Tiltak sentrumsutvikling. Kommunens andel/bidrag i forbindelse med gjennomføring av 
Sentrumspassasjen med tilhørende områder. Stasjonspark, bussterminal, m.m. 

 Gatelys - utskifting av armatur. Tiltaket er tråd tiltaksplans for å redusere strømforbruket i Sør-
Odal kommune. Ved overgang til LED lamper vil man enklere regulere forbruket med justering av 
når og hvor mye lys man benytter. Det er betydelige besparelser ved å få anleggene over på LED-
lamper. 
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 Ny tankbil brannvesenet. Det er stort behov for å skifte ut tankbilen, den er fra 1986 og det er 
vanskelig å få deler til den. Så hvis den får et større havari, så står vi uten tankbil. Dette er 
kommunen pålagt, da vi ikke har slukkevann i hele kommunen. 

 Investering etter Saneringsplan(selvkost). Utskifting og omlegging av vann- og avløpsledninger. 
Tidligere prosjektnavn: Saneringsplan Disenå m.m. 

 Solbakken, ledningsnett, trykk øker vann og pumpestasjoner avløp (selvkost). Solbakken, 
ledningsnett, trykk øker vann og pumpestasjoner avløp: 10 000 0000 kr. Tidligere 
Ellingsrudtoppen. 

 Vann og avløp gravet i egenregi (selvkost). Dette er enklere utskiftinger av vannledninger som vi 
utfører med eget mannskap, utstyr i den grad vi har (hjullaster og traktor) og innleie av maskiner 
mannskap etter rammeavtale på timer. Dette har vi gjort i en god del år, og vi mener vi har 
dokumentasjon på at dette er en økonomisk lønnsom og rasjonell måte og utføre enklere 
omlegginger på. Enkeltere omlegginger er for det meste i spredt bebyggelse og på 
hovedledninger på dyrket mark/utmark. 

 
 

Helse og mestring 

 El. sykler, 4 stk. Det er erfart at det fungerer godt å bruke elsykler i jobb, der det er kortere 
avstand/ nærmiljøet og en ikke trenger ha med seg utstyr. Kan i tillegg kompensere noe for 
manglende leasingbiler. Per i dag har vi 3 stk el sykler/ i bruk hver dag vår- sommer-høst, vi 
erfarer at en el sykler per base i Livsmestring er for lite og ønsker å kjøpe inn 4 stk el sykler til 
fordelt på enheten. 

 Inventar Glommatunet. Behov for å skifte ut møbler i fellesareal og på korttidsavdelingen på 
Glommatunet. Sittegrupper, småbord, lenestoler. Stoler HDO haster veldig. De detter fra 
hverandre og kan skade beboere. Innhentet anbud fra tre tilbydere- tas opp i forbindelse med 
første kvartalsrapportering. 

 Sykesenger Glommatunet (15 stk) 
 

Innovasjon og Samskaping 

 Investeringstilskudd HIKT. Investeringstilskudd HIKT - 1 million av driftsutgiftene i HIKT-
samarbeidet (Indigo)har blitt flyttet fra drift til investering.  

 Digitalisering. Framover forventer vi investeringer i programmer/utstyr som en del av 
kommunens digitalisering. Digitaliseringstakten økes, og endringer kommer fort. Det er ikke 
mulig å spesifisere hvilke programmer eller utstyr vi må kjøpe lenge i forkant av innkjøpene. 
Derfor anbefales det en pott. 
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11.7 Nye driftstiltak 2023-2026 
 

  

Økonomiske drifttiltak                   (tall i hele 1000 kr) 2023 2024 2025 2026

TOTALT -18 506 -22 928 -23 830 -24 206

Innovasjon og Samskaping -679 -562 -762 -762

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger - støtte til Science Park 100 200 0 0

Kutt av lærlingstilling -122 -160 -160 -160

Kutt i variable tillegg lærlinger -100 -100 -100 -100

Grendeutvikling-/samfunnsmidler økning 300 300 300 300

Reduksjon IKT (HIKT) utgifter -900 -900 -900 -900

Kutt i kostnader på finansiell leasing av driftsmidler -150 0 0 0

Operasjonell leie/leasing -150 0 0 0

Kutt Serviceavtaler og reparasjoner -250 0 0 0

Økning i aktivitetskassen 30 0 0 0

Folkehelsekonferanse 10 0 0 0

Sommerskole 12 0 0 0

Åpen hall 10 0 0 0

Kirken, lønns- og prisvekst 176 176 176 176

Premie AFP -77 -77 -77 -77

Ny spillpc og ny spillkonsoll 30 0 0 0

Valg 403 0 0 0

Barn og Unge 11 914 11 896 11 896 11 896

Midlertidig barnehage, Tronbøl avd. Ullern, KS 27/22 3 575 3 575 3 575 3 575

Barnekoordinator, Odal PPT 836 836 836 836

Glommasvingen skole, økt permisjons - og vikarutgifter 3 840 3 840 3 840 3 840

Leirskole 330 330 330 330

Merkostnader SFO, redusert inntekt. 750 750 750 750

Mindre refusjon fra andre kommuner (gjesteelever) 1 369 1 369 1 369 1 369

Skolebibliotekar -677 -677 -677 -677

Videreføring merkantil og miljøarbeider stilling 1 236 1 236 1 236 1 236

Øke 2 stillinger pedagoger, herunder særskilt norsk 1 555 1 330 1 330 1 330

Økt egenbetaling SFO 2023 -600 -600 -600 -600

Helsestasjon - bruke av fondsmidler for å fullfinansiere 

prosjektstilling Ung arena
-140 0 0 0

Helsestasjon reduksjon kommunepsykolog 1 mnd -66 0 0 0

Helsestasjon reduksjon merkantil 15% stilling -93 -93 -93 -93
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Økonomiske drifttiltak                   (tall i hele 1000 kr) 2023 2024 2025 2026

TOTALT -18 506 -22 928 -23 830 -24 206

Helse og Mestring 5 790 6 370 3 830 3 830

Digitalt tilsyn 200 400 400 400

Mindre utbetaling pasientskadeerstatningsfond -175 -175 -175 -175

Merinntekt brukerbetaling -140 -140 -140 -140

Merinntekt fastlønnstilskudd -8 -8 -8 -8

Gjesteinnbyggeroppgjør fastlegeordning 100 100 100 100

Spare 3 mnd. drift systemkoordinator -75 0 0 0

Person løftestol/heis bruk ved fall (ASK/senior) 40 0 0 0

Bolig og avlastning 1 471 1 983 1 983 1 983

Person løftestol til bruk ved fall (Rus og psykiatri) 0 40 0 0

Tjenestebehov bruker uten tilskudd 1 428 1 428 1 428 1 428

Ny ressurskrevende bruker - psykisk helse 450 450 450 450

KUTT, avsluttet prosjekt 7124 -588 -588 -588 -588

PC 207 0 0 0

Økt driftstilskudd 128 128 128 128

Reduksjon omsorgslønn -774 -774 -774 -774

Post, bank, telefon -50 -50 -50 -50

Redusere avgifter,gebyrer,lisenser -100 -100 -100 -100

Videreføre leasingbiler (18 biler) 705 705 705 705

Prosjekt 7147 BPA, nr 3 - økt behov 147 147 147 147

BPA: prosjekt 7101.  Privat BPA ordning, økte lønnsutgifter 150 150 150 150

Merinntekt brukerbetaling -20 -20 -20 -20

Ny BPA bruker - kjøp av tjeneste/ privat leverandør 2 500 2 500 0 0

Merinntekt brukerbetaling -200 -200 -200 -200

Økt brukerbetaling mat dagsenter -40 -40 -40 -40

Merinntekt langtidsplass institusjon -378 -378 -378 -378

Avansert klinisk allmennsykepleier 812 812 812 812

Samfunnsutvikling 3 287 1 330 1 830 1 330

Leasingbiler, drift og vedlikehold 300 500 500 500

Leie av brakke kontor og lagercontainer for Helse og mestring 355 180 180 180

Vedlikehold og fasadeutbedring Korsmo barnehage. 931 0 0 0

Sør-Odal sin andel av NAV sin husleie 400 400 400 400

Re-asfaltering av kommunale veger 500 0 500 0

Beredskap snøbrøyting   70 70 70 70

trafikksikkerhetstiltak Tronbøl 200 0 0 0

Utarbeidelse av lokal jordvernstrategi i 2023 200 0 0 0

Verneutstyr og røykventilering vifte brannvern 150 0 0 0

Geomatikk årlig abonnementsutgift 180 180 180 180

Finans -38 818 -41 962 -40 624 -40 500

Egenkapitalinnskudd KLP  - overføring til investering 1 500 1 550 1 600 1 650

Bredbånd Finnholt 1 000

Bredbånd 2021 – utsatt 10 400

Bredbåndsutbygging 2022-2023 6 500

Bruk av disp. fond - Dekning av bredbånd Finnholt -1 000

Bruk av disp. fond - Dekning av bredbånd 2021 – utsatt -10 400

Bruk av disp. fond - Dekning av bredbånd 2022-2023 -6 500

Bruk av disp. fond - Grendeutvikling/Samfunnsutvikling -300 -300 -300 -300

Bruk av disp. fond - Dekning av Særskilt norskopplæring -1 555 -1 330 -1 330 -1 330

Bruk av disp. fond Saldering av budsjett -20 915 -24 334 -23 046 -22 972

Statsbudsjett 06.10.2022 -17 548 -17 548 -17 548 -17 548
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11.9 Ikke foreslåtte driftstiltak 

 

Økonomiske drifttiltak                   (tall i hele 1000 kr) 2023 2024 2025 2026

TOTALT 38 911 7 594 7 046 7 150

Innovasjon og Samskaping 1 471 1 288 490 524

Sommerjobb for unge 312 312 312 312

HIKT 500 500 500 500

Formell sermoni fagbrev utdeling 50 50 50 50

Reduksjon annonsering og reklame -20 -20 -20 -20

Reduksjon tilskudd Klosser Innovasjon -200 -200 -200 -200

Tilskudd Klosser Innovasjon opphører -600 -600 -600 -600

Tilskudd Odal Næringsfond opphører -250 -250 -250 -250

Tilskudd Odal Næringshage opphører -75 -75 -75 -75

Tilskudd Visit Kongsvingerregionen opphører -80 -80 -80 -80

Frie midler til Frivilligrådet 30 30 30 0

Økte strømkostnader 830 830 0 0

Diakon 450 450 450 450

Midler til 17. mai 30 30 30 30

Møtegodtgjørelse i menighetsrådene 159 159 159 159

Vedlikeholdsplan for kirkene og gravplassene 210 0 0 0

Oppdatering utlånsautomaten 10 5 5 5

Arrangementer 30 30 30 30

Vask av Lyshuset 9 9 9 9

Økning honorar Konsek Øst 5 5 5 5

Økning honorar Revisjon ØST IKS 70 102 134 198

Barn og Unge 230 230 230 230

Økt legeressurs 20% helsestasjonen 230 230 230 230

Helse og Mestring 5 400 5 350 5 600 5 670

Kvalitetsrådgiver helse og mestring, 1,0 stilling 812 812 812 812

Leasingbiler 800 800 800 800

Økt innslagspunkt for toppfinansiering ressurskrevende brukere 20231 820 1 820 1 820 1 820

Rådgivende enhet for narkotika saker 137 137 137 137

Leasing bil rehabilitering og tildeling 230 230 230 300

Lokalt hjelpemiddellager - 0,6 stilling 375 375 625 625

Sykepleier vurderingsteam, 0,2 stilling 150 150 150 150

Vaskeritjenester 100 100 100 100

Trygghetsalarmer 50 0 0 0

Kjøp av tjenester fra vikarbyrå 225 225 225 225

Holde dagsenter for demente åpent om sommeren 150 150 150 150

Leasingbiler til hjemmehjelp 550 550 550 550

Samfunnsutvikling 31 810 726 726 726

Oppgraving av gamle oljetanker på kommunal grunn 1 000 0 0 0

Bio energi 2 000 0 0 0

Energi, økte Energikostnader 25 400 0 0 0

Fasade rehabilitering ungdommens hus. v1 1 200 0 0 0

Vedlikehold Disenå barnehage 2023 384 0 0 0

Kommuneplan/reguleringsplan 1 000 0 0 0

Geovekst 40 100 100 100

Øke bemanning med 1 stilling 426 426 426 426

Økte kostnader (prisvekst) drift kommunalteknikk 200 200 200 200

Hogst og gjennomhogging på kommunens friluftsarealer i boligområder. 2022160 0 0 0
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Beskrivelse ikke foreslåtte driftstiltak 

Innovasjon og samskaping - Beskrivelse ikke foreslåtte driftstiltak  

Sommerjobb for unge. Det er politisk bestemt at vi skal ha sommerjobb for unge.  

 

HIKT (INDIGO). Økning i sentrale kostnader, + Microsoftlisenser. Det kommer også en økning i M365 

av ukjent størrelse. 

 

Formell sermoni fagbrev utdeling. I partssammensatt utvalg 24.mai kom det innspill fra politikerne 

på å ha en formell seremoni med fagbrev utdeling for våre lærlinger som består fagprøven.  Det 

ønskes å sette av midler til en årlig fagbrev utdeling i Sør-Odal.  

 

Reduksjon annonsering og reklame. Midler til annonsering og reklame i budsjettområde 

kommunikasjon og næring fjernes i sin helhet. Midler til valgannonsering finansieres i egen post. 
 

Reduksjon tilskudd Klosser Innovasjon. Tilskudd til regional næringsutvikling reduseres til nivå fra 

2021, 50 kroner per innbygger. Kommunedirektør foreslo i budsjettet for 2022 å videreføre 

tilskuddsnivået på samme nivå som tidligere, men kommunestyret vedtok en økning til 75 kroner per 

innbygger årlig (som har vært tilskuddsnivået Sør-Odal kommune har ligget på i 2022). Det avsettes 

investeringsmidler til næringsutvikling, og det utelukkes ikke at det kan bli behov for å finansiere 

eksterne bidragsytere til eksempelvis prosjektarbeid.  

 

Tilskudd Klosser Innovasjon opphører. Tiltaket medfører å avslutte det regionale 

næringssamarbeidet gjennom Byregionprogrammet/Klosser Innovasjon. Alle kommunene i 

Kongsvingerregionen deltar i dag i samarbeidet. Tiltaket anbefales ikke.  

 

Tilskudd Odal Næringsfond opphører. Sør-Odal kommune trekker seg ut av Odal Næringsfond. 

Tiltaket medfører at det ikke vil finnes et næringsfond for Sør-Odal. Tiltaket anbefales ikke. Tiltaket 

finansieres i dag gjennom bruk av disposisjonsfond.  

 

Tilskudd Odal Næringshage opphører. Tiltaket avslutter samarbeid og førstelinjetjeneste med Odal 

Næringshage. Tiltaket anbefales ikke, og vil medføre at Sør-Odal kommune har behov for ytterligere 

interne ressurser til næringsutvikling.  

 

Tilskudd Visit Kongsvingerregionen opphører. Tiltaket medfører at Sør-Odal kommune trekker seg 

ut av Visit Kongsvingerregionen, under et halvt år etter at eierskapet i organisasjonen kom på plass. 

Tiltaket anbefales ikke.  

 

Frie midler til Frivilligrådet. Frivilligrådet er et rådgivende organ, og et råd som blant annet har 

arrangert gjestebud for nye og gamle innbyggere som en synliggjøring av frivilligheten i kommunen. 

De hadde frem til 2019 en bevilgning på kr 50.000. Dette ble kuttet i budsjettprosessen for 2020, 

men det var da sagt at tilskuddet skulle legges inn igjen i år hvor frivilligrådet hadde behov og 

konkrete planer. Det har de i 2023. Foreslår en mindre sum, men ønsker å møte dem noe. 
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Økning i aktivitetskassen. Behov for større budsjettpost på aktivitetskassen. Mange familier i Sør-

Odal med utfordrende økonomi. Aktivitetskassen bidrar til like muligheter for fritidsaktiviteter for 

barn og unge.  

Økte strømkostnader. Regjeringen har presisert at strømkostnader til kirke skal dekkes over 

kommunens tilskudd.  Økningen i merforbruket er på kr 830 000. 

 

Diakon. Dette er en stilling som vi kan få mye igjen for pengene. En diakon jobber med mennesker 

fra vugge til grav. De arbeider for menneskers beste i lokalmiljøet, ofte i samarbeid med offentlige og 

frivillige instanser. En diakon kan ha en spesiell profil, for eksempel ungdomsdiakoni, sorg og kriser, 

institusjonsarbeid, barn og familie. Diakonen kan bruke samskaping som metode og stiller spørsmål 

som hvor er utfordringene og hvor finnes ressursene. Kirken har en bred kontaktflate ut i 

lokalsamfunnet som bør benyttes. Det finnes mange gode eksempler på konstruktive samarbeid 

mellom kirke og kommune. Diakoner kan være spydspisser i samskapingprosesser, da de ofte har god 

kontakt og god oversikt over lokalsamfunnets utfordringer. De årene det går an å søke midler i kirken 

til diakonalt arbeid, gjøres dette for å betale for diakonen. På denne måten blir det et spleiselag 

mellom kommunen og kirken. Diakonen deles også mellom Sør- og Nord - Odal, og Sør-Odals bidra vil 

være kr 450 000. 

 

Midler til 17. mai. Kommunens økonomiske bidrag til gjennomføring av 17. mai må økes. Det er blitt 

et stort arrangement etter sammenslåing av skolene, og det er behov for større økonomisk bistand 

(scene, lydmann, leie av telt og annet til arrangementet på Glommasvingen). 

 

Møtegodtgjørelse i menighetsrådene. Medlemmer i menighetsrådene mottar ikke møtegodtgjørelse 

slik som medlemmer i fellesrådet. Som folkevalgt på lik linje med kommunene bør dette innføres. 

Tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådet er en løsning som har vært utredet. 10 møter i året koster 

kr 260 000 og Sør-Odal sin andel er kr 159 000. 

 

Vedlikeholdsplan for kirkene og gravplassene. Bruke ekstern ekspertise til utarbeiding av en total 

plan som brukes videre inn i kommunens økonomiplan. Dette er anslått til kr 70 000 per 

kirke/gravplass og kr 40 000 på Trøftskogen -tilsammen kr 390 000. Sør-Odals andel kr 210 000. 

Planen omhandler også enøk i kirkene/kirkebygg. Dette haster og bør prioriteres. Tiltak trekkes ut av 

fellesrådets økonomiplan og legges inn i kommunens langtidsbudsjett med mål om ferdigstilling 

innenfor en treårs periode.  

 

Oppdatering utlånsautomaten. Ny programvare til selvbetjeningsautomaten. Innkjøp kr. 5000,- årlig 

vedlikehold kr. 5000,- 

 

Arrangementer. Mulighet til å ha noen flere arrangementer f.eks. forfatterkvelder. Vi får ikke like 

mye fra fylkeskommunen til den kulturelle spaserstokken og hvis vi skal holde opp antall 

arrangementer (både på biblioteket og Glommatunet) som vi har hatt tidligere år, så treng det flere 

midler til det også. 

 

Vask av Lyshuset. Lyshuset må vaskes for å holde tilfredsstillende hygieneforhold i sesongen. Dette 

er et godt tiltak for jobb til ungdom. 
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Økning honorar Konsek Øst. Prisøkning honorar eierkommuner i Konesk Øs 

 

Økning honorar Revisjon ØST IKS. Prisøkning honorar eierkommuner i Revisjon Øst IKS. 

Barn og unge - Beskrivelse ikke foreslåtte driftstiltak  

Økt legeressurs 20% helsestasjonen. Nye nasjonale faglige retningslinjer stiller krav om at det skal 

være skolelege tilgjengelig ute i skolene, førskoleundersøkelsen skal gjennomføres på skolen med 

lege og legen skal være en del av det tverrfaglige arbeidet. Helsestasjon for ungdom skal også ha 

tilbud om lege tilgjengelig. Helsestasjon for ungdom er tillagt flere medisinske oppgaver som utføres 

av lege. Det er i dag ingen legeressurs tilknyttet helsestasjon for ungdom. Helsestasjon har per nå 2,5 

% skolelege ressurs. Dette tilfredsstiller ikke kravet for oppgaver som skal utføres i tjenesten og det 

er et avvik i forhold til tilbud og gjennomføring av legekonsultasjoner i skolehelsetjenesten og  

helsestasjon for ungdom som følge av for liten ressurs. 

 

Helse og mestring - Beskrivelse ikke foreslåtte driftstiltak  

Kvalitetsrådgiver helse og mestring, 1,0 stilling. Midler til ny kvalitetsrådgiver var innsparingstiltak 

for 2022, da personen som innehadde stillingen gikk av med pensjon. Stillingen er ikke vedtatt å 

kuttes permanent. Denne stillingen er en viktig støttefunksjon for ledere i helse og mestring og for å 

bedre tjenestene og pasientoppfølgingen i alle tjenestene i helse og mestring.  Konsekvenser er at 

intern kontrollen i helse og mestring blir dårligere og det blir vanskeligere å følge opp lovkrav som 

handler om kvalitet på systemnivå i helse og omsorgstjenestene. Kvalitetsrådgiveren arbeid 

innebærer å bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom å utvikle pasientens helsetjeneste, forbedre 

systemer, ledelse og kultur i tjenestene og redusere uberettiget variasjon. Kvalitetsforbedring er en 

prosess som handler om å identifisere og håndtere svikt og forbedringsområder i helse- og 

omsorgstjenesten. Det handler om å iverksette ny praksis, men også om å teste ut innovative og 

nytenkende ideer som bidrar til å utvikle trygge tjenester. Ved å holde stillingen vakant vil det 

redusere muligheten til å ivareta interkontroll og det blir vanskeligere for helse og mestring og sørge 

for at vi ivaretar kravene fra myndighetene, internkontroll og forbedring av tjenestetilbudene som 

nevnt over. 

 

Leasingbiler. Behov for 7 nye biler enhet livsmestring. Rus-psyk helsetjeneste og 

miljøarbeidertjenesten.  Brukerne bor i eget hjem, dvs ambulant tjeneste. Kjøring til og fra 

samarbeidsmøter i spesialisthelsetjenesten, tur-retur ved oppbemanning i sykehus jf avtale da det er 

nødvendig. Personalet ønsker ikke bruke private biler i tjenesten da kostnadene er blitt for store ift 

vedlikehold og drivstoff samt ofte renhold pga det ofte skjer bruker - uhell. Det er ikke ofte 

hensiktsmessig for disse brukergruppene (adferd) å bruke pasientreise da det ofte er lang ventetid og 

samkjøringer. I tillegg må innkjøp av mat hentes av personal da butikk ikke lenger kjøre ut matvarer). 

Dersom de ikke får kjøre leasingbil, kan ansatte jf SGS 1001 - reiseregulativet (kr 13.300,- pr år). 

 

Økt innslagspunkt for toppfinansiering ressurskrevende brukere 2023. Ressurskrevende tjenester vil 

øke innslagspunktet med 56 000 kr per bruker av tjenesten. Ressurskrevende tjenester vil øke 

innslagspunktet med 56 000 kr per bruker av tjenesten. Dette medfører merutgifter for Sør-Odal 

kommune med på 1,82 mill. kr. når man også beregner endring i rammetilskudd, kr. 21 000/PU-

bruker. 
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Rådgivende enhet for narkotika saker. Ny pålagt oppgave fra 1.7.2022. Stortinget vedtok 7.juni-2021 

ny §3-9b i lov om Kom helse-og omsorgstjeneser Lovpålegget innebærer bla etablering av rådgivende 

enhet for russaker i kommunene. For Sør-Odal kommune vil det være ca 20 % stilling. I tillegg vil det 

også komme utgifter til prøveutstyr, kostnadene ift dette er ikke kjent ennå. 

 

Leasing bil rehabilitering og tildeling Må ha to leasing biler i rehabilitering og tildeling grunnet økt 

press på tjenestene ergo/rehabteam/fysio/vurderingsteam - oppfølging i hjemmet. Stor misnøye 

med å bruke egen bil. De ansatte trenger arbeidsbil til å utføre tjenestene. Konsekvens av å ikke lease 

biler er å kompensere den ansatte for bruk av egen bil. I henhold til regulativet er det 14300,- i 

utgifter for kompensasjon, 10 ansatte som fører til en samlet kostnad på 143 000,-. Kjøregodtgjørelse 

etter statens regulativ kommer i tillegg. Tjenesten har endret seg mye etter dreining hjemme best. til 

mer oppfølging i hjemmet. Tidlig utskriving fra sykehus/spesialisthelsetjenesten og omdreining i 

helse og mestring i retning at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig har ført til økt press på 

oppfølging av ergo/rehabteam/fysio/vurderingsteam helsetjenester og behandling i hjemmet. 

Lokalt hjelpemiddellager - 0,6 stilling 0.6 stilling servicevaktmester. Økt behov for hjelpemidler i 

hjemmet grunnet tidlig utskrivningsklare pasienter og mer oppgaver fra fylket som er lagt til 

kommunen fører til at det er behov for mer personell på lokalt hjelpemiddellager. Dreining helse og 

mestring med færre sykehjemsplasser, satsningsområde at flere skal bo hjemmet. Dette øker 

behovet for hjelpemidler og tilpasninger i hjemmet. 

Sykepleier vurderingsteam. 0,2 stilling. Sykepleier 20% stilling ble kuttet i budsjett 2022 grunnet 

vakanse, ikke med bakgrunn i faglige vurderingen. Dette ble vedtatt kutt for 2022, ikke som et 

permanent kutt.  - 25% stilling sykepleier i vurderingsteam vakant, -0,17 MNOK. Konsekvenser er at 

rehabilitering i kommunen blir redusert med nødvendig sykepleie kompetanse. Midlertidig løsning er 

å sette inn sykepleier og systemkoordinator på rehabilitering i stillingen, dette medfører redusert 

kapasitet til oppfølging av kompleks og spesifikk rehabilitering og koordinerende enhet. Vurderings 

team og rehabiliterings team reduserer antall vedtak for helse og omsorgstjenester og utsetter 

behov for sykehjemsplasser gjennom rehabiliterende og forebyggende tilnærming. Sykepleier i 

teamet bidrar sterkt til å observerer, behandler og rehabiliterer pasienter som er utskrivningsklare 

fra sykehus for å selvstendig gjøre og bedre funksjon til at de kan bo lengst mulig hjemme. 

Vaskeritjenester. I henhold til regnskap de siste årene, har utgiften vært mye høyere enn budsjett 

Trygghetsalarmer. Avtalen er gått ut men prolongeres i påvente av ny anbudskonkurranse ( ny 

kjerneløsning). Leverandør krever 25% prisøkning fra 01.01.2023. Ca 10 000 pr mnd i 4-6 mnd 

Kjøp av tjenester fra vikarbyrå. De siste par år har hjemmesykepleien måttet inngå avtale med 

vikarbyrå, da man ikke har fått tilstrekkelige vikarer på annen måte. Reduserer samtidig på utgifter til 

lønn ferievikarer. 

Holde dagsenter for demente åpent om sommeren. Det har kommet klager fra pårørende om at 

dagsenter for demente stenger 3 uker om sommeren. Dette gjelder brukere som har stort behov for 

tjenester, og pårørende blir svært belastet. Flere søker om avlastning på sykehjem for perioden, men 

de plassene har vi ikke. For å holde oppe gjennom sommeren trenger tjenesten midler til vikarer og 

transport, til sammen 150 000 kr. 
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Leasingbiler til hjemmehjelp. Våre hjemmehjelpere er svært misfornøyd med at de må kjøre private 

biler i tjenesten. De kjører ofte lange avstander i løpet av dagen. Behov for 6 biler. Total mer kostnad 

for leasing, vedlikeholdsavtale og drivstoff/El vil være ca 550 000. Alternativ er å inngå kompensasjon 

med den enkelte medarbeider ( kr 14 300 pr år samt dokumentert tilleggspremie forsikring). Viser til 

SGA 1001-reiseregulativ.  

 

Samfunnsutvikling - Beskrivelse ikke foreslåtte driftstiltak  

Oppgraving av gamle oljetanker på kommunal grunn. Bør sette av kr 1 mill. for å fjerne gamle 

oljetanker knyttet til kommunale bygg. Disse er ulovlige nå. 

 

Bio energi. Kostnader på Bioenergi vil følge prisutvikling strøm. Anslag forbruk vil bli en dobling av 

2022 budsjett. 2 mill. kr ekstra kostnader. 

 

Energi, økte Energikostnader. Det er stor usikkerhet med hensyn til strømutgifter ved budsjett 2023. 

Dette også i i økonomiplanperioden.  Budsjett estimat på strømleveranse fra strømleverandør 

Fjordkraft viser at kommunen vil kunne møte en utgift på ca. 19 mill. kr der gjennomsnittlig pris/kWh 

. Dette er en estimert merutgift på 13 mill. kr. for kommunens forbruk på nesten 8 000 MWh/år. 

 

Fasade rehabilitering ungdommens hus. Bruk av mindre midler på post/ funksjon 12300 i Visma 

2021. Grunnet kapasitet og Korona situasjonen i år, har ikke FDV kunnet gjennomføre planlagte 

fasade/tak tiltak på ungdommens hus. Aktiviteten i byggebransjen, og meget ustabile 

materialkostnader har gjort denne gjennomføringen vanskelig. Denne type arbeid er også 

sesongavhengig, og malearbeidet må gjennomføres vår, sommer, høst. Dette utgjør en beregnet kost 

på ca kr1.200.000. Begrunner lavere budsjettkostnader i 2021 med dette, og ønsker å ta dette videre 

i 2022. 

 

Vedlikehold Disenå barnehage 2023. Vedlikehold av kommunale barnehager, ihht FDV sin plan for 

vedlikehold. Dette gjelder Disenå bhg kr 383 700. 

 

Kommuneplan/reguleringsplan. 

 

Geovekst. Videreutvikling av kartgrunnlag, lovpålagt (del av fylkes geoplan). 

 

Øke bemanning med 1 stilling. Vi ser behovet for å øke bemanningen for å håndtere økning av 

brukere samtidig som vi skal levere tjenester i tråd med lovkravene. Antall personer som har mottatt 

sosial stønad 1.halvår 2022 er 222 stk. Tilsvarende tall for 2021 er 184. En kraftig økning på bare et 

halvår og det er lite som tyder på at trenden skal snu. Statsforvalterens brev viser til at Sør-Odal 

kommune har en befolkning med høyere andel av personer som har behov for sosial stønad enn 

gjennomsnittet i innlandet fylke. Særlig bekymringsfullt er det at andelen unge voksne og andelen 

som forsørger barn er høyere enn fylket forøvrig. Om kommunen så skriver statsforvalteren 

følgende: Vi anmoder om at kommunen merker seg innholdet i kommunebrevet og vurderer behovet 

for styrking av de sosiale tjenestene i egen kommune. Kommunebrevet retter seg mot et bredt 

spekter av ansvar og oppgaver, men er særlig opptatt av barnefamilier og unge voksne. Våren 2022 

gjennomførte vi et egenvurderingstilsyn i regi av statsforvalteren hvor vi konkluderte med 
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avvik/lovbrudd. Vi så et forbedringspotensiale særlig knyttet til oppfølging av barnefamilier og unge 

voksne. Dette sammen med stadig økning av brukere gjør at vi ser behovet for en økning av 

bemanningen. Legger inn Sør-Odal kommune sin andel av utgifter til stillingen i tråd med 

fordelingsnøkkelen. 

 

Økte kostnader (prisvekst) drift kommunalteknikk. Grunnet økte utgifter (prisvekst), kostnadsvekst 

for kjøp av varer og tjenester, herunder materialkostnader, snøbrøyting og salting veien, 

drivstoffutgifter og strømutgifter gatelys. 

 

Hogst og gjennomhogging på kommunens friluftsarealer i boligområder. Sør -Odal kommune har en 

del friområder som ligger i tilknytning til boligfelter rundt om i kommunene. Disse arealene har det 

de siste årene ikke vært avsatt midler til å vedlikeholde og det trengs derfor å hogges en del for å 

tilfredsstille innbyggeren på boligområdene. Det settes opp en kostnad på kr 200 000,- i først omgang 

og vi vil da prioritere de boligområdene som vi har flest henvendelser fra. Tømmeret som hogges vil 

bli solgt, men i og med at vi på disse arealene vil få høye driftskostnader pga. lite hogst og muligens 

noe vanskelig å komme frem vil driftskostnadene bli høyere enn ved vanlig skogdrift. Det vil også 

kunne være varierende kvalitet på skogen grunnet lek og annen aktivitet i disse områdene. 
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Sør-Odal kommune 
Øgardsvegen 2 
2100 Skarnes 

Tlf: 62 96 80 00 
http://www.sor-odal.kommune.no/ 

 


