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Kapittel 1 Kommunen vår 
 

Rådmannens forord 
 

I forordet til årsmeldingen har rådmannen de siste årene – med litt forskjellige ordvalg – påpekt de 

økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor. For første gang legger sittende rådmann frem et 

regnskap med et betydelig merforbruk. Netto driftsresultat er på hele minus 13.119.000,-. Selve 

regnskapet for 2018 legges frem med et regnskapsmessig underskudd/overskudd på kr 0,-. 

Over år har kommunen brukt mer enn vi har i inntekter og overføringer fra staten. Dette har vært 

mulig siden kommunen har hatt ubundne fond vi har kunne tære av, men disse er nå i ferd med å bli 

fullstendig tømt. Konsekvensene for 2019 og årene fremover er ikke et tema for årsmeldingen 2018, 

men det er et tankekors at vi etter årets merforbruk ikke har tilstrekkelig ubundne fond til å dekke 

behovet i økonomiplanen. 

I en årsmelding er det selvsagt lett å fokusere på økonomi, men det er minst like viktig å få frem det 

flotte arbeidet som blir gjort daglig – hele døgnet, hele året – av våre svært kompetente ansatte. En 

årsmelding vil aldri fullt ut få frem det arbeidet som blir lagt ned, men er et forsøk på å beskrive 

virksomheten siste år. En kommune er en virksomhet med høyst ulike fagområder og sektorer, styrt 

av et mangfold av lover og forskrifter – som igjen er nøye kontrollert av ulike tilsynsmyndigheter, 

tilsyn, kontrollutvalg og media. Det å måle kvaliteten på tjenestene er alltid en utfordring. Det at 

kommunen f.eks får få klager fra brukere eller få anmerkninger ved statlige tilsyn er en indikator på 

at vi leverer bra tjenester. Dialogen med innbyggerne er viktig, og særlig at innbyggerne får den 

informasjonen de ønsker og trenger. At Nord-Odal kommune var best i Hedmark og kom på delt 7. 

plass på landsbasis i Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks viser også at vi tar dette arbeidet på alvor. 

Kommunens bruk av sosiale medier er også en bevisst strategi for å nå ut med informasjon, og det er 

gøy å se at vi f.eks på Facebook har flere som følger oss enn langt større kommuner som Stange og 

Eidsvoll. Enkelte saker som blir lagt ut der blir delt videre av andre og det er ikke uvanlig at det blir 

lest av flere enn vi har innbyggere – ja enkelte ganger dobbelt så mange.  

Digitalisering – som f.eks at flere fagsystemer innen helse og omsorg nå har blitt digitale – og 

kommunens bruk av «nye» medier kan føre til «nye» farer for misbruk, og med det følger et særskilt 

krav til kommunen når det gjelder datasikkerhet. I 2018 ble arbeidet med General Data Protection 

Regulation (GDPR) virkelig satt på dagsordenen. Dette arbeidet la mye beslag på ressurser i hele 

organisasjonen i 2018. Det er gledelig at alle kommunene i Kongsvingerregionen gikk sammen – og 

fikk på plass – felles personvernombud i løpet av året.  

2018 er også året vi for fullt begynner å se fruktene av tidligere års vedtak. Trygghetsboligene ble tatt 

i bruk. Det er ferdigstilt ca. 80 nye parkeringsplasser i Sand sentrum og bussen til Eidsvoll har 2.000 

reisende pr. måned. Utvidelsen av Granerud industriområde er i gang. Tilretteleggingen for utvidelse 

hos MAPEI har ført til full byggeaktivitet der. I tillegg er man kommet så langt at spaden kan stikkes i 

jorda for bank-, bibliotek- og boligbygget Samling så snart man kommer over årsskiftet.   
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Året samlet sett har vært et år med svært høyt aktivitetsnivå innen alle sektorer. Og med alle de nye 

oppgavene og kravene som stilles til kommunesektoren kan vi trygt regne med travle år videre 

fremover også. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Runar Kristiansen 

     - rådmann - 
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Politiske styrer
Det politiske styringssystemet i Nord - Odal kommune er organisert på følgende måte:

De sentrale politiske posisjonene ivaretas av følgende per soner pr 31.12.18:

Ordfører Lise Selnes (Ap)
Varaordfører Lasse Juliussen (Ap)
Leder utvalg for oppvekst og kultur Lasse Juliussen (Ap)
Leder utvalg for helse og omsorg Tore Ødegård (Ap)
Leder utvalg for eiendom og samfunn Elin Køien Hansen (Ap)
Leder kontrollutvalg Ole Theodor Holth
Ordfører de unges kommunestyre Attal Ahmadzei

Kommunestyret Medlemmer Kvinner Menn
Arbeiderpartiet 15 6 9
Sosialistisk venstreparti 2 0 2
Senterpartiet 4 3 1
Høyre 4 1 3

Formannskapet Medlemmer Kvinner M enn
Arbeiderpartiet 4 2 2
Sosialistisk venstreparti 1 0 1
Høyre 1 0 1
Senterpartiet 1 0 1

Kommunestyret

25 medlemmer

Formannskap
7 medlemmer

Kontrollutvalg
3 medlemmer

Utvalg for oppvekst og
kultur

9 medlemmer

De unges
kommunestyre
6 medlemmer

Utvalg for helse og
omsorg

9 medlemmer

Administrasjonsutvalget
9 medlemmer

Utvalg for eiendom og
samfunn

9 medlemmer
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Politiske møter og behandlede saker: 

 

Kommunestyret er det øverste organ i kommunen og har dermed ansvar for kommunens drift. 
Gjennom lovverk og vedtak fattet av kommunestyret, er oppgaver og myndighet delegert til 
folkevalgte organ eller kommunens administrasjon. 
 
Alle kommunens folkevalgte organ har jevnlig med møter igjennom året. 
De behandler og fatter vedtak i mange ulike typer saker. De mest sentrale sakene gjennom året må 
sies å være budsjett, regnskap, årsmelding og økonomiplan for de neste 4 årene. 
 
Det har i 2018 vært fokus på regionreformen. Andre viktige saker for politikeren har vært 
Samling -bank/bibliotek og leilighetsbygg og ny barnehage i Mo. De politiske utvalgene har også 
fokus på næringsutviklingen i kommunen og regionen. Det har vært felles kommunestyremøte med 
Sør-Odal, og det ble startet utredninger om mulig samarbeid når det gjelder NAV. Samarbeidet i hele 
Kongsvingerregionen er fortsatt viktig. Tilskudd som er gitt til tiltak for å øke bussforbindelse mellom 
Sand og Eidsvoll har ført til positive resultater. Antall brukere av av bussforbindelsen har vært økende 
i hele 2018.  
 

Hovedutfordringer/prioriteringer 2019 
 Regnskap og årsberetning/årsmelding 2018 

 Budsjett 2019 og 2020 

 Økonomiplan 2020-2023 

 Fokus på innbyggervekst og næringsliv 

 Samarbeidet i Kongsvingerregionen   

Saker Møter Saker Møter Saker Møter Saker Møter

Kommunestyret 94 9 103 7 115 10 91 6

Formannskapet 89 11 112 10 108 12 91 9

Utvalg for eiendom og 

samfunn 42 5 52 7 56 6 43 5

Utvalg for helse og 

omsorg 20 4 34 6 28 6 19 4

Utvlag for oppvekst og 

kultur 31 6 28 6 32 6 33 6

De unges 

kommunestyre 9 4 2 2 7 3 9 4

2018 2017 2016 2015
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Administrativ organisering

Kommunens administrasjon er organisert e tter følgende modell pr 31.12.18 :

Den kommunale tjenes teproduksjonen i Nord - Odal kommune er delt inn i 3 etater med
underliggende enheter, samt stabs - og støttefunksjoner underlagt rådmannen.
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Politisk og sentraladministrasjon 
Servicekontoret står for den største andelen av kontakten med eksterne brukere, og avdelingen er 

kommunens ansikt utad. I tillegg bidrar servicekontoret med servicefunksjoner og støttefunksjoner 

for de tjenesteytende avdelingene, arkivtjeneste, sekretæroppgaver for politisk nivå, 

bestillerfunksjonen overfor Hedmark IKT og personaloppgaver. Servicekontoret streber alltid etter å 

være tilstede for både innbyggere og ansatte ved å vise stor servicegrad og imøtekommenhet.  

I 2018 har kommunen fortsatt sitt fokus på økt digital kommunikasjon og digitalisering. Dette 

gjennom opprettelse av flere digitale skjemaer og prosessmetodikk i saksbehandlingen. Det ble også 

innført digitale arbeidsavtaler for faste ansatte, dette letter ansettelsesprosessen og effektiviserer 

journalføring og bevaring.   

Gode digitale løsninger er viktig for effektiv saksbehandling. Kommunen fullførte prosjekt for 

fullelektronisk arkiv for tre fagsystemer innenfor helse- og sosial i 2018. Alle tre fagsystemene er 

integrert med SvarUt for digital post. Innbyggere har tatt dette godt imot og en stor andel 

forsendelser blir lest digitalt. Dette gir en mer effektiv dialog og bedre flyt i saksbehandlingen når 

også fagsystem i likhet med sak/arkiv kommer på SvarUt løsningen. Det ble i samarbeid med NAV 

også startet et prosjekt for innføring av digital søknad for sosialhjelp, Digisos. Effektiviserende og mer 

tilgjengelige løsninger har blitt implementert inn i søknadsprosesser og saksbehandlingen.  

Utvikling av gode løsninger for innbyggerne fortsetter, med fokus på flere elektroniske skjema for 

effektiv dialog og mulighet for digital signatur (eSignering) for både eksterne og interne prosesser. 

Med bred kompetanse og engasjement vil avdelingen fortsatt kunne være et nav for god 

innbyggerdialog og en god intern ressurs også i 2019. 
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Kapittel 2 Samfunnsutvikling 
Boligtilbud 

Byggeaktiviteten har de seneste årene tatt seg betydelig opp, og i 2018 ble det oppført 43 nye 

boenheter i Nord-Odal (enebolig, 2-mannsbolig, rekkehus og blokkleiligheter) jfr SSB 06266: Boliger, 

etter region, bygningstype, statistikkvariabel og år. Det ble solgt 2 boligtomter på de kommunale 

tomtefeltene i 2018. I tillegg ble det startet regulering av et nytt område med 21 kommunale tomter 

i Garvikåsen.  

Et langsiktig satsingsområde er å fortette Sand Sentrum med bolig og næring for å skape et levende 

og attraktivt tettsted. Ny reguleringsplan for Sand sentrum ble vedtatt i 2018 og danner grunnlag for 

videre utvikling. Prosessen med å inkludere Sandsjordet i arealplanen for Sand sentrum har vært en 

del av prosessen. Kulturminneundersøkelse ble gjennomført (både her og på Lundjordet). Grunneier 

har gått videre med å ideen om å bygge leieligheter på Sandsjordet, og det forelå ved utgangen av 

året planer om etablering av 25 leiligheter. Ellers har 2018 vært preget av arbeidet med oppføring av 

massivtrehuset Samling (bank, bibliotek og leilighetsbygg) i sentrum med 10 leiligheter.  

I tillegg til utbyggingsplanene på Sandsjordet pågår det flere andre private initiativ om utbygging av 

leiligheter i Sand.  

Utvikling i felles arbeidsmarkedsregion 

Totalt ble det etablert 40 nye foretak i kommunen i 2018 i følge kommuneprofilen.no. 70% av disse 

er enkeltpersonforetak. Etableringene kommer først og fremst innen tjenestebaserte næringer. 

Antall sysselsatte med arbeidskommune Nord-Odal økte med 27 i 2018. Generelt har sysselsettingen 

i kommunen økt i de fleste bransjer i perioden 2013-2018. Innen privat sektor er økningen størst 

innen varehandel, tjenesteyting og transport og lager. To lokale eksempler på bedrifter i vekst er 

Martin Sveis og Mekaniske som planlegger å bygge nye produksjonslokaler på Granerud, og Frakt og 

Spedisjon som også planlegger å bygge ut på det nye området på Granerud. Et annet ekesempel er 

etableringen av Glåmma Industrier i de tildligere lokalene til Sand Trevare. Etterspørselen etter 

arbeidtakere hos Mapei øker etter hvert som produksjonskapasiteten øker. Mapei utlyser bredt og 

etterspør kandidater med høyere utdannelse. 

Infrastruktur 

I løpet av fjoråret opplevde kommunen flere perioder med langvarig omfattende strømbrudd, samt 

bortfall av telefoni. Det har vært en aktiv dialog med strøm- og teleleverandør for å øke sikkerheten.  

Videre utbygging av fiberbredbånd fortsatte i 2018, etter at kommunen fikk fylkeskommunale 

tilskudd til utbyging i Austvatn. Oppdraget ble utlyst sammen med Sør-Odal, og det ble til slutt 

Eidsiva som vant anbudet om utbygging. Her får 261 boenheter og ca 150 hytter tilbud om fiber. 

Arbeidet med utbygging pågår og er planlagt ferdigstilt i oktober 2019. Kommunen søkte også om 

tilskudd til utbygging langs Storsjøen vest, men ble ikke tildelt midler i 2018. Planer for videre 

utbygging foreligger og danner grunnlag for ny søknad i 2019 hvor resten av kommunen, inkludert 

Storsjøen vest er inkludert.   



Nord-Odal kommune 9 Årsmelding 2018 

Høsten 2018 startet legging av ny vann- og avløpsledning til Austvatn. Potensialet for nye abonnenter 

er stort. I tillegg vil det sikre en stabil og sikker vannforsyning for mange boliger på strekningen fra 

Gardvik til Austvatn som i dag har utfordringer. Tørken i 2018 viste at det var flere av kommunens 

innbyggere som hadde store utfordringer med private brønner. Flere måtte hente vann ved 

idrettshallen gjennom sommeren og høsten. 

Beredskap 

I desember ble det gjennomført en beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen. Øvelsen tok 

utgangspunkt i flere skogbranner i en situasjon med svært tørre forhold og mye vind. Noe som blant 

annet innebar at Sand sentrum måtte vurderes evakuert. Øvelsen ble gjennomført i tråd med 

beredskapsplanen, med gode tilbakemeldinger fra øvelsesledelsen. Det er svært nyttig å bli trent i 

beredskap. Beredskapsplanen er en dynamisk plan som må utvikles og evalueres kontinuerlig. 2018 

bød på flere anledninger til å teste beredskapen som følge av flere episoder med bortfall av strøm og 

telefoni. I etterkant av dette har det vært gjentatt dialog med Eidsiva for å prøve å oppnå bedre 

sikkerhet. 

 Høsten 2018 startet arbeidet med en regional beredskapsplan, der kommunen er representert i 

arbeidet. Noen hendelser er av den størrelse at et godt operativt regionalt samarbeid er nødvendig 

og utarbeidelsen av en slik plan vil styrke kommunens beredskap. 

Miljø 

I 2018 har bærekraft virkelig blitt satt på dagsorden og kommunen er aktive i det interkommunale 

Bærekraftnettverket til 7Sterke og i arbeidet med å utarbeide en regional miljø- og klimastrategi. 

Et viktig mål er å redusere forbruk av vann- og energi ved kommunale bygg.  Sammenlignet med 

2017 har temperaturkorrigert energiforbruk totalt for bygningsmassen gått ned fra  187,2 kWh pr. m2 

til 183 kWh pr.m2.  Kraftig nedbør som følge av endringer i klima stiller store krav til 

overvannssystemet. I 2018 ble det kartlagt og gjennomført tiltak i Sagstuhamna og Prestberget. I 

tillegg har det vært fokus på overvannshåndteringen på Granerud industriområde.  

Folkehelseprofil 

Nord-Odal har klare folkehelseutfordringer. Forventet levealder er nesten 2 år lavere enn 

landsgjennomsnittet. Målet med kommunens samlede innsats innen oppvekst, omsorg og 

samfunnsutvikling er å påvirke folkehelsen positivt. Tall fra Ungdata viser at det er færre som er 

fornøyd med helsa si enn i landet for øvrig. Psykiske lidelser for personer mellom 15 og 29 år er 

høyere enn landet for øvrig. Også personer som har muskel og skjelettplager er betydelig høyere enn 

landsgjennomsnittet. Andelen med hjerte- og karsykdommer er også høyere enn ellers i fylket og 

landet. Antibiotikabruk er noe høyere enn landsgjennomsnittet. Overvekt og fedme ved sesjon (17 

års alder) er mye høyere enn ellers i Hedmark og i Norge. Gjennom bevisst satsing i skole/barnehage 

på fysisk aktivitet, mestring, forbyggende tiltak, støtte til frivillige organisasjoner og gjennom 

Frisklivsentralen kan kommunen bidra til en positiv utvikling. 
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Kapittel 3 Kommunen som arbeidsgiver 
Personalpolitikk 

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de ansatte i kommunen.  Dette er 

delegert til administrasjonen og ivaretas av kommunens ledelse.  

Kommunen har ikke en overordnet arbeidsgiverstrategi. Det er imidlertid utarbeidet retningslinjer og 

rutiner som sier noe om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas. Særlig sentralt er kommunens 

personalhåndbok (tidligere arbeidspolitiske retningslinjer). Målet med personalhåndboka er at 

kommunen skal behandle sine ansatte likt uavhengig av hvilken enhet de har sitt arbeidssted. 

Personaloversikt – faste årsverk 

Denne tabellen viser antall faste stillinger innen de ulike sektorer 

per 31.12 

  

  
Sentral-
administrasjon Oppvekst/kultur Omsorg Helse/NAV Eiendom/samfunn 

Sum 
kommunen 

Kommunen 
samlet 27,2 157,0 134,8 47,7 42,3 409,0 

 

Disse stillingene fordeler seg prosentmessig som følger mellom kvinner og menn. 

 

Lønn/tariff 

I 2018 var det et hovedoppgjør. Det var ikke brudd ved de sentrale forhandlingene. Den økonomisk 

rammen ble på 2,9% (årslønnsvekst). Det ble gitt sentrale tillegg i kap 4 fra 01.05.2018. Det er 

vanligvis lokale forhandlinger i kap. 4 ved hovedoppgjøret, men i årets forhandlinger var det ikke 

avsatt midler til det.  

Det ble gjennomført lokale forhandlinger i kapitel 3 og 5. Disse tilleggene ble gitt fra 01.05.2018.  

De lokale forhandlingene ble gjennomført uten brudd. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sentraladministrasjon

Oppvekst/kultur

Omsorg

Helse/NAV

Eiendom og samfunn

Sum kommunen

Fordeling av stillinger

Kvinner Menn



Nord-Odal kommune 11 Årsmelding 2018 

Medbestemmelse / tillitsvalgte 

De ansatte har flere arenaer hvor de utøver medbestemmelse. 

Det er faste møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonen sentralt i kommunen. Disse 

møtene skjer på overordnet nivå med rådmann, på etatsnivå og enhetsnivå. 

I arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget er de ansatte representert. Dette er to viktige 

arenaer hvor de ansatte kan benytte sin mulighet for medbestemmelse. 

Medarbeiderundersøkelsen er et annet viktig område hvor ansatte kan gi uttrykk for sine meninger. I 

2018 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse, 10-faktor, som et prosjekt med 9 enheter. 

Prosjektet har utarbeidet en mal for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres i alle kommunens 

enheter i 2019 med unntak av skolene og barnehagene. Disse er med i «kultur for læring» og svarer 

da på en undersøkelse knyttet til dette prosjektet. 

Rekruttering 

Nord-Odal kommune har følgende alderssammensetning på sine faste ansatte per 31.12: 

 

Gjennomsnittsalderen i per 31.12.2018 er 46,6 år. I 2017 var den 46,5. Gjennomsnittsalderen fra 

2017 til 2018 må da kunne sies å være den samme.  

I perioden 2015-2018 er det en økning på 15 personer i gruppen til og med 34 år. Dette er positivt for 

kommunen som arbeidsgiver. I samme periode har det også vært en øking på 11 personer i 

aldersgruppen 35-49 år. Gruppen 50-64 år har økt med 20 personer. Det er få personer i gruppen 

65+. Det er forholdsvis likt antall personer i denne gruppen i perioden selv om det er økt noe mer 

enn tidligere år. 

Tabellen viser at kommunen i løpet av de neste årene fortsatt vil ha behov for å rekruttere ny 

arbeidskraft.  

-19 20- 24 25 - 29 30-34 35 - 39 40-44 45 -49 50 - 54 55 -59 60 -64 65-69 70+

2018 0 19 43 40 46 50 100 82 69 67 17 1

2017 0 22 30 35 46 47 92 74 64 60 14 0

2016 0 18 22 32 42 63 82 68 63 58 13 0

2015 1 9 22 32 41 66 86 70 82 55 15 0
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Nord-Odal kommune har per i dag mange deltidsansatte. Det har i løpet av 2018 vært gjennomført 

forhandlinger med tillitsvalgte i forhold til krav om faste tilsettinger i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Forhandlingene tyder på at flere ansatte ønsker økt stillingsprosent, noe som er positivt med tanke 

på kommunens behov for arbeidskraft framover. 

I løpet av 2018 har kommunen ved utlysning av stillinger i hovedsak klart å tilsette personer som 

fyller kravene til stillingen. Det har vært noen utfordringer i forhold til å rekruttere sykepleiere og 

lærere som fyller de nye kompetansekravene. Samtidig merker kommunen konkurranse fra 

nabokommunene. Det er færre søkere til stillinger hvor det er krav om utdanning utover 

videregående skole. Det er både i Nord-Odal og omliggende kommuner vanskeligere å få sykepleiere 

enn tidligere. Kommunen har ved noen tilfeller måtte lyse ut flere ganger.  

Sykefravær 

Legemeldt fravær: 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Kvartal 8,90 % 8,80 % 10,10% 10,10 % 10,30 % 9,9% 

2. Kvartal 7,30 % 6,10 % 7,00 % 8,60 % 8,90 % 7,9% 

3. Kvartal 5,40 % 4,30 % 5,70 % 5,50 % 6,60 % 5,5% 

4. Kvartal 7,20 % 7,00 % 9,60 % 9,10 % 9,00 % 5,9% 

Hele året 7,40 % 5,90 % 7,90 % 7,90 % 8,10 % 7% 

 

Siden 2013 har det legemeldte sykefraværet økt frem til og med 2017. i 2018 har sykefraværet gått 

ned. Sykefraværet i 2019 vil vise om nedgangen i 2018 er starten på en postiv utvikling eller om det 

er en midlertidig nedgang som i 2014.    

Kommunen har fokus på sykefraværsoppfølging og det lages oppfølgingsplaner med den enkelte 

ansatte som er sykemeldt utover en måned. Kommunen benytter seg av oppfølgingsplanene som er 

tilgjengelig på NAV og som legene og NAV har innsyn i. 

I tillegg har kommunen fått et system som gjør at ledere enklere kan følge med på sykefraværet i sin 

enhet. 

I 2016 ble det gjennomført to samlinger på slutten av året med fokus på IA-arbeidet. Ledere, 

tillitsvalgte og verneombud var med på felles opplæring.  

Egenmeldt fravær i prosent: 

 
2017 2018 

1. Kvartal 1,9 2,1 

2. Kvartal 1,1 1,2 

3. Kvartal 0,9 0,8 

4. Kvartal 1,,5 1,4 

Hele året 1,4 1,4 
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Det egenmeldte fraværet har de to siste årene vært uendret selv om det har variert noe gjennom 

året. Det er et mål at de ansatte skal bruke egenmeldt fravær i større grad da det viser seg at 

legemeldt korttidsfravær ofte blir lengre enn om ansatte benytter egenmeldinger. 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Verneombudene er sentrale i arbeidet med HMS. Ledere, verneombud og medlemmer i AMU skal ha 
grunnopplæring i HMS. 
 
Arbeidsmiljøutvalget er et viktig organ i forhold til HMS arbeidet. AMU har fått meldt inn behov for 
tiltak i 2018 fra avdelingen og har fattet vedtak om tildeling av midler. Tiltakene som meldes til AMU 
er kommet frem som behov i forbindelse med vernerundene. AMU hadde i 2018 kr. 90 000 til 
disposisjon som fordeles. Noe av midlene er også benyttet til å vedlikeholde treningsrommet som 
alle ansatte kan benytte.  
  

Kompetanseutvikling 

Kommunen har utarbeidet lønnspolitiske retningslinjer. I disse fremkommer det blant annet at det 
skal gis lønnskompensasjon til ansatte som tar ettter- og videreutdannning som gjennomføres i 
samarbeid med arbeidsgiver. Den ansatte får kr. 5 000 for 5 studiepoeng, maksimalt utbetales det kr. 
20 000. 
 

Seniorpolitikk 
Ved sentrale forhandlinger har det blitt avtalt at kommunene kan lønne pensjonister med 
pensjonistlønn. Dette er positivt i forhold til at denne lønnen ikke medfører at de får reduksjon i sin 
pensjonsutbetaling i fra KLP. Kommunen synes dette er en god ordning som benyttes i forhold til 
behov for vikarer. 
 
Kommunens særskilte seniortiltak ble avviklet i 2014. Imidlertid benytter kommunen seg av den 
muligheten som er avtalt sentralt, om at personer over 67 år kan arbeide på pensjonistlønnsvilkår. 
Seniortiltak som ble avviklet gjaldt for ansatte som hadde fylt 62 år og hadde minst 50 % stilling. De 
kunne ta ut fri. Alternativt at de fikk en økonomisk kompensasjon om de ikke tok ut fri eller hadde en 
stillingsprosent på mindre enn 50 %.  Ordningen har opphørt, men de som hadde senioravtale fikk 
beholde den. Dette innebærer at det til og med i 2020 kan være ansatte med senioravtale. 
 

Tilsyn 

I 2018 har det ikke vært gjennomført noen tilsyn i forhold til kommunens rolle som arbeidsgiver.  
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Kapittel 4 Økonomisk utvikling og resultat 

Årsregnskap 
 

 

 

  

Tall i hele 1000 kr Regnskap 

2018

Justert 

budsjett 2018

Regnskap 

2017

Regnskap 

2016

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -17 214 -17 602 -16 891 -16 132

Andre salgs- og leieinntekter -28 421 -29 073 -26 605 -25 755

Overføringer med krav til motytelse -52 669 -30 200 -46 089 -44 117

Rammetilskudd -191 669 -192 205 -192 113 -182 570

Andre statlige overføringer -9 051 -10 722 -10 004 -9 686

Andre overføringer -2 705 -4 697 -1 769 -2 137

Skatt på inntekt og formue -109 633 -107 558 -103 183 -100 053

Eiendomsskatt -19 467 -19 342 -19 333 -14 484

Andre direkte og indirekte skatter    0

Sum driftsinntekter -430 830 -411 399 -415 988 -394 933

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 249 010 232 456 228 998 214 332

Sosiale utgifter 59 145 60 967 54 932 54 070

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 48 462 42 470 46 309 45 217

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 44 104 40 113 37 756 33 541

Overføringer 27 492 30 808 35 705 26 566

Avskrivninger 16 737 10 694 13 898 12 560

Fordelte utgifter -1 894 -2 927 -554 459

Sum driftsutgifter 443 056 414 581 417 044 386 745

Brutto driftsresultat -12 226 -3 182 -1 057 -8 188

EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Finansinntekter -5 177 -3 302 -3 662 -3 601

Renteinntekter og utbytte 8 565 7 536 7 345 9 530

Tap på finansielle instrumenter    0

Avdragsutgifter 14 028 13 832 14 280 10 741

Utlån 215 175 287 344

Resultat eksterne finanstransaksjoner 17 630 18 241 18 249 17 014

Motpost avskrivninger 16 737 10 694 13 898 -12 560

Netto driftsresultat 13 119 10 729 5 408 -3 734

Bruk av avsetninger -18 456 -18 681 -34 771 -31 606

Avsetninger 5 337 7 952 22 028 20 301

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (+/-)   -7 335 -15 038
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Driftsregnskap
For 2018 ble det et netto
driftsresultat på - 13,1 mill. kr.
Dette tilsvarer - 2,6% av
kommunens driftsinntekter i
2018. I 2017 var resultatet - 1% og
i 2016 1%.

Til sammenligning er dette 3,7%
lavere enn Hed mark og 4,7%
lavere enn landet uten Oslo.

Kommunen bør etterstrebe resultat som er høyere enn 1% av sine inntekter. Teknisk
beregningsutvalg anbefaler at netto dirftsresultat over tid bør utgjøre om lag 2% av driftsinntektene,
med et anbefalt nivå på 1,75% .

Frie inntekter
I 2018 ble frie inntekter i kroner pr innbygger 59.973, - . Dette er midler som kommunen dis p onerer
uten andre føringer fra staten enn lover og r egler. For 2017 var det 57.935 kr per innbygger i frie
inn tekter. Dvs en økning på 2.038 kr per innbygger.

Nord - Odal mottar mer per
innbygger enn både Hedmark
og landet uten Oslo. Mye av
dette skyldes en høy
utgiftsutjevning fordi beregnet
utgiftsbehov er høyere enn
landsgjennomsnittet. Ved å se
på kostnadsnøklene for
fordelingen ser man at Nord -
O dal har en forholdsmessig høy
andel innbyggere over 67 år. I

tillegg har kommunen en forholdsmessig høy andel personer med psykisk utviklingshemming fra 16
år og oppover.

Økonomisk status pr 2018
Siden 2013 har Nord - Odal kommune hatt
regnskapsmessig mind reforbruk hvert år. I 2018
ble resultatet 0, - . Kommunens disposisjonsfond
ble svekket med 7,5 millioner kroner. Saldo på
fondet er pr 31.12.2018 på 9 millioner kr.
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Netto lånegjeld pr innbygger

Netto lånegjeld pr innbygger var i
2018 kr 93.613.

Sammenli gnet med Hedmark, landet
uten Oslo og sammenlignbare
kommuner er lånegjelden for Nord -
Odal betydelig høyere. Utviklingen av
netto lånegjeld pr innbygger øker
årlig.

Prioriteringer av kommunens ressurser

Diagrammet viser fordelingen av
kommunens prioriter inger innenfor
tjenesteområdene i 2018. Av de fire
tjenestområdene bruker kommunen
47% på helse og omsorg, 36% på
oppvekst og kultur, 9% på eiendom og
samfunn og 8% på politikk og
sentraladministrasjon.

I nvesteringer
Kommunens investeringer i 2018 var på
78,8 mill.kr. De største investeringene
gjennom 2018 var:

Samling (Ba - Bi - Bo), 54,8 mill.kr

Boliger for utleie, 2,3 mill.kr

Ny barnehage Mo, 2,7 mill.kr

Vegvedlikeholdsplan,
oppgradering overvann og veg, 2,2
mill.kr
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Finansforvaltning
Kommunens finansr eglement regulerer finansforvaltningen. Gjennom året skal status for likviditet ,
langsiktige finansielle aktiva og gjeldsforvaltning synliggjøres.

Likviditet og langsiktige finansielle aktiva

Nord - Odal kommunes likvide midler pr 31.12.2018 var 72,8 mill.k r hvorav 10,5 mill.kr er
skattetrekksmidler. Sammenlignet med 2017 er det en økning på 6,6 mill.kr.

Nord - Odal kommune har lav risikoeksponering når det gjelder likviditet og langsiktige finansielle
aktiva. Alle midler er bankinnskudd i bankavtale som er fo rbundet med lav risiko.

Totale lån Nord - Odal kommune

Ved utgangen av 2018 var den totale
lånegjelden 522 mill.kr. Dette er en økning på
78,2 mill.kr mot 2017.

Fordeling av låneportefølje

Finansreglementet for Nord - Odal kommune
sier følgende:
Lånep orteføljen bør ha en fastrenteandel på
20% og maksimum 70% fastrenteandel med
maksimum bindingstid på 5 år.

Ved årsslutt 2018 er den faktiske andelen
lån med fast rente 30% og resterende 70%
er flytende. Dette er i tråd med vedtatt
finansreglement.
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Kapittel 5 Tjenesteområdet Oppvekst og kultur 
 

Oppvekst og kultur har ansvar for følgende tjenester: 

 Barnehage 0-6 år: 4 barnehager 

 Grunnskole 1-10 (6-16 år): 3 skoler 

 Skolefritidsordninger: ved begge barneskolene i Nord-Odal 

 Voksenopplæring, inkl.introduksjonsprogram og grunnskole for voksne 

 Støttekontaktvirksomhet for barn/unge til og med 17 år 

 Avlastningsordninger for barn/unge til og med 17 år 

 Bibliotektjeneste (folkebibliotek) 

 Allmenn idrett og kultur, inkl. spillemiddelordning, stipender og priser 

 Kulturminnevern 

 Kulturhuset Milepelen 

 Kino 

 Interkommunalt samarbeid med Sør-Odal som vertskommune for PPT (Pedagogisk 

psykologisk tjeneste), Odal barnevern og Kulturskolen i Odal 

 Samarbeid med Glåmdal interkommunale voksenopplæring 

 

Vekst og utvikling i 2018 
                                                                                  

Skoler og barnehager 
Skolene og barnehagene deltar i fellessatsingen Kultur for 
læring i Hedmark. Satsingen startet i 2016 og forsknings- og 
utviklingsprosjektet gjennomføres ut 2021. Kommunen 
samarbeider med Høyskolen i Innlandet (HINN) og 
fylkesmannen, samt de andre kommunene i Kongsvingerregionen om prosjektet. Overordnet mål er 
økt kompetanse hos alle ledere og ansatte slik at elevenes læringsutbytte øker og derved sikrer at 
flest mulig ungdommer gjennomfører videregående skole. 
 

Det gjennomføres 3 store undersøkelser i skolene og i barnehagene i løpet av prosjektperioden, og 

resultatene fra undersøkelsene representerer samlet et stort datamateriale som brukes i arbeidet 

med å forbedre og utvikle barnehagenes og skolenes praksis. 

I 2018 ble Nord-Odal realfagskommune og deltar i 

Utdanningsdirektoratets realfagssatsing gjennom pulje 4. 

Det er utviklet en egen realfagsstrategi for barnehagene og 

skolene i kommunen og etter søknad mottok barnehagene et 

tilskudd på over en halv million kroner til innkjøp av utstyr til realfag. Utstyret er kjøpt inn og tas i 

bruk i løpet av 2019 og 2020.  
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I 2018 deltok 11 lærere og 2 barnehagelærere på videreutdanning i Udirs regi. I tillegg deltok to på 
rektorskolen og en på videreutdanning for styrere. 
 
Nord-Odal har deltatt i KS’prosjekt Barnevernløftet sammen med Sør-Odal kommune. Nord-Odal har 
vært representert ved ordfører og etatsleder. Det har i denne sammenheng også vært gjennomført 
et felles kommunestyremøte. 
 

Bibliotek og kultur                                                                                                                     
Biblioteket har i 2018 vært i tilnærmet ordinær drift i påvente av nye lokaler i Samling. Det jobbes 

med forberedelse til flytting og planlegging av fysisk utforming og aktiviteter i nytt bibliotek. 

Samarbeidet med skoler og barnehager holdes ved like og prioriteres. 

Kultur og bibliotek har hatt flere samarbeidsprosjekter, synliggjort bl.a. gjennom arrangementer på 
Milepelen og i biblioteket. Dette fortsetter også i 2019. Arrangementene har vært annonsert på 
hjemmesida, på Facebook og i kulturkalenderen. Tilstelningene har vært gjennomført både på dagtid 
og kveld, samt også som en del av Den kulturelle spaserstokken. 
 
Barnas kulturfestival ble arrangert for første gang i mars 2018. Det ble et vellykket arrangement og er 
nok kommet for å bli. 
 
Aktiviteten på Milepelen tok seg opp i 2018 fra 2017. 

Totalt ble det gjennomført 72 kinovisninger, som ble sett av nærmere 2000 publikummere, og det 

ble satt opp 15 forestillinger – innen teater, revy, musikk og foredrag, som var en del av kulturhusets 

offisielle program. 

Dette utgjør at det på kulturhuset foregikk om lag 1.7 arrangement pr uke, dette til tross for at 

bygget var stengt i perioden juni – august.  

Utover dette ble også kulturhuset brukt av leietakere, samt at det også foregikk arrangementer i 

bibliotek og hotell, som ikke her er medregnet, som medfører at det totale forestillingsantallet var 

enda høyere enn dette.  

Av høydepunkter fra 2018 må man trekke frem 

Kultursplæsj (samarbeid med bibliotek og Stig Aasheim) 

hvor artister i 2018 var Erlend Ropstad, Torgeir 

Waldemar og Frida Ånnevik, Teater Innlandets 

oppsetninger; Man tager 20 egg, Bør Børsson jr og 

Robin Hood, Barnas Kulturdag og 

jubileumsforestillingen Milepelen 30år, samt de meget 

godt besøkte samarbeidsproduksjonene; Thor Gotaas: 

et muntert blikk på norsk skihistorie, Tæmmeret skær 

fram!, Hans Børlis univers (m Erik Lukashaugen), Stand-

Up(!) m Zahid Ali (Odal Rockeklubb), På folkumunne (En 

Vidar Sandbeck-kabaret) av Teater i Glåmdal, Ny dag – 

Nye nederlag av Motarbeiderne AS.  

En annen gledelig dimensjon er at det også på Mo-siden, mye takket være Odal Rockeklubb, også 

foregår arrangementer med samme frekvens i hyppighet. 
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Styrker, muligheter og utfordringer 
 
Det er mange ansatte med svært høy formell og reell kompetanse i Oppvekst og kultur. Dette er en 
stor styrke og innebærer at tjenestene kan utføres på en profesjonell måte. Utfordringen blir å 
beholde alle de gode medarbeiderne videre. 
 
Høyt kvalifiserte medarbeidere krever at arbeidsoppgavene oppleves som spennende, interessante 
og meningsfulle, samt at arbeidsgiver vet å sette pris på den gode kompetansen og de gode 
tjenestene. Det er derfor viktig at alle i organisasjonen framsnakker arbeidsplassene i kommunen. 
2018 ble et år hvor denne dimensjonen ble satt på prøve bl.a. i sosiale medier. 
 

Mål for tjenesteområdet 
Oppvekst og kultur har i 2018 jobbet med 

ny Oppvekstplan. Planen bygger på vedtatt 

Planstrategi med kommunedelplaner, 

startegiplaner og handlingsplaner. 

Strukturen på planen ble vedtatt av 

kommunestyret høsten 2018. I tillegg er 

Strategiplanen for IKT i barnehage og skole 

vedtatt. Strategi for realfag er så langt kun 

presentert i Utvalg for Oppvekst og Kultur 

(UOK), men er ferdig utarbeidet. 

Strategiplan for Språk, lesing og skriving ferdigstilles i 2019 sammen med en del handlingsplaner. 

 

Følgende mål er vedtatt for barn og unge i Nord-Odal kommune: 

Overordnet mål  
Alle barn og unge i Nord-Odal skal oppleve et godt og trygt og attraktivt oppvekstmiljø som 
er involverende, inkluderende og mangfoldig, og hvor de får realisert sitt læringspotensiale.   
 
Med godt og trygt menes et bærekraftig miljø preget av sikkerhet og beskyttelse, fritt for krenkelser, 
og som fremmer helse, trivsel og læring.  
Med attraktivt menes et miljø som er preget av gode kommunale tjenester/tilbud, variert lag- og 
foreningsliv og gode bomiljøer.  
Med involverende menes at barn og unge har rett til å delta, bli hørt og tatt på alvor i saker som 
berører dem.  
Med inkluderende menes en opplevelse av å høre til og delta i samfunnet og som bygger på 
likeverdighetsprinsippet.  
Med mangfoldig menes respekt for enkeltmenneskets identitet og et rikt kultur- og aktivitetstilbud.  
Med realisering av læringspotensiale menes at hver enkelt skal utvikle og bruke evnene sine på best 
mulig måte.  
 

Alle strategiplaner og handlingsplaner vil reflektere dette overordnede målet.  
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Kapittel 6 Tjenesteområde Helse og omsorg 
Helse og omsorg består av tjenester innenfor 2 sykehjem, kjøkken, vaskeri, hjemmetjeneste, 

tjenester for funksjonshemmede, dagsenter, helsestasjon, legesenter,  fysio- og ergoterapi, psykisk 

helse og NAV.  

Sykehjemmene 

Nord-Odal -og Solheim sykehjem har totalt 57 plasser. Det var 51 avlastningsopphold for 

hjemmeboende pasienter, 63 korttidsopphold og 24 av disse fikk langtidsopphold.  

Solheim har hatt dagpasient 3 dager/uke. 

Det var henholdsvis 38 dødsfall ved Nord-Odal sykehjem og 8 ved Solheim i 2018.  

I 2018 var det stor mangel på sykehjemsplasser, som medførte at bad ble benyttet til pasientrom og 

trygghetsboligen ble åpnet i mars, selv om det ikke var lagt inn i budsjettet.   

Trygghetsboligen har 8 små boenheter for personer som trenger døgnkontinuerlig tilgang på 

personale, men ikke har for store medisinske behov. Trygghetsboligen fungerer godt for beboere. 

 

 

Bilder fra Trygghetsboligen 
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Kjøkken/Vaskeri     

Kjøkken og vaskeri prøver til en hver tid å yte best mulig service, best mulig tilbud til beboerne og de 

ansatte. 

Kjøkkenet jobber stadig med å bedre/utvikle tilbudet til brukerne gjennom møter, 

brukerundersøkelser, ønsker, etc. Det er stadig utfordringer og forbedringsmuligheter i forhold til 

regelverk, endring av brukergrupper, maskinelle og personalmessige endringer. Det vises stor 

fleksibilitet og tilpasning i arbeidsgruppen i forhold til endringer og utfordringer.  

Kjøkkenet har 5,91 årsverk fordelt på 8 stillinger (inkl 0,33 årsverk på kantine adm.hus). Kjøkkenet 

har også varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidstrening for psykisk utviklingshemmede. Det blir 

produsert middag til ca 150 personer hver dag. Dette inkluderer Sandbo, Solheim, Mobo og 

hjemmeboende. Det produseres alle måltider, kaker, brød og alt annet beboerne måtte trenge. 

Kjøkkenet tar i mot internbestillinger fra alle avdelinger i kommunen, men ikke eksterne bestillinger 

da kommunen ikke skal konkurrere med det private næringsliv. Det er ca 80 brukere av kommunens 

kantiner (en på Nord-Odal sykehjem og en i 

Administrasjonshuset).    

Kjøkkenet har som mål å ha 2 lærlinger til enhver 

tid. På bildet er lærling Andreas Sjøvik i gang med 

dagens kake til kaffen. 

 

 

 

 

 

 

Vaskeriet vasker klær til ca 60 pasienter, alt av flatvask, personalklær NOS og Solheim og 

hjemmetjenesten. 2 årsverk fordelt på 2 stillinger. Det er et godt utstyrt vaskeri tilpasset kommunens 

behov. Vaskeriet viser stor fleksibilitet ved stadig økte mengder klær til vask. 

Utfordringer 

Utfordringen er å holde følge med krav og utvikling. Samt holde det maskinelle i drift til enhver tid, 

da mye utstyr på kjøkkenet er gammelt. 
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Hjemmetjenesten 

2018 har vært et svært aktivt og utfordrende år for hjemmetjenesten. Arbeidspresset har vært høyt 

grunnet pleietrengende og kritisk syke pasienter.  

Det er stadig økning av avanserte tekniske sykepleieprosedyrer i hjemmene, noe som krever tid og 

kompetanse. Det har vært høyt korttidsfravær innen kommunenes betalingsplikt i tillegg til mange i 

langtidssykemelding. Det har bl.a. vært en leder for 60 ansatte. 

Det har implementert flere moduler i flere fagprogrammer bl.a. for å utføre arbeidsoppgaver 

overført fra andre avdelinger i kommunen. I tillegg er Profil saksbehandlingssystem nå fullelektronisk, 

noe som har krevd mye tid  av ansatte på avdelingen som er systemansvarlige. 

Bokollektivene og Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter (NOAO) 

Det er registrert 39 personer med utviklingshemming. Det er 28 boligenheter i bokollektivene. 

Beboerne har ulike dagtilbud. 16 ved NOAO, 7 ved OK, 3 ved NOS og 2 på Spar. Noen brukere uten 

diagnose får også tjenester fra bokollektivene. 

Bokollektivene og NOAO har et utbredt samarbeid, 

og deler personell ved behov. Personell gir i tillegg 

tjenester til hjemmeboende personer. Det er godt 

og bredt samarbeid med andre enheter innen helse 

og omsorg.  

NOAO har ansvar for dagtilbud, støttekontakter, 

brukerstyrt personlig assistent (BPA), og oppfølging 

av hjemmeboende brukere. NOAO bistår med 

transport fra kjøkken og vaskeri. I samarbeid med 

bokollektivene arrangeres det klubbkveld hver 

annen uke.  

Målet er at brukerne skal leve et så selvstendig liv 

som mulig. God individuell tilrettelegging og 

mestring av dagliglivet er nødvendig for å oppnå 

dette. Arbeidsoppgaver på dagsenteret er 

skreddersydd for hver enkelt bruker. 

Utfordringer  

For å oppnå målet for tjenesten, er det viktig med høyere utdanningsnivå i personellgruppen, og da 

spesielt kompetanse vedrørende utfordrende atferd. 
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Helsestasjonen 

Helsestasjonen har fått tilført ett årsverk spesialsykepleier i psykisk helse for barn og unge i en 100% 

stilling. Dette som et ledd for å imøtekomme samhandlingsformen på økte krav ifht å forebygge, 

hindre og behandle psykiske vansker innenfor helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen 

har også fått dekt den ledige/utlyste 50%-stillingen som helsesøster på helsestasjonen (sykepleier). 

I forhold til antall fødsler i kommunen ble det i 2018 født 29 barn, samme antall som i 2017. 

Skolehelsetjenesten har fra høsten 2018 innført 8. klasse helsesamtaler i tråd med nasjonale 

anbefalinger. Skolehelsetjenesten har innført psykologisk førstehjelpsundervisning for 5.og 8.trinn 

for å øke kunnskap og forståelse for psykisk helse blant barna. Antall undervisningstimer om samliv- 

og seksualitet er økt på ungdomsskoletrinnet. 

Fra og med høsten 2016 ble det tilbudt opphentingsvaksinering (HPV) av alle kvinner født 1991 og 

senere. I utgangen av 2018 hadde Nord-Odal kommune gitt første dose (av 3) til 65% av målgruppen i 

kommunen (landsgjennomsnittet var på 53%). Dette er kommunen godt fornøyd med. Dette tilbudet 

opphører 1/7-19. 

I løpet av 2018 er tilbudet av tjenester på helsestasjon for ungdom utvidet med å kunne tilby 

innsetting av langtidsvirkende prevensjon (p-stav og spiral). I et forsøk på å nå ungdommen har 

helsestasjonen reklamert/informert om tilbudet, økt aldersgrensen fra 18 til 25 år og økt 

åpningstiden (tirsdager kl. 14.30-17.00). Dessverre benytter få ungdommer seg av dette tilbudet. 

Utfordringer 

2018 har vært preget av frustrasjoner og mye tidsbruk vedrørende dataprogrammet. Den 

elektroniske samhandlingen fungerer ikke og det har vært en del feil ifht den elektroniske 

arkiveringen. 

 

Fysio og ergoterapi 

Fysioterapitjenesten har i 2018 hatt to kommunale årsverk, fordelt på voksne brukere, 100 %,  barn, 

50 % og Frisklivssentral, 50 %. Samt 3,67 driftsavtaler fordelt på 4 fysioterapeuter og 3 institutter. 

Kommunen har i tillegg en ergoterapeut i 100 % stilling. Den kommunale tjenesten har fulgt opp 

barn, eldre og andre med sammensatte behov, rehabilitering og habilitering, hjelpemiddelformidling, 

samt innsatte Bruvoll fengsel. En viktig del av arbeidet er tverrfaglig tilnærming og samarbeid med 

kommunens andre tjenester. Fysioterapeut for voksne har hatt en sentral rolle med ledelse av 

kommunens deltagelse i læringsnettverk gjennom KS og folkehelseinstituttet. Arbeidet har vært 

systematisering av gode pasientforløp for eldre og kronisk syke. Kommunen har i 2018 hatt en aktiv 

Frisklivssentral med tilbud om hjelp til levevaneendring og har vært pilotkommune for utvikling av et 

lærings- og mestringskurs om Hverdagsglede. Tilbudet skal videre være tilbud for alle 

Frisklivssentraler. 
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Utfordringer 

Tjenesten er sårbar i forhold til bemanning og arbeidsmengde. Høsten 2018 fikk tjenesten noe ansvar 

for folkehelsearbeid og oppstart med kartlegging før planarbeid, noe som har vært utfordrende om 

umulig å gjennomføre med så lite rom for fokus på dette. For de kommunalt ansatte terapeutene 

legges også deltagelser i prosjekter oppå de allerede eksisterende oppgavene, noe som gir økt 

arbeidsbelastning. Alle kommunale terapeuter er personlige koordinatorer for brukere med store og 

sammensatte hjelpebehov. Dette er tidkrevende roller.  

 

Psykisk helse og avhengighet 

Tjeneste for psykisk helse og avhengighet har gjennomsnittlig 100 pasienter til enhver tid. Det er 

utformet vedtak med tildeling av antall timer med varierende størrelse utifra behov. Tjenesten 

opplever at det henvises dårligere pasienter enn tidligere, noe som ses i sammenheng med 

ansvarsforskyvning fra sykehusnivå til kommunale tjenestetilbud. Pasienter skrives ut tidligere enn 

før til kommunen og det fordrer tjenesten til å kunne ta imot pasienter med betydelig lavere 

funksjonsnivå og høyt symptomtrykk.  

Det er nytt at kommunen har ansvar for behandling av lette og moderate lidelser og må gjennomføre 

kartlegging av ulike tilstander der den enkelte skal henvises til spesialisthelsetjeneste. Det er ett krav 

at pasienter skal ha prøvd kommunale tiltak, før det henvises til spesialisthelsetjeneste, med økning i 

henvisninger til tjenesten. 

Det er en  økning på antall pasienter med behov for tilgjengelig personalet og bemannet bolig. Det er 

økende antall pasienter i legemiddelassistert rusbehandling (LAR), som betyr tett oppfølging både 

individuelt og på systemnivå. Det avdekkes oftere enn tidligere omfattende traumeproblematikk 

gjennom første fase i ett pasientforløp, noe som tilsier lang vedtakstid i tjenesten. 

Kartlegging gjennom brukerplan for 2018 underbygger dette, med resultater som viser at pasientene 

i økende grad har komplekse lidelser med stort hjelpebehov og som betinger tett tverrfaglig 

samarbeid for å sikre god ivaretakelse av et behandlingsforløp. Det er stor nytte av prosjektstillinger 

innen rus og boligsosialt arbeid, som har gitt mulighet til å følge opp de med lav boevne og 

avhengighetsproblematikk på en tilfredsstillende måte. Tjeneste for psykisk helse og avhengighet er 

med i forprosjekt med DPS og andre kommuner i regionen vedrørende FACT team, der man ser på 

ulike modeller for å kunne ivareta de dårligste pasientene i kommunen 

Tjenesten har et team med mye kompetanse, både faglig og gjennom erfaringer innen fagfeltet. De 

ansatte har ulike interessefelt, noe som gjør at kommunen har vært godt rustet for å møte de nye 

utfordringene innen psykisk helse og avhengighet for året som har gått.  
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NAV Nord-Odal                                  

Nav kontoret er tuftet på likeverdig partnerskap mellom stat og kommune og skal yte både statlig og 

kommunale arbeids- og velferdstjenester. Det er to styringslinjer for leder.  

Personer med nedsatt arbeidsevne, unge som ikke har fullført videregående opplæring, innvandrere 

fra landgruppe 3. Innenfor disse gruppene har personer under 30 år særskilt prioritet. 

Det er viktig å utnytte virkemidler på tvers av stat, fylkeskommuner og kommuner med sikte på å få 

flere i arbeid, ref. erfaringer fra ungdomsinnsatsen. Dette gjelder alle tre målgrupper. 

NAV har klart at alle personer som er i målgruppen under 30 år og mottar sosialhjelp, har kommet i 

gang med aktivtet. Det er etablert ett ungdomsteam i forhold til satsingsområde.  

Det arbeides bra og de som er bosatt er under forløp med GIV i introdukjsonsprogrammet, arbeid 

eller aktivtet. Kommunen har ikke fått bosatt nye flyktninger i 2018. 

Det er holdt stilling vakant. 

Det har vært store besparelser i forhold til hjelp til livsopphold.  
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Kapittel 7 Tjenesteområde Eiendom og samfunn 
Eiendom og samfunnsetaten har et bredt arbeidsfelt og er en viktig motor for samfunnsutvikling, 

miljø og beredskap. Etaten har fire enheter:  Landbruk og teknikk, Renhold, Drift samt Brann og  

Feiing. Etaten jobber kontinuerlig for å øke bo, besøks- og næringsattraktivitet i kommunen, for å 

legge til rette for vekst i antall innbyggere og utvikle næringslivet. I tillegg skal ordinær drift 

opprettholdes. Det er viktig for næringsliv, nåværende og nye innbyggere at det gis raske og gode 

svar på søknader og henvendelser, at kommunens eiendomsmasse og inneklima ivaretas og at 

kommunen har en god beredskap.  

Etaten har ansvar for drift og vedlikehold av  63 bygg, hvorav  25 utleiebygg. Totalt er det ca. 150 

tekniske anlegg som skal driftes og vedlikeholdes og ca 27 000 m2 gulvareal som skal rengjøres og 

vedlikeholdes. I tillegg kommer vedlikehold og oppfølging av 26 km kommunale veger, gangveger, 17 

parkeringsplasser, 715 gatelys,  grøntanlegg,  park og idrettsanlegg, badeplasser, boligfelt, 

overvannssystem, damanlegg og svømmebasseng  med mer.  

Mål for tjenesteområdet 

Viktige resultater i 2018 

 Igangsatt bygging av Samling (bank, bibliotek, 10 leiligheter) 

 Kulturminneundersøkelser Sandsjordet og Lundjordet 

 Vedtatt reguleringsplan Sand sentrum og Granerud industriområde, samt flere 

reguleringsendringer 

 Oppstart regulering av 21 nye boligtomter i Garvik 

 Oppstart opparbeiding og salg av tomter på Granerud industriområde 

 Oppstart utbygging av fiber i Austvatn 

 Tildeling av vinmonopol 

 Gjennomført innbyggerverksteder som en del av medborgermedvirkning 

 Fullført arbeidet med omlegging av Valsetvegen med asfaltering, lys og fortau.  

 Gjennomført flere tiltak på Sand, som forlengelse av Kjærlighetsstien med fiskeplass i 

Veslefossen, tømmerkunst og lys ved Sandsåa. 

 Gang og sykkelveg  FV24 med ny hovedavløpsledning. Kommunen er ikke utbygger, men noe 

av æren kan tilskrives langvarig politisk og administrativt arbeid.  

 GIVAS har begynt på vann- og avløpsledning fra Garvik til Austvatn. Hele strekningen skal 

være ferdig i 2021 

 Gjennomført retaksering av verker og bruk som følge av endring av eiendomsskatteloven. 

 Fortsatt nedgang i strømforbruk på kommunale formålsbygg  

 Odalsportalen oppdatert med ny layout, mere aktuelt nyhetsstoff og artikler og flere 

redaktører.  

 Nord-Odal kommune kom på 19. plass i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse i 2018 og 

var med det best i Hedmark. Kommunen scoret spesielt høyt på byggesak (91 av 100 poeng).  
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Tema for tjenesteområdet 
Levende og attraktive tettsteder 

Et viktig mål er å legge til rette for vekst i antall innbyggere. Kommunen opplevde et tilbakeslag i 

2018 med en nedgang i antall innbyggere på 

1,4 %. Satsingen på nye boliger og 

arbeidsplasser er viktig elementer for å 

tiltrekke nye innbyggere og det er å håpe at vi 

får et oppsving når det nå oppføres og 

ferdigstilles et økende antall boliger, se 

kapittel 2 Samfunnsutvikling.  

Et langsiktig satsingsområde er å fortette Sand 

Sentrum med bolig, næring og økt aktivitet 

som en motor for kommunen.  

Kommunen har videreført prosjektet 

«Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» og 

gjennomført blant annet ungdomsverksted og 

innbyggerverksted for å få innspill til 

utviklingen i Sand sentrum. Det er også 

gjennomført flere tiltak i sentrum, som 

ytterligere forlengelse av kjærlighetsstien 

inkludert fiskeplass i Veslefossen og belysning 

med tømmerstokker ved Sandsåa. For å 

frigjøre plass til besøkende på den nye 

parkeringen foran kommunehuset, har 

parkeringsplassen bak sykehjemmet blitt 

utvidet og fungerer som parkering for ansatte. 

I forbindelse med utvidelse av Mapei, ble 

Vallsetvegen lagt om, i 2018 fikk vegen 

gatelys, asfalt og fortau. 

I 2018 fikk Sand sentrum flere nye handels- og 

tjenestetilbud, samt at det ble arrangert flere 

markedsdager med godt besøk. Summen av 

tiltak på Sand har antagelig bidratt til at vi 

fortsatt har en økt omsetning per innbygger i 

detaljhandelen som er større enn 

gjennomsnittet i regionen. Som en følge av 

den positive utviklingen, har Nord-Odal kommune fått tildelt vinmonopol klasse 1 i 2018. Polet skal 

være lokalisert på Sand, og antatt åpning er høsten 2019. Det er forventet at vinmonopol vil gi 

ringvirkninger.  

Ellers har 2018 vært preget av arbeidet med oppføring av massivtrehuset Samling (bank, bibliotek og 

leilighetsbygg) i sentrum. E.ON sin planlagte utbygging av vindkraft i Sognkjølen og Engerfjellet har 

også krevd mye innsats. 
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Som et resultat av kommunens satsing på økt bruk av kollektivtransport, ble det opprettet flere 

bussavganger til Eidsvoll. Ruta opplever økt etterspørsel. Det er også etablert tilbud om 

bestillingsruter i Knapper. 

Kompetanse og næringsutvikling 

Viktige prosjekter i 2018 var blant annet utvidelsen av næringsarealene på Granerud og møter med 

potensielle interessenter, kartlegging av behov og planlegging av truckstop på Granerud og 

konsesjonsavtale med Gunnar Holth Grusforretning om utvidelse av masseuttak på Granerud. 

Fortsatt deltagelse i Byregionprosjektet og i Osloregionen har vært prioritert. 

Nord-Odal kommune har vedtatt å kanalisere reiselivssatsingen gjennom Visit Kongsvingerregionen. 

Turistinformasjonen på Milepelen er et viktig nav for å samle informasjon om aktiviteter og 

opplevelser. Fokus på Nord-Odal som hyttekommune ble opprettholdt gjennom hyttemesse på 

Milepelen og regelmessige nyhetsbrev. 

 

Sysselsetting innen landbruket har gått noe opp de siste årene, men det er potensial for en større 

økning. Landbruk og landbruksbaserte virksomheter er viktige næringer for kommunen både i 

forhold til sysselsetting og til verdiskaping. Nord-Odal kommune mottok 90 søknader om 

produksjonstilskudd i 2018.  

Landbruket i Nord-Odal var i likhet med store deler av landet preget av utfordringene med tørke i 

2018. Mye tid gikk med til veiledning og støtte til de som fikk store utfordringer.  Kommunen mottok 

i alt 43 søknader om erstatning for avlingssvikt på grunn av klimabetingede tap. Spesielle miljøtiltak i 

jordbruket (SMIL) er en ordning for å ivareta natur og  kulturminneverdiene i jordbrukets 

kulturlandskap, og redusere forurensing. I 2018 mottok 5 foretak tilskudd til SMIL-tiltak. Tre av 

tiltakene er rehabilitering av bygninger, de to andre til bekjempelse av den svartelistede planten 

kjempespringfrø. Nord-Odal kommune har blitt tildelt kr 78 750 fra Fylkesmannen i Hedmark til 

utvikling av økologisk birøkt i Sør-Hedmark. Prosjektet strekker seg inn i 2019.  
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Det er stort fokus på informasjon og veiledning innenfor landbruk. I 2018 arrangerte kommunen flere 

temamøter i tillegg til å sende ut mange nyhetsbrev med veiledning og informasjon.  

Mange av bøndene som driver med husdyr i Nord-Odal utnytter beiteressursene som ligger i 

utmarka. Behovet for å bruke utmarka ble større som følgende av tørken. Manglende vedlikehold av 

gjerder er en utfordring. Plikten til å vedlikeholde gjerder er nedfelt i gjerdeloven og 

dyrevelferdsloven. Etter henvendelse fra beitebrukere har kommunen sendt brev til grunneiere og 

minnet på plikten om vedlikehold av gjerder.  Kommunen har kartlagt status og igangsatt vedlikehold 

av egne gjerder i Bruvoll. Dette er planlagt videreført i 2019.  

Aktivitet skogbruk 2018 2017 2016 

Avvirkning: m3/bruttoverdi: 127 591m3 / 
57 592 612 kr 

133 820m3 / 
51 493 548 kr 

117 040 m3 / 
41 477 314 kr 

Nyplanting: planter/ dekar: 426 578 stk / 
1 947 daa 

420 984 stk / 
1 949 daa 

422 139 stk / 
2 084 daa 

Suppleringsplanting: planter: 11 300 33 422 25 900 

Markberedning: Antall dekar: 689 1 204 778 

Avstandsregulering: dekar: 2 890 3 404 2 784 

 

Tabellen viser at aktiviteten har gått noe ned fra 2017, 

dette har sammenheng med fjorårets tørkesommer som 

la begrensninger på drift. Det forventes at aktiviteten vil 

ta seg opp i 2019. Det er rom for økt avvirkning, ettersom 

den nye skogbruksplanen har et beregnet årlig 

hogstkvantum på 161 201m3 (både sluttavirkning og 

tynning). Etter skogloven er skogeiere pliktig til å ha en 

tilfredsstillende foryngelse innen 3 år etter avvirkning. 

Nyplanting  vil derfor følge endringer i avvirkning. 

Kommunen bruker mye tid på å følge opp skogloven og 

PEFC skogstandard for å sørge for at skogeierne i 

kommunen sikrer god framtidsskog. 

 

Næringsfond 

I 2018 ble det bevilget kr 200 000 i påfyll til kommunalt næringsfond fra kommunens 

disposisjonsfond. Midlene ble brukt til å stimulere til nyetablering, utvikling av nye produkter eller 

tjenester, eller til markedsføring. Det ble søkt om kr 480 000 og tildelt midler på til sammen kr 

259 000 fra næringsfondet til følgende ideer/prosjekter: 

 Etableringsstøtte, Ann Maris Hud og Velvære  

 Etableringsstøtte, Sportcamp og B&B (holidaynorway24.com), Anna Jonczyk 

 Støtte til etablering, fotterapeut Anette Bakkehaug 

 Utvikling av forretningskonsept og nettside, Kunstkonsept/Veronica Rode 

 Støtte til investering i utstyr til sublimeringstrykk, Odal kompetansesenter 

 Oppstart med produksjon av matvarer med lokal forankring, Ebbas matgleder/Anne Åmodt 
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 Støtte til etablering av Fin og Fjong AS  

 Støtte til markedsføring gjennom ny kanal, Atelier Ivar Nordhagen 

 Støtte til julegateutsmykking i Nord-Odal, Sand sentrumsforening 

Det er fortsatt en mindre saldo tilbake på næringsfondet (ca 70 000,-), men det er ikke tilført nye 

midler for videreføring av ordningen.  

Sikker, effektiv og bærekraftig kommune 

I 2018 har bærekraft virkelig blitt satt på dagsorden og kommunen har vært aktive i det 

interkommunale Bærekraftnettverket til 7Sterke og i arbeidet med å utarbeide regional miljø- og 

klimastrategi. 

Et viktig mål er å redusere forbruk av vann- og energi ved kommunale bygg.  Sammenlignet med 

2017 så har temperaturkorrigert energiforbruk totalt for bygningsmassen gått ned fra  187 kWh/ m2 

til 183 kWh/m2.  De største reduksjonene  er gjort ved  kommunehuset etter installasjon av 3 

varmepumper i tråd med Enøkstiltaksplan 2018. Det jobbes kontinuerlig med god byggdrifting og 

skolering på området.  I Eierstrategi for kommunale bygg og anlegg er at av målene økt fokus på 

overvannshåndtering i og ved kommunale veger de neste årene. Påbegynt kartlegging og 

gjennomføring av tiltak  i 2018 vil følges opp videre i 2019, slik at dette blir innarbeidet og prioritert 

bedre i vegvedlikeholdsplanen.  

Høsten 2018 startet GIVAS arbeidet med å legge vann- og avløpsledning fra Garvik til Austvatn. 

Arbeidet skal gå over tre år, og vil når det er ferdig gi nærmere 150 nye vann- og avløpsabonnenter. 

På sikt vil dette føre til lavere gebyrøkning ettersom flere er med å betaler for drift av anlegg og 

ledningsnett. 

Det ble i 2018 vedlikeholdt veg for kr 3,8 millioner ved grøfting, utskifting av trommer og kummer, 

asfaltering, utvidelser og ombygging på gatelysanlegg.  Dette er i tråd med vedlikeholdsplanen. Det 

er også et klart mål å komme à jour med bygningsvedlikehold. Utvendige vedlikehold er prioritert 

som fokusområde i eierstrategi kommunale bygg og anlegg . I 2018 ble det malt bygninger for  200 

000 kr. Dersom planene fremover for utvendig vedlikehold følges, vil vi være à jour i 2022.  Av andre 

større vedlikeholdstiltak har kommunens egne tømrere/malere i vedlikeholdsteamet stått for 

ombygging i servicekontor/NAV, ombygging i lokaler til Psykisk helse og fornyet flere kommunale 

utleieenheter.  

Videre utbygging av fiberbredbånd fortsatte i 2018, etter at kommunen fikk fylkeskommunale 

tilskudd til utbygging i Austvatn. Her får 261 boenheter og ca 150 hytter tilbud om fiber. Arbeidet 

pågår og er planlagt ferdigstilt i oktober 2019. Kommunen søkte også om tilskudd til utbygging langs 

Storsjøen vest, men ble ikke tildelt midler i 2018. Planer for videre utbygging foreligger og danner 

grunnlag for ny søknad i 2019.  

Renholdsavdelingen har nådd oppsatte mål i forhold til periodiske oppgaver etter årsplan.  På tross 

av at det i året som gikk har vært arbeidet aktivt for et godt arbeidsmiljø, har sykefraværet økt til 

10% i snitt som følge av flere langtidsfravær. Utfordringene har vært å få utført nok gulvvedlikehold, 

dekke opp sykefravær og ferieavvikling uten tilstrekkelig vikarbudsjett 
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Gjennom et godt samarbeid gjennom året med blant annet Sør-Odal kommune og Odal sparebank 

ble relansering av Odalsportalen forberedt. Odalsportalen fremstår nå i ny drakt og antall lesere har 

gått opp.  Gjennomslagskraften for kommunens Facebookside er stor, antall følgere økte med 10 % i 

løpet av året. Det ble publisert 224 statuser i løpet av året. Kommunen treffer nyhetsstrømmen til 

mellom 1500 og 4000 personer, over 8000 på det meste. Noen hundre klikk på sak er normalen, men 

det har også vært over 3500 klikk på enkeltstatuser. 

Som følge av endringer i eiendomsskatteloven måtte verker og bruk retakseres. Skattegrunnlaget på 

produksjonsutstyret på tidligere verk og bruk skal trappes ned i løpet av sju år og eiendommene 

skattes da som andre næringseiendommer.  

Kommunene er forpliktet til å vedlikeholde det offentlige kartgrunnlaget gjennom blant annet 

geodataloven og matrikkelloven. Fra 01.01.2020 vil Hedmark og Oppland fylker slås sammen til 

Innlandet, noe som medfører at kommunen vil få nye kommunenummer. Det høres kanskje lite ut, 

men kommunenummeret brukes i veldig mange datasystemer. Endringene fører blant annet  til 

arbeid med retting av avvik og feil i matrikkelen  Nord-Odal kommune er godt i gang med arbeidet. 

Arbeidet vil sluttføres i 2019. 

Saksbehandlingstiden for kart- og oppmålingsforretninger er gjennomsnittlig 10 uker i saker der 

loven krever maks 16 uker. Det legges stort fokus på service, kort ventetid og tilgjengelighet for 

innbyggerne. Det er en stor utfordring med mye feil i kartet og krevende saker som tar tid ettersom 

det tar tid å innhente påkrevd informasjon. Tolkning av dokumenter og samtale med parter tar tid, 

men er også en avgjørende del av sakene for å kunne løse de på en tilfredsstillende og 

kvalitetsmessig god måte.  En annen utfordring knyttet til matrikkelen er mangelen på tinglysing av 

eierskifte ved dødsfall. Det er over 100 eiendommer hvor hjemmelshaver har vært død i flere år, av 

og til tiår, og som fortsatt ikke er tinglyst på rettmessige arving. Dette utgjør et problem både for 

offentlige etater og ved nabovarsling,  

Forebyggende arbeid for å unngå bygningsbranner har høy prioritet. Samtidig er det viktig med god 

beredskap dersom ulykker oppstår. I 2018 rykket brannvesenet ut på 210 hendelser hvor av disse var 

det 3 bygningsbranner (bensinstasjon 6.januar, enebolig 1. mars og våningshus 8.desember). 

Brannvesenet har i 2018 assistert på mange helseoppdrag ved akutt sykdom som hjertestans ol.   

Mannskapsstyrken i brannvesenet er stabil med godt motiverte mannskaper.        

Utfordringer 
 

For en kommune som vil mye, er det alltid en utfordring å ha nok ressurser til å følge opp de ulike 

aktivitetene. Det vil derfor fremover være viktige å prioritere innsatsen riktig. Arbeidet med 

kommunenplanens samfunnsdel, som fremmes for vedtak våren 2019 vil bidra til dette.  

En klar utfordring for det kommunale brannvesenet er at stadig flere oppgaver som tidligere ble 

håndtert av politiet, nå må løses av det lokale brannvesen. Som regel er brannvesenet først på 

skadestedet. De må da også løse politifaglige oppgaver. Tjenesten ser også en markant utvikling med 

økende antall helseoppdrag som for eksempel hjertestans. Denne utviklingen er bekymringsfull.  Det 

innebærer at kommunen løser oppgaver som tidligere ble løst av ambulansetjenesten og politiet, 

uten at det følger med økonomiske ressurser til å løse oppgavene.  
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Det er også en utfordring at bygningsvedlikehold blir utsattdet som i utgangspunktet er nøkterne 

vedlikeholdsplaner. Dette er bekymringsfullt og kan føre til verdiforringelse av eiendom, dårligere 

inneklima og dårlig omdømme.  På renholdsavdelingen er det stort tidspress ettersom 

renholdsarealet har økt  samtidig som stillingsressursene er redusert. Dette går på bekostning av 

gulvvedlikehold, som igjen går på bekostning av effektiviteten. 
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