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Innledning  

I forskrift om årsbudsjett § 10 – budsjettstyring heter det: ”Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller 
fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser 
utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom 
administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå 
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller 
fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.” 
 
Kommunestyret i Orkdal vedtok i forbindelse med handlingsplan 2006 – 2009/budsjett 2006 å gå over fra 
tertialrapportering til kvartalsrapportering fra 2006. Regnskapsrapportering skjer etter utgangen av mars, juni og 
september. Årsmelding og regnskap vil være rapportering etter fjerde kvartal. 
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2 Økonomisk status etter tredje kvartal 2016 

Økonomisk status etter tredje kvartal 2016 

 

En stor økning i skatteinngang i landet i andre halvår 2016, et lavt rentenivå, god likviditet og litt 
ekstra utbytte fra Trønderenergi gjør at prognosen for fellesinntekter er god, en merinntekt på knapt 
14 mill. kr. 

Lønnsoppgjøret ble rimeligere enn forutsatt i statsbudsjettet, så det er vel 2,3 mill. kr avsatt til 
lønnsoppgjør som blir stående ubrukt. 

Ved årsavslutninga for 2015 ble en oppmerksom på et kraftig utgiftshopp på skoleskyss som resultat 
av en anbudskonkurranse i regi av fylkeskommunen. Fra høsten 2016 har AtB satt opp busser i stedet 
for drosje i flere området. Kostnadsøkningen for 2016 er ventet å bli på 2 mill. kr, en reduksjon på 1 
mill. kr på grunn av tiltakene. 

Helseområdene har samlet et betydelig merforbruk i forhold til budsjett. Årsprognosen for Orkdal 
helsetun er et merforbruk i overkant av 5 mill. kr. Det er i løpet av tredje kvartal satt i verk flere tiltak 
for å få ned merforbruket, men det tar tid før iverksatte tiltak får effekt. Hjemmetjenesten har et 
merforbruk i overkant av 1 mill. kr. Årsaken til merforbruket skyldes i stor grad uforutsette utgifter 
knyttet til enkeltbrukere med økt eller endret behov. Prognosen for Orkdals andel i SIO er et samlet 
merforbruk på knapt 0,5 mill. kr, fordelt på legevaktsamarbeidet, legevaktsentralen, sengepost og 
kreftkoordinator. 

De andre rammeområdene ser ut til å drive innenfor budsjett. 

Orkdal kommune har ca. 65 investeringsprosjekt med et samlet budsjett på 258 mill. kr. 
Årsprognosen er på vel 150 mill. kr, det vil si at det er forskjøvet framdrift på en stor del av 
investeringene. Det er derfor nødvendig med store budsjettendringer i desember for 
investeringsbudsjettet. 

 

 

 

 

Orkanger, 17. november 2016 

 

Ingvill Kvernmo 
Rådmann 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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3 Rammeområde: Rådmannen 

1 Rammeområde: Rådmannen 

1.1 Arbeidsområder   

 Overordnet administrativ ledelse av all kommunal virksomhet 

 Initiere og støtte utvikling av organisasjon og tjenesteproduksjon 

 Stabs- og støttefunksjoner som økonomi, lønn- og personal, IKT, kunde- og postmottak, og 
informasjon. 

 Utredning av saker til både administrativ og politisk behandling 

 Overordnet ansvar for planprosesser 

 Næringsutvikling 

 Beredskap 

1.2 Resultatoppnåelse drift 

1.2.1 Miljø 
Kommunen har valgt å innføre Hovedkontormodellen i Miljøfyrtårn, for å gjøre den treårige sertifiseringa 
enklere for alle underliggende enheter.  

Rådhuset er sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende enheter 
tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv. 

1.2.2 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

38 895 524 35 362 617 3 532 908 90,9 % 

 

Etter tredje kvartal har rådmannen et mindreforbruk på 3,5 mill. kr. Vakanser og refusjon utgjør 2,4 mill. 
kr av dette, AFP-pensjon 0,6 mill. kr. 

Rådmannen vil være godt innenfor budsjett ved årsslutt. 

Området omfatter også område 19 - Avsetninger som på grunn av periodisering ikke inngår i avviket etter 
tredje kvartal. Her er det ubrukte midler avsatt til lønnsregulering på vel 2,3 mill. kr, og et mindreforbruk 
på pensjon på vel 200 000 kr. 

1.2.3 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 58,0  

Årsverk 51,5  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3. kvartal 

0,8 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % 

 

Sykefravær 2016 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 4,9 % 3,0 % 1,9 % 6,9 % 4,2 % 

2016 5,1 % 2,0 % 1,9 %  3,1 % 
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Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 0,92 % 0,84 %  

Arbeidsgiverperiode 1,43 % 0,75 %  

Over 16 dager 1,89 % 0,26 %  

 

1.2.4 HMS 

1.2.4.1 Forebyggende dialogmøter  

Rådmannens stab – fordelt slik 
Antall avholdte 
dialogmøter 

Antall fulgt opp med 
oppfølgingsplan 

Informasjon – og kommunikasjon 0 0 

IT 0 0 

Lønn og personal 0 0 

Økonomi 0 0 

1.2.4.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

6 5 3 2 1 1 0 

 

Det er to meget alvorlige avvik som dreier seg om mulighet for alvorlig nedetid på datasystemer eller tap 
av data på grunn av virusangrep og feil på teknisk utstyr tilhørende datarom. 

1.3 Status årsbudsjettmål 

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål som ble beskrevet og vedtatt i behandlingen av 
Handlingsplanen for 2016 - 2019. 

1.3.1 Årsbudsjettmål  
Tiltak Status 

Rådmannen 

Kommunestyremøter på internett Sak skrevet og kommer opp i formannskap. 

Serviceerklæringer  

 

Serviceerklæringer/tjenestebeskrivelser: 

Nasjonal tjenestekatalog inneholder over 220 tjenestebeskrivelser – hvorav 
over 180 er lovpålagte og lovhjemlede tjenester. Kommunen har tatt i bruk 
Kommuneforlagets nasjonale tjenestekatalog. Nasjonal tjenestekatalog (NTK) 
er et sentralt register over kommunale tjenestebeskrivelser. NTK gir en unik 
oversikt over de tjenester som kommunen skal yte overfor sine innbyggere 
og kvaliteten på tjenestene. I tillegg til nasjonal tjenestekatalog er det knyttet 
en lokal beskrivelse til de fleste beskrivelsene slik at det er mulig å informere 
om lokale tilpasninger av hvordan tjenesten gis i egen kommune. 

Tjenestebeskrivelsene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside på 
følgende adresse: http://www.orkdal.kommune.no/tjenestebeskrivelser 

I ny hjemmeside vil tjenestebeskrivelsene bli presentert på en bedre måte – 
også slik at de er enkle å skrive ut – der det er ønskelig. 

Det vil bli fremmet sak i HOO i november. 

Plan- og forvaltning 

Gjennomføring av gang- og sykkelveiplanen i Kommer til behandling i formannskapet i november. 

http://www.orkdal.kommune.no/tjenestebeskrivelser
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Orkdal 

Samfunn- og næringsutvikling 

2040-utvalg Sak behandlet i formannskapet – det legges opp til en seminarserie som 
oppfølging av 2040-arbeidet.. 

Bedre kollektivtilbud i Orkdal Gjennomført møte med Atb og det er tatt kontakt med Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune for å følge opp saken. 

Pendlerparkering (park and ride) Sak fremmet for hovedutvalg teknikk. 

El-sykler for ansatte Orkdal kommune har kjøpte inn to el-sykler i første kvartal som ansatte kan 
benytte i arbeidstiden. En el-sykkel skal hjemmetjenesten benytte og den 
andre er plassert på rådhuset. 

 

1.4 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Ingen tilsyn i tredje kvartal.   
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2 Rammeområde: Grunnskole og SFO 

2.1 Arbeidsområdet 

 Grunnskolene gir grunnskoleopplæring i henhold til Lov om Opplæring og Læreplanverket for 
kunnskapsløftet. Grunnskoleopplæring er pliktig for alle barn mellom 6 og 16 år.  

 En del elever har rett til fri skoleskyss 

 Alle skoler med barnetrinn gir tilbud om skolefritidsordning og tilbud om gratis leksehjelp for 
elever på barnetrinnet.  

 PP – tjenesten i Orkdal og Agdenes skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge opplæringa bedre for elever 
med særskilte behov. I tillegg skal PPT utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det.  

2.2 Resultatoppnåelse drift 

2.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

86 094 530 84 831 439 1 263 091 98,5 % 

 

Rammeområdet har etter tredje kvartal et mindreforbruk på drøye 1,2 mill. kr. 

Alle enheter forventes å balansere ved årets slutt, med unntak av grunnskole felles.  

Årsaken til at fellesområdet vil få et merforbruk, er som tidligere nevnt økte kostnader for skoleskyss. AtB 
har fra høsten 2016 satt opp busser i stedet for drosje i flere områder, og merforbruket er prognostisert til 
å bli 2 mill. kr i 2016.  

2.2.2 Brukere  

Nasjonale prøver  
Resultater, analyse og vurderinger av nasjonale prøver vil bli rapportert etter årets slutt i 
tilstandsrapporten for grunnskolen.  
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7 Rammeområde: Grunnskole og SFO 

Eksamenskarakterer 

  

 

Det har vært en framgang i resultater i norsk og matematikk, mens resultatet i engelsk er det samme som 
året før. Resultatene i matematikk har gått fram fra i fjor og ligger på 3,5 i 2016. Norsk hovedmål og 
engelsk ligger nå på 3,4.   

 

Tilpasset opplæring  
Orkdal kommune har et mål om å øke kvaliteten på den ordinære tilpassete opplæringa.  Når kvaliteten 
blir bedre, vil behovet for spesialundervisning minke.  

Kommunen har som et mål at alle elever skal ha klasserommet som sin hovedlæringsarena.  

 

 

Figur. Per GSI – rapportering 1.10.16.  

Andel elever med vedtak om spesialundervisning har gått noe ned siden 2012. i 2016 har 8,3 % av elevene 
vedtak om spesialundervisning.  

Det er stor forskjeller mellom gutter og jenter. 11,1 % av guttene og 5,2 % av jentene har vedtak om 
spesialundervisning.  
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2.2.3 Ansatte 

 

Felles  PPT Evjen Gjølme Grøtte Orkanger b Orkanger u Årlivoll 

3. kvartal  

Ansatte 1 8 28 18 63 48 32 31 

Årsverk 1 7,1 22,1 15,8 52,3 37,5 27,6 27,4 

4. kvartal 2016 

Ansatte         

Årsverk         

 

Sykefravær  

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli  August September  3. kvartal  

4,0 % 2,4 % 5,1 % 

  % 

3,7 % 

 

Sykefravær 2016 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 6,4 % 5,1 % 5,6 % 6,3 % 5,9 % 

2016 8,0 % 5,2 % 3,7 %  5,8 % 

 

Tabellen over viser sykefraværet samlet for skole, skolefritidsordning og PP-tjeneste.  Sykefraværet har 
gått ned fra andre til tredje kvartal.  I tredje kvartal ligger det på 3,7 %. Hittil i år er sykefraværet 5,8 %. 
Lavest sykefravær var det i PP – tjenesten med 0,21 % fravær. Grøtte skole hadde høyest sykefravær med 
5,86 %. Grøtte SFO hadde et høyt sykefravær i tredje kvartal. Sykefraværet er av årsaker som ligger 
utenom arbeidsplassen.  

Sykemeldte blir oppfulgt etter rutinene for Oppfølging av sykemeldte, med forebyggende dialogmøter og 
samarbeid med LPA.  

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 PPT Evjen Gjølme Grøtte Orkanger b Orkanger u Årlivoll 

2015 

Egenmelding 1,76 % 0,91 % 0,42 % 1,23 % 1,56 % 0,63 % 1,45 % 

Arbg.periode 0,96 % 1,62 % 0,79 % 1,45 % 0,95 % 0,85 % 0,67 % 

Over 16 dager 1,10 % 7,05 % 7,40 % 2,64 % 2,22 % 3,89 % 3,22 % 

3. kvartal 2016 

Egenmelding 0,21 % 0,35 % 0,00 % 0,74 % 0,73 % 0,45 % 1,13 % 

Arbg.periode 0,00 % 1,10 % 0,68 % 0,59 % 1,15 % 0,29 % 0,53 % 

Over 16 dager 0,00 % 1,25 % 0,00 % 5,99 % 1,39 % 0,62 % 2,21 % 

4. kvartal 2016 

Egenmelding        

Arbg.periode        

Over 16 dager        
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2.2.4 HMS 

2.2.4.1 Forebyggende dialogmøter 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

3 4 

Årsaken til at det i kvartalet er flere som er fulgt opp med oppfølgingsplan enn avholdte dialogmøter er 
forskyvninger mellom tidspunkt for rapportering. 

2.2.4.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

27 24 21 4 2 0 0 

 

Det er to alvorlige avvik knyttet til elevenes psykososiale forhold. Rektor har ved slike tilfeller samtaler 
med involverte og foreldre og det vurderes i hvert enkelt tilfelle om det skal fattes enkeltvedtak om tiltak i 
elevenes skolemiljø. 

2.3 Status årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Barn skaper livsglede  Tiltaket går inn i «Livsgledekommune».  

Barn skaper livsglede legges inn i valgfaget for 
ungdomsskolen som heter «Innsats for andre».  

Tiltaket retter seg inn mot både helsetunet og 
hjemmeboende eldre.   

Alle skoler med ungdomstrinn har startet opp valgfaget 
Innsats for andre nå i høst.   

 

2.4 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Igangsatt forvaltningsrevisjon om Tilpasset 
opplæring og spesial-undervisning i 2. kvartal.  

Rapport forventes ca. etter årets slutt.   
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3 Rammeområde: Barnehage 

1.1 Arbeidsområdet 

Barnehagene gir et barnehagetilbud etter bestemmelsene i Lov om barnehage og Forskrift om rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver.  

Barnehagene spesielle verdier er blant annet:  

Å gi gode opplevelser som skaper gode minner! 

Skog og fjære – alltid nære!  

Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel! 

Orkdal kommune har samordnet hovedopptak en gang årlig. I hovedopptaket får alle som er fylt ett år 
innen utgangen av august tilbud om plass. Kommunen gjennomfører også rullerende opptak med 
søknadsfrist 1. oktober for barn som fyller ett år i løpet av barnehageåret og for barn som har flyttet til 
kommunen etter hovedopptaket.  

Fra 2015 er det innført to nye moderasjonsordninger vedtatt av Stortinget. Det ene er reduksjon i 
foreldrebetalingen. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 ligger 
inntektsgrensen på 486 750 kroner.  

Den andre ordningen er gratis kjernetid for alle 3-, 4 og 5-åringer som bor i husholdninger med lav 
inntekt. For barnehageåret 2016-17 er inntektsgrensa 417 000 kroner.  

Orkdal kommune har 6 kommunale barnehager.  

1.2 Resultatoppnåelse drift 

1.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

54 736 488 53 974 413 762 075 98,6 % 

 

Rammeområdet har etter tredje kvartal et mindreforbruk på ca. 762 000 kr. Dette er i all hovedsak knyttet 
til refusjon sykepenger/foreldrepenger og andre refusjoner. 

Evjen barnehage og Grøtte barnehage har et merforbruk i forhold til budsjett.  

Merforbruk ved Evjen er estimert til 130 000 kr ved årsslutt. Hovedutvalg vil i desember få en sak til 
behandling på bruk av overskuddsfond på tilsvarende beløp. Barnehagens merforbruk skyldes utbedring 
av uteområdet. Enheten forventes dermed å balansere ved bruk av overskuddsfond. 

Årsprognose for Grøtte viser et merforbruk i størrelsesorden 600 000 kr. Enheten har noe 
overskuddsfond, men har ikke mulighet til å dekke størstedelen av merforbruket. Årsak er for høye 
lønnsutgifter i forhold til budsjett. 

1.2.2 Brukere 

Faglig kvalitet  
Orkdal kommunen sin språkplan for barnehagene ble ferdigstilt i tredje kvartal 2016. Planen heter 
«Språkglede i orkdalsbarnehagene.  

Planen er laget for å gi barnehagene felles mål og retning for språkarbeidet i barnehagene. Det ble 
arrangert temakveld for alle pedagoger i barnehagene.  

Planen ble presentert for Hovedutvalg for oppvekst og omsorg i september.  
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Språkløyper 
Alle barnehagene har satt i gang arbeid med 
«Språkløyper», som er et nettbasert opplegg om språk i 
barnehage og skole utviklet av Lesesenteret i Stavanger.  

Realfag 
Noen av barnehagene har startet med satsing på realfag.  

1.2.3 Ansatte  

 
Felles Evjen Gjølme Grøtte Orkanger Rianmyra Årlivoll 

3. kvartal 2016 

Ansatte 0 37 17 42 19 30 16 

Årsverk 0 35,1 15,6 36,8 18,0 27,1 14,5 

4. kvartal 2016 

Ansatte  
      

Årsverk  
      

 

Sykefravær  

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli  August  September  3. kvartal  

7,4 % 7,7 % 7,8 % 7,7 % 

 

Sykefravær 2016 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 8,8 % 6,3 % 6,1 % 8,8 % 7,6 %  

2016 9,8 % 10,1 %  7,7 %  9,3 % 

 

Tabellen viser at sykefravær for rammeområdet har gått ned fra andre til tredje kvartal og ligger nå på 7,8 
%. Hittil i år er sykefraværet 9,3 %. Det er forskjeller mellom barnehagene. Grøtte barnehage har i 
underkant av 5 % sykefravær. Ingen av barnehagene har over 10 % sykefravær. Rianmyra barnehage 
hadde høyt sykefravær etter andre kvartal, men her har det vært en positiv framgang, selv om fraværet 
fortsatt er noe høyt.  

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 Felles Evjen Gjølme Grøtte Orkanger Rianmyra Årlivoll 

2015* 

Egenmelding 0,54 % 1,24 % 1,82 % 1,26 % 2,41 % 1,76 % 0,94 % 

Arbg.periode 0,86 % 0,75 % 1,28 % 1,11 % 1,39 % 0,68 % 1,10 % 

Over 16 dager 15,59 % 1,02 % 4,06 % 6,73 % 5,26 % 7,32 % 3,61 % 

3. kvartal 2016 

Egenmelding 0,00 % 0,95 % 0,00 % 0,68 % 2,17 % 0,99 % 0,14 % 

Arbg.periode 0,00 % 0,70 % 0,00 % 0,32 % 1,90 % 1,25 % 2,19 % 

Over 16 dager 0,00 % 5,59 % 9,43 % 3,82 % 5,91 % 7,46 % 5,29 % 

4. kvartal 2016 

Egenmelding        

Arbg.periode        

Over 16 dager        

*For 2015 med ansatte på styrkning ført på barnehage felles, det føres i 2016 direkte på hver barnehage. 
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1.2.4 HMS 

1.2.4.1 Forebyggende dialogmøter 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

3 1 

 

1.2.4.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

13 10 0 2 11 0 0 

 

Typer avvik er i hovedsak mangelfull sikring av fysisk miljø og personskader hos barn, barn som slår seg, 
tannskader og lignende.  

Ingen avvik av meget alvorlig karakter.  

1.3 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Det har ikke vært tilsyn i tredje kvartal      
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4 Rammeområde: Helse- og omsorg 

1.4 Resultatmål 

Saker Antall 

Antall saker som er innvilget eller revurdert 320 

Antall saker med avslag 5 

Andel saker behandlet innenfor frist (2 uker) 90 % 

Antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus til Orkdal helsetun 22 

Antall betalte døgn for utskrivningsklare pasienter 6 

Andel klager som får medhold av Fylkesmannen 0 

1.5 Felles årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Pleie og omsorg 

Omstilling i eldreomsorgen – utredning Det er gjennomført omstilling ved at 8 institusjonsplasser er 
endret til omsorgsbolig i institusjon fra 1. juni.  

Barn skaper livsglede/ Livsgledekommune Det er et mål at Orkdal kommune skal bli livsgledekommune. Barn 
skaper livsglede vil inngå i dette. Under utredning.  

Bruk av flere heltidsstillinger Kartlegging av ufrivillig deltid er gjennomført.  

Hverdagsrehabilitering Det er pr 13.05 ansatt fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier i 
prosjektstillinger. Oppstart fra 1. august.  

1.6 Orkdal Helsetun 

1.6.1 Arbeidsområder 
 Dagsenter 

 Korttidsopphold 

 Rehabiliteringsopphold 

 Avlastningsopphold 

 Langtidsopphold 

 Skjermet enhet for aldersdemente 

 Middag til hjemmeboende fra institusjonskjøkken 

1.6.2 Resultatoppnåelse drift 

1.6.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

51 807 690 56 739 095 -4 931 404 109,5 % 

 

Regnskapet for Orkdal Helsetun etter tredje kvartal 2016 viser et merforbruk i forhold til budsjett på 
4 931 404 kr. På en så stor enhet vil små avvik i forhold til bemanningsplanen og faktisk bemanning på de 
ulike avdelingene, gi store utslag totalt sett. Helsetunet har over tid hatt høyt sykefravær som er en av 
årsakene til merforbruket. 

Iverksatte tiltak som er gjort for å bringe bemanningen ned mot bemanningsnorm har vist effekt i høst, 
men vil ikke få full effekt før våren2017.  Antatt årsprognose er et merforbruk på 5,2 mill. kr.  
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1.6.2.2 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 165  

Årsverk 110  

 

I tabellen fremkommer ikke vakanser som har et visst omfang. 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3. kvartal 

19,8 % 15,7 % 15,2 % 16,5 % 

 
Sykefraværet på Orkdal Helsetun er stigende, og dette er noe enheten har stort fokus på å reversere. Det 
er innført nye rutiner knyttet til melding og oppfølging av sykefravær fra 1. november 2016 med direkte 
oppfølging av den enkelte ansatte. Det er viktig at leder og ansatt søker å finne gode løsninger i 
samarbeid. 

Sykefravær 2016 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 11,7 % 8,9 % 12,0 % 14,1 % 11,7 % 

2016 13,7 % 11,3 % 16,5 %  13,7 % 

 

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 1,37 % 1,21 %  

Arbeidsgiverperiode 1,89 % 3,31 %  

Over 16 dager 8,49 % 12,02 %  

1.6.2.3 HMS 
Det er gjennomført vernerunde andre kvartal. HMS er fast sak på alle ledermøter som avholdes hver 
fjortende dag.  

For å sikre regelmessig og god dialog mellom tillitsvalgte og ledere innen helse og omsorg er det innført 
samarbeidsmøter annenhver måned. Vi ønsker godt samspill for utvikling av ønsket bedriftskultur og 
samarbeidsklima.  

I forbindelse med omorganiseringen fra 1.6.16 er det gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte 
på berørte avdelinger og avdelingsmøter for å oppnå god informasjon og kommunikasjon under 
prosessen. Alle medarbeidere skal ha tilbud om medarbeidersamtale.  Medarbeiderundersøkelse 
planlegges gjennomført i andre halvår.   

1.6.2.3.1 Forebyggende dialogmøter 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

3 3 

 

1.6.2.3.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

199 157 61 110 28 2 29 
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Ved innføring av nytt avvikssystem har det vært en omfattende opplæring og fokus på bruk av 
avvikssystemet. Det er meldt flere avvik i 2016 enn på samme tidspunkt i 2015. 

Avvikene lukkes avdelingsvis og er fast tema på avdelingsmøter. 

 

Det er 33 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at avvikene er lukket.  

Dette dreier seg i all hovedsak om tilløp til skade eller skade på tjenestemottaker og ansatte.  

1.6.3 Tilsyn og revisjon 
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Ingen tilsyn i tredje kvartal   

 

1.7 Hjemmetjenesten 

1.7.1 Arbeidsområder 
 Helsehjelp i hjemmet 

 Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring 

 Middagsombringing 

 Trygghetsalarm 

 Transporttjeneste for funksjonshemmede 

 Parkeringsbevis 

 Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming 

 Avlastning for barn og unge 

 Støttekontakt tjenesten 

 Tilrettelagt fritid 

1.7.2 Resultatoppnåelse drift 

1.7.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

66 102 994 67 757 320 -1 654 326 102,5 % 

 

Merforbruket skyldes særskilte tiltak 700 000 kr. Dette er uforutsette utgifter knyttet til enkeltbrukere 
med endret eller økt behov hittil i år. Støttekontakt har et merforbruk på 430 000 kr og overtid 180 000 
kr.  

Årsprognosen er et merforbruk i overkant av 1 mill. kr.  

1.7.2.2 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 157  

Årsverk 110  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

11,9 % 9,0 % 8,6 % 9,6 % 
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Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015* 12,1 % / 10,4 % 10,9 % / 9,4 % 13,2 % / 9,9 % 14,7 % / 12,1 % 12,7 % / 9,9 % 

2016 14,6 % 11,1 % 9,6 %  11,8 % 

*Hjemmetjenesten og bo- og avlastningsenheten rapporteres fra og med 2016 sammen. 2015 står hjemmetjenesten først 
også bo- og avlastningstjenesten. 

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 1,08 % 0,98 %  

Arbeidsgiverperiode 1,58 % 2,29 %  

Over 16 dager 10,26 % 6,30 %  

1.7.2.3 HMS 

1.7.2.3.1 Forebyggende dialogmøter 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

0 0 

 

1.7.2.3.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

108 75 18 81 9 0 6 

 

Ved innføring av nytt avvikssystem har det vært omfattende opplæring og fokus på bruk av 
avvikssystemet. Avvikene lukkes avdelingsvis og er fast tema på avdelingsmøter.  

Det er 13 avvik hvor alvorlighetsgraden fortsatt anses som meget alvorlig etter at avvikene er lukket. 
Disse dreier seg i all hovedsak om avvik på medikamenthåndtering, hvor pasientene har fått 
medikament på et senere tidspunkt enn det som er rekvirert. Enhetene ser etter systematiske brudd, 
og arbeider med gjennomgang av prosedyrer og rutiner på de områdene hvor avvikene er meldt inn. 

 

1.7.3 Tilsyn og revisjon 
 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Ingen tilsyn   

 

1.8 SiO 

Rapport fra SiO følger som vedlegg til kvartalsrapporten. 

Området omfatter legevaktsamarbeidet, andel i legevaktsentralen som helseforetaket drifter, 
sengeposten og en kreftkoordinator. 

Kostnadene er økt på alle områder. Orkdals andel i legevaktsamarbeidet og legevaktsentralen er postert 
under helse og familie, og årsprognosen har et merforbruk på 352 000 kr. For sengeposten viser 
årsprognosen et merforbruk på 113 000 kr. 
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5 Rammeområde: Familie og velferd 

5.1 Helse og familie 

5.1.1 Arbeidsområder 
 Allmennlegetjeneste og legevakt  

 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste  

 Fysio - og ergoterapitjeneste 

 Psykisk helse- og rusarbeid  

 Bolig- og husbanktjenester  

 Koordinerende enhet 

 Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT)  

5.1.2 Resultatoppnåelse drift 

5.1.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

28 834 092 29 865 691 -1 031 599 103,6 % 

 
Regnskapet etter tredje kvartal viser et merforbruk på 1,03 mill. kr. Statstilskuddet til psykisk helse og 
rusarbeid er budsjettert høyere enn det som er tildelt tjenesten, og det har ført til et for høyt driftsnivå 
for avdelingen i første halvår. Dette er det nå jobbet med, for å få driftsnivået ned innenfor vedtatte 
rammer før årsslutt. Andre årsaker til merforbruket er at Meldal kommune har «kjøpt» plass til en 
ungdom på Elvestien Øst der de skal finansiere ei 100 % stilling i 6 måneder, som tilsvarer ca. 270 00 kr for 
2016, og lønnsmidler på ca. 230 000 kr skal overføres fra Helsetunet til fysio-/ergoterapitjenesten, for 
innleie av fysioterapeut i 6 måneder. Lønnsutgiftene på de to stillingene, ca. 500 000 kr er belastet Helse 
og familie. I tillegg betales ikke fastlønnstilskuddet for fysioterapeuten ut før ved årsslutt, og det skal 
foretas en budsjettjustering (bruk av fondsmidler) på 160 000 kr i forhold til oppfølging av en 
ressurskrevende bruker. 

5.1.2.2 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 70,0  

Årsverk 52,6  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

4,6 % 3,1 % 4,1 % 3,8 % 

 

Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 10,8 % 5,9 % 5,2 % 4,3 6,6 % 

2016 2,3 % 3,2 % 3,8 %  3,0 % 
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Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 0,72 % 0,87 %  

Arbeidsgiverperiode 1,16 % 1,39 %  

Over 16 dager 4,65 % 1,56 %  

 

5.1.2.3 HMS 

5.1.2.3.1 Forebyggende dialogmøter 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

6 0 

5.1.2.3.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

12 9 5 7 0 0 0 

 

Det er 6 meget alvorlige avvik på området Familie og velferd. De dreier seg om trusler/vold på 
arbeidsplassen, inneklima og nedetid på datasystemer. 

5.1.3 Tilsyn og revisjon 
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

   

 

5.1.4 Annet 
Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  

Tiltak Status 

Helse og familie 

Videreutvikle Elvestien Øst/Barnebolig I løpet av andre kvartal ble det satt ned ei arbeidsgruppe som 
skal se på hvordan kommunen skal organisere tilbudet til 
ressurskrevende ungdommer med omfattende problematikk. 
Innspillet fra arbeidsgruppen innarbeides i handlingsplanen 
for 2017-2020 

Lokalene til helsestasjonen på Orkanger Plan for bedring av luftkvaliteten ble lagt fram i AMU 12. mai 
og i HOO 19. mai. I juni ble det igangsatt strakstiltak for å 
bedre luftkvaliteten i lokalene til helsestasjon. Med blant 
annet oppheng av solskjerming på flere vinduer. 
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i lokalene 29/9, med 
fokus på Orkdal kommune sitt ansvar for å forebygge/hindre 
at arbeidstakere utvikler ytterligere helseplager relatert til 
inneklimaforholdene. Enhetsleder har gjennomført 
medarbeidersamtaler med alle ansatte, for å se på hvilke 
tiltak som kan bedre arbeidsforholdene. Tiltakene foreslås 
inn i HP  

Hverdagsrehabilitering Det jobbes videre med hverdagsrehabilitering gjennom 
tverrfaglig innsats fra Hjemmetjenesten og Fysio- og 
ergoterapitjenesten. Teamet som skal jobbe med 
hverdagsrehabilitering ble etablert 1. august 2016, og er et 
treårig prosjekt. 
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5.2 Kvalifisering og arbeidstrening 

5.2.1 Arbeidsområder 
 Flyktningetjeneste 

 Voksenopplæring 

 Sampro 

 Orkdalstorget 

 Kommunalt hjelpemiddellager 

 Beredskapsarbeid  

5.2.2 Resultatoppnåelse drift 

5.2.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

17 612 270 15 217 497 2 394 773 86,4 % 

 

Regnskapet viser et budsjettmessig mindreforbruk som i hovedsak skyldes at en stor del av årets tilskudd 
til norsk- og samfunnskunnskap har kommet tidlig på året. Dette kommer fram på voksenopplæringa sitt 
regnskap. Ellers er det inntjeninga ved Orkdalstorget som er hovedutfordringa for enheten og som har 
kontinuerlig fokus. Dette gjelder volumet på salg av varer og tjenester som er forutsetningen for drift på 
nåværende nivå. Noe vil rettes opp før nyttår men det påregnes et merforbruk ved Orkdalstorget. De 
andre tjenestene ved Orkdalstorget har tilnærmet budsjettreff, dette gjelder også kommunalt 
hjelpemiddellager. Sampro har et mindreforbruk per tredje kvartal. Utgifter til flyktningarbeid vil være 
vanskelig å treffe budsjettmessig første året etter en dobling av antall bosatte flyktninger.   

5.2.2.2 Brukere 
Resultatmål 

 Status Mål 

  Status 3.kvartal 2017 2020 

Frammøte SAMPRO  98,7 % 98 % 98 %  

Frammøte Voksenopplæringa, intro-programmet  91,1 % 93 % 95 % 

Frammøte Orkdalstorget  92 % 92 % 92 %  

Tatt norskprøve introduksjonsdeltakerne  100 % 100 % 100 % 

Tatt norskprøve rett og plikt til norsk  100 % 75 % 75 %  

Bosetting i forhold til vedtak  70 % 100 % 100 % 

 

5.2.2.3 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 28,0  

Årsverk 27,1  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

12,8 % 7,9 % 5,9 % 8,4 % 

 



 

Du er her: Rammeområde: Familie og velferd |Kvalifisering og arbeidstrening  

 

20 Rammeområde: Familie og velferd 

Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 5,9 % 2,6 % 0,0 % 6,3 % 3,8 % 

2016 8,9 % 2,8 % 8,4 %  6,6 % 

 

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 0,68 % 0,31 %  

Arbeidsgiverperiode 1,38 % 0,28 %  

Over 16 dager 1,70 % 7,82 %  

 

5.2.2.4 HMS 

5.2.2.4.1 Forebyggende dialogmøter 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

2 0 

5.2.2.4.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

2 2 0 2 0 0 0 

 

5.2.3 Tilsyn og revisjon 
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Ingen    

 

5.2.4 Annet 
Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  

Tiltak Status 

Bosetting av 48 flyktninger i 2016, 12 enslig mindreårige 
under 18 år og 5 av disse under 15 år 

Bosatt 34 flyktninger i de tre første kvartaler i 2016, av disse 
er 7 enslig mindreårige mellom 15 og 18 år og 3 enslig 
mindreårige under 15 år. 

I tillegg er det bosatt 11 på familiegjenforening    

5.2.5 Beredskap  
Kriseledelsen har vært samlet 2 ganger første halvår 2016 og det psykososiale kriseteamet har hatt 13 
saker i løpet av årets tre første kvartal. 

Også i år ble det satt av betydelige ressurser til gjennomføring av to trafikksikkerhetsdager, kommunens 
kriseteam var delaktig i deler av programmet sammen med mange andre samarbeidspartnere både i og 
utenfor kommunen.  

Det er avholdt en fullskala beredskapsøvelse i høst. Øvelsen var i samarbeid med Meldal kommune, 
Sivilforsvaret, Meldal videregående skole, nødetatene 110, 112 og 113, Røde kors, sanitetsforeninga med 
flere.  Det vil bli utarbeidet en evalueringsrapport i etterkant der forbedringspunktene vil bli synliggjort og 
håndtert.  
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5.3 NAV 

5.3.1 Arbeidsområder 
I samsvar med gjeldende samarbeidsavtale organiserer NAV Orkdal kommunens ansvar for inntektssikring 
gjennom økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad, ungdomskontakt, økonomisk rådgiving og statlig 
bostøtte. Gjennom statlige tiltaksmidler og samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere, skal flest mulig få 
hjelp til å komme i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere skal få bistand til rekruttering og bistand ved 
permitteringer og sykefravær. 

5.3.2 Resultatoppnåelse drift 

5.3.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

13 355 980 15 555 166 -2 199 186 116,5 % 

 

NAV har et overforbruk tredje kvartal. 

På grunn av økt bosetting av flyktninger, er 1 744 080 kr midler som skal dekkes over flyktningefondet. 

Vi har fått prosjektmidler siste prosjektår for ungdomssatsningen «Alle kan», «Praksis og 
kunnskapsutvikling i NAV-kontor».  På grunn av høyt sykefravær har vi måttet ta inn vikarer for å sikre 
forsvarlig drift. Bruk av vikarer medfører økte lønnsutgifter. To hele stillinger er fra 1. juli overført til 
statlige stillinger, som vil medføre lavere lønnsutgifter 2. halvår på kommunal side. 

5.3.2.2 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 10,0  

Årsverk 9,1  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

12,5 % 10,5 % 11,2 % 11,4 % 

NAV har hatt et svært høyt sykefravær blant kommunalt ansatte. Det er satt inn vikarer, men det tar tid å 
lære opp nye.  

 

Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 15,0 % 11,1 % 10,6 % 16,0 % 13,3 % 

2016 15,4 % 13,4 % 11,4 %  13,5 % 

 

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 0,78 % 0,69 %  

Arbeidsgiverperiode 1,23 % 0,03 %  

Over 16 dager 11,27 % 10,63 %  
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5.3.2.3 HMS 

5.3.2.3.1 Forebyggende dialogmøte 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

0 0 

5.3.2.3.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

0 0 0 0 0 0 0 

Det ikke rapportert inn noen avvik. 

5.3.3 Tilsyn og revisjon 
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Tilsyn med sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år 2 30.9.2016 

 

5.3.4 Annet 
Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  

Tiltak Status 

Utrede aktivitetsplikt Presentasjon for HOO august 2016.  Arbeides videre med 
saksframlegget, og legges fram på nytt i desember. 

Flyktninger ut i arbeid Ansatt en saksbehandler med særskilt ansvar for 
arbeidsrettet oppfølging av flyktninger og innvandrere. 
Samarbeid med Flyktningtjenesten om møter med 
arbeidsgivere 

Planlegge sammenslåing av NAV-kontor i ny 
kommunestruktur 

Partnerskapsmøte med Meldal, Snillfjord, Agdenes og Orkdal 
kommuner 

 

5.4 Barneverntjenesten 

5.4.1 Arbeidsområder 
Barneverntjenestens oppgave er først og fremst å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at 
barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  
Barn som har særlige behov skal primært få hjelp i sitt eget hjem.  Dersom slike hjelpetiltak ikke er 
tilstrekkelig, kan barneverntjenesten plassere barn i fosterhjem eller barneverninstitusjon. 

5.4.1.1 Vertskommune 

Orkdal kommune er vertskommune for den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, 
Agdenes og Skaun. Totalt omfatter tjenesten 19,3 årsverk fordelt på enhetsleder, 1,3 merkantilt ansatte, 
en organisasjonskonsulent og 16,0 fagstillinger Tjenesten ble tildelt ½ stilling i forbindelse med statens 
styrking av det kommunale barnevernet med virkning fra 01.07.15 og ut 2016. 
Tjenesten fikk ytterligere en styrking med 0,4 stilling fra 01.07 ut 2016. I tillegg har kommunestyret i 
Orkdal gitt tjenesten anledning til å bruke inntil 1 stilling i arbeidet med å bosette enslig mindreårige 
flyktninger under 15 år. 
Regnskapet for tjenesten føres som en del av Orkdal kommunes regnskap, men adskilt for hver kommune. 
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5.4.2 Resultatoppnåelse drift 
Rapporteringspunkt Orkdal kommune Interkommunal  

barneverntjeneste 

Overholdelse av frister  

 Antall meldinger) 

 Antall meldinger med fristbrudd 

 Antall avslutta undersøkelser 

 Undersøkelser med fristbrudd 

 
18 

0 
18 

0 

 
37 

0 
33 

0 

Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner 

 Antall hjelpetiltak 

 Derav med tiltaksplaner 

 
60 
60 

 
136 
135 

Antall barn under omsorg 

 Antall barn 

 Derav uten omsorgsplan 

 
28 

Rapporteres ½ årlig 

 
45 

Rapporteres ½ årlig 

Antall fosterbarn 32 53 

Antall barn der tjenesten har tilsynsansvar 35 65 

Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner (§§4-6.1 og 2. 
ledd eller 4-25) 

0 1 

Saker fremmet for Fylkesnemnda i 1. kvartal 0 0 

Saker behandlet av ting-/lagmannsrett i 1. kvartal 0 0 

Plassering og tilbakehold i institusjon (§4-24) 0 0 

   

Kompetanseheving  

 Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.) 

Seminaret «Klokhet 
mot vold» for hele 
tjenesten. 
Konferanse om 
metoden PCIT for 
deler av tjenesten  

 
Det samme som for  
Orkdal 

 

5.4.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

6 953 840 4 829 879 2 123 962 69,5 % 

 
Det interkommunale barnevernet har et mindreforbruk på 2,1 mill. kr etter tredje kvartal. 

Årsprognosene er som følger: 

 Budsjett Prognose Avvik 

Orkdal 17 544 000 kr 16 240 000 kr 1 304 000 kr 

Meldal 10 703 000 kr 12 063 000 kr -1 360 000 kr 

Agdenes 1 144 000 kr 1 109 000 kr 35 000 kr 

Skaun 8 977 000 kr 8 110 000 kr 867 000 kr 

Som vi ser av tabellen er det bare Meldal som har et ventet merforbruk, som er ca. 400 000 kr over 
regnskapet for 2015. 

5.4.2.2 Ansatte 
Arbeidsmiljø og nærværsfaktorer har høy prioritet i enheten. Det er en uttalt målsetting at enheten skal 
ligge under kommunalt gjennomsnitt med tanke på sykefravær. 

Medarbeidersamtaler med alle ansatte holdes årlig. For 2016 er det tenkt oppstart i august. Fremdeles 
meldes om høy grad av trivsel og godt arbeidsmiljø. 

Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 19,0  
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Årsverk 17,4  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

10,5 % 9,1 % 13,6 % 11,2 % 

 

Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 11,9 % 8,0 % 5,0 % 5,4 % 7,6 % 

2016 10,8 % 9,0 % 11,2 %  10,3 % 

 

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 1,48 % 1,13 %  

Arbeidsgiverperiode 1,51 % 2,44 %  

Over 16 dager 4,65 % 7,61 %  

 

5.4.2.3 HMS 
Enhetens arbeidsmiljøgruppe (AMG) har hatt to møter i tredje kvartal. 

5.4.2.3.1 Forebyggende dialogmøte 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

2 0 

 

5.4.2.3.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

1 1 1 0 0 0 0 

 

5.4.3 Tilsyn og revisjon 
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Tilsynsførerarbeidet Mangler på tilsynsbesøk Avslutta tilsyn i brev fra Fylkesmannen av 14.9.16 

5.4.4 Annet 
Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  

Tiltak Status 

Mottak av 5 enslig mindreårige flyktninger under 15 år 3 barn er hittil bosatt i fosterhjem. I samarbeid med Bufetat 
arbeides det med å rekruttere fosterforeldre for ytterligere 2 
barn.  
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6 Rammeområde: Kultur og fritid 

6.1 Arbeidsområder  

 Bibliotek (hovedbiblioteket på Orkanger og filial på Svorkmo) 

 Kulturskole 

 Kulturforvaltning 

 Ungdomsarbeid 

 Frivilligsentral 

 Idrett 

 Kino/Kulturhus 

6.2 Resultatoppnåelse drift 

6.2.1 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

11 745 436 10 975 982 769 454 93,4 % 

 

Enhetens mindreforbruk er større enn det som vil bli resultatet ved årsslutt. Drøyt 400 000 kr av 
mindreforbruket skyldes billettsalg til forestillinger i Orkdal kulturhus som skjer i fjerde kvartal. Enheten 
forventes å gå i balanse ved utgangen av året.  

6.2.2 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 23,0  

Årsverk 13,9  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

0 % 0,5 % 3,1 % 1,5 % 

 

Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 2,4 % 6,8 % 1,9 % 7,2 % 4,6 % 

2016 8,1 % 5,3 % 1,5 %  5,1 % 

 

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 0,82 % 0,73 %  

Arbeidsgiverperiode 1,79 % 0,32 %  

Over 16 dager 2,02 % 0,45 %  

 



 

Du er her: Rammeområde: Kultur og fritid |Status årsbudsjettmål  

 

26 Rammeområde: Kultur og fritid 

6.2.3 HMS 

6.2.3.1 Forebyggende dialogmøter 
Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

1 1 

6.2.3.2 Avvik 

Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Det er ikke rapportert inn noen avvik. 

6.3 Status årsbudsjettmål 

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål som ble beskrevet og vedtatt i behandlingen av 
Handlingsplanen for 2016 - 2019. 

Tiltak Status 

Kultur og fritid 

Kulturminneplan Kommunestyret i Orkdal har vedtatt kulturminneplan inn i planstrategien for 
Orkdal kommune. Det har vært mange møter med Skaun, Meldal, MiST og STFK 
for å enes om et samarbeid som gir mulighet til både å gjennomføre et 
kulturminneplanarbeid i hver enkelt kommune og etablere en langsiktig 
regionhistorikerrolle etter at hoveddelen av kulturminneplanarbeid er utført. 
Kostnadsbildet for den interkommunale løsningen ligger i rådmannens notat. 
Hvis arbeidet skal gjennomføres i egen regi vil kostnadsbildet bli vesentlig 
høyere. Prosessen avklares i budsjett/handlingsplan for 2017 - 2020 

Folkebiblioteket. Utvidet bruken og 
åpningstider. Nye tilbud for et økende 
antall flyktninger 

Det er utført betydelig oppgradering av lokalene mot Orkdalsveien i 2. etasje på 
hovedbiblioteket. Hensikten er å få et mer fleksibelt bibliotek for de besøkende. 
Biblioteket har tilsatt ny filialbestyrer på Svorkmo bibliotek. Bokbusstopp er 
flyttet til Vormstad for og nå en større lånegruppe. 

Kulturhus Areal og volumskisse for nytt kulturhus på Bårdshaug ble presentert i 
forbindelse med sak om plassering av Thamspaviljongen. Det foreslås i 
rådmannens notat å avvente videre arbeid til at det er fellesnemda som 
bestiller et slikt arbeid. 

Kultursti Nerøra Arbeidet startet i november 

6.4 Annet 

Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  

Tiltak Status 

Thamspaviljongen Thamspaviljongen var et av hovedtemaene på Oslo Arkitekturtriennale 2016. 
Galleri ROM hadde i samarbeid med Kunstnerkollektivet Bureau Detours (DK), 
arkitektkontoret Gamle3Hus (N) og Prosjekt Heimatt laget utstillingen Little 
Norway. Utstillingen var kuratert av Eva Bakkeslett og Ola Sendstad. 

Dugnadsarbeidet startet opp igjen i august etter en kort sommerferie, og 
tidligere eiere Scott og Jennifer Winner besøkte Orkdal i slutten av august. De 
deltok også på åpningen av utstillingen på galleri ROM. 

Sak om tomteplassering av Thamspaviljongen behandles i oktober. 

Interkommunale idrettsanlegg Det er nå tre anlegg som vil være med i første fase av dette arbeidet. Disse 
anleggene er Skaun Motorsenter, Orkdal Folkebad og ishall på Leinstrand. Det 
er Skaun Motorsenter som har kommet nærmest en realisering.  
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Tiltak Status 

Arbeidet i tredje kvartal har foregått i administrativt nivå i kommunene og STFK, 
samt i samarbeid med idrettskrets og ansvarlige for anleggene som planlegges.  

Kulturdepartementet har deltatt direkte i arbeidet. 

SommerOrkdal SommerOrkdal ble gjennomført i et samarbeid mellom Orkdal Sanitetsforening 
og Orkdal kommune.  

Orkdal kino og kulturscene Orkdal kino startet opp igjen ved skolestart. Kinoen er stengt i sommerferien. 
Orkdal kulturscene har et spennende og ambisiøst høstprogram, med et variert 
tilbud for mange ulike publikumsgrupper. 

SommerLes Også sommeren 2016 gjennomførte Orkdal Folkebibliotek kampagnen 
SommerLes. SommerLes er en stor suksess, og over 150 barn i Orkdal deltok i 
år. Hensikten med SommerLes er å stimulere barn og ungdom til å opprettholde 
leseaktiviteten gjennom skolenes sommerferie. Dette er et viktig 
lesestimulerende tiltak, og kampagnen vil bli landsomfattende fra 2017. Orkdal 
folkebibliotek har gjennomført SommerLes de 4 siste årene. 
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7 Rammeområde: Tekniske tjenester 

7.1 Arbeidsområder 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og innleide lokaler 

 Administrasjon av investeringsprosjekter 

 Kommunale veier, tilskudd til private veier, parker og beplantninger 

 Brannvesen, med forebyggende brannvern og beredskap 

 Avgiftsbelagte tjenester som vann, kloakk, feiing, samt tilsyn med nedlagte avfallsdeponi. Renovasjon 
og slamtømming er overlatt til det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS 

Hovedmål 
 Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunens bygg og anlegg, som opprettholder bygningenes 

realverdi på kort og lang sikt 

 Opprettholde en bygningsmasse tilpasset kommunens behov  

 En optimal servicegrad på vintervedlikehold av veier ut fra disponibelt budsjett 

 En god avveining mellom kvalitet og pris på kommunaltekniske tjenester  

 Et funksjonelt og godt utrustet brann- og redningsvesen som kan ivareta normale hendelser og 

ulykker døgnet rundt 

7.2 Resultatoppnåelse drift 

  2016 2015 Mål 2016 

Stabilitet i vannforsyninga Ant. abonnenttimer (abt) driftsstans 
per år 

50 185 62 abt 

Vannkvalitet i drikkevann Kvalitetsmåling 100 % 100 % 100 % 

Tilbakeslag kloakk i kjeller Antall per år 1 4 < 8 

Kloakk på overløp Gammelosen Antall per år 2 5 < 5 

Standard på vinterveiene Egenvurdering, stikkprøver 77 %  76 %  85 % 

Standard på sommerveiene Egenvurdering, stikkprøver 65 % 62 % 70 % 

Tilsyn særskilte brannobjekter Andel gjennomførte tilsyn 20 % 70 % 100 % 

Tilsyn fyringsanlegg Andel gjennomførte tilsyn 34 % 3 % 100 % 

Antall avvik ved brann og el-
tilsyn * 

Registrerte avvik 0 16   < 15 

Renhold i henhold til standard 
NS INSTA 800 

Oppnådd kvalitet i forhold til standard Ingen 
måling 

Ingen 
måling 

100 % 

Vannkvalitet i svømmebasseng Oppnådd kvalitet i forhold til forskrift 100 % 100 % 90 % 

 

*Antall avvik med brann og el-tilsyn har sammenheng med at det ikke er gjennomført branntilsyn på noen 
av avdeling byggs enheter i 2016. Resultatet ser derfor bedre ut enn realiteten tilsier.  

7.2.1 Miljø 
Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013. Fokusområdene er energiøkonomisering, HMS-arbeid, 
sikre et riktig forbruk av forbruksvarer, påvirke planleggingen av utbyggingsprosjekter slik at naturen blir 
mest mulig skånet samt oppfølging av handlingsplan for miljø for å opprettholde miljøsertifisering. Det 
arbeides kontinuerlig med fokusområdene, med rapportering ved årsslutt. 
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7.2.2 Økonomi 
 

Område Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

71 Avgiftsbelagte tjenester -14 399 425 -15 300 450 901 024 106,3 % 

81 Tekniske tjenester 37 506 990 39 700 550 -2 193 560 105,8 % 

 

Avgiftsbelagte tjenester har ei merinntekt på 0,9 mill. kr etter tredje kvartal, mens tekniske tjenester har 
et merforbruk på 2,2 mill. kr. 

7.2.2.1 Fagavdeling avløp 
Regnskap etter 3. kvartal er i henhold til plan med en merinntekt på 450 000 kr. 

Ingen tilbakeslag med kloakk i kjeller i siste kvartal, men ett registrert tilfelle i første kvartal. 

Ingen uforutsette eller planlagte overløp på Gammelosen renseanlegg i 3. kvartal. Et større havari på 
slampresse i første kvartal medførte stans og uforutsette kostnader. Uforutsett havari på Plassen RA i 
andre kvartal. Stadig problemer da anlegget er gammelt, men skal legges ned og avløp overføres til 
Årlivoll RA neste år. 

7.2.2.2 Fagavdeling vann 
Regnskap etter tredje kvartal viser et mindreforbruk på ca. 597 000 kr og en merinntekt på ca. 142 000 kr.  

Det er registrert 50 abonnenttimer driftsstans i vannforsyningen etter tredje kvartal, men større del av 
dem er knyttet til rehabilitering av ledningsnett på Fannremsmoen og spyling av ledningene. I disse 
tilfeller driftsstans ble planlagt og abonnentene ble varslet. 

7.2.2.3 Fagavdeling veg, park og gatelys 
Regnskap etter første kvartal viser et merforbruk på 1 237 400 kr.    

Området 8190 – regnskapet viser ett merforbruk på 898 900 kr Dette er ikke reelt, da kostnader ved skifte 
av kulvert ved Sika er belastet regnskap med 570 000 kr. Dette er etter fare for kollaps og krav fra Orkdal 
Energi AS. Det vil komme sak til Hovedutvalg teknikk om å dekke dette igjennom avdelingens 
disposisjonsfond. Utgifter til bom Havneveien på 60 000kr ligger også inn i regnskapet. Dette til sammen 
vil gi et reelt merforbruk på 8190 på 268 900kr. Fakturering av arbeider internt for Evjen barnehage og 
prosjekt Myrtunet vil dekke opp dette.  

Området 8191-gatelys har ett merforbruk på 157 000 kr. Dette er ikke et reelt merforbruk, men 
budsjettføring. Det ligger i budsjett en overføring fra Fylkeskommunen for drift av gatelys lang riks og 
fylkesveger på kr. 191 000,-. Dette gir i realiteten ett mindreforbruk på 34 000 kr. Overføringen fra fylket 
kommer i sin helhet i fjerde kvartal, ca. 250 000 kr. 

Området 8192 – Park og grønt har ett merforbruk på 181 000 kr, i hovedsak lønnskostnader.  

Vegavdelingen har et driftsprosjekt (Ratbekken) liggende i bygg sitt ansvarsområde (8183). Dette vil i 
forbindelse med budsjettjustering / intern fakturering rettes opp. Kostnadene på dette skal dekkes opp av 
midler for prosjekt vannforsyning Kvålsjåren, trafikksikkerhetsmidler, vedlikeholdsmidler for veg og salg 
av steinmasser. 

7.2.2.4 Fagavdeling Brann/ Redning og Feiing 
Regnskap etter tredje kvartal viser at brann og redning har et mindreforbruk på 483 000 kr, det vil si et 
forbruk på 90 % av budsjett for perioden. Dette ser bra ut, selv om man har utsatt innkjøp av utstyr i 
påvente av forbruket for øvrig gjennom året. Tilleggsbevilgning i revidert budsjett kom også godt med. 
Det planlegges bl.a. kjøp av en del personlig verneutstyr mot slutten av året, og en tar sikte mot å avslutte 
regnskapsåret innenfor budsjett. Lavere andel tilsyn skyldes langtidssykemelding. 

Regnskapet på feiing viser så langt at man er i rute året sett under ett med et merforbruk på ca. 12 000 kr, 
dog tatt i betraktning at man ennå ikke har fått ansatt ny feier og at fjorårets regnskap tømte driftsfondet. 
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Med budsjettert bruk av 80 000 kr fra driftsfond i år vil dette gi utslag utover året. Feiervesenet har i en 
årrekke vært underbemannet og dermed er det for liten produksjon, spesielt på tilsyn med fyringsanlegg. 
Fra i år økes bemanningen, og dette vil bedre situasjonen. Ny feier begynte 1. oktober. 

7.2.2.5 Fagavdeling Bygg 
Det har ikke vært noen store driftsforstyrrelser i tredje kvartal. Driften har foregått uten store avvik, men 
med meget høy intensitet, da det har vært mange mindre uforutsette hendelser både i publikumsbygg og 
i kommunale boliger.  

Fokuset på å fremskaffe boliger til flyktninger har avtatt i tredje kvartal. Vi ser at vi er kommet langt i 
bosettingsprosessen, og har for øyeblikket de boligene vi trenger. Det har vært leid inn få nye enheter, 
samt at noen avtaler med private aktører er sagt opp.  

Arbeidene med behovsutredning for vedlikehold i kommunale boliger er så og si fullført. Denne planen er 
vært god hjelp i etterkant av at vi 1.6.16 ble tildelt 1,5 mill. kr til vedlikehold av kommunale boliger. Det er 
nå enkelt å få oversikt over hvilke tiltak som trengs og hvor behovet er størst. Prioriteringsliste er 
utformet og det jobbes nå utførelse av bestemte tiltak.   

Vi tok med oss prosjektene med branntiltak på Orkanger barneskole og Grøtte samfunnshus inn i 2016, og 
nytt brannalarmanlegg er på plass på Orkanger barneskole. Det er også funnet løsning på de avstengte 
rommene på Orkanger barneskole, og rommene er nå åpnet for bruk igjen etter utbedringer. På Grøtte 
samfunnshus er det skiftet mange dører som ikke hadde brannklassifisering samt utført store 
malingsarbeider.  

Utbyggingen ved Aktivitetshuset er ferdigstilt, og den offisielle åpningen av bygget ble gjennomført 
13.10.16. Det er forhandlet fram en ny avtale med pensjonistforeningen som blant annet medfører at 
kommunal møtevirksomhet kan legges til Aktivitetshuset. Dette har medført noen ekstra kostnader i 
møteromutstyr og installasjoner.  

Hovedutvalg teknikk ga tillatelse til å benytte eget overskuddsfond til å utbedre forholdene ved 
Rundhaugen bofelleskap, og planleggingen av tiltakene er godt i gang. På grunn av veldig stor aktivitet 
ellers i avd. bygg er det besluttet å utsette oppstart av dette tiltaket til våren, for å få utnyttet midlene på 
best mulig vis og benytte eget mannskap til den største delen av arbeidet.  

Etter 3. kvartal 2016 viser tallene for bygg et merforbruk på 1 519 328,11 kr. Hovedgrunnen til dette 
henføres til at driftsprosjekt (Ratbekken) ligger belastet i bygg sitt ansvarsområde (8183) med en 
belastning på nesten kr 1,2 mill. kr, men skulle vært postert i avdeling Veg sitt driftsbudsjett. I tillegg har 
avdeling bygg et inntektsbortfall på leie av boliger på vel 800 000 kr i 2016.  

7.2.2.5.1 Investeringsprosjekter 
Det er ca. 65 ulike investeringsprosjekt i budsjettet, med samla investeringsramme på ca. 258 mill. kr. 

7.2.3 Ansatte 
Oversikt over ansatte og årsverk 

 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Ansatte 112,0  

Årsverk 86,4  

 

Sykefravær 

Sykefravær 3. kvartal 2016 

Juli August September 3.kvartal 

6,8 % 9,1 % 8,4 % 8,2 % 
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Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 

2015 10,9 % 8,3 % 7,7 % 7,7 % 8,7 % 

2016 9,1 % 7,2 % 8,2 %  8,2 % 

 

Det jobbes aktivt og bevisst med sjukefravær og holdninger, og det er gledelig å se at fraværet tar en 
positiv retning. Totalt for året 2015 endte på 8,7 %, etter en forbedring for hvert kvartal gjennom hele 
året. Dette er ei meget tilfredsstillende utvikling.  

Snittet for fjoråret ble på 8,7 %, mens snittet hittil i 2016 er på 8,2 %. Det har vært stort fokus og tiltak for 
reduksjon av fravær vurderes kontinuerlig, og dette arbeidet vil fortsette ufortrødent videre.  

Fordeling korttids- og langtidsfravær 

 2015 3. kvartal 2016 4. kvartal 2016 

Egenmelding 0,89 % 1,30 %  

Arbeidsgiverperiode 1,19 % 1,77 %  

Over 16 dager 6,59 % 5,16 %  

 

7.2.4 HMS 
Det er som planlagt avholdt ett AMG møte i tredje kvartal 2016. 

7.2.4.1 Forebyggende dialogmøter 
Oversikten viser hvor mange avholdte dialogmøter så langt i år, og hvor mange som er fulgt opp med 
oppfølgingsplan. 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

Avløp: 0 0 

Bygg:  1 3 

Vann:  1 1 

Veg:  0 0 

Brann:  0 0 

7.2.4.2 Avvik 
Avvik i 3. kvartal 2016 

Avvik perioden Innmeldt alvorlighetsgrad Endret alvorlighetsgrad 

Innmeldt Lukket Meget alvorlig Alvorlig Lite alvorlig Økt Senket 

6 4 1 4 1 0 4 

 

Et meget alvorlig avvik er innmeldt i perioden. Dette gjelder fall i kum, uten at personskade oppstod. 
Forhold rundt prosedyrer er skjerpet og avvik lukket. De øvrige avvik går omhandler mangler på teknisk 
utstyr, ikke fulgte prosedyrer og annet. Avvik følges opp og håndteres fortløpende. 
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7.4 Status årsbudsjettmål 

Hvor langt har vi kommet med årsbudsjettmål som ble beskrevet og vedtatt i behandlingen av 
Handlingsplanen for 2016 - 2019. 

Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

Kommunalt avløp Knyken.  
Det er rapportert at det er noen mangler ved avløpet/kloakkanlegget i 
Knyken. Flertallsgruppen ber om 
at Rådmannen utreder mulighetene og kostnadene ved å koble Knyken 
til det kommunale 
avløpssystemet, og at man vurderer en investering i neste 
handlingsprogram. 
Frist: 1. august 2016. 

Utført 

Halleie: 

Flertallsgruppen ønsker å vurdere reduserte utleiepriser i Orklahallen. 
Rådmannen bes utrede ulike modeller for å redusere utleieprisene, 
spesielt for aldersgruppene under 18-19 år. 

Frist 01.05.16 

Lagt frem og politisk behandlet senest i KS 
22.06.16. 

Grønørbrua, trafikksikkerhet: 
Rådmannen utreder i samråd med Statens vegvesen kostnader, 
kostnadsfordeling og tekniske løsninger for å få til bredt nok fortau til at 
det kan brøytes. Aktuell løsning er å snevre inn til ett kjørefelt med 
lysregulering. Frist: 
1.mai 2016. 
Bakgrunn: 
Grønørbrua er skolevei Råbygda-Orkanger og forbindelsen mellom for 
myke trafikanter mellom Råbygda og 
Idrettsparken, hallene, Gammelosen og sentrum. Brua representerer et 
sikkerhetsmessig standardbrudd som 
reduserer nytteverdien av hele gang- og sykkelvegen. Det fører til at 
barn blir kjørt eller tar skolebuss i stedet for å sykle. 
Sikring av brua vil ha effekt både på trafikksikkerhet, folkehelse og 
miljø. Tiltaket kan reverseres ved bygging av 
separat gang- og sykkelbru. Det er uklart når det evt. vil skje. 
 

I hovedutvalgsmøte for teknikk ble det 19.05.2016 
lagt fra sak vedrørende trafikksikkerhet 
Grønørbrua og fikk følgende vedtak: Orkdal 
kommune detaljprosjekterer og kostnadsberegner 
2,5 – 2,7 meter bredt fortau på Grønørbrua og 
søker vegeier om godkjenning av det endelige 
prosjektet. 

Hovedutvalg teknikk ber rådmannen utrede 
muligheter for sikringsskyss for skolebarn fra 
Råbygda til Orkanger. Dette vil være strakstiltak 
inntil videre utredning for Grønørbrua er avklart. 

Dette er under arbeid. 

7.5 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

13.juni 2016: Revisjon av Orkdal vannverk med 
fokus på: ROS-analyse, beredskapsplaner, 
beredskapsøvelser, driftskontroll, IKT-systemer, 
adgangskontroll, nød-, krise- og 
reservevannforsyning, varslingsrutiner. 

Orkdal kommune er 
pålagt å revidere 
dagens ROS-analyse 
for vannverket 
innen 31.12.16 

ROS-analyse vil bli revidert innen fristen. 

7.6 Annet 

Utviklingsoppgaver og uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  
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7.7 Utviklingsoppgaver 

 Status 

Tekniske tjenester 

Utviklingsprosjekt kommunale boliger: 
I Rådmannens notat fremgår det at vedlikeholdet av 
kommunale boliger er mangelfullt. For å rette på dette ber 
kommunestyret Rådmannen igangsette et utviklingsprosjekt 
med følgende forutsetninger: 
1. Husleia i alle kommunale boliger justeres til gjengs 
markedsleie. 
2. Oppgradering/rehabilitering av boliger finansieres ved økt 
husleie. Dette gjelder både investeringer og ev 
finanskostnader. 
3. Eventuelle overskudd av prosjektet beholdes til drift i 
Teknisk sitt ansvarsområde. 
 

Undersøkelser vedr. husleien i det private markedet er blitt 
gjort, og arbeidet med å sammenligne disse opp mot den 
kommunale husleien er under arbeid. Arbeidet med å få en 
god oversikt over dagens standard på boligmassen er satt i 
system, og det vil på bakgrunn av dette arbeidet tas en 
vurdering på hvilke boliger som skal være gjenstand for 
rehabilitering, og hvilke som anses som saneringsklare. Status 
på boligmassens standard pr. i dag viser at det vil ta tid før 
dette går med ett overskudd. Kartleggingsarbeid gjennom ny 
vedlikeholdsplan er i gang.  

Arbeid med å få oversikt på den kommunale boligmassen, 
samt rapport over vedlikeholdsbehov er ferdig. Denne viser 
store behov for tiltak som er satt opp i en prioritert liste. To 
eiendommer er foreslått sanert. Det er samtidig blitt sett på 
husleienivå, og prosessen med å øke husleiene er satt i 
system. Ved innleie av bolig, samt kjøp av bolig, blir husleiene 
satt til gjengs leie, det samme ved utflyttinger.  

Sjøledning fra Orkanger til Ofstad, Kjøra og Geita. 
For å sikre god og sikker vannforsyning på denne strekningen 
skal det legges sjøledning med tilstrekkelige avgreininger. 
Dette vil sikre mange av kommunens innbyggere trygg 
vannforsyning. 
 
Det skal vurderes fremføring av bredbånd sammen med 
sjøledningen for drikkevann. 
 
I forbindelse med utbygging av vannforsyninga på Kjøra vil 
det også være naturlig at avløpsanlegget oppgraderes og 
overtas i sin helhet av kommunen. 
 
Ved fastsettelse av vannavgiften skal det hensyntas at 
anleggene er ferdigstilt i løpet av 2016. 
 
 

Prosjektet er delt i to hovedentrepriser. 

1. Aunemo Utomhusanlegg as er utførende for 
landarbeider på Kjøra (høydebasseng og 
pumpestasjon). 
Oppstart var den 06.06.16. 
Anlegget er planlagt ferdig ila. 2016. 

2. ØPD Subseas as er utførende for legging av ledning 
i sjø. 
Oppstart var den 05.09.16. 
Anlegget er planlagt ferdig ila. 2016. 

Rehabilitering av eksisterende VA-anlegg på Kjøra som skal 
overtas av kommunen utføres med rammentreprenør våren 
2016. 

Oppgradering av ca. 200 m vannledning på Ofstad utføres 
med rammentreprenør våren 2016. 

Det blir også lagt ca. 450 meter med ny kommunal 
avløpsledning i deler av samme trase som ny vannledning. 
Dette utføres av Aunemo as. 

Innkomne tilbud fra anbudsrunden tilsier at prosjektene kan 
utføres innenfor budsjettrammen. 

Byggetrinn 2 fra Kjøra til Geita utføres ikke i 2016. Dette må 
kostnadsberegnes og kundegrunnlaget må undersøkes før en 
eventuell utbygging. 

 

Evjen skole  
Skal planlegges på en slik måte at skolen i framtida kan 

utvides med en parallell i tillegg til den løsningen som er 

foreslått i Rådmannens notat. 

Planløsning, plassering på tomta og et kostnadsestimat for en 

slik eventuell framtidig utvidelse må klarlegges i forbindelse 

med forprosjektet. 

10.juni - 2.sept: Samspillsfase 
sept/okt:  HT - PS-byggekontrakt 
november-16:  Byggestart 
november-17:  Ferdigstillelse/bygg 
mars-18:      Ferdigstillelse/uteområdet 
 
 

Utbygging av Aktivitetshuset, Pensjonistsentret:  Ny leieavtale er på plass, skrevet under med forbehold om 
godkjenning ved politisk behandling. Sak til politisk 
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 Status 

Tekniske tjenester 

Vedtak i kommunestyret (18.11.15)  
Kommunestyret vedtar å iverksette utbygging av 
aktivitetshuset på Orkanger pensjonistsenter så 
snart som mulig innenfor en kostnadsramme på 1,6 
mill. inkludert flytting av fjernvarmeledning. 
Utbyggingen finansieres ved bruk av fond salg av 
eiendom. 

behandling vedtatt 18.11.15. 
 
Utbyggingen ved Aktivitetshuset ferdigstilt, og bygget hadde 
offisiell åpning 13.10.16 

 

Utredning kulturhus og utredning/ styrking familiesenter 
 

Tekniske tjenester vil delta i utredningen, igangsettes av 
andre enheter i administrasjonen(Kultur & Fritid og Helse & 
Familie). Teknisk bidrar i utredningen 

Utvikling av Orkanger torg: 
Orkdal ble bykommune og Orkanger ble by 2014. I 2015 ble 
det avsatt kr. 50.000,- til utredning 
Orkanger Torg. I 2015/2016 blir det utarbeidet skisseprosjekt 
der Høgskolen i Sør-Trøndelag er 
involvert. Flertallsgruppen foreslår at man allerede i løpet av 
2016 går et trinn videre, og at det settes av penger til en 
detaljert plan og ev. oppstart av byggingen. Foreløpig settes 
det av kr. 100.000,- i tillegg til tidligere bevilgning. Endelig 
avgjørelse om realisering av prosjektet og kostnadsramme 
settes når ferdig forprosjekt foreligger. 
KOSTNAD: 100 000 kr i 2016 

Det var utlyst en studentkonkurranse, der det deltar 6 
grupper av til sammen 14 studenter. 

Innleveringsfrist var den 26.04. Det ble delt ut delt første 
premie.  

Begge vinner team har fått i oppdrag å videreutvikle sine 
utkast. Ny innleveringsdato er den 28.september. 

Det skal utarbeides forslag til gjennomføring for valgt 
prosjekt med kostnadsestimat til politisk behandling. 

7.8 Egne Utviklingsoppgaver 

Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

Tiltak reduksjon sykefravær: Avdeling bygg har i 4. 
kvartal gjort ytterligere tiltak for å redusere 
sykefraværet. Avdeling bygg har gjennomført en samling 
på enhetene med størst fravær, hvor tema var 
arbeidsmiljø. Det ble utarbeidet en instruks på hvordan 
vi vil at arbeidsmiljøet skal være, og tilbakemeldingen er 
at det er blitt noe bedre.  
 

Sykefraværet i enheten var på 8,78 % i 2014. Dette er 0,78 % over 
enhetens målsetting på 8 % og således ikke urovekkende, men 
utviklingen / tendensen var ikke god.. Vi ser det er avdeling Bygg 
renhold som er den store utfordringen, og vi ønsker et fortsatt 
stort fokus og målrettet jobbing for å bedre situasjonen. 
Sykefraværet pr 4. kvartal 2015 var på 7,65 %, og fraværet har en 
positiv utvikling. Totalt sykefravær i 2015 ble på 8,67 %. Dette noe 
lavere enn i 2014, men fortsatt ikke innenfor målsettingen på 8 %. 
1. kvartal 2016 viser 9,11 % fravær, dette er 1,77 % bedre enn 
samme periode 2015. 2.kvartal viser 7,24 %, mot 8,29 % samme 
periode 2015, 3. kvartal viser 8,1 % mot 7,74 % samme periode 
2015. Enheten har fortsatt meget stort fokus på fravær. 

Prosjekt «Fra leie til eie» 
Jobbe aktivt for at flere av dagens leietakere går fra å 
leie kommunal bolig, til å eie sin egen bolig. Ved hjelp av 
virkemidler stimulere til å bli egen huseier, samt gi disse 
personene mestringsfølelse. Avhende kommunale 
boliger der det er mulig, for å besitte mindre eldre 
eiendomsmasse som skal ivaretas. 

Husleieavtalene er blitt gjort tidsbegrenset for å synliggjøre at leie 
av kommunal bolig er midlertidig. Samtidig ser vi på muligheter for 
nybygg av enkle, kostnadseffektive boliger som egner seg som 
ledd i prosjektet.  Kan ses i sammenheng med økt husleie på 
kommunale boliger, som vil stimulere til ønske om å eie istedenfor 
å leie. 

Det er satt i gang en prosjektgruppe sammen med husbanken, 
hvor man ser på en modell der man leier bolig sammen med en 
spareavtale som skal gjøre brukeren i stand til å kjøpe boligen 
etter 3/5 år.  

Felles driftsbygg Tekniske tjenester 
Det jobbes med å samle alle driftsenheter innen 

Tekniske tjenester til et felles driftsbygg, dette ønskes 

samlet ved Orkdal kommunes brannstasjon ved Laksøra. 

Orkdal kommune kjøpte Vegstasjon på Fannrem.  Dette 
området/bygget ønskes videreutviklet slik at alle driftsenhetene 
samlokaliseres.  Brannstasjonen blir i sine lokaler på Bårdshaug 
vest. Skisseprosjekt utarbeides for videreutvikling av bygget.  

Prosjektet har følgende framdrift: 

Utsendelse av anbudsdokumenter november, og byggestart første 
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del av andre kvartal 2017.  

Utredning flisfyringsanlegg, nødstrømsaggregat og 
utfasing av eldre varmeovner ved Orkdal Helsetun 

Under arbeid, utredning med kostnader legges frem/ presenteres i 
Strategikonferansen høst 2016. Det skal utredes flisfyring som 
hovedkilde varme ved Helsetunet. Helsetunet er sårbart, og det 
utredes løsning med kostnad for nødstrømsaggregat som dekker 
Helsetunet 100 %. I tillegg utredes utfasing av eldre panelovner i 
tre etasjer i Hovedfløya. Legges frem i forbindelse med budsjett/ 
Handlingsplan 2017- 2020. 
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8 Rammeområde: Fellesinntekter 

8.1 Området omfatter 

 Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning 

 Diverse generelle statstilskudd 

 Finansinntekter og – utgifter 

 Avsetninger 

8.2 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

-448 113 705 -491 603 932 43 490 226 109,7 % 

 

Regnskapet viser en merinntekt på 43,5 mill. kr etter tredje kvartal. 20 mill. kr skyldes integreringstilskudd 

som skal fordeles ut ved årsslutt. Skatt og rammetilskudd står for knapt 12 mill. kr, renter for 4 mill. kr, og 

periodiseringsavvik på avdrag for knapt 12 mill. kr. 

I september ble det etter søknad utbetalt 5 mill. kr i rammetilskudd til kommunesammenslåing, 

fellesnemnda skal disponere disse midlene. I november er det utbetalt ytterligere 1,2 mill. kr ekstra:  

200 000 kr til kommunereform til Orkdal, 100 000 kr for akuttmedisinforskriften, og 900 000 kr for 

minoritetsspråklige elever i grunnskolen. Ekstrainntektene skal budsjettreguleres i desember. 

Skatteinngangen i landet har styrket seg kraftig i andre halvår 2016. Høy likviditet gir merinntekt på 

bankinnskudd, og lave renter og låneopptak utsatt til slutten av året gir en redusert kostnad på 

bankrenter. 

Årsprognosen når en ser bort fra ekstra rammetilskudd er: 

Merinntekt skatt: -7,8 mill. kr 

Mindreinntekt inntektsutjevning: 0,8 mill. kr 

Mindrekostnad bankrenter -6,5 mill. kr 

Mindreinntekt renter/avskrivinger fra avg.b. tjenester: 1,2 mill. kr 

Merinntekt rente bankinnskudd: -1,0 mill. kr 

Merinntekt utbytte e-verk:  -0,6 mill. kr 

Netto merinntekt rammeområde 9 -13,9 mill. kr 
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9 Finansforvaltning 

1.9 Forvaltning av ledig likviditet 

1.9.1 Bankinnskudd 
Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden: 

Bankinnskudd 1.7.2016 260 990 227 

Bankinnskudd 30.9.2016 234 631 329 

 

Kommunens bankinnskudd er redusert med 26 358 898 kr.  

Kommunens bankinnskudd er plassert i henhold til vilkår i bankavtalen med unntak av følgende innskudd 
som er plassert utenfor bankavtalen: 

 Orkdal Sparebank - 42,9 mill. kr. på særvilkår – 3 mnd. Nibor + 0,9 % 

 

Gjennomsnittlige renter på bankinnskudd: 

Mnd. Rente bankavtale Rente 3 mnd. Nibor (nom.) 

Juli 1,50 % 1,010 % 

August 1,52 % 1,077 % 

September 1,60 % 1,087 % 

1.9.2 Fordeling av aktiva 
 107.2016 30.9.2016 

 Kroner % Kroner % 

Bankinnskudd 260 990 227 100 % 234 631 329 100 % 

Totalt 260 990 227 100 % 234 631 329 100 % 

1.10 Forvaltning av gjeld 

1.10.1 Låneoversikt Orkdal kommune 
Orkdal kommune hadde 753 895 584 kr i samlet lån per 30.9.2016. 
 
Utvikling av lånegjelden i tredje kvartal 2016: 
 Lån per 1.7.2016  757 640 692 kr   
 Nye lån   0 kr  
 Avdrag lån  - 3 745 108 kr    
 Lån pr. 30.9.2016  753 895 584 kr 

 

Sammensetning av lånegjelden per 30.9.2016 inklusive rentebytteavtaler: 
Lån med rentebinding 321 446 797 42,6 % 

Lån med flytende rente 432 448 787 57,4 % 

Totalt 753 895 584 100,0 % 

  

Sammensetningen av lånegjelden skal være slik at det minimum er 33,3 % fast og 33,3 % flytende i 
henhold til finansreglementet.  

Kommunen har benyttet rentebytteavtaler for å rentesikre en andel av kommunens lånegjeld. 
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Følgende rentebytteavtaler løper pr. 30.09.2016: 
Motpart Beløp Rente betalt Rente mottatt Utløp 

Danske Bank 50 000 000 3,83 % 1,08 % 28.12.2016 

Danske Bank 22 656 250 2,70 % 1,01 % 02.10.2019 

Nordea 50 000 000 2,53 % 1,05 % 4.5.2020 

Nordea 25 000 000 2,25 % 1,05 % 02.11.2020 

Nordea 50 000 000 1,24 % 1,10 % 10.6.2024 

Danske Bank 50 000 000 1,79 % 1,09 % 29.12.2025 

 
Kommunens rentesikrede lån inklusive rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 1.11.2016 
til 29.12.2025 og renten på disse lånene varierer fra 1,24 % og opp til 5,23 %. 

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 2,22 %. Denne er fordelt 
med henholdsvis 3,37 % for fastrentelån inklusive nettokostnad med rentesikringer og 1,57 % for lån med 
flytende rente per 30.9.2016.  

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 1,88 år. I henhold til finansreglementet 
skal dette være mellom 1-5 år. 

Kommunen har per 30.9.2016 lån med flytende rente i følgende banker: 

Långiver Rente 30.9.16 Endring fra 30.6.2016 

Kommunalbanken 1,810 % + 0,059 

Husbanken 1,514 % -0,159 

KLP 1,85 % - 

 

I tillegg til lån i nevnte banker har kommunen følgende lån i sertifikat og obligasjonsmarkedet: 

Lån Tilrettelegger Rente 30.9 Endring fra 30.6.16 

Sertifikat Nordea 1,11 % -0,12 % 

Sertifikat Nordea 1,22 % -0,08 % 

Sertifikat Nordea 1,13 %  

Obligasjon Nordea 1,63 % +0,09 % 

1.11 Markedsrenter 

Norges bank’s styringsrente er på 0,50 %. Den ble redusert med 0,25 % fra 18.3.2016. 

3 mnd. NIBOR (nominell) rente per 30.9.2016 var på 1,15 %. 

Gjennomsnittet i perioden var følgende: 

 3 mnd. Nibor 

Juli 1,010 % 

August 1,077 % 

September 1,087 % 
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