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Innledning 

Årsmeldinga skal gi en fyldig informasjon om drift og utvikling i 2015 og bygger på kvartals-
rapporteringa tidligere i året. Det rapporteres på flere indikatorer når det gjelder drift samt at det 
gjøres rede for arbeidet med utviklingsmål og årsbudsjettmål. Årsberetninga er en lovpålagt del som 
er en del av årsmeldinga og er i år i siste kapitelet. Rapporten beskriver gjennomførte tiltak og 
resultater i forhold til HP 2015 – 2018. I tillegg beskrives her andre viktige hendelser og 
arbeidsoppgaver som har preget året. 

Kommunereform og interkommunalt samarbeid 

Kommunereform og utredning av mulig sammenslåing med andre kommuner har vært et stort 
arbeidsområde både for administrasjonen, politisk ledelse og for kommunestyret i 2015. Dette 
arbeidet har pågått i 2015 fram mot endelig vedtak i kommunestyret våren 2016. Samtidig øker 
omfanget av interkommunalt samarbeid. Etter henvendelse fra Meldal overtok Orkdal ansvaret for 
deres IKT–tjeneste fra 1.mars 2015. Vi har i tillegg påtatt oss ansvar for PPT for Agdenes. Begge 
ordninger organiseres etter administrativ vertskommunemodell. 

Økonomi 

I revidert nasjonalbudsjett ble det varslet at skatt- og rammetilskudd ville bli vesentlig redusert. Det 
ble derfor besluttet å foreta innstramninger i drift. Sent på høsten kom det nye prognoser som viste 
at det ikke ble en reduksjon. Det ble også et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert og dermed lavere 
pensjonskostnader, samt redusert rentenivå.  

God budsjettdisiplin innen de fleste områder sammen med bedre resultat enn forventet tidligere i 
året når det gjelder frie inntekter, lønn- og pensjonskostnader ga et netto driftsresultat på 3,5 %. 

 

Orkanger 23.mars 2016 

 

Svein Henry Berdal 
Konstituert rådmann 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Visjon og overordnet mål 

Overordnede verdier  

Glød og go’fot 

For å skape resultater sammen må vi skape en glød som frigjør energi og arbeidsglede. Vi vil 
bygge på «go’fot»-teorien som betyr at alle må få videreutvikle det de er gode på og vokse på 
det, samtidig som vi må ha god samhandling mellom alle aktører. Slik får vi brukt våre 
menneskelige ressurser best mulig for å møte framtidas utfordringer.  

Følgende verdier er grunnlaget for kommunens videreutvikling 
 

Nyskapende Vi skal være nyskapende – ikke bare utvikle oss i forhold til ytre krav 

Effektiv Vi er bevisst på at vårt oppdrag er å sikre optimal utnytting av fellesskapets 
ressurser både hver for oss og i sammenheng med andre 

Raus For at vi skal ha mot til nyskapning og for at alle skal vokse og utvikle seg optimal i 
forhold til sine forutsetninger må relasjonene mellom leder, ansatte og brukere 
være preget av raushet 

Kommuneplanens overordnede mål 

Kommuneplanens arealdel behandles i egen planprosess og ble revidert i 2014 og endelig vedtatt i 
2015. 

Utvikling i folketall vil være avgjørende for den kommunale virksomheten, og strategier for vekst er 
en viktig del av planarbeidet. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 sier noe om hvordan vi skal klare å gi et best mulig 
tjenestetilbud til innbyggerne og hva vi må gjøre for at det skal være godt å bo her. Den ble vedtatt i 
2013 etter en omfattende planprosess. 

Kommunens utviklingsstrategi 2012-2015 og arbeidsgiverstrategi 2012-2015 beskriver 
retningsvalgene innen utvikling i organisasjonen, rekrutering av nye medarbeidere og hvordan 
beholde dyktige medarbeidere. 

    

 

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1638/gl_planarkiv.aspx?knr=1638&planid=2014050
http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=b5764880-d506-4051-a3a4-b6a3178890a8
http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=7a06218c-e0d5-4d1c-a76f-6c76ec1a9fca
http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=1b81d107-26b2-46a0-a1bf-2263dbbecd51
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Antall medlemmer i utvalgene: 

Kommunestyret: 35 
Formannskap: 11 
Hovedutvalg omsorg og oppvekst: 11 

Hovedutvalg forvaltning: 11 

Hovedutvalg teknikk: 7 

Medarbeidere og organisasjon 

Politisk organisering i 2015 

 

 

 

 

Lenke til: Delegeringsreglementet 

 

Administrativ organisering 

Fra 1.2.2015:

 

Orkdal kommune er administrativt organisert etter tonivå-modellen. Modellen gir økt delegering av 
driftsmyndighet til de tjenesteytende enhetene. Kommunen har 21 resultatenheter som rapporterer 
direkte til rådmannen 

Kommunestyre 

Formannskap 

Hovedutvalg 
oppvekst og 

omsorg 

Hovedutvalg 
forvaltning 

 

Hovedutvalg 
teknikk 

 

Kontrollutvalg 

http://www.orkdal.kommune.no/file.axd?fileDataID=550574e6-814c-4e55-a3c9-d088f7c7dbe5
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HMS 

Rapportering er foretatt pr. enhet og følger som vedlegg til årsmeldingen. 

Lenke til: Vedlegg 2_ Samledokument HMS  
 

Samlet resultat viser: 

Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

86 møter 317 saker Se vedlegg 2  

Vernerunde 

Gjennomført med noen få unntak i 2015. Viser til detaljert oversikt i vedlegg 2. 

Medarbeidersamtale 

Gjennomført med noen få unntak i 2015. Viser til detaljert oversikt i vedlegg 2. 

Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

79 dialogmøter 36 oppfølgingsplaner 

Avvik 

Antall meldte avvik Antall lukkede avvik 

1024 avvik 845 lukket 

 

Sykefravær 

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

2013 11,38 % 10,24 % 9,80 % 9,01 % 10,12 % 

2014 8,62 % 8,14 % 8,47 % 8,49 % 8,44 % 

2015 9,03 % 6,81 % 7,21 % 9,42 % 8,06 % 

Nedgangen i sykefravær har fortsatt å synke fra 2014. I 2014 utarbeidet alle enheter tiltaksplaner for 
å redusere fraværet. Fra 1.mai 2015 iverksatte kommunen et nytt tiltak for å redusere sykefravær. 
Det ble da innført å gjennomføre et forebyggende dialogmøte. I 2015 hadde 2 enheter et fravær på 
over 11,8 %, mens tilsvarende tall for 2014 var 6.  I 2015 hadde 10 enheter et fravær på under 6 %, 
mens tilsvarende tall i 2014 var 11.  I 2015 hadde 4 av disse enhetene et fravær under 4,3, mens 
tilsvarende tall for 2014 var 6. Man ser at det er de enhetene som har hatt høyt sykefravær som har 
hatt fin nedgang, mens sykefraværet har store variasjonen fra enhet til enhet og gjennom året.  

Som IA-bedrift er Orkdal kommune forpliktet til å følge opp sykmeldte innenfor rammene som IA-
avtalen legger, og sykefraværet har spesielt fokus i administrative fora. For 2015 totalt ligger vi 
innenfor IA-målet for kommunen, som var 8,2 % 
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Sykefraværet fordelt på enhetene og etter kategori  

 

Likestilling 

Orkdal kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer 
kvalifiserte kandidater til å søke på ledige stillinger uansett alder, kjønn, etnisitet og 
funksjonsnedsettelser. 

I rådmannens strategiske ledergruppe var det i 2015 60 % kvinner, og blant enhetslederne er det 
også 60 % kvinner. 

Inkluderende arbeidslivsavtalen (IA-avtalen)  

Orkdal kommune inngikk den 4.12.2014 ny samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv (IA) for 
perioden 2014 – 2018.  
Avtalen bygger på «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» av 4. mars 2014 31. 
desember 2018 (IA-avtalen).  

IA-avtalens overordnede mål er:  

 å bedre arbeidsmiljøet, styrkejobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre 
utstøting og frafall fra arbeidslivet. 

IA-avtalens tre delmål på nasjonalt nivå er: 

1. Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Dette 
innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 
3. Yrkesaktivitet etter fylte 50år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning 

sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 
år). 

Denne samarbeidsavtalen erstatter tidligere samarbeidsavtaler. 
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I tillegg til den sentrale IA-avtalen har Orkdal kommune utarbeidet sin egen handlingsplan som 
beskriver kommunens ulike tiltak/aktiviteter innenfor hvert enkelt hovedmål. Vår egen handlingsplan 
er revidert etter signering av ny sentral avtale. Arbeidet med denne er ved årets slutt i gang, gjennom 
en arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt Fagforbundet, hovedverneombud, personalsjef og 
personalkonsulent. Handlingsplanen ble vedtatt i AMU den 8. april i sak 2/2015.  

Som IA-bedrift får vi i tillegg til intensjonsavtalen en del særskilte rettigheter:  

1. Egen fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter. Kontaktpersonene deltar i arbeid omkring 
forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte. 

2. Tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak. 

3. Refunderte utgifter til bruk av bedriftshelsetjeneste, når de deltar i oppfølging eller 
tilrettelegging for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt/er sykmeldt. 

4. Arbeidstakers rett til å bruke egenmelding er utvidet til 8 kalenderdager per sykefraværstilfelle – 
med et samlet tak på 24 dager.  Det forutsettes en utvidet egenerklæring hvor det legges vekt på 
funksjonsevne. Denne egenerklæringen skal brukes som grunnlag for tett dialog mellom 
arbeidstaker og arbeidsgiver.   

5. Tilretteleggingstilskudd fra NAV. 

Seniorpolitikk  

Orkdal kommune ønsker å honorere arbeidstakere som velger å fortsette i arbeid etter fylte 62 år. 
Revidert seniorordning for Orkdal kommune ble vedtatt den 17.06.2015 og trådte i kraft den 
1.07.2015 for de som fyller 62 år etter vedtaket. For de som allerede er i ordning, er iverksettelse av 
ny ordning utsatt til 1.07.2016. 

Ordningen omfatter: Utvidet medarbeidersamtale, Mentorordning, mulighet for redusert arbeidstid, 
seniorsamlinger. Ut over dette kan ansatte velge mellom 2 tilbud: 

1. Stillingsreduksjon med inntil 10 % av stillingens opprinnelige størrelse, men utbetaling av full lønn. 
Reduksjonen må fordeles ukentlig/månedlig etter fastlagt plan over hele året. For lærer i 
undervisningsstilling vil dette punktet sees sammen med sentral særavtale som gir mulighet for 
redusert undervisningstid. Stillingsreduksjonen vil dermed regnes fra den reduserte 
undervisningstiden.  

2. Bonus. Årlig tillegg med kr. 30 000,-. Utbetales forholdsmessig etter stillingsstørrelse. Beløpet er en 
bonusordning og er ikke pensjonsgivende. Beløpet utbetales månedlig.  
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Lærlinger  

 Pr des. 
2014 

Pr des. 2015 

Helsefagarbeiderfaget 7 6 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 4 2 

Dataelektronikerfaget 2 3 

Institusjonskokkfaget 1 2 

Kontor- og administrasjonsfaget 1  

Tømrerfaget 1  

Anleggsmaskinfører   1 

Til sammen 16 14 

 

Ved utgangen av 2015 har Orkdal kommune 14 lærlinger: 1 lærling trakk seg rett før oppstart høsten 
2015. 1 lærling har permisjon, og 1 er sykmeldt, der det ikke er avklart om vedkommende kommer 
tilbake. 

Medarbeiderundersøkelser 

Det er anbefalt fra KS at det skal gjennomføres medarbeiderundersøkelse hvert andre år. Orkdal 
deltok som pilotkommune i den nye medarbeiderundersøkelsen 10-faktor høsten 2014. I 2015 ble 
det ikke gjennomført undersøkelse. Ny medarbeiderundersøkelse gjennomføres høsten 2016. 

Sommerjobb for ungdom 

Etter at midler til sommerjobb for ungdom kom inn som en fast budsjettpost, er det etablert en god 
ordning der enhetene bidrar med 20 % lønnsmidler for at flest mulig ungdommer skal få sommerjobb 
i en periode. Sommerjobb-satsinga var vellykket i 2015, og det var i alt 20 ungdommer som fikk jobb i 
Orkdal kommune gjennom dette tiltaket. 
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Befolkningsutvikling 

Resultatet for de siste fire år viser: 

Befolkning per aldersgruppe per 1. januar 

  2013 2014 2015 2016 

0 år 120 142 141 115 

1-5 år 771 753 744 717 

6-12 år 1 012 1 008 1 055 1 087 

13-15 år 418 459 443 437 

16-66 år 7 551 7 548 7 558 7 573 

67-79 år 1 103 1 150 1 221 1 292 

80-89 år 459 470 462 458 

90 år og eldre 85 98 98 100 

  11 519 11 628 11 722 11 779 

 

Hovedmålsettingen i kommuneplanen er vekst i innbyggertall og næringsvirksomhet. I 2007 passerte 
Orkdal kommune 11 000 innbyggere, og ved årsskiftet 2015 - 2016 var det 11 779 personer bosatt i 
kommunen. Befolkningsveksten i Orkdal er godt under landsgjennomsnittet. 

 

  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Orkdal 0,79% 0,07% 0,58% 0,61% 1,14% 1,69% 1,91% 1,29% 1,04% 0,79% 0,56% 0,79% 0,95% 0,81% 0,49%

Landet 0,46% 0,62% 0,55% 0,63% 0,73% 0,88% 1,20% 1,31% 1,23% 1,28% 1,33% 1,31% 1,14% 1,11% 0,93%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

%
 v

e
ks

t 

Årlig befolkningsvekst 2001-2015 i % 
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Miljørapport  

I kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 er det overordnede målet for Orkdal på miljø formulert 
slik: «Klima- og miljøhensyn ivaretas i all kommunal virksomhet.» 
Alle kommunale enheter skal være miljøsertifisert.  
Energiforbruket per m2 i utvalgte kommunale bygg, korrigert for temperatursvingninger, gikk ned fra 
216 til 194 kwh per m2 fra 2012 til 2013. Energiforbruket for 2015 var på 193 kwh per m2. 

På vann- og avløpssektoren arbeides det aktivt med å utbedre problemstrekninger for å unngå 
tilbakeslag og overløp.  Alternative rensemetoder vurderes ved de mindre avløpsrenseanleggene, for 
å kunne holde rensekravene der fosforfjerning er et hovedproblem. Det vil sannsynligvis føre til 
endrede rensemetoder, til bruk av biologisk/kjemisk rensing. 

Neste miljøundersøkelse i Orkdalsfjorden gjennomføres som pålagt og planlagt 2016/ 2017. 

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) trådte i kraft 1. januar 2007 og innførte 
EUs vannrammedirektiv i norsk forvaltning. 

Vannforskriften er en økologiforskrift, og stiller noen tydelige og nye krav: 

 all vannforvaltning skal samordnes på tvers av alle sektorer som berører vann 
(økosystemtankegang). 

 alt vann skal forvaltes innen sitt nedslagsfelt 

 alt vann skal ha minst god økologisk tilstand 

 alt vann skal ha minst god kjemisk tilstand 

 samfunnsnytte skal vurderes kontinuerlig 

Det er utarbeidet en regional vannforvaltningsplan etter plan- og bygningsloven for perioden 2016-
2021. Det er også utarbeidet et tilhørende tiltaksprogram. 

Det arbeides for å reetablere vannregion Orkla, et samarbeid mellom alle kommuner med 
nedslagsfelt til Orkla. 

Avfallshåndteringen er ivaretatt av det interkommunale renovasjonsselskapet HAMOS. Det er 
tilrettelagt for sortering av mange fraksjoner, for eksempel papir og papp, metall, glass, og trevirke, 
og mulighet for hjemmekompostering av husholdningsavfall mot redusert avgift. Private kan levere 
sortert avfall gratis på miljøstasjonen og dette er svært positivt for å unngå at avfall havner i naturen 
på ulovlige fyllinger. 

Fjernvarme og bruk av spillvarme fra industrien er et viktig alternativ i forbindelse med kommunens 
miljøutfordringer og målsettinger. Dette framgår i ulike vedtatte planer, og ikke minst gjennom 
prosessen Orkdal 2040. Orkdal kommune har nå gjennom sitt direkte eierskap i Orkdal Energi AS 
muligheter til å være en sentral premissgiver i en framtidig prosess for videre utbygging, og økt bruk 
av fjernvarme innenfor dagens konsesjonsområde. 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

Utviklingstrekk 

Det er et stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap både nasjonalt og lokalt. Noe av 
årsaken er store og dramatiske hendelser både innenlands og utenlands som har medført tap av liv 
og helse for mange nordmenn. I tillegg er det økt fokus på naturskader og ekstremvær.   

Samfunnssikkerhet beskrives som den evnen samfunnet har til å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 
påkjenning. Beredskap er definert som planlegging og forberedelser av tiltak, for å begrense eller 
håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på en best mulig måte.  
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Noen av utviklingstrekkene innenfor feltet 

 Større fare for ekstremvær med storm, flom, og skred som kan føre til stor skade på 
eiendom, liv og helse 

 Samfunnet blir stadig mer avhengig av robuste og velfungerende ikt-systemer, blant annet 
innen velferdstjenester, korte avbrudd kan være dramatiske   

 Samfunnet er avhengig av tele og data på alle områder, samfunnet vil bli lammet selv med 
korte brudd i leveransen 

 Driften av velferdsstaten er helt avhengig av elektrisk strøm, dette krever stabilitet i 
leveringen over alt   

 Større trafikk både etter E39 og ved Orkanger havn øker faren for ulykker og akutt 
forurensning   

 Utbrudd av smittsomme sykdommer er noe som kan medføre stort press på grunnleggende 
helse og omsorgstjenester  

 Det er en stadig større kompleksitet i all kommunal tjenesteproduksjon   

 Det er et stadig større krav til oppdatert informasjons på flere ulike medier    

 Det har vært flere alvorlige hendelser både nasjonalt og internasjonalt de siste årene med 
tap av liv og helse 

 Det er stort fokus på temaet PLIVO (pågående livstruende vold) med spesielt fokus 
rettet mot skolene  

 

Mål  

 Orkdal kommunes innbyggere blir god ivaretatt med hensyn til sikkerhet og trygghet 

 Å minimalisere risikoen for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier  

 Å sikre kommunen som myndighet innenfor eget geografiske område 

 Å sikre kommunens virksomhet  

 Å være pådriver overfor andre aktører i kommunen 

Strategier  

Kommunen jobber tverrfaglig, systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap. 
Hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas gjennom det daglige arbeidet i alle 
kommunale tjenester generelt, og analysering av risiko og sårbarhet, beredskapsplanlegging og 
øvelser spesielt.  

Oppdatering av planer i 2015 

 Revidering og oppdatering av overordnet beredskapsplan med: 

o Plan for kommunens kriseledelse 
o Varslingsliste for kommunens kriseledelse 
o Evakueringsplan   
o Plan for kommunikasjon  
o Resursoversikt  

I tillegg: 
o Plan for helsemessig og sosial beredskap 

Ny veileder med tema hvordan forebygge radikalisering og hvordan håndtere voldelig ekstremisme 
påbegynt. 
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Noen av tiltakene som er iverksatt i 2015: 

 Fortløpende arbeid med å svare opp 28 forslag til ulike tiltak i ROS analysen  

 Nødstrøm er installert for å ivareta driften av hele rådhuset ved bortfall av strøm 

 Etablering av system for pårørendesenter som kan tas i bruk ved større hendelser 

 Beredskapsrådet har startet opp igjen – har hatt et møte 
 

Kriseledelsen og kriseteamet i 2015 

 Kommunens kriseledelse har hatt en formell sak og en sak til avklaring i 2015. Saken til 
avklaring gjaldt bortfall av kommunens IT system og fare for langvarig bortfall. Saken ble 
avklart uten nevneverdige negative konsekvenser. Den formelle saken var knyttet til grov 
vold. 

 Kommunens psykososiale kriseteam har bistått i 11 ulike saker i løpet av året 

 Det var planlagt en fullskalaøvelse med tema «Pågående livstruende vold» i 2015 men av 
ulike grunner ble øvelsen utsatt til 2016 
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1 Rammeområde 1: 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 blir sertifisert som hovedkontor og tar ansvar for mange av kravene som underliggende 
enheter tidligere har blitt nødt til å ta ansvar for selv. 

Papirforbruket har gått betraktelig ned fra 1. januar da digital forsendelse fra sak- og arkivsystemet 
ble innført. 

1.2.2 Økonomi 
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

60 458 600 51 664 355 8 794 245 85,5 % 

Regnskapet for rammeområde 1 viser et mindreforbruk på 8 794 000 kr. 
 
De største avvikene er: 

 Premieavvik pensjon 2,1 mill. kr 

 Ubrukte avsetninger til lønnsoppgjør 1,2 mill. kr 

 Mindre pensjonskostnad AFP 1,1 mill. kr 

 Merinntekt gebyr oppmåling og byggesak 0,75 mill. kr 

 Mindreforbruk IT 0,7 mill. kr. 

1.2.3 Brukere  
Det er foretatt brukerundersøkelse for byggesak i 2015. De som bygger i Orkdal er like fornøyd som 
landsgjennomsnittet 4,8 der 1 er dårligst og 5 er best. 

1.2.4 Ansatte 
Antall ansatte Antall årsverk 

56 51 

 

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

2014 8,62 % 8,14 % 8,47 % 8,49 % 8,44 % 

2015 4,9 % 2,96 % 1,9 % 6,9 % 4,2 % 

 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler for de fleste avdelingene. 
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1.2.5 HMS 

1.2.5.1 Arbeidsmiljøgrupper 

Det er holdt fire møter i arbeidsmiljøgruppen i løpet av 2015. 

1.2.5.2 Vernerunde 

Vernerunde på rådhuset 19. og 22. mai 2015 

1.2.5.3 Medarbeidersamtale 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler i 2015. 

1.2.5.4 Forebyggende dialogmøte 

Det er gjennomført 3 dialogmøter og laget 3 oppfølgingsplaner i 2015. 

1.2.5.5 Avvik 

Det er meldt 19 avvik i 2015 og 18 av disse er lukket. 

1.3 Status årsbudsjettmål og utviklingsmål 

1.3.1 Årsbudsjettmål  
Tiltak Status 

Rådmannen 

Tilskudd til adkomstvei Elgshøgda Er utbetalt for 2015, og lagt inn for årlig utbetaling. 

Reguleringsplan for boligområde i 
Rømmesbakkan 

Varslet oppstart i 2015 

Kommunens hjemmeside - Informasjon 
om byggeklare tomter 

Det ligger info om kommunal tomter her: 
http://www.orkdal.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1080 

Oversikt over «private tomter» vurderes i forbindelse med utvikling 
av ny hjemmeside. 

Presentasjon av Orkdals rikholdige 
friluftsmuligheter og fysiske 
aktivitetstilbud. 

Aktivitetskalender 

Turkart Orkla er tilgjengelig på kommunens kartløsning og 
kommunens hjemmeside. Dette er utført i samarbeid med Meldal 
kommune. 

Friluftslivets år arrangeres over hele landet i 2015. I Orkdal blir det 
satt ekstra fokus på lokal aktivitet i regi av ulike organisasjoner, lag og 
foreninger. Nærmiljøet blir et viktig satsingsområde. Friluftslivets år 
har egen aktivitetskalender som er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside. 

Etablering datarom 2 Er under prosjektering.  

Batteribackup datarom Levert.  

Nettbrett til politikere Gjennomført. 

Landmålerutstyr Utstyret anskaffet og tatt i bruk 

Ny hjemmeside Har begynt prosessen og har innledet samarbeid med Meldal 
kommune. Oppstartmøte er avholdt. Framdriftsplan er utarbeidet. 
Lansering av ny hjemmeside for begge kommuner er satt til oktober 
2016. 

Agresso lønn- og personal Oppgradering av Agresso økonomi og lønn og personal er satt til april 
2016. 

http://www.orkdal.kommune.no/sitepageview.aspx?sitePageID=1080
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Tiltak Status 

Fiberkabling Totalt koblet på fiber til nå er: SiO (St. Olavs Hospital Orkdal), Evjen 
skole, Evjen barnehage, Kløvervollen, F-bygg, Grøtte skole, Grøtte 
barnehage, Helsetun, Orklahallen, Orkanger barnehage, Orkanger 
barneskole, Orkanger ungdomsskole og Folkebiblioteket. 

Fiber er fremført til Rianmyra barnehage hvor oppkobling vil bli i april 
2016. 

Moe kirke, investeringstilskudd Tilskuddet er utbetalt, og arbeidet godt i gang. 

1.3.2 Utviklingsmål 
Tiltak Status 

Organisasjonsutvikling 

Revisjon kvalitetssystemet Konklusjon ble anskaffelse av nytt kvalitetssystem. 

 

Personal 

Innføring av 5 s – på alle enheter Utsatt. 

 

Utvikle arbeidsprosedyrer for nytt lønns- og 
personalsystem 

Utført. 

A – melding innføres (rapportering lønns- og 
ansettelsesforhold) 

Utført. 

Informasjon og kommunikasjon 

eLæring (nanoLearning) innføres som opplæringsform 
internt 

Signert avtale med leverandør KS Læring. 

Igangsetting i 2016. 

Digitalisering av dokumentflyt internt og eksternt, 

SvarUt innføres (digital forsendelse) 

Digital forsendelse til virksomheter og innbyggere fra 
saksbehandlersystemet er igangsatt.  

Digitalisering av dokumentflyt internt ikke startet 

IKT 

Oppgradere datanettverket. Komplett oppbygging av 
ny infrastruktur. 

Designet er ferdig, men en del arbeid står igjen med 
innføring av Meldal kommune i samme infrastruktur. 

Passordbelagt gjestenett Innført 

Politikernett uten pålogging Innført 

Økonomi 

eHandel Forberedelse til eHandel gjennomført. Oppretting av 
eiendomsregister i agresso 

Plan og forvaltning 

Gjennomføring av kommunevalg september 2015 Valget er gjennomført 

Arbeide videre for at GIS-line og ePhorte skal «snakke 
sammen» 

Pågår i samarbeid med programvareleverandører, er 
ikke i mål 

Fortsette arbeid med mal-dokument med sikte på 
forenkling og forbedring av språk 

Pågår 

Følge opp revisjonsrapport, tilbakemelding til Oppfølging fra administrasjonen er behandlet i 
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Tiltak Status 

kontrollutvalget innen 1. mai 2015 kontrollutvalget i juni 2015. 

Starte opp arbeidet med adressering av fritidsboliger Ikke startet 

Lokal adresseforskrift, fremme forslag Sluttbehandlet i november 2015 

Tilsynsstrategi som vedtas av hovedutvalg forvaltning Er gjennomført 

Kompetanseheving i forbindelse med endringer av 
Plan- og bygningsloven (1. juli) 

Pågår fortløpende ettersom endringene blir vedtatt. 

Reguleringsplan for idrettsparken Plan er på høring. 

Samfunn- og næringsutvikling 

Sentrumutvikling - delta i stedsutviklingsprosjekt i 
samarbeid med Fylkeskommunen og Husbanken 

Fylkeskommunen har invitert kommunen til å delta i et 
stedsutviklingprosjekt.  Så langt er det gjennomført en 
befaring i Trondheim og Østersund.   

Av egne tiltak i sentrumsutvikling, nevnes regulering 
av Rosenvikområdet og klargjøring for utbygging i 
massivtre på den kommunale eiendommen.   

Det er nå avklart at kommunen ikke deltar i 
utbyggingsselskapet for Rømmeområdet og utvikling 
av den kommunale eiendommen må avklares 
nærmere. 

Kommunen har flere samarbeidsprosjekter med blant 
annet Sør-Trøndelag fylkeskommune, NTNU, Orkanger 
historie, Orkanger Aktivum og MIST, rettet mot Nerøra 
og Thamshistorien. Planer for en kulturhistorisk tursti 
er det mest konkrete så langt sammen med pågående 
arbeid fra flere studenter. 

Det forhandles om utbyggingsavtaler for flere områder  

 

1.4 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Lisensrevisjon Microsoft  Rapport oversendt til Microsoft. 

1.5 Annet 

Uforutsette oppgaver som kommer til underveis i året.  

Tiltak Status 

IKT 

Vertskommune for Meldal kommune på IKT Personell og brukerstøtte er flyttet til Orkdal.  

Arbeidet med felles infrastruktur for Meldal og Orkdal 
kommune er kommet godt i gang med for eksempel 
felles linjer mellom kommunene og felles trådløst 
system på flere lokasjoner. 

Det er påbegynt flytting av datarom fra Meldal til 
Orkdal, hvor Meldal sin løsning for data recovery er 
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Tiltak Status 

flyttet. 

Innføring av sikker utskrift Følgende enheter har fått innført sikker utskrift: Evjen 
barnehage, Evjen skole, Elvestien, Grøtte skole, 
Orkanger barneskole, Orkanger ungdomsskole, 
Rådhuset, Gjølme barnehage, Grøtte barnehage, 
Årlivoll skole, Fysio/ergo, flyktningetjenesten og 
Voksenopplæringen. 

Personal 

Prosjekt for å øke nærvær. Endring av rutiner for 
sykefraværsoppfølging. 

Treårig prosjekt. Ble satt i verk 1. mai. 

Informasjon og kommunikasjon 

Byfest i samarbeid med Orkanger Aktivum og Orkanger 
Sentrumsforening 

Gjennomført. 

22. juli minnesmarkering i Gammelosen Gjennomført. 
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2 Rammeområde 2: Grunnskole og SFO 

PP – tjenesten for Orkdal og Agdenes er hjemlet i opplæringsloven og er organisert under oppvekst. 
PP – tjenesten skal bistå skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling og 
er sakkyndig instans når det gjelder elever og voksne med behov for spesialundervisning og barn med 
behov for spesialpedagogisk hjelp.  

Det er utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen i Orkdal. Rapporten har mer detaljert 
informasjon om resultatene for hvert enkelt klassetrinn når det gjelder Nasjonale prøver m.m. 

Lenke til: vedlegg 5 - Tilstandsrapport for grunnskolen  

 

 2013 2014 2015 

Antall kommunale grunnskoler 6 6 6 

Antall elever 1466 1489 1532 

Antall elever med morsmålsopplæring 42 32 28 

Antall elever som får skoleskyss 486 513 527 

Antall elever i kommunal SFO 359 366 415 

Antall årsverk i PPT 5,95 5,9 5,5 

Antall årsverk for 
undervisningspersonale 

125,2 117,9 120,7 

Antall elever per årsverk til 
undervisning 

13,3 14,1 14,3 

Antall assistentårsverk i undervisningen 23 19 22 

Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,4 15,1 

Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,9 16,7 

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,0 18,1 

Lærertimer som gis til undervisning 78 209 75 137 76413 

Undervisningstimer totalt per elev 53 50 50 

2.1 Resultatoppnåelse drift 

2.1.1 Miljø 
Alle skolene er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn.  

2.1.2 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

118 389 000 117 872 652 516 348 99,56 % 

Rammeområde 2 endte i 2015 med et mindreforbruk på ca. 516 000 kr. 

På grunnskole felles er det et merforbruk på ca. 2,4 mill. kr. Årsaken til dette er at skoleskyss hadde 
en merkostnad i forhold til budsjett på ca. 2,7 mill. kr. Dette knyttes til nye avtaler for sikringskyss 
forhandlet frem av AtB. Utfordringen med skoleskyss videreføres i 2016 med helårseffekt. 

Alle skolene går med overskudd, med unntak av Gjølme skole som hadde et merforbruk på 63 000 kr. 
Dette merforbruket kan dekkes av enhetens overskuddsfond. Skolene Evjen, Grøtte og Orkanger 
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ungdomsskole hadde innsparingskrav fra tidligere år. Evjen dekket inn dette nå i 2015. Grøtte skole 
hadde et merforbruk i 2013 som skulle dekkes inn over tre år. Resultat for 2015 viser at 
innsparingskrav for 2016 også kan dekkes nå. Orkanger ungdomsskole dekket inn innsparingskrav for 
2015 i 2014. 

2.1.3 Brukere  

2.1.3.1 Brukerundersøkelse  

Elevundersøkelsen  

Spørsmål: Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?  

  Ikke i det hele tatt En sjelden gang 
2 eller 3 ganger i 

måneden 
Omtrent 1 gang i 

uken 
Flere ganger i 

uken 

7. 
trinn  

                    

  Antall  Andel  Antall  Andel  Antall  Andel  Antall  Andel  Antall  Andel  

2015 103 81,70 % - - - - 0 0 % 0 0 % 

2014 100 78,70 % 21 16,50 % - - - - 0 0 % 

2013 97 80,20 % 14 11,60 % 7 5,80 % 0 0 % 3 2,50 % 

10. 
trinn  

                    

  Antall  Andel  Antall  Andel  Antall  Andel  Antall  Andel  Antall  Andel  

2015 121 84,00 % 17 11,80 % 3 2,10 % 0 0 % 3 2,10 % 

2014 105 83,30 % 15 11,90 % - - - - 3 2,40 % 

2013 99 83,90 % - - - - 0 0 % 0 0 % 

Denne tabellen viser hvor mange elever på 7, og 10. trinn som sier at de opplever mobbing. På 7. 
trinn er det ingen elever på 7. trinn som opplever mobbing en gang i uken eller oftere. Noen 
resultater er «prikket». Det vil si at antallet ikke kommer med av statistiske hensyn.  

På 10. trinn svarer 6 elever at de de opplever mobbing 2 – 3 ganger i måneden eller oftere. Blant 
disse sier 3 elever på 10. trinn at de opplever å bli mobbet på skolen flere ganger i uken.  

Orkdal kommune har vedtatt at Orkdal kommune skal være en foregangskommune når det gjelder 
bekjempelse av mobbing.   

2.1.3.2 Faglig kvalitet  

Nasjonale prøver - Lesing 5. trinn  

Orkdal kommune har positive resultater med 24 % av elevene som skårer på mestringsnivå 1. Det er 
store forskjeller mellom skolene i Orkdal. Orkanger barneskole har nesten 50 % av elevene på det 
høyeste mestringsnivået. Skolen har hatt gode resultater i flere år.  

Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er et satsingsområde i alle skolene i Orkdal kommune. 
Alle de rene barneskolene har jobbet med kompetanseheving når det gjelder skriving i alle fag og 
ungdomsskolene har jobbet med lesing og skriving i forbindelse med ungdomstrinnsatsningen.  

Kommunen har et mål om at alle skolene skal være dysleksivennlige skoler og dette er et arbeid som 
pågår i 2016. Det er utarbeidet kriterier for hva en dysleksivennlig skole er. Skolene må ha gode 
systemer for å fange opp elever med lesevansker og for å hjelpe og følge opp elever. Bruk av digitale 
verktøy står sentralt i opplæringa.  
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Nasjonale prøver - Regning 5. trinn  

I regning på 5. trinn har Orkdal Kommune 27,8 % av elevene som skårer på det høyeste 
mestringsnivået. Det er store forskjeller mellom skolene.  

Fra 1. januar 2016 skal Evjen og Orkanger barneskole være pilot når det gjelder satsing på 
grunnleggende ferdigheter i regning. Det innebærer bred kompetanseheving for alle ansatte i 
regning i alle fag og på alle trinn.  

Nasjonale prøver - Lesing 8. trinn  

Resultatene for Orkdal viser at det er en lav andel elever som skårer på det laveste mestringsnivået. I 
2015 ser en effektene av satsing på grunnleggende ferdigheter i lesing på mellomtrinnet.  

Nasjonale prøver - Regning 8. trinn  

Resultatene for 8. trinnet i lesing viser at det er en lav andel elever som skårer på det laveste 
mestringsnivået. I 2015 ser en effektene av satsing på grunnleggende ferdigheter i lesing på 
mellomtrinnet.  

Nasjonale prøver - Lesing 9. trinn  

Leseprøven i 9. trinn er den samme som den prøven 8. klassingene besvarer. Resultatene viser en 
betydelig framgang fra 8. til 9. trinn. Ca. 46 % av elevene skårer på de to høyeste mestringsnivåene.  

Fortsatt er det 18 – 19 % av elevene som skårer på de to laveste mestringsnivåene. Dette er 
bekymringsfullt og indikerer at skolen må jobbe systematisk med lesing i alle fag også på de to 
øverste årstrinnene.  

Nasjonale prøver - Regning 9. trinn  

Resultatene i regning på 9. trinn viser at 25 % av elevene skårer på de to laveste mestringsnivåene.  

Dette er bekymringsfullt og skolene må jobbe systematisk med grunnleggende ferdigheter i regning 
også på de to øverste årstrinnene. Vi ser også på resultatene fra grunnskoleeksamen i matematikk at 
det er grunn til å satse spesielt på regning i alle fag og matematikk.  

Eksamensresultater  

Orkdal kommune  

Skriftlig eksamen  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Engelsk  3,6 3,5 3,6 3,5 3,4 

Matematikk 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 

Norsk hovedmål  3,1 3,0 3,5 3,4 3,0 

Norsk sidemål  3,1 3,1 3,6 3,0 2,8 

Tradisjonelt er det høyest gjennomsnittskarakter til engelsk skriftlig eksamen i Orkdal kommune.  

I matematikk skriftlig er resultatet relativt lavt med et gjennomsnitt på 2,8. I hele landet er det en 
trend til at resultatet i matematikk er bekymringsfullt svakt.  

Derfor satser vi i Orkdal kommunen videre på realfag, først med barneskolene og så skal 
ungdomsskolene komme etter som en videreføring av ungdomstrinnsatsninga.  

Fra høst 2016 innføres det en ekstra time i naturfag på mellomtrinnet. Dette tiltaket er et ledd i 
regjeringas realfagssatsing.  

På grunn av lavt elevtall på hvert årskull, blir Årlivoll skole bare trukket ut til eksamen i ba4re to 
skriftligfag hvert år.  Viser ellers til vedlegg 5 – Tilstandsrapport for grunnskolen hvor resultatene for 
alle tre skolene med ungdomstrinn for grunnskolen. 
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Gjennomføring videregående opplæring  

For kullet som startet i 2009 er det til sammen 26 % av elevkullet som har sluttet underveis eller ikke 
har bestått. Dette er frafallsprosenten.  

Det høye frafallet fra videregående opplæring har store konsekvenser for den enkelte. Forskning 
viser at personer som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på 
arbeidsmarkedet når de er i tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, 
uføretrygdet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.   

Noen elever har høyt skolefravær allerede i grunnskolen.  

Tilpasset opplæring – andel med spesialundervisning  

Orkdal  Andel elever med spesialundervisning 
 

 Gutter Jenter Totalt 

Totalt barnetrinnet   9,8 % 4,6 % 7,2 % 

Totalt ungdomstrinn  14,5 % 9,3 % 12,2 % 

Totalt  11,2 % 5,8 % 8,7 % 
I 2015 var det 8,7 % av elevene i Orkdal som hadde vedtak om spesialundervisning. Dette er en 
nedgang fra 2012, men en liten oppgang fra 2014 da andelen var nede på 7,8 %.  

Denne tabellen viser andel elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på barnetrinn, 
ungdomstrinn, jenter og gutter. Tallene viser at spesialundervisning øker fra barnetrinnet til 
ungdomstrinnet. Det er flere gutter enn jenter som har vedtak om spesialundervisning.  

Andelen elever med spesialundervisning hadde en oppgang fra 2008 og fram til 2012. Da satte vi i 
gang et prosjekt, «Alle er med», med fokus på å bedre kvaliteten på den ordinære opplæringa slik at 
behovet for spesialundervisning skulle avta. Det var en markant nedgang de første to årene, men i 
2015 har tallet økt.  

Orkdal kommune har som mål at alle elever skal oppleve mestring og utvikling å få en godt grunnlag 
for voksenlivet.  

2.1.4 HMS 

2.1.4.1 Arbeidsmiljøgrupper 

Alle skolene har avholdt fra 1 til 8 møter i arbeidsmiljøgruppen. Det er behandlet fra 4 til 51 saker. 
Orkanger barneskole har hatt flest møter og har behandlet flest saker.  

I arbeidsmiljøgruppene deltar rektor, vaktmester, tillitsvalgte, renholder og verneombud.  

2.1.4.2 Vernerunde  

Alle skolene har gjennomført vernerunder i 2015.  

2.1.4.3 Medarbeidersamtaler 

Alle enheter har gjennomført medarbeidersamtaler i 2015  

2.1.4.4 Forebyggende dialogmøte 

Det er gjennomført til sammen 4 forebyggende dialogsamtaler i 2015. 4 er fulgt opp med 
oppfølgingsplan.  

2.1.4.5 Avvik 

Type avvik  Antall  
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Type avvik  Antall  

Psykososiale forhold brukere og andre 38 

Materiell skade, feil eller mangler (materialer, inventar, utstyr, bygning) 31 

Fysiske arbeidsforhold  13 

Personskade andre/tjenestemottaker 11 

Psykososiale arbeidsforhold 7 

Trusler og vold mot ansatte 7 

Framkommelighet vei 3 

Personskade ansatte 3 

Brudd på samarbeidsavtaler 3 

Brann/branntilløp 2 

Inneklima 2 

Personskade elev 1 

Brudd på regler for bruk av IKT-utstyr, e-post og Internett 1 

Forurensning 1 

Renhold 1 

Lønnsrutiner 1 

Totalsum 125 

2.1.5 Ansatte 
Antall ansatte Antall årsverk 

241 197 

 

Sykefravær 

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

2015 6,43 % 5,14 % 5,56 % 6,27 % 5,89 % 

 
Tabellen over viser sykefraværet samlet for skole, skolefritidsordning og PP – tjeneste.  

Skolesektoren har generelt lavt sykefravær. Sykefraværet i 2015 var på 5,89 %. Sykefraværet var 
høyest i 1. kvartal og i 4. kvartal.   Det er store variasjoner mellom skolene. Av skolene hadde 
Orkanger barneskole lavest sykefravær med 3,07 % mens Evjen skole hadde et sykefravær på 15,06 
%, noe som skyldes langvarig sykdom.  Av skolefritidsordingene har Grøtte SFO lavest sykefravær 
med 2,23 %.  

Fra 1. januar 2015 er PP – tjenenesten medregnet i sykefraværstallene. PP – tjenesten har lavt 
sykefravær med 2,45 %.  

Sykemeldte blir oppfulgt etter rutinene for Oppfølging av sykemeldte.  

2.2 Status årsbudsjettmål og utviklingsmål 

2.2.1 Årsbudsjettmål 
Tiltak Status 

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 

Det er nedsatt en prosjektgruppe med 
prosjektleder fra Tekniske tjenester, rektor på 
Evjen skole og andre ansatte fra skole og SFO samt 
kommunalsjef. Det er gjennomført møte og 
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en slik eventuell framtidig utvidelse må klarlegges i 
forbindelse med forprosjektet. 

befaringer på skoler i Trondheim.  

Skolen er under planlegging.  
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2.2.2 Utviklingsmål 
Tiltak Status 

Orkdalsskolene 

Utrede ny modell for organisering av 
skoledagen   

Alle skoler har gjennomført et arbeid med en annen organisering av 
skoledagen med undervisningstimer i form av klokketimer, som er i tråd 
med de sentrale fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet  

Gjennomføre tiltak innenfor 
prosjektet «Alle er med»: Avtale 
med Skrivesenteret gjennomføres.  

Samarbeidet mellom Evjen, Gjølme og Orkanger barneskole og 
Skrivesenteret ble avsluttet i 2. kvartal. De lokale læreplanene i fag skal 
nå revideres med henblikk på å innlemme grunnleggende ferdigheter i 
skriving i alle fag.  

Arbeidet har fortsatt i 3. kvartal. Studiedager i september ble benyttet til 
kompetanseheving i personalet.  

Ungdomstrinnsatsinga settes i gang 
med skolebasert 
kompetanseutvikling i 
grunnleggende ferdigheter og 
klasseledelse på ungdomstrinnet 
(SKU) 

Målet med U iU er te mer praktisk, 
variert og relevant ungdomstrinn slik 
at flere elever kan komme igjennom 
videregående opplæring.  

Skoler med ungdomstrinn har utarbeidet bestilling av kompetansetiltak 
overfor Høgskolen i Sør-Trøndelag.  (HiST) 

Den skolebaserte kompetanseutvikling starter høsten 2015 og varer ut 
2016.  

Staten har bevilget midler til ressurslærere på skolene. Utviklingsveileder 
for skoler i Orkdal – Øy – regionen har vært ute på alle skoler med 
ungdomstrinn og hatt innlegg om ungdomstrinnsatsninga.    

Skolene har i 3. kvartal hatt samlinger med HiST med mellomliggende 
arbeid på skolen.  

Kommunalsjef og skoleledere har deltatt på felles samling i regi av 
Utdanningsdirektoratet.  

Ressurslærere har fått egen skolering.  

LP – modellen skal være innført som 
utviklingsstrategi i alle skoler  

Alle skoler har nå gjennomført implementering av LP – modellen.   

Alle skoler skal ha en plan for fysisk 
aktivitet  

Alle skoler har et bevisst forhold til at elever skal være fysisk aktive hver 
dag. Planene på skolene er utarbeidet på ulike måter med turer og 
friluftsliv, FYSAK - aktiviteter og Trivselsledere. Tiltak skal flettes inn i de 
lokale læreplanene i fag eller i skolenes aktivitetsplaner.  

Det skal videre satses på å ta i bruk uteområde / uteskole på en annen 
måte for å nå læringsmålene i fag.  

Klatrehallen er tatt i bruk av klasser og grupper fra barnehage.   

Etablere nettverk for 
kroppsøvingslærere, 

Supplert med fagpersonell fra helse 
og familie  

Det er opprettet et tverrfaglig nettverk. Nettverket er tverrfaglig 
sammensatt med kroppsøvingslærere og fagpersoner fra helse og familie. 
Bakgrunnen for nettverket ligger i et høyt frafall fra videregående 
opplæring og at en ønsker å se nærmere på kroppsøvingsfaget for å 
motvirke frafall i dette faget.  

Gruppen har startet med en kartlegging av fravær i faget på alle skoler. 
Registrering skal være fullført i løpet av skoleåret og fra 5. trinn og 
oppover.   

Medlemmene i nettverket skal ta med seg ideer tilbake til hver sin skole 
og prøve ut nye undervisningsmåter i faget.   

Foreldrenettverk i Orkdal innføres     Foreldrenettverk i Orkdal ble presentert i Hovedutvalg for oppvekst i 
januar. Styrere og rektorer har samarbeidet om skolestarterforeldremøte.  

Skolestarterforeldremøter er gjennomført i 2. og 3. kvartal. Det er gode 
tilbakemeldinger fra ansatte og foreldre .  
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Tiltak Status 

Orkdalsskolene 

Lage plan og prosedyrer for 
opplæring av minoritetsspråklige 
elever   

Planen er laget ferdig i 1. kvartal  

Utrede muligheter for bruk av 
nettbrett i undervisningen  

Det er lagt til rette for bruk av nettbrett. Nettbrett er tatt i bruk for noen 
elever med behov for spesialundervisning. Videre skal det innhentes 
erfaringer fra andre kommuner som har tatt i bruk nettbrett i 
undervisningen.  

Ett klassesett med IPAD skal prøves ut ved en av skolene fra desember 
2015.  

Innføre Hypernet skoleadministrativt 
program til erstatning for Extens.  

Klargjort for neste skoleår og systemet er tatt i bruk av alle skoler.  

Modul for timeplanlegging og fraværsføring tas i bruk i 4. kvartal 

SMS – varsling skal være innført på 
alle skoler  

Det er i gang og vil bli sluttført i løpet av året   

System for 
realkompetansevurdering etableres 
og settes i gang.  

Realkompetansevurdererne har vært på kurs i Trondheim og det er laget 
klar oppgaver til bruk i vurderingen.   

Realkompetansevurdering er gjennomført for første gang i Orkdal 
kommune. En kandidat var oppe til vurdering og systemet fungerte veldig 
bra.  

Orkdal kommune kan også tilby tjenesten til andre kommuner.  

2.3 Annet 

2.3.1 Synliggjøring av Thamshistorien 
Skolene har foreslått hvordan en kan synliggjøre Thamshistorien i de lokale læreplanene. Det er også 
gjennomført seminar for ansatte i skoler og barnehager med tanke på hvilken betydning Thams har 
hatt for utviklingen i orkladalføret. Elsa Reiersen holdt dette seminaret den 17. juni.  
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3 Rammeområde 3: Barnehage 

3.1 Resultatoppnåelse drift 

3.1.1 Miljø 
Alle barnehager er sertifisert etter Miljøfyrtårn. Flere står for tur til og resertifiseres.  

3.1.2 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

77 785 000 76 195 579 1 589 421 97,96 % 

Rammeområde 3 hadde i 2015 et mindreforbruk i underkant av 1,6 mill. kr. 

Alle barnehagene hadde et positivt resultat i 2015. Samtlige barnehager, med unntak av Gjølme 
barnehage, fikk et resultat på linje med budsjett. Gjølme barnehage hadde i 2015 et mindreforbruk 
på ca. 1 mill. kr. Dette tilskrives til vakanser og refusjoner. 

3.1.3 Brukere  
 Orkdal Norge 

Resultat for brukerne 5,3 5,1 

Trivsel 5,3 5,2 

Brukermedvirkning 5,0 4,8 

Respektfull behandling 5,5 5,4 

Tilgjengelighet 5,4 5,4 

Informasjon 5,0 4,8 

Fysisk miljø 4,9 4,7 

Helhetsvurdering 5,4 5,2 

Resultatet viser at foreldre er meget god fornøyd med barnehagetilbudet i Orkdal kommune. Det er 
høyest skår på respektfull behandling, både overfor barn og foreldre.  

Et annet spørsmål som har høy skåre er personalets omsorg for barnet.  

3.1.4 HMS 

3.1.4.1 Arbeidsmiljøgrupper  

Alle enhetene har gjennomført møter i arbeidsmiljøgruppene. Arbeidsmiljøgruppene i barnehagene 
består av enhetsleder, tillitsvalgt, verneombud, vaktmester og på noen barnehager styrerassistent.  

3.1.4.2 Vernerunde  

Det er gjennomført vernerunder på 4 av barnehagene. PÅ Grøtte ble vernerunden utsatt på grunn av 
stor utbygging. PÅ Rianmyra med vernerunden utsatt på grunn av vaktmesterskifte.  

3.1.4.3 Medarbeidersamtale 

Alle enheter har gjennom ført medarbeidersamtaler med alle ansatte i 2015  

3.1.4.4 Forebyggende dialogmøte 

Til sammen er det avholdt 10 forebyggende dialogsamtaler innenfor barnehagesektoren. 7  er fulgt 
opp med oppfølgingsplan.  
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3.1.4.5 Avvik 

Type avvik  Antall 

Fysiske arbeidsforhold 3 

Materiell skade, feil eller mangler (materialer, inventar, utstyr, bygning) 2 

Personskade andre/tjenestemottaker 37 

Økonomirutiner 1 

Totalsum 43 

3.1.5 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

178 154 

 

Sykefravær 

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

2014  8,63 %  8,12 %  6,99 %  7,93 % 7,98 % 

2015 8,8 % 6,26 % 6,10 % 8,84 % 7,61 %  

Sykefraværet innenfor barnehagesektoren er omtrent det samme i 4. kvartal og i 1. kvartal. I 2. og 3. 
kvartal har sykefraværet vært noe lavere.  

Samlet sykefravær for barnehagesektoren er 7, 61 %. Det er en liten nedgang fra året før da 
sykefraværet endte på 7,98 %.  

Det er store variasjoner mellom barnehagene. Lavest sykefravær er det på Evjen barnehage med 
under 4 % sykefravær. Rianmyra, Orkanger og Grøtte har høyest sykefravær med litt over 9 %.  

Det er en klar sammenheng mellom sykefravær og kvaliteten på barnehagetilbudet for barn. 
Tilknytning og stabilitet er viktig for de små barnas utvikling. Derfor jobbes det grundig og godt med å 
forhindre høyt sykefravær. 

Hygiene og renhold er en viktig faktor når det gjelder å forebygge sykdom både hos barn og ansatte. 
Det er viktig med gode rutiner både på stellerom og kjøkken.  

Langtidssykemeldte blir fulgt opp med faste jevnlige samtaler og oppfølging fra enhetsleder.  

Noe sykefravær er knyttet opp mot belastningsskader. En barnehage har derfor satt i gang med 
styrketrening for ansatte, noe som er godt mottatt.  

3.2 Status utviklingsmål 

3.2.1 Utviklingsmål 
Tiltak Utviklingsmål 

Alle barnehagene i kommunen skal gjennomføre 
foreldreveiledning med min. ei gruppe årlig.  

Foreldregrupper etter ICDP – prinsipper gjennomføres 
jevnlig. Foreldregrupper ble i 1. kvartal innlemmet i 
opplegget med helhetlig og tverrfaglig foreldreveiledning i 
Orkdal – Foreldrenettverk  

Lage en felles språkplan for Orkdalsbarnehagene 
ut ifra fagområdet «Kommunikasjon, språk og 
tekst» 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra 
barnehagene og PP – tjenesten. Det er to styrere, fire andre 
pedagoger hvorav to med spesialpedagogikk samt en 
saksbehandler fra PP – tjenesten.  

Arbeidet er igangsatt og det har vært to arbeidsgruppemøter 
i 3. kvartal.  Planen skal være ferdigstilt våren 2016 og skal da 
implementeres i alle barnehagene.  
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Tiltak Utviklingsmål 

Utvikle skjema for en pedagogisk 
utviklingssamtale 

Barnehager er godt i gang med å utvikle opplegg for 
pedagogisk veiledningssamtaler, eller kollegasamtaler.  

Utviklingsarbeidet er i gang og temaet vil bli gjenstand for 
drøftinger i styrernettverket.  

Ha ulike kompetansetiltak og tilrettelegge så 
ansatte kan ta videreutdanning innen veiledning, 
refleksjon og den gode samtale  

Dette vil bli tatt inn som innspill til den regionale planen som 
skal utarbeides i Orkdal – Øy – regionen. Det er igangsatt 
lederopplæring for styrere og pedagogiske ledere  i regi av 
regionkonsulenten i Orkdal – Øy.    

3.3 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med Rianmyra 
barnehage når det gjelder rutiner rundt arbeidet 
med Helse- miljø og sikkerhet  

Ingen avvik   

Barnehagemyndigheten har gjennomført tilsyn 
etter Lov om barnehager i Rianmyra barnehage, 
Grøtte barnehage og Liavoll barnehage.  

Høsten 2015 ble det gjennomført tilsyn ved 
Orkanger barnehage  

Ingen avvik, men en del 
anbefalinger er gitt i 
rapporter som er framlagt 
for Hovedutvalg for 
oppvekst og omsorg  

 

3.4 Annet 

3.4.1 Synliggjøring av Thamshistorien 
Barnehagene har startet et arbeid med å synliggjøre lokalhistorien knyttet til Thams, i sine planer. 
Aktuelle tiltak er å besøke Thamshavnbanen, Bårdshaug Herregård, Strandheim m.m.  

Fokuserer på kreativitet, tegning, arkitektur, innenfor naturlige fagområder i barnehagen. Forslag om 
seminar for ansatte for å øke kunnskapen om Thams betydning for utvikling av orkladalføret.  

Ansatte fra barnehagene deltok på Thamsseminaret den 17. juni 2015 med Elsa Reiersen.  
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4 Rammeområde 4: Pleie og omsorg 

4.1 Resultatmål 

4.1.1 Søknadskontor for helse- og omsorgstjenester 

Saker Antall 

Antall saker som er innvilget eller revurdert 1179 

Antall saker med avslag 57 

Andel saker behandlet innenfor frist (2 uker) 93,3% 

4.1.2 Betaling for utskrivningsklare pasienter 

 Antall døgn Døgnpris fra helseforetaket Kroner 

2013 253 4125 1 043 625 

2014 177 4255 753 195 

2015 17 4387 74 579 

    

Fordeling 2015    

1. kvartal 13   

2. kvartal 2   

3. kvartal 1   

4. kvartal 1   

4.2 Felles utviklingsmål 

Tiltak Status 

Pleie og omsorg 

Utvikle og implementere modell for hverdagsrehabilitering Orkdal sanitetsforening støtter prosjektet med midler tilsvarende 
en 50 % stilling fra 1/7-15. Modell for hverdagsrehabilitering i 
Orkdal kommune utarbeidet. Prosjektet startet opp 1. september. 

IKT oppgradering til Gerica plan Gjennomført 1. kvartal 

Videreutvikle elektronisk meldingsutveksling i helse- og 
omsorgstjenesten. 

Deltar i nettverk KomUt – Orkdal er vertskommune. 
Systemansvarlig Gerica har ansvaret. 

Etablere forebyggende hjemmebesøk Ikke startet. Planlagt oppstart første halvår 2016 

Lederutdanning Tre moduler á 7,5 studiepoeng er gjennomført av 15 ledere. 
Videreføres 2016 

Videreutvikle kompetanseplan for helse- og 
omsorgstjenesten  

Arbeid startet 2016 

Utarbeide strategi for omsorgsbolig med heldøgns omsorg Flyttes fram til 2016 

Videreutvikle søknadskontor  Det arbeides med saksbehandlingsrutiner, maler i Gerica og 
kvalitetssikring av kartleggingsskjema for bruk ved 
førstegangsbesøk.  

Kvalitetssikre dokumentasjon på tjenesteproduksjon 
gjennom IPLOS og Gerica. 

Det arbeides med å sikre god dokumentasjon i Gerica.  
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4.3 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Farmasøytisk tilsyn - 
«Opplæring og tildeling av 
oppgaver i 
legemiddelhåndteringen». 

1. Det er ikke definert hvem som er 
virksomhetsledernes faglige rådgiver. 

Det er kommuneoverlegen som er 
virksomledernes faglige rådgiver. 
Dette må innarbeides i 
kommunens retningslinjer.  

2. Ikke etablert system for 

oppdatering av prosedyrer. 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe 
som har utarbeidet et felles 
internkontrollsystem for helse 
internkontrollsystem for helse og 
omsorg.  

3. Sykepleier og vernepleier har ikke 
skriftlige fullmakter til å ha oppgaver 
innenfor legemiddelhåndtering. 
System for vurdering av individuell 
kompetanse og realkompetanse er 
ikke etablert. 

Tilføyes stillingsinstruks. 

4. Det er ikke gjennomført eller 
dokumentert opplæring innenfor 
legemiddelhåndtering for de ansatte 
siste årene.  

Det utarbeides kursplan i 
samarbeid med tilsynslege ved 
helsetunet  

5. Ikke alle hjelpepleiere 
/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere 
har deltatt på årlige oppfriskningskurs 

Avdelingsledere er ansvarlige for 
å oppdatere oversikt over ansatte 
som har gjennomført kurs, 
tidspunkt for avholdelse. 

 

 

  

Tema for revisjon Konklusjon Revisors anbefalinger 

Forvaltningsrevisjon – 
Samhandlingsreformen Orkdal 
Helsetun 

Tema: 

1. Har kommunen 
tilfredsstillende kapasitet 
med hensyn til kort- og 
langtidsplasser i institusjon?
  

2. Har Orkdal kommune 
tilfredsstillende kompetanse 
og bemanning ved Orkdal 
helsetun til å ivareta sitt 
ansvar for heldøgns helse- og 
omsorgstjenester ved 
sykehjemmet 

I forbindelse med problemstilling 1 
konkluderer revisor med at behovet 
for heldøgns omsorg i form av 
langtidsplasser ved sykehjemmet er så 
stort at dette forringer tilbudet av 
korttidsplasser i kommunen. Omfanget 
av plasser reelt tilgjengelig til 
rehabilitering og avlastning er 
vesentlig mindre enn forutsatt fra 
kommunestyrets side. 

I forbindelse med problemstilling 2 
konkluderer revisor med at Orkdal 
kommune er presset i forhold til å 
sikre riktig sammensatt kompetanse 
og bemanning ved Orkdal helsetun. 
Det er ikke grunnlag for revisor til å 
konkludere med uforsvarlighet i 
driften av helsetunet, selv om det kan 
være risiko for at man ikke har 
tilstrekkelig bemanning med riktig 
kompetanse på vakt til enhver tid. 

Gjennomgå behovet for og 
fordelingen av korttids- og 
langtidsplasser i institusjon, og 
sikre at kommunen har et 
tilfredsstillende tilbud om 
avlastning og rehabilitering. 

Gjennomgå kompetansebehovet 
ved Orkdal helsetun og sikre at 
Orkdal helsetun har 
tilfredsstillende kompetanse ved 
drift av helsetunet. 
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4.4 Orkdal helsetun 

4.4.1 Arbeidsområder 

Orkdal Helsetun har som målsetting å gi sykepleie, behandling, trygghet og omsorg av høy faglig 
kvalitet i forhold til den enkelte beboers funksjonsnivå.  Institusjonens verdigrunnlag er basert på 
respekt og medvirkning for den enkelte, samt individuell behandling, medbestemmelse, likeverd og 
helhetstenking. 

Orkdal Helsetun gir tilbud om korttids-, rehabiliterings- og avlastningsopphold.  I tillegg gis tilbud om 
langtidsopphold for beboere som ikke kan klare seg i eget hjem; herunder egen skjermet enhet for 
aldersdemente. 

Vi har eget institusjonskjøkken med produksjon av middag for hjemmeboende.  

Orkdal Helsetun organiserer to dagsentertilbud.  

4.4.1.1 Tjenesteomfang 

 2015 

Antall plasser for korttidsopphold 23 

Antall plasser for langtidsopphold 94 

Antall brukere på dagsenter 65 

Antall brukere dagsenter demente 6 

 

Orkdal Helsetun har 117 plasser hvorav to av rommene er dobbeltrom som er forbeholdt ektepar. Pr. 
i dag er det ingen som deler rom. 

4.4.2 Resultatoppnåelse drift 

4.4.2.1 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

75 004 000 74 407 241 596 759 99,20 

 

Orkdal Helsetun har hatt store utfordringer med å styre innenfor driften etter innføring av 

samhandlingsreformen 01.01.12. For å sikre kompetanse ble det i 2014 innført nye turnuser, der de 

fleste ansatte med fagutdanning fikk tilbud om minimum 75 % stilling. Vikarbudsjettet ble redusert 

for å tilpasse driften til driftsrammen i 2015.  

Årsregnskapet for Orkdal Helsetun viser et mindreforbruk på kr 596 759 etter at budsjettrammen ble 

økt med kr 3 mill. i budsjettregulering på desember, jfr. PS 118/15. 

4.4.2.2 Brukere 

4.4.2.2.1 Livsgledesykehjem 

Helsetunet har som mål å sertifiseres som livsgledesykehjem. Det er i 2015 etablert en 
livsgledegruppe som består av ansatte fra hver avdeling. Det er gjennomført livshistoriekartlegginger 
av alle beboerne og lagt individuelle månedsplaner i samsvar på resultatet av kartleggingene. I april 
ble det i samarbeid med Stiftelsen livsglede for eldre arrangert kickoff for alle ansatte. Pårørende ble 
invitert til informasjonsmøte/kickoff i slutten av mai. I høst har vi hatt fokus på tiltaksplaner og 
dokumentasjon. Helsetunet er med i et nettverk sammen med Horg sykehjem og Hemne 
helsesenter. Det har vært 1 nettverksmøte i høst og neste samling er på mars 2016. Vi er godt i gang 
med sertifiseringsprosessen og regner med å være sertifisert sommer/høst 2016. 
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4.4.2.2.2 Brukerundersøkelse 

Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2015.  

4.4.2.3 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

202 124 

 

Sykefravær 

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

2014 14,2 % 11,9 % 10,9 % 12,1 % 12,3 % 

2015 11,7 % 8,9 % 11,97 % 14,1 % 11,7 % 

Gjennomsnittlig sykefravær i 2015 var på 11,7 %. Til sammenligning var fraværet i 2014 på 12,3 % og 
i 2013 på 17 %.  

4.4.2.4 HMS 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

6 35 Avdelingsledere, Plasstillitsvalgt og 
Verneombud 

Det ble ikke gjennomført vernerunde i 2015 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

  

4.4.2.4.1 Avvik  

Det er meldt til sammen 413 avvik ved Orkdal helsetun i 2015 – 202 avvik i 1. halvår og 211 avvik i 2. 
halvår.   

Type avvik Antall 

Brann/branntilløp 2 

Brudd på regler for bruk av IKT-utstyr, e-post og Internett 2 

Brudd på samarbeidsavtaler 26 

Fysiske arbeidsforhold 22 

Hygiene 5 

Inneklima 1 

Legemiddelbehandling 33 

Materiell skade, feil eller mangler (materialer, inventar, utstyr, bygning) 3 

Medikamenthåndtering 97 

Personskade andre/tjenestemottaker 23 

Personskade ansatte 7 

Personskade elev 1 

Psykososiale arbeidsforhold 19 

Psykososiale forhold brukere og andre 53 

Saksbehandling 45 

Trusler og vold mot ansatte 23 

Vannleveranse 1 

Økonomirutiner 2 
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Type avvik Antall 

Annet 48 

Totalsum 413 

 

Avvikssystemet er et godt ledelses- og forbedringsverktøy.  Alle ansatte oppfordres til å bruke 
avvikssystemet og avvikene lukkes på laveste nivå. Avvikssystemet åpner for å sende 
forbedringsmeldinger som skal føre til bedre rutiner og kvalitet på tjenestene.   

Det ble på februar gjennomført fagdager for alle ansatte innen helse og omsorg med arbeidsmiljø 
som tema.  

Helsetunet gjennomfører årlig to brannøvelser for alle ansatte. Kurs i forflytningsteknikk gjennomført 
i vår.   

Vi leier gymsalen på Orkanger Barneskolen for fellestrim for alle ansatte hver torsdag fra kl. 19.30 – 
21. 

4.4.2.4.2 Ressursbank 

Oppstart av ressursbanken ble iverksatt fra 5. januar 2015. Den betjenes av to turnuskoordinatorer 
som koordinerer vikarbehovet ved helsetunet. De har ansvar for ferieturnuser og ser på nye 
turnusløsninger. 

4.4.2.4.3 Kompetansetiltak 

 Demensomsorgens ABC – 17 deltagere 
 “Jeg og døden” – tverrfaglig samarbeid med kirka, 7 samlinger høst 2015 og 4 vår 2016 
 Lederutdanning  

o Vår 2015: 5 deltagere på modul 3  «Virksomhetens økonomistyring og 
kvalitetsutvikling» 

o Høst 2015: 7 deltagere på modul 2 «Strategisk kompetanseplanlegging, - styring og –
utvikling» 

 Deltagelse i forskningsstudiet «Effekten av strukturerte fagmøter» 
 Internundervisning i ernæring høst 2015 – samarbeid mellom ernæringsfysiolog og kjøkkenet 
 Internundervisning i sårbehandling 
 Kurs i HLR 
 Opplæring i nye tiltaksplaner i fagsystemet Gerica – fokus på dokumentasjon 

  



Orkdal kommune 

  

 

4.4.3 Årsbudsjettmål og utviklingsmål 

4.4.3.1 Utviklingsmål 

Tiltak Status 

Orkdal helsetun 

Etablere vikarpool Gjennomført 1. kvartal  

Øke andel helsepersonell med høyskoleutdanning Hjelpepleiere vil fremover bli erstattet med 
helsepersonell med høyskoleutdanning. Vi ønsker å få i 
gang desentralisert sykepleierutdanning for 
fagarbeidere. 

Utredning, etablering og drift av demensteam Ansatte ved dagaktivitetstilbudet for demente og 
søknadskontoret utreder alternative modeller for 
etablering av demensteam.   

Utredning, etablering og drift av forsterket bo- og 
behandlingstilbud til personer med demenssykdom 

Dette arbeidet er ikke igangsatt. 

Sertifisering som livsgledesykehjem Livsgledegruppa er etablert og har hatt faste møter 
hver 14. dag fra januar 2015. Det er gjennomført 
livshistoriekartlegginger og laget månedsplaner for alle 
beboerne.  2. kvartal 2015 er det arrangert Kickoff for 
ansatte og informasjonsdag for pårørende. 

Vi deltar i et nettverk sammen med Horg sykehjem og 
Hemne helsesenter.  

 

4.5 Hjemmetjenesten 

Fra 1.2.2015 ble Bo- og avlastningstjenesten en del av Hjemmetjenesten 

4.5.1 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. 

4.5.2 Resultatoppnåelse drift 

Andel gjennomførte HPH-samtaler 42% 

HPH står for helhetlig pasientforløp i hjemmet og er et system for oppfølging av brukere i 
hjemmetjenesten i forbindelse med utskriving fra sykehus. 

Det finnes per i dag ikke et godt nok system for rapportering. 42% er et anslag ut i fra de 
opplysninger som er registrert. System for dokumentasjon og rapportering er under utarbeidelse. 
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4.5.2.1 Økonomi 

 Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

Hjemmetjenesten 55 271 000 51 335 263 3 935 737 92,88 % 

Bo – og avlastningstjenesten 28 432 000 30 153 266 -1 721 266 106,05 % 

Sum 83 703 000 81 488 529 2 214 471 97,35 % 

 

Regnskapet for hjemmetjenesten pr. 31.desember viser et mindreforbruk på kr 3 935 737,-. Dette 
skyldes bl.a. at anslaget for beregning av refusjon for ressurskrevende bruker ble 2 mill. kr. for høyt.  

Bo- og avlastningstjenesten har et merforbruk på kr. 1 721 266,-. Det er fortsatt en utfordring å 
komme i balanse for støttekontakt-tjenesten, her er det et merforbruk på kr. 892 192,-.  Dette til 
tross for at det er etablert flere gruppetilbud, redusert aktiviteten på tilrettelagt fritid og det tildeles 
færre timer til nye brukere. Det er fortsatt stor etterspørsel etter støttekontakt og en ser at det er 
flere eldre som søker støttekontakt for at ektefelle/samboer skal komme seg ut på ulike aktiviteter. 
Dette er avlastning for den enkelte pårørende som er avgjørende, da brukerne får muligheten til å bo 
hjemme lenger.  

Avlastning for barn og unge har et merforbruk på kr. 1 030 702,-. Fra juni 2015 ble det behov for å 
opprette et heldøgns omsorgstilbud til et barn med store bistandsbehov.  

4.5.3 Brukere 

Brukerundersøkelsen gjennomført for hjemmetjenesten med en svarprosent på 34. Det ble levert ut 
232 svarskjema og vi fikk 78 i retur. I tjenesten for funksjonshemmede valgte vi å sende ut 
spørreskjema til pårørende /brukerrepresentant. Blant denne gruppen fikk vi en svarprosent på 50, 
12 av 24 skjema ble besvart.  

4.5.3.1 Hjemmetjenesten 

Dimensjon Snitt Orkdal 
2014 

Snitt Norge 
2014 

Snitt Orkdal 2015 Snitt Norge 
2015 

Resultat for brukeren 5,0 5,1 5,2 5,1 

Brukermedvirkning 4,6 4,5 4,5 4,4 

Respektfull behandling 4,5 4,7 4,6 4,7 

Tilgjengelighet 4,8 4,9 4,8 4,9 

Informasjon 4,9 4,9 4,9 4,8 

Helhetsvurdering 5,1 5,2 5,2 5,2 

Snitt totalt 4,8 4,9 4,9 4,9 

4.5.3.2 Bo- og avlastningstjenesten 

Dimensjon Snitt Orkdal Snitt Norge 
Selvbestemmelse 3,9 4,1 

Trivsel 4,4 4,6 

Trygghet 5,0 5,2 

Brukermedvirkning 3,1 3,2 

Respektfull behandling 4,6 4,8 

Informasjon 4,5 4,5 

Helhetsvurdering 4,5 4,5 

Snitt totalt 4,1 4,2 

4.5.4 Ansatte 

 Antall ansatte Antall årsverk 
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 Antall ansatte Antall årsverk 

Hjemmetjenesten 111 74 

Bo- og avlastningstjenesten 67 39 

Medarbeidersamtaler gjennomføres fortløpende, ikke alle avdelinger har fått gjennomført 
medarbeidersamtaler i 2015. Vi har satt det som mål i 2016.  

Sykefravær 
 Sykefravær 

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

Hjemmetjenesten 2014 15,4 % 14,2 % 14,8 % 11,7 % 14,0 % 

2015 12,1 % 10,9 % 13,2 % 14,7 % 12,7 % 

Bo- og avlastning 2014 12,2 % 13,0 % 13,6 % 11,3 % 12,5 % 

2015 10,4 % 9,4 % 9,9 % 12,1 % 9,9 % 

I hht nærværsplan for hjemmetjenesten er målet for sykefravær 10 % innen utgangen av 2017. Det 
er nedgang i sykefraværet fra 2014 for både hjemmetjenesten og bo- og avlastningstjenesten. 

Det er enkelte avdelinger som har høye fraværsprosenter. Siste kvartal har Kongshaugen et fravær på 
17 %, Elvestien 36,3 % og OPS/Elvepromenaden 17,2 %, dette gir store utslag på totalen. Det jobbes 
aktivt med tilrettelegging for å få ned fraværsprosenten ved de avdelingene som har høyest fravær.  

4.5.5 HMS 

Bo- og avlastningstjenesten har gjennomført 4 møter i AMG gruppen. Hjemmetjenesten har ikke 
etablert ny arbeidsmiljøgruppe. Dette skyldes at vi ikke har hatt verneombud i lange perioder. Vi vil i 
løpet av 2016 reetablere ei arbeidsmiljøgruppe.  

4.5.5.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

 

4 

 

23 

Tina Meland, Blomsterveien og leder av AMG 
gruppen 
Monica Opøien, Kongshaugen 
Lillian Nordstrøm, verneombud bo- og 
avlastningstjenesten. 
Linda Ofstad, avlastningsbolig for barn og 
unge 
Inger Marie Skorild, Rundhaugen 

4.5.5.2 Vernerunde  

Bo- og avlastningstjenesten gjennomførte vernerunde den 19/6-15. 
Elvestien/Elvepromenaden/OPS gjennomførte vernerunde den 16/6-15. 
Det er ikke gjennomført vernerunde på Hjemmetjenesten i 2015. 

4.5.5.3 Forebyggende dialogmøter 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

5 5 

4.5.5.4 Avvik 

Type avvik Antall 

Brann/branntilløp 1 

Brudd på samarbeidsavtaler 4 
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Type avvik Antall 

Brudd på taushetsplikten 2 

Framkommelighet vei 1 

Fysiske arbeidsforhold 33 

Hygiene 12 

Inneklima 3 

Legemiddelbehandling 49 

Materiell skade, feil eller mangler (materialer, inventar, utstyr, bygning) 5 

Medikamenthåndtering 107 

Personskade andre/tjenestemottaker 18 

Personskade ansatte 3 

Psykososiale arbeidsforhold 10 

Psykososiale forhold brukere og andre 31 

Saksbehandling 8 

Trusler og vold mot ansatte 9 

Økonomirutiner 2 

Annet 37 

Totalsum 345 

Avvikssystemet er et godt ledelses- og forbedringsverktøy.  Alle ansatte oppfordres til å bruke 
avvikssystemet og avvikene lukkes på laveste nivå. Avvikssystemet åpner for å sende 
forbedringsmeldinger som skal føre til bedre rutiner og kvalitet på tjenestene.   

4.5.6 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

4.5.6.1 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Hjemmetjenesten 

Carport Det er gjennomført et møte med teknisk etat for å kartlegge plassering og 
hvor mange carporter det er behov for. Det er lagt inn ønske om at en del av 
carporten tilrettelegges slik at en har anledning til å rengjøre bilene innvendig. 
Tilstede på møte teknisk etat, vaktmestrene og enhetsleder. Teknisk etat vil 
legge fram en sak til politisk behandling. 

4.5.6.2 Utviklingsoppgaver 

 Tiltak  Status 

Hjemmetjenesten 

Omorganisering Sone Orkanger og sone Fannrem ble slått sammen til en avdeling fra 1. 
januar. Faste samarbeidsmøter mellom sykepleierne på mandager, noe som 
gir større innsikt og forståelse for hverandres oppgaver. Har fått satt opp 
storskjermer slik alle ansatte ser arbeidsbelastning til den enkelte ansatte. 
Det er ikke innført egne lister for interne oppgaver som 
legemiddelhåndtering, team arbeid, bilvasking m.m. Det vil i løpet av 
desember komme nye tiltaksplaner i Gerica  slik at en her vil vurdere slike 
lister som ikke nødvendigvis er direkte knyttet til den enkelte bruker av 
hjemmetjenesten.  

Helhetlig pasientforløp Gjennomføres og dokumenteres i Gerica. Vi må jobbe videre med HPH slik at 
alle tjenestemottakerne får tilbud. Vi er ikke helt i mål enda med denne 
jobben.   
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IKT/velferdsteknologi Nye trygghetsalarmer Ikke startet. Venter på sentrale anbefalinger. 

IKT/velfredsteknologi Ny mobil pleie Innført 1. kvartal og fungerer godt.  

Arbeidstøy- Ytterjakker Ikke prioritert i 2015  

Øke gjennomsnittlig stillingsandel Vurderes ved ledighet. Må sees i sammenheng med behov for kompetanse 
og omgjøring av stillinger for å øke andelen med 3-årig høyskoleutdanning.  

Innføre tavlemøter i hht Lean Innført 1. kvartal, men det fungerer ikke da Lean møter ikke gjennomføres. 
Ser ut til at det er vanskelig å få kontinuitet i arbeidet. 

 

 Tiltak  Status 

Bo og avlastning 

Innføring av Lean tavlemøter og 5s. Innført 1 kvartal, men det er ulikt hvor mye de benyttes i 
det daglige. Dersom en skal få dette til å fungere må det 
være et økt fokus på tavlemøter.  

Kartlegge kompetansebehov. Ikke gjennomført, faglederne fikk opplæring i strategisk 
kompetanseheving i løpet av høsten 2015. Arbeidet med å 
utvikle en strategisk kompetanseplan er startet i 2016. 

Gjennomføre brukerundersøkelser for mennesker med 
utviklingshemming både til pårørende og til 
utviklingshemmede 

Gjennomført i desember. 

Etablering av gruppefritidstilbud for innbyggere som har 
behov for tilrettelagt fritid. 

Etablert gruppetilbud til både unge og eldre. Gruppetilbud er 
et satsningsområde for alle aldersgrupper. Jobbes fortsatt 
med dette. Vurderes hele tiden om en kan etablere grupper 
istedenfor tildeling av individuelle timer. 

Gjennomføre opplæring/veiledning for støttekontakter. Støttekontaktene har fått tilbud om kurs i det å bli 
treningskontakt. 

Gjennomføre opplæring/veiledning til private avlaster. Ikke prioritert. 

Utarbeide retningslinjer for rekruttering og godkjenning av 
private avlaster. 

Ikke prioritert. 

Innkjøp av heis avlastningsbolig. Ikke prioritert på grunn av økonomi og bygging av ny 
avlastningsbolig. Innflytting i ny avlasiningsbolig forespeilet til 
å bli i løpet av januar 2016. 

Vurdere innføring av sommertilbud til de som er til privat 
avlastning i samarbeid med frivillige. 

Ikke prioritert på grunn av økonomi.  

Utarbeidelse av aktivitetsplan for avlastningsopphold. Blir planlagt ved ferier og lengre opphold. 

Rekrutteringsplan for og ansatte flere vernepleiere og 
miljøterapeuter. 

Ved naturlig avgang gjøres stillinger om til 3-årig 
helsefagutdanning.  

Utbygging av fellesareal på Rundhaugen og oppgradering av 
kontorareal. 

Utbygging av fellesareal er ikke mulig å gjennomføre med de 
økonomiske ressursene vi har. Det er kjøpt inn nye møbler 
for å se om en kan få bedre utnyttelse av de lille arealet en 
har. I tillegg ryddes det og får papirer til arkivering. I tillegg vil 
Knyken gjengen bidra med hjelp til å lage en uteplass med 
Gapahuk ved Rundhaugen. Denne skal stå ferdig til 17 mai 
2016. 

Informasjonsmøte til pårørende og verger. Gjennomført et møte den 10/2-15 der fylkesmannen var og 
presenterte oppgaver til verge og pårørende. 
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5 Rammeområde 5: Helse- og familie, kvalifisering og 

arbeidstrening, NAV og barnevern 

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 

35 753 000 38 655 351 -2 902 351 108,1 % 

 

1 175 000 kan dekkes av bundet fond til psykisk- helse og rusarbeid. 836 000,- er ikke ført over fra 
felles- rammen til budsjett Elvestien Øst.  

5.1.2.2 Brukere  

I Helse og familie har avdelingen psykisk helse og rusarbeid, helsestasjon og fysio-
/ergoterapitjenesten gjennomført brukerundersøkelsene i 2015. 

 Snitt psykisk helse og 
rusarbeid  

Orkdal/ Snitt Norge 

Snitt helsestasjon  

Orkdal/ Snitt Norge 

Snitt fysio- og 
ergoterapitj.  

Orkdal/ Snitt Norge 

Resultat for bruker 3,5/3,4 5,1/4,9 4,7/4,7 

Brukermedvirkning 3,6/3,4 5,1/4,9 5,2/5,1 

Respektfull behandling 3,8/3,7 5,5/5,5 5,7/5,6 

Pålitelighet og kompetanse 3,8/3,8 5,3/5,3 5,7/5,5 

Tilgjengelighet 3,3/3,1 5,3/5,2 5,2/5,1 

Informasjon 3,3/3,1 5,1/5,1 4,6/4,4 

Samordning 3,8/3,6 5,7/5,2 3,2/3,2 

Helhetsvurdering 3,8/3,7 5,5/5,3 5,3/5,3 

Snitt totalt 3,6/3,5 5,2/5,1 5,0/5,0 

Høyeste skår i brukerundersøkelsen til psykisk helse og rusarbeid er 4, men til de to andre er høyeste 
skår 6. 
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5.1.2.3 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

72 57 

 

Sykefravær 

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

2014 3,59 % 3,94 % 8,93 % 7,56 % 6,50 % 

2015 10,83 % 5,90 % 5,23 % 4,33 6,57 % 

Sykefraværet i Helse og familie er på 6,57 % etter fjerde kvartal. Ved samme periode i fjor var 
sykefraværet på 6,50 %.  

5.1.2.4 HMS 

Enheten har utarbeidet felles virksomhetsplan for Helse og familie som bygger på kommunens 
Handlingsplan for 2016-2019, og det er i tillegg laget årsplaner for hver fagavdeling. 

5.1.2.4.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

4 14 Verneombud, tillitsvalgte, en 
ansattrepresentant og leder 

5.1.2.4.2 Vernerunde  

vernerunde ble gjennomført: 22. september, 6. og 27. oktober 2015  

5.1.2.4.3 Medarbeidersamtale  

Andel avholdte medarbeidersamtale: 100 % 

5.1.2.4.4 Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

22 3 

5.1.2.4.5 Avvik 

Antall meldte avvik Antall lukkede avvik 

12 12 
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Årsbudsjettmål og utviklingsmål 

5.1.2.4.6 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Helse og familie 

Årsbudsjettmål 2.2.6:Utvidelse og styrking av 
familiesenteret 

Rådmannen bes se på muligheter for en utvidelse av 
familiesenteret, og på hvordan dette kan organiseres. 
Det bør vurderes om en samling av fagmiljøet der alle 
tjenester rettet mot barn, unge og familier er samlet 
under et tak. Dette kan gjerne ses i sammenheng med 
eventuell utbygging av nytt folkehelsesenter.  

 

Tilbudet ved familiesentret er utvidet og styrket fra 
andre kvartal 2015.  

Behov og muligheten til å samle tjenester rundt barn 
og unge, vurderes i forbindelse med prosjektarbeidet 
til Folkehelsesentret 

Årsbudsjettmål 2.2.7:Presentasjon av Orkdals 
rikhaldige friluftsmoglegheiter og fysiske 
aktivitetstilbod. 

Kommunestyret ber rådmannen fremje skisse til 
prosjekt (med kostnadar og tidsbruk) for å få til ein 
samla presentasjon av Orkdals rikhaldige 
friluftsmoglegheiter og fysiske aktivitetstilbod. Målet 
kan vere ei nettbasert løysing med: 

 Kart over tur-, sykkelstiar og skiløyper o.l.  

 Ein aktivitetskalender (t.d. innbygd i kommunens 

nye nettsider) der arrangørar kan registrere 

aktiviteter som trim, fysisk aktivitet og idrett, med 

moglegheit for å få ut vekeplanar. 

Frist: 1. mai 2015 

 

 

 

I samarbeid med plan og forvaltning har fysio-
ergoterapitjenesten vært delaktig i arbeidet med å 
synliggjøre tur og aktivitetstilbudet i kommunen. 

Saken ble politisk behandlet i Formannskapet 11. mars 
2015 

5.1.2.4.7 Utviklingsmål 

Tiltak Status 

Helse og familie 

Gjennomføre «Familieprosjektet» 

 

Det er utarbeidet en modell for arbeidet, men 
implementeringen er ikke igangsatt  

Implementere og videreutvikle elektronisk 
meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten 

Utbredelsen er i samsvar med dagens muligheter, og vil 
bli fullført når pasientjournalsystemet ved St. Olavs 
Hospital HF kan ta i mot meldinger fra kommunens 
helse- og omsorgstjeneste. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten får nå e-
meldinger fra St. Olavs, men systemet må oppgraderes 
for å få optimalisert løsningen. Saken følges opp. 

Utvide fysioterapitilbudet til barn og unge Det ble ikke vedtatt nye midler til utvidelse av 
fysioterapitilbud for barn og unge i 2015, og avdelingen 
må derfor vurdere om det er mulig å utvide tilbudet 
innenfor eksisterende rammer. Tettere samarbeid med 
OFO på dette området planlegges, og igangsettes i 
løpet av høsten 2015. 

I desember ble det vedtatt en styrking av 
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Tiltak Status 

fysioterapiressursen opp i mot barn og unge på 50 %, 
og skal ses i sammenheng med styrking av 
Skolehelsetjenesten. 

Utvikle Frisklivssentralen med flere grupper og 
aktiviteter  

I løpet av første halvår i 2015 har gruppetilbudene ved 
Frisklivs- og mestringssenteret blitt utvidet. Tilbudet 
FriskUng er videreutviklet og det er etablert 
treningskontaktordning. I tillegget jobbes det med å 
arrangere Friluftsuka i forbindelse med Friluftslivets år. 
Høsten 2015 etablert fysio-/ergoterapitjenesten og 
helsestasjons/skolehelsetjenesten et tilbud til barn og 
familier med livstils problematikk (Liv og Røre), som 
videreføres i 2016. KOLS-treff har nå gått over til å 
være et fast tilbud som gjennomføres en gang per 
halvår. Bra-mat-kurs arrangeres også en gang per 
halvår med god oppslutning. 

Utrede behovet for bo veiledning (boveileder) Det arbeides på tvers av flere fagavdelinger for å 
etablere bo veiledning til de brukerne som har behov 
for det i kommunen. Psykisk helse og rusarbeid gir 
allerede i dag bo veiledning til flere brukere, med god 
erfaring. Ved etablering av Elvestien Øst, blir et av 
tiltakene boveiledning til de ungdommene som har 
flyttet inn i egne leiligheter. 

Etablere «styrket enhet» i Elvestien (Rosenvik) «Styrket enhet» ble etablert i Elvestien i første kvartal 
2015, som et todelt tiltak. Barnebolig for en ungdom 
under 18 år og som et miljøterapeutisk tiltak for 4 
ungdommer, kalt Elvestien Øst. Disse fem 
ungdommene trenger heldøgns oppfølging av 
kompetente ansatte.  Ansettelsesprosessen har vært 
krevende, men det er nå ansatt godt kvalifiserte 
fagfolk, med mye erfaring fra feltet og med relevant 
utdanning. 

Etablere forebyggende hjemmebesøk sammen med 
Hjemmetjenesten 

I handlingsplan for 2016 ble det vedtatt å avsette tre 
stillinger til hverdagsrehabilitering. To stillinger ved 
hjemmetjenesten og en fysioterapeutstilling ved fysio-/ 
ergoterapitjenesten. Forebyggende hjemmebesøk blir 
en av arbeidsoppgavene de nye stillingene. 

Utvide «drop in»-tilbudet på Bankstua Drop-in Tilbudet ble utvidet fra september 2015 med 
en ekstra personalressurs på hver åpningsdag. PÅ den 
måten ivaretas enkeltbrukeres behov for individuell 
aktivitet og skjerming. 

Utrede mulig plassering av «Familiens Hus» Mulige løsninger for hvor «Familien hus» kan etableres 
ble vurdert i 2014. Arbeidet med konkretisering av 
behov for areal og kostnader er ikke igangsatt. 

Øke tilgjengeligheten til helsesøster i skolene Tilgjengeligheten er økt på flere skoler etter at 
tjenesten blir styrket på personalsiden. Økt 
tilgjengelighet har ført til mer bruk av helsesøstrene, 
både av ansatte og elever.  

Igangsette Ressursteam «Ressursteam» for ansatte i barnehager og skoler er 
tverrfaglige team. Orientering og implementeringen av 
ny prosedyre ble gjennomført våren 2015. 
Familiesentret er «ressursteamet» til foreldre, der de 
kan få kurstilbud, råd og veiledning av en tverrfaglig 
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sammensatt faggruppe.  

Videreutvikle SLT-arbeidet 

-ungdomspatrulje hele året  

- ungdomskafe 

 

 

 
- sammen mot doping 

 

 

 

 

 

Ungdomspatruljen er nå aktiv hele året i forbindelse 

med fester/sammenkomster for ungdom. 

Tilbudet ble startet opp i desember 2014, men på 

grunn av lite besøk er tiltaket nå «satt på vent». Ved en 

evt. oppstart bør tiltaket forankres i ungdomsrådet og i 

flere fagavdelinger i kommunen. 

Orkdal kommune inngikk samarbeidsavtale med 

Antidoping Norge i 2015, og startet forberedelsene til 

prosjektet «Sammen mot doping i Orkdal» 

Veilederen for forebygging av hatkriminalitet og 

voldelig ekstremisme er revidert, og arbeidet med 

implementering er igangsatt.  

Utvikle et forpliktende samarbeid med Frivilligheten, 
utarbeide et strategidokument 

Kommunen tar initiativ til forpliktende samarbeid med 
Frivilligheten, og utarbeider et strategidokument i 
løpet av første halvår 2016. 

Utarbeide samarbeidsavtale mellom kommunen og 
OFO (Orkanger fysioterapi og osteopati) 

Arbeidet ble satt i gang i tredje kvartal. I tillegg er 
arbeidete med utarbeidelse av en felles plan for fysio- 
og ergoterapitjenesten i kommunen igangsatt. 

5.1.3 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Rehabiliteringstjenesten, 

Utført av revisjon Midt-Norge 

Ingen  

5.1.4 Annet 

Tiltak Status 

Helse og familie 

Implementering av «Foreldrenettverk» Det er utarbeidet en modell for arbeidet, og 
implementeringen igangsettes i løpet av andre og 
tredje kvartal. 

Opprette kommunalt «tverrfaglig innsatsteam» Tiltaket er ikke igangsatt. 

Forebygge frafall i videregående skole Gjennom evaluering av innhold og frafall i gym i 
grunnskolen, ble det våren 2015 satt i gang et 
tverrfaglig prosjekt for å hindre frafall. 

Kroppsøvingsnettverket, ledet av rektor ved Årlivoll 
skole, er tverrfaglig sammensatt og har jobbet for å 
kartlegge deltakelse i kroppsøving og finne fram til 
faktorer som har betydning for trivsel og kvalitet i 
faget. Dette nettverket bør sees i sammenheng med 
fraværsteam, som nå har startet arbeidet med 
implementering av nye prosedyrer for fravær i skolene. 
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Ansette ny kommuneoverlege Ny kommuneoverlege i 40 % stilling blir ansatt fra 1/1 
2016 

5.2 Kvalifisering og arbeidstrening 

5.2.1 Arbeidsområder 

 Flyktningetjeneste 

 Voksenopplæring 

 Sampro 

 Orkdalstorget 

 Kommunalt hjelpemiddellager 

 Beredskapsarbeid  

5.2.2 Resultatoppnåelse drift 

Enhetens egne resultatmål Status 

Kvalifisering og arbeidstrening 

 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2015 

Frammøte ved Sampro 98 % 94,8 % 96,46 % 97,31 % 99,16 % 96,93 % 

Frammøte ved Voksenopplæringa, intro 92 % 88,8 % 88,55 % 86,25 % 86, 4 % 87,5 % 

Frammøte ved Orkdalstorget 90 % 95,3 % 95,01 % 92,1 % 92,86 % 93,81 % 

Tatt norskprøve av målgruppen intro 100 % Ikke 
relevant 

100 % Ikke 
relevant 

83,3 % 91,65 % 

Tatt norskprøven i målgruppen rett og plikt 50 % Ikke 
relevant 

60 % Ikke 
relevant 

83,3 % 71,65 % 

Bosetting i forhold til bosettingsplanen 20 pers 100 % 

(I tillegg har kommunen forpliktet seg til å ta i mot 20 
personer i tillegg, 40 på to år, måling i forhold til 40 
personer kommer først i tredje kvartal)   

Bosettinga av flyktninger i 2015 ble i tråd med nytt vedtak i 
kommunestyret mai 2015. Det ble bosatt 40 flyktninger og 13 
familiegjenforent med flyktninger, totalt 53 personer.      

 

5.2.2.1 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

4 912 000 3 612 476 1 299 523 73,54 % 

 

Driften på alle områdene innenfor enheten, både når det gjelder Administrasjonen, Sampro, 
Orkdalstorget, Orkdalstorget Rent og ryddig og sommerjobb, Tekniske hjelpemiddel og 
Introduksjonstiltak er i samsvar med budsjett. 

Overskuddet framstår i hovedsak på grunn av stort salg av plasser til andre kommuner i grunnskole 
for voksne ved Voksenopplæringa. 

5.2.2.2 Brukere 

Det er opplyst at det ikke er tilrettelagte brukerundersøkelser for de tjenesteområdene enheten har 
ansvaret for, derfor er ikke brukerundersøkelser gjennomført. 
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5.2.2.3 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

26 25 

 

Sykefravær 

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

2014 5,98 % 4,08 % 1,96 % 9,01 % 4,89 % 
2015 5,90 % 2,60 % 0,0% 6,30% 3,76% 

5.2.2.4 HMS 

5.2.2.4.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

0 0 4 fagledere, verneombud og en 
ansattrepresentant fra de fagavdelingene 
som ikke har verneombudet, i tillegg til 
enhetsleder 

5.2.2.4.2 Medarbeidersamtale 

Andel avholdte medarbeidersamtale: 81 % 

5.2.2.4.3 Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

4 1 

5.2.2.4.4 Avvik 

Antall meldte avvik Antall lukkede avvik 

2  2 

5.2.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

5.2.3.1 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Kvalifisering og arbeidstrening 

Jobbsentral: Kommunestyret ber rådmannen utrede 
hvordan dette kan gjennomføres med tanke på 
opplegg, ressursbehov og finansiering. Saken fremmes 
for HOO, frist første kvartal 2015 

Saken er politisk vedtatt. Enhet kvalifisering og 
arbeidstid har forpliktet seg til å tilby arbeid/aktivitet 
for de det blir spørsmål om å ta inn. Det forutsettes at 
NAV formidler personene og at det blir dekning av 
ekstrautgiftene i forbindelse med arbeidet.  

5.2.3.2 Utviklingsmål 

Tiltak Status 

Kvalifisering og arbeidstrening 

Oppdatering og gjennomgang av eksisterende 
beredskapsplaner med mål om forenkling 

Oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap er 
ferdig og distribuert. 
Varslingslista for kommunal beredskap er revidert og 
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distribuert. 
Overordna beredskapsplan er revidert og distribuert. 

Prioritere og iverksett tiltaka som er foreslått i 
overordnet ROS analyse 

Forslag til tiltak er gjennomgått og mange er allerede 
svart opp. 

Kommunens kriseledelse kobles opp mot nytt digitalt 
nødnett 

Brannvesenet og kommunen legekontor og legevakt er 
koblet opp i nytt nødnett. Kommunen har fått 
tilbakemelding fra Direktoratet for nødnett at 
kommunens kriseledelse kan få tilgang til nødnettet i 
neste fase. Det ligger håndholdte apparat klar ved 
brannvesenet som kan tas i bruk først det blir gitt 
klarsignal fra direktoratet.  

Oppdatere hjelpemiddellageret i tråd med nye 
utfordringer i samhandlingsreformen 

Ingen midler ble tilført i 2015, vedtak i budsjettet for 
2016 og videre. 

Etablere treffsted for flyktninger en kveld per uke ved 

Frivilligsentralen 

Etablert en kveld per uke og det var i starten full 
brukerstyring av tilbudet. Etter møter med Orkdal Røde 
Kors og Orkdal Sanitetsforening har Orkdal 
Sanitetsforening tatt over ansvaret for driften av 
treffstedet.    

Utarbeide og legge fram til politisk behandling ny plan 

for bosetting og integrering av flyktninger gjeldende fra 

01.01.2016 

Arbeidet sluttført av kommunestyret i januar 2016 

For å møte utfordringene med et stadig økende 

deltakertall ved Voksenopplæringa, kjøpe inn 15 nye 

pulter og 30 nye stoler til bruk for deltakerne, det er og 

behov for 6 nye pcer og nytt pc skap 

Arbeidet utført   

Starte arbeidet med å ferdigstille de siste lokalene ved 

Voksenopplæringa til ett ekstra klasserom   

Arbeidet startet og byggesak vedtatt, blir ferdigstilt i 
april/mai 2016 

Ansette treårig prosjektstilling som 100 % 

programrådgiver i flyktningetjenesten i tråd med 

budsjettvedtaket 

En person er ansatt i stillingen   

I samarbeid med enhet tekniske tjenester, vil enheten 

bidra med arbeidskraft via Orkdalstorget og tilby 

løpende vaktmestertjenester til kommunen. 

Orkdalstorget vil å tilby arbeidskraft til gjennomføring 

av prosjekt som: Rehabilitering av kommunale bygg, 

Gjengroingsprosjektet, og Orklaparken  

Arbeidet har så vidt blitt prøvd ut i 2015 

Fullføre prosjekt kvalitetssikring ved bruk av 50 % 

stillingsressurs ut juni 2015, brukes til kvalitetssikring 

av gjeldende prosedyrer og utarbeide nye  

 Ble forlenget til ut 2015, overført til fast stilling 100 % 
som skolesekretær fra 01.01.1    

Implementere dataplattformen Visma 

voksenopplæring ved Voksenopplæringa 

Arbeidet utført 

5.2.4 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Fylkesmannen førte tilsyn med kommunal beredskapslikt den 
16.10.2014. Rapport mottatt den 06.01.2015 

Ingen  Ingen  
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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 bistand til arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere skal få bistand til 
rekruttering og bistand ved permitteringer og sykefravær. 

5.3.2 Resultatoppnåelse drift 

 Status Status Mål Mål 

 Landet 2015 2015 2018 

Antall unge mottakere av økonomisk sosialhjelp   112 80 70 

Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet  18 12 18 

5.3.2.1 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

14 491 400 13 826 388 665 011 95,41 % 

Enhetens drift er innenfor vedtatt budsjett. 

5.3.2.2 Brukere  

Sør-Trøndelag er ett av få fylker i landet som deltar i prosjektet «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-
kontor», med hovedfokus på ungdom og arbeid. Målet med prosjektet er å utarbeide gode 
veiledningsteknikker overfor ungdom, slik at veien til arbeid blir kortest mulig for ungdommene. 
Gjennom prosjektet ønsker vi å styrke ungdoms tilknytning til arbeid og utdanning. Det er behov for 
å sikre tidlig avklaring og oppfølging, og utarbeide gode oppfølgingsplaner som ungdommen selv har 
medansvar for og eieforhold til. Lokalt heter prosjektet «Alle kan». 

NAV har hatt syv «Alle kan» grupper for ungdom i 2015 med mellom fem og 15 deltakere. Dette er 
det tredje året med drift av disse gruppene. 

Gjennom prosjektet «Styrking av innsats mot barnefattigdom», kan vi sikre aktiviteter og deltakelse 
for barn og unge i familier med dårlig råd, styrke samarbeidet med frivillig sektor og tverrfaglig 
samarbeid.  

Arbeidsrettet brukeroppfølging og fokus på markedsarbeid og arbeidsgiverbistand fordrer økt 
utadrettet virksomhet. NAV Orkdal har årlige brukerundersøkelser.  NAV har høy deltakelse, og gode 
resultat på service og bistand. 

I løpet et av 2015 har vi registrert at flere ungdommer melder seg ledige hos NAV.   

5.3.2.3 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

11 10 

 

Sykefravær 

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

2014 5,61 % 1,79 % 3,95 % 3,69 % 3,76 % 

2015 14,97 % 11,05 % 10,56 % 15,98 % 13,28 % 
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NAV Orkdal har hatt en økning i sykefraværet i 2015, etter et svært lavt sykefravær gjennom hele 
2014. På grunn av relativt få ansatte på kommunal side, vil fravær gi store utslag på statistikken. 

5.3.2.4 HMS 

5.3.2.4.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

6 22 Plasstillitsvalgt kommunal 
representant, tillitsvalgt statlig 
representant, verneombud, 
begge avdelingsledere og NAV - 
leder.  

5.3.2.4.2 Vernerunde  

Vernerunde ble gjennomført: 12.mai 2015 

5.3.2.4.3 Medarbeidersamtale 

Andel avholdte medarbeidersamtale: 100 % 

5.3.2.4.4 Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

1 3 

5.3.2.4.5 Avvik 

Antall meldte avvik Antall lukkede avvik 

6  6 

5.3.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

5.3.3.1 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

NAV 

«Jobbsentral» – Strategi og tiltak for å redusere antall 
sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede som er utenfor 
aktivitet i Orkdal kommune 

Godkjent i HOO forslag til tiltak om å styrke oppfølging 
av passive mottakere av sosialhjelp og uføretrygdede 
med en stillingsressurs med midler fra overskuddsfond 

Ny medarbeider ansatt fra 1.12.2015 

5.3.3.2 Utviklingsoppgaver 

Tiltak Status 

NAV 

Styrke markedskompetansen og næringslivskontakt for 
å sikre arbeidspraksis og tilgang til arbeidsplasser for 
våre brukere. Bistå arbeidsgivere med rekruttering, 
men også bistand og oppfølging ved permitteringer, 
nedbemanning og sykefravær 

Har ansatt en markedskoordinator (statlig stilling) for å 
styrke markedsarbeidet i 2015 

Har gjennomført bedriftsundersøkelsen 2015 med 97 
% deltakelse. Følger opp bedrifter som ønsker mer 
kontakt og bistand fra NAV 
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Deltakelse i forskningsprosjektet «Praksis og 
kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

Målgruppe: Arbeidsledig ungdom i alderen 18-25 år, 
med eller uten fullført videregående opplæring som 
står utenfor skole og arbeidsliv, som samtidig kan ha 
nytte av veiledning for å komme i arbeid og aktivitet 

Tilbud om individuell oppfølging etter at 
gruppeaktiviteten er avsluttet 

Samarbeid mellom NAV, fylkesmannen, Sintef, HiST og 
NTNU om oppfølging av «utsatt ungdom» 

 

Har hatt fem grupper ungdommer i tiltaket så langt i år  

 

Målet er at alle skal ut i aktivitet etter endt kurs, i 
praksis, tiltak, jobb eller utdanning, eventuelt 
behandling 

Faglig kompetanseheving og kvalitetsutvikling for å 
styrke veiledningskompetansen i møte med brukere 

Veiledningsgrupper for alle ansatte 

Seks ansatte har tatt videreutdanning i MI – 
Motiverende Intervju. Den siste juni-15 

Gruppeveiledning og kollegaveiledning med basis i MI-
metodikk   

Fagutvikling  Delta på kurs og opplæring i regi av Fylkesmannen, 
NAV fylke og Orkdal kommune. Fagnettverk med 
nabokommuner 

Redusere antallet og øke arbeidsdeltakelsen blant 
mottakere av økonomisk sosialhjelp 

Fondsmidler til en prosjektstilling i tre år dedikert til 
oppfølging av denne gruppa 

Styrke arbeidsrettet brukeroppfølging av flyktninger og 
innvandrere 

Avsatt stillingsressurs for tettere oppfølging. Styrket 
samarbeid med Kvalifisering og arbeidstrening 

Bidra til gjennomføring av Familieprosjektet I samarbeid med nettverket Familie og velferd 

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. 
Regnskapet for tjenesten føres som en del av Orkdal kommunes regnskap, men adskilt for hver 
kommune. Resultatoppnåelse drift 

5.4.2 Resultatoppnåelse drift 

5.4.2.1 Rapportering  

Rapporteringspunkt Orkdal kommune Interkommunal 
barneverntjeneste 

Overholdelse av frister  

 Antall meldinger) 

 Antall meldinger med fristbrudd 

 
80 
0 

60 

 
178 

0 
140 
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Rapporteringspunkt Orkdal kommune Interkommunal 
barneverntjeneste 

 Antall avslutta undersøkelser 

 Undersøkelser med fristbrudd 

2 4 

Antall hjelpetiltak og tiltaksplaner 

 Antall hjelpetiltak 

 Derav med tiltaksplaner 

 
72 
70 

 
143 
136 

Antall barn under omsorg 

 Antall barn 

 Derav uten omsorgsplan 

 
25 
0 

 
44 
0 

Antall fosterbarn 30 51 

Antall barn der tjenesten har tilsynsansvar 26 52 

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

3 12 

Saker fremmet for Fylkesnemnda med forslag om å overta 
omsorgen for barn (§4-12) 

3 8 

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

Kompetanseheving  

 Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.) 

 
6 felles fagdag i 2015, 

samt flere kurs hvor en 
eller flere ansatte har 

deltatt 

 
Det samme som for 

Orkdal 

5.4.2.2 Miljø 

Enheten er bevisst bruken av tjenestebiler, men er avhengig av å kjøre på grunn av at tjenesten 
betjener et stort geografisk område. 

5.4.2.3 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

18 166 000 18 143 858 22 143 99,88 % 

 

 Regnskap 2015 Revidert Budsjett 2015 Budsjettavvik 
2015 

Administrasjon 3 964 605  4 639 000 -674 395 

Barneverntiltak i familien 2 458 659  1 680 000   778 659 

Barneverntiltak utenfor 
familien 

12 273 593 11 847 000   426 593 

Fra Flyktningefondet      - 553 000   

Barnevern i Orkdal 18 143 858 18 166 000  -22 000 

Administrasjon er blitt rimeligere enn forutsatt pga. vakanser i 2015 og at det ikke er satt inn vikarer.  

Politikerne økte i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2015 barneverntjenestens rammer 
for 2015 med 1 million kroner. Dette er tatt med i overforstående matrise. Totalt sett viser da 
regnskapet for 2015 et mindreforbruk på 22 000.  
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5.4.2.4 Brukere  

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2015 og ga et oppløftende resultat. 
Den interkommunale barneverntjenesten scorer gjennomsnittlig vesentlig høyere enn 
landsgjennomsnittet både for barn og foreldre.  

5.4.2.4.1 Resultat brukerundersøkelse for foreldre: (1 lavest og 6 høyest) 

Dimensjon Interkommunal 
barneverntjeneste 

Norge 

Tilgjengelighet 4,9 4,6 

Informasjon 5,2 4,4 

Respektfull behandling 5,2 4,6 

Pålitelighet 5,2 4,9 

Brukermedvirkning 5,0 4,3 

Samarbeid 4,8 4,6 

Resultat for brukerne 5,0 4,3 

Helhetsvurdering 5,3 4,2 

Snitt totalt 5,1 4,5 

5.4.2.4.2 Resultat brukerundersøkelse for barn: (1 lavest og 4 høyest): 

Dimensjon Orkdal Norge 

Tilgjengelighet 3,5 3,1 

Informasjon 3,6 3,1 

Respektfull behandling 3,7 3,1 

Brukermedvirkning 3,5 3,0 

Tiltaksplan 3,0 2,9 

Resultat for brukerne 3,4 2,9 

Snitt totalt 3,5 3,0 

5.4.2.5 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

22 19 

 

Sykefravær 

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

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

Det er en uttalt målsetting at sykefraværet skal være på kommunalt gjennomsnitt (ca. 8,0 %). 
Arbeidsmiljø og nærværsfaktorer har høy oppmerksomhet i tjenesten. 

Det er gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i enheten. Det meldes om høy grad av 
trivsel og godt arbeidsmiljø. 
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5.4.2.6 HMS 

Enheten har egen arbeidsmiljøgruppe(AMG) bestående av plasstillitsvalgt, verneombud, 
organisasjonskonsulent og enhetsleder. AMG møtes hver 6. uke.  

Det ble gjennomført vernerunde i februar 2015 

Tjenesten hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i februar. Det ble gitt 3 pålegg fra Arbeidstilsynet med frist 
til midten av mai for utbedring. Dette er utført og godtatt av Arbeidstilsynet 

5.4.2.6.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter i 
2015 

Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

5 møter 26 Enhetsleder og 
organisasjonskonsulent fra 
arbeidsgiversiden samt 
plasstillitsvalgt og verneombud 

5.4.2.6.2 Vernerunde 

Gjennomført 19. mai 2015  

5.4.2.6.3 Medarbeidersamtale 

Andel avholdte medarbeidersamtale: 100 % 

5.4.2.6.4 Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

19 0 

5.4.2.6.5 Avvik 

Antall meldte avvik Antall lukkede avvik 

4 4 

5.4.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

5.4.3.1 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Barneverntjenesten 

Kostnadskontroll I løpet av året er det innført løpende kostnadsoversikt 
over tiltak og tiltaksutgifter i tjenesten. Dette for å 
sikre en bedre periodisering og kostnadskontroll  

5.4.4 Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Fosterhjemsoppfølginga 
(Fylkesmannen) 

Meldt om avvik 
24.06.14 

Plan for lukking av avvik ble oversendt Fylkesmannen primo 
oktober 2014. Enheten rapporterte til Fylkesmannen innen 
fristen 01.07.2015. Fylkesmannen ga i brev av 16.08.15 
beskjed om at tilsynet var avslutta og at de finner de tiltak som 
er iverksatt som egnet for å drive en forsvarlig 
fosterhjemsoppfølging. 
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Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Arbeidstilsynet Tilbakemelding 
om 3 pålegg  

Utbedring av påleggene er gjort og godtatt av 
Arbeidstilsynet. 

5.5 SIO 

I og med at Orkdal kommune er vertskommune for SIO-samarbeidet er det utarbeidet egen 
årsrapport som følger som vedlegg 3 Årsrapport SIO 
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6 Rammeområde 6: 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 Miljø 

Enheten er sertifisert gjennom Orkdal rådhus. 

6.2.2 Økonomi 

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

13 346 000 12 827 116 518 884 96,1 % 

Enheten har hatt god økonomisk kontroll hele 2015. Enheter har tidligere år hatt utfordringer med å 
drive frivilligsentral, kino og kulturhus i balanse. I 2015 har det vært god kontroll på alle disse 
områdene. Bibliotek, ungdomsarbeid og kulturskole er de områdene som har bidratt mest til 
mindreforbruket i 2015.  

6.2.3 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

27 14 

 

Sykefravær 

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

2014 1,61 % 1,04 % 4,21 % 4,0 % 2,70 % 

2015 2,4 % 6,8 % 1,88 % 7,18 % 4,63 % 

 

Enheten har også i 2015 et lavt sykefravær. Enheten har mange ansatte, men få årsverk. Dette betyr 
at flere sykemeldte ansatte i små delstillinger får liten innvirkning på fraværsstatistikken, men en 
sykemeldt ansatt i helstiling vil få stor innvirkning på statistikken.  

6.2.4 HMS 

Enheten har hatt fokus på forebyggende helsearbeid, førstehjelp, bruk av hjertestarter og sykefravær 
i 2015. Enheten har kjøpt inn hjertestarter til rådhuset (foaje kulturhus) og til hovedbiblioteket. Alle 
ansatte har fått tilbud om deltakelse på førstehjelpskurs og kurs i bruk av hjertestarter. I tillegg har 
enheten skolert ansatte i servicetorget i bruk av hjertestarter.  
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6.2.4.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte AMG møter Antall beh. saker Hvem er representert i AMG 

8 5 Biblioteksjef, ungdomsleder, inspektør 
kulturskole, leder frivilligsentral, kulturleder, 
enhetsleder. 

Enheten er så liten at det er ikke en egen arbeidsmiljøgruppe i enheten. Ledermøtene på enheten er 
også enhetens AMG. Enhetens ledergruppe har møter hver mnd. Ved behov kalles øvrige inn i møtet 

6.2.4.2 Vernerunde 

Enheten har aktivitet på følgende verneområder: Orkdal rådhus, Orkanger barneskole, Orkanger 
ungdomsskole, Grøtte skole, Årlivoll skole, Svorkmo bibliotek og Orklahallen. I tillegg er Orkdal 
folkebibliotek og Frivilligsentralen organisert som et eget verneområde. Enheten har deltatt på 
vernerundene på en del av disse områdene.   

6.2.4.3 Medarbeidersamtale  

Enheten har mange ansatte i delstillinger. En del samtaler gjennomføres som enkeltsamtaler, en del 
ifm utarbeidelse av individuell arbeidsplan for året og en del som gruppesamtaler.  

6.2.4.4 Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

0 0 

6.2.4.5 Avvik 

Antall meldte avvik Antall lukket avvik 

0 0 

6.3 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

6.3.1 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Kultur og fritid 

Kjøp av tilbud til barn og unge i klatrehallen: 
I 2014 vedtok Kommunestyret å bruke kr 75’ for at 
barn og unge skulle få et tilbud i klatrehallen i 
skoletida. Dette er et tiltak som har blitt svært godt 
mottatt og har bidratt til at barn og unge er blitt mer 
aktive. Flertallsgruppen vil videreføre et slikt tilbud i 
HP-perioden og avsetter kr 200’ til tiltaket. 

Tiltaket er iverksatt.  

Utredning kulturhus: 
Kulturhuset brukes svært mye og har i dag for liten 
kapasitet og bør utvides. I tillegg mangler Rådhuset 
møtefasiliteter. Dette er behov som sannsynligvis kan 
kombineres. Det avsettes derfor et beløp på 1 mill til 
dette arbeidet i 2015/16. Beløpes finansieres over 
fond kulturhus. Rådmannen legger fram en egen sak 
for Kommunestyret før arbeidet starter. 

Administrasjonen her utarbeidet en utviklingsplan for 
kulturhuset. Kulturutvalget har blitt holdt orientert om 
innholdet i dette arbeidet. Kommunestyret vedtok å 
videreføre arbeidet med et skisseprosjekt for fremtidig 
kulturhus i 2016. 

Tiltak for å bedre utlånet ved Årlivoll folkebibliotek: 
Rådmannen bes legge frem forslag til å bedre utlånet 
ved folkebiblioteket avd. Årlivoll ved bl.a bedret 
tilgjengelighet for publikum. Frist 1. juni 2015 

Kulturutvalget fikk en orientering om status for arbeidet 
i juni. Videre arbeid krever investeringer i nye digitale 
løsninger. Dette vil bli vurdert i 2016. Enheten har avsatt 
midler fra enhetens overskuddsfond til videreutvikling 
av digitale tjenester i enheten i 2016. 
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6.3.2 Utviklingsmål 

Tiltak Status 

Kultur og fritid 

Digitale tjenester Kulturskolen har byttet fagsystem (Speedadmin). Kulturskolens 
ansatte og foreldregruppen har fått opplæring i bruk av systemet. 
Det er gjennomført felles opplæring for alle ansatte i kulturskolene i 
Orkdal, Skaun, Meldal, Hemne, Hitra og Frøya.  
Enheten har inngått avtale om ny hjemmesideløsning for 
kulturskolen med implementering våren 2016. Enheten har 
innhentet tilbud på nye nettløsninger for kino og kulturscene, men 
har ikke prioritert dette i 2015. Det er også gjennomført en betydelig 
utskifting av digitale arbeidsredskap i enheten. Enheten viderefører 
arbeidet i 2016. 

Thamspaviljongen Dette har vært en omfattende arbeidsoppgave for enheten i 2016. 
Prosjektet har nådd følgende milepeler i 2016: 

 Kommunestyret har bevilget 2,1 mill til prosjektet (100 000 
til stedlig befaring og 2 Mill til prosjektrealisering) 

 Prosjektgruppen har iverksatt arbeidet med 
finansiering(sponsorer, tilskudd, folkemillionen etc) 

 Prosjektgruppen gjennomførte stedlig befaring i april 

 Prosjektgruppen og Orkdal kommune fremforhandlet 
kjøpsavtale og signerte kjøp i juli 2016 

 Prosjektgruppen og OK organiserte en dugnadsgjeng på 15 
personer som demonterte og pakket Thamspaviljongen i 
tre konteinere i perioden 3. sept til 4. okt 

 Transporten hjem gikk uten uhell, og prosjektgruppen har 
fått plass for lagring og videre restaureringsarbeid av 
Thamspaviljongen i de gamle lokalene til Coop Byggmix 

 Prosjektgruppen gjorde et stort og omfattende 
budsjettarbeid i etterkant av befaringen i april, og 
prosjektfremdriften har vært helt i tråd med 
budsjettforventningene frem til i dag. Dette til tross for at 
dollarkursen har økt betraktelig i perioden. 

 Prosjektgruppen har inngått dugnadsavtale med over 30 
personer som vil utgjøre arbeidslagene frem til 
gjenreisingen av paviljongen i 2017. Kommunestyret har 
vedtatt at gjenreising vil skje på Bårdshaugplatået. 
 

Prosjektgruppen består av Olav Sigurd Kvaale (leder), Oddmund 
Stenset, Arne Asphjell og Ola Fossvold. Gruppen har lagt ned et 
imponerende arbeid i løpet av 2016. 

Strategisk plan for Orkdal kino og 
kulturscene 

Administrativ strategiplan er ferdigstilt. Videre arbeid vil skje i 2016 
ifm skisseprosjekt for nytt kulturhus i tilknytning til eksisterende 
bygg på Bårdshaug. 
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6.4 Annet 

6.4.1 Idrett – Spillemidler  

Alle søknader om spillemidler for 2015 ble godkjent i STFK sin behandling av søknadene. 
Sluttbehandlingen skjedde i juni mnd. Følgende anlegg i Orkdal fikk innvilget spillemidler: 

Ordinære anlegg: 

 Knyken skisenter – K10       826 000 

 Idrettsparken – Kunstgressbane 11’  1 250 000 

 Knyken skisenter – Skilager      879 000 

 Knyken skisenter – Orienteringskart (Oif)    135 000 

 Orkdal vgs – Sondrehallen   1 674 000 
Nærmiljøanlegg: 

 Grøtte skole – Anleggsflate      300 000 
 
Totalt fikk anlegg i Orkdal et spillemiddeltilskudd på 5 064 000 i 2015. Dette er det høyeste beløpet 
Orkdal har fått gjennom den ordinære behandlingen av spillemidler i STFK. 

Det er fortsatt stor aktivitet i Idrettsmiljøet i Orkdal, og ble fremmet 10 nye søknader om spillemidler 
for 2016 Disse nye søknadene er: 
Ordinære anlegg: 

 OIF, Idrettsparken – Nytt idrettshus med garderober, klubbhus/møterom, lager og 
aktivitetssal 

 U&IL Glimt – Ny kunstgressbane 

 Hoston Storstue – Nytt idrettshus med garderober, klubbhus/møterom og lager 

 Fjellmann – Idrettshus for driftsmateriell og lager  

 Husdalen Skytterhus 

6.4.2 Orkdal Kulturskole 

Orkdal kulturskole fikk gitt alle nye søkere tilbud om elevplass i kulturskolen ved semesterstart. Det 
var størst utfordring å få dekt etterspørselen etter undervisningsplasser på blåseinstrumenter. Orkdal 
skolekorps gjør et svært godt arbeid for å rekruttere og beholde medlemmer i korpset. Kulturskolen 
og korpset har et godt samarbeid. Kulturskolen har merket en betydelig nedgang bla på disiplinen 
dans, og GSI tallene viser at Orkdal kulturskole har hatt total nedgang i elevtall for skoleår 
2015/2016. Orkdal kulturskole hadde 329 elevplasser høsten 2015. 

6.4.3 Orkdal folkebibliotek 

Orkdal folkebibliotek har registrert følgende utlånstall for 2015: 

 Utlån bøker barn:   13 384 

 Utlån bøker voksne:    12 534 

 Utlån AV media (barn og voksne): 11 929 

 Utlån e-bøker, voksne:         291 

 Utlån e-bøker, barn:          89 
Totalt utlån:     38 227 
 
Biblioteket antar at utlånet av e-bøker vil øke betraktelig i årene som kommer. Orkdal folkebibliotek 
gjennomførte også i 2015 suksesskampanjen SommerLes. Deltakelsen øker for hvert år, og 
SommerLes har blitt et viktig tiltak for å stimulere skolebarna til økt leseaktivitet i sommerferien. 
Biblioteket er et viktig treffsted, og har hatt økt fokus på å være en arena for debatt og 
samfunnsengasjement. Biblioteket har arrangert eller vært delarrangør for mange ulike møter og 
kulturarrangement i 2015. Biblioteket produserer også mange forfattermøter, bla for DKS 



Orkdal kommune 

  

6.4.4 Orkdal kino og kulturscene 

Orkdal kino og kulturscene har blitt tilført nye driftsmidler til 2015, og kan for året vise til et samlet 
besøk på 10 413.  

Orkdal kino gjennomførte i 2015 137 kinoforestillinger. Totalbesøket ble 7954 personer, noe som 
betyr et snittbesøk på 58 pr. forestilling. Til sammenligning er landsgjennomsnittet 34 personer pr. 
forestilling. Besøket på kinoen er veldig filmavhengig, og noe få store publikumsvinnere utgjør en 
stor andel av det totale besøket i løpet av året 

Orkdal kulturscene har hatt et stort fokus på programutvikling i 2015 og har programmert 
arrangementer både innen mindre etablerte kulturuttrykk og sjangere som treffer bredere. Denne 
strategien har lyktes godt, og kulturhusets høstprogram holdt såpass høyt kvalitet at Norsk Kulturråd 
innvilget en støtte på 50 000 kroner til deler av kulturprogrammet. Totalt ble det gjennomført 17 
arrangementer i Orkdal kulturscenes regi, med et totalbesøk på 2464. Dette gir et snittbesøk på 145, 
noe som må sies å være tilfredsstillende i et år uten noen stor musikalsatsing. 

Orkdal kino og kulturscene hadde et nettobudsjett på 434 000 kroner og omsatte billetter for 1 529 
222,- i 2015. I tillegg til Orkdal kino og kulturscenes arrangementer omfatter omsetningsbeløpet også 
9 arrangementer som ble gjennomført av eksterne brukere.  

6.4.5 Frivilligsentralen 

Frivilligsentralen har siden de flyttet fra Strandheim hatt store økonomiske utfordringer med å drive i 
lokalene i Hjørnegården. Styret og daglig leder har hatt fokus på at det er veldig viktig at 
frivilligsentralen har en sentral plassering i Orkdalsveien. Enheten kultur og fritid har tilført sentralen 
betydelige midler. I tillegg har utleie av lokaler til OIF medført at frivilligsentralen er tilnærmet i 
økonomisk balanse i 2015. Frivilligsentralen har hatt en økning i utløst frivillighet, og det er registrert 
ca 7600 timeverk frivillighet i 2015. Dette tilsvarer ca 4,3 årsverk frivillig arbeid.  

6.4.6 Ungdomsarbeid 

Ungdomsklubben Synt’n har i 2015 lyktes med å reetablere et juniortilbud torsdager for 5. til 7. 
klassetrinn i samarbeid med foreldregruppen til disse elevene. Ungdomsklubben har hatt faste 
åpningsdager onsdager og fredager gjennom skoleåret.  

Orkdal kommune er et Lokalsamfunn med MOT, og MOT møter ungdommen i Orkdal både i skole og 
i fritid. Desemberundersøkelsen (undersøkelsen gjennomføres i 10. klassetrinn på alle skolene i 
Orkdal) til MOT viser at Orkdal kommune sine MOT-medarbeidere gjøre en svært god jobb. 
Snittscoren blant elevene i Orkdal er 5,91 og landsgjennomsnittet er 5,59. Høyest score gir elevene 
på Årlivoll med 6,55. Orkdal kommunes MOT medarbeidere deltok på MOT sin landslagssamling 10. 
til 11. sept, og MOT Orkdal arrangerte Mestringsdag på Grøtte skole og årsmøte 20. oktober. 

Sommer/Vinter og HøstOrkdal er gjennomført i et samarbeid med øvrige kommunale tjenester og 
Orkdal Sanitetsforening.  

6.4.7 Heder og ære 

Følgende mottok Orkdal kommunes hederspriser i 2015: 
• Kulturprisen:   Olav Grevskott 
• Byggeskikkprisen:  Gamle Bårdshaug Herregård 
• Miljøprisen:   Orkanger Vel 
• Idrettsstipend:   Maren Husdal 
Lisa Rottem Eide (kunst) ble av juryen på UKM Fylkesmønstring kåret til å representere Sør-Trøndelag 
fylke på UKM landsmønstring. 
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7 Rammeområdet 7 og 8: 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 

  2014 2015 Mål 2015 

Stabilitet i vannforsyninga Ant. abonnenttimer driftsstans per år 249,5 123 0 

Vannkvalitet i drikkevann Kvalitetsmåling 100 % 100 % 100 % 

Tilbakeslag kloakk i kjeller Antall per år 8 2 < 8 

Kloakk på overløp Gammelosen Antall per år 5 4 < 5 

Standard på vinterveiene Egenvurdering, stikkprøver 75%  72%  85 % 

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

Tilsyn særskilte brannobjekter Andel gjennomførte tilsyn 87 % 40% 100 % 

Tilsyn fyringsanlegg Andel gjennomførte tilsyn 98 % 14 % 100 % 

Antall avvik ved brann og el-tilsyn Registrerte avvik 20 13 < 15 

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

7.2.1 Miljø 

Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013.  

Fokusområdene er energiøkonomisering, HMS-arbeid, sikre et miljøriktig forbruk. Tekniske tjenester 
har fokus på miljø ved planleggingen av utbyggingsprosjekter. Oppfølging av handlingsplan for miljø 
for å opprettholde miljøsertifisering.  
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7.2.2 Økonomi 

Område Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

71 Avgiftsbelagte tjenester 422 500 75 642 346 858 17,90 % 

81 Tekniske tjenester 52 834 500 51 960 052 874 448 98,34 % 

 
Forbruk av budsjett avgiftsbelagt  17,90 % (Merinntekt) 
Forbruk av budsjett avgiftsfritt    98,34 % (Mindreforbruk) 

Fagavdeling avløp 
Rentekostnaden av investeringer ble vesentlig lavere enn budsjettert pga. lavt rentenivå. Det ble 
avsatt 670 000 kr til selvkostfondet. 

Det er registrert ett overløp for Gammelosen RA grunnet service på anlegget og ett tilbakeslag på 
nettet (som ikke forårsaket skadeserstatning) i dette kvartalet. 

Det har vært mindre tilbakeslag i 2015 og for året er det bare utbetalt en erstatning for skade. 

Fagavdeling vann 
Området hadde en merinntekt på ca. 1,5 mill. kr i 2015, og redusert rentekostnad av investeringer 
pga. lavt rentenivå. Det ble avsatt 788 000 kr til selvkostfondet. 

Det er registrert 185 abonnenttimer driftsstans i vannforsyningen i 2015, men 62 av dem er knyttet 
til rehabilitering av ledningsnett. I disse tilfeller driftsstans ble planlagt og abonnentene ble varslet. 

Fagavdeling veg, park og gatelys   
Regnskapet viser et mindre forbruk på kr 94 000,-.  

Fagavdeling Brann/ Redning og Feiing 
Regnskap viser at brann og redning har et mindreforbruk på kr. 162 000, d.v.s. et forbruk på 97,5 % 
av budsjett.  

Feiefondet ble oppbrukt i 2015, og området hadde et udekket merforbruk på 75 000 kr. 
Hovedgrunnen til dette er for lavt budsjettert indirekte kostnader og omlegginger av 
faktureringsrutinene ved at kommunale avgifter nå faktureres i fire terminer mot tidligere to. 
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. 

Fagavdeling Bygg 
Det har ikke vært noen store driftsforstyrrelser, driften har gått uten store avvik, men vi ser at 
vedlikeholdsarbeidet likevel har høy intensitet grunnet hard bruk av kommunale boliger, mye 
gammel bygningsmasse og mange mindre uforutsette hendelser som krever strakstiltak.  
 
Arbeidene med behovsutredning for vedlikehold i kommunale boliger kommet godt i gang. Planen 
var å ferdigstille dette arbeidet innen utgangen av 2015, men arbeidsomfanget ble noe større enn 
forventet, og prosessen vil derfor ta lengre tid enn først antatt.   

Det har vært fokus på branntiltak ved Orkanger barneskole. Arbeidene med nytt heldekkende 
brannalarmanlegg, røykventilering i trapperom samt nye ledelys ble lagt ut på anbud like før jul i 
2015. Midlene som er avsatt til brannforebyggende tiltak i Orkdal samfunnshus er også begynt tatt i 
bruk. Der er nå vinduer inn mot lillesalen er kledd igjen, og en del av dørene er skiftet, men det 
mangler fortsatt noe for at prosjektet skal bli ferdigstilt.  

Arbeidene med påbygget på Aktivitetshuset er kommet godt i gang, og planlegges ferdigstilt til 1. 
september 2016.  



Orkdal kommune 

  

Etter korrigering av driftsbudsjettet ved årsslutt 2015 har avdeling bygg et mindreforbruk på ca. 
633 000 kr. Dette skyldes meget nøktern bruk av midler for å skaffe en større pott til å utføre 
utbedringer på kommunale boliger. Store deler av mindreforbruket vil bli benyttet for å gi boligene 
på Rundhaugen et sårt trengt løft. Det vil gjøres en kostnadsberegning på skifting av utvendig 
kledning, og avdeling bygg ser for seg å bruke mellom 500 000 og 600 000 kr til formålet på 
Rundhaugen.  

7.2.3 Brukere  

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i 2015. 

7.2.4 Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

202 124 

 

Sykefravær 

 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Snitt 
2013 13,03 % 13,54 % 11,18 % 8,32 % 11,59 % 

2014 6,39 % 6,48 % 9,44 % 12,43 % 8,78 % 

2015 10,88 % 8,29 % 7,74 % 7,65 % 8,67 % 

Fra 2013 til 2014 endret vi vårt mål for sykefravær fra 10 % til 8 %. Fraværet fra 2013 til 2014, hadde 
ei fin utvikling og gikk fra 11,59 % til 8,78. Dette er ikke langt unna enhetens nye målsetting, og er 
isolert sett nært målsettinga. Det som er urovekkende er at sykefraværet økte på slutten av 2014, og 
dette fortsatte inn i 1. kvartal.  Det jobbes aktivt og bevisst med sykefravær og holdninger, og det er 
gledelig å se at fraværet nå tar en positiv retning. Fraværet sank med 2,6 % fra 1. til 2. kvartal, det 
sank med ytterligere 0,55 % i 3. kvartal, og 4 kvartal ble beste resultat i året med 7,65 %. Totalt for 
året 2015 endte på 8,67 %, en liten forbedring fra fjoråret på 0,11 %. Meget tilfreds med utviklingen, 
da fraværet har sunket gjennom hvert kvartal i 2015. 

Det har vært stort fokus og tiltak for reduksjon av fravær vurderes kontinuerlig, og dette arbeidet vil 
fortsette ufortrødent videre.  

7.2.4.1 HMS 

7.2.4.1.1 Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

Antall avholdte møter, antall behandlede saker og hvem er representert i AMG 

Antall avholdte AMG møter Antall behandlede saker Hvem er representert i AMG 

3 3 Verneombud - Erik Solheim 
Representant stab - Kari N. Bonvik 
Representant fra Coperio 
Bedriftshelsetjeneste: Monica evnt 
Piotr 
Tillitsvalgt -Jan Rune Erlandsen 
Verneombud - Geir W. Skjenald 
Tillitsvalgt - Jan Arne Øberg 
Representant renhold - Tove 
Mjønesaunet 
Enhetsleder Nils Arne Sletvold 
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7.2.4.1.2 Verneområder 

Tekniske tjenester har verneområder ved Brannstasjon, Orkdal rådhus og Tekniske tjenester(ansatte 
ved Tekniske Tjenester Uteseksjon, Håndverkerne og Orklahallen).  

Samtidig har vi våre ansatte spredt ute ved de ulike enheter og deltar således i følgende 
verneområder: Orkanger Ungdomsskole, Orkanger barneskole, Orkanger barnehage, Evjen 
barneskole, Evjen barnehage, Gjølme skole, Gjølme barnehage, Grøtte barnehage, Grøtte 
barneskole, Årlivoll skole, Årlivoll barnehage og Orkdal Helsetun. 

7.2.4.1.3 Vernerunde  

Orkdal rådhus:     22.05.15 

Brannstasjon:     Sist gjennomført 2014, prioriteres 2016 

Tekniske tjenester(uteseksjon):  Sist gjennomført 2014, prioriteres 2016 

7.2.4.1.4 Medarbeidersamtale 

41 samtaler, dvs. 47 % gjennomført. 

7.2.4.1.5 Forebyggende dialogmøte 

Antall avholdte forebyggende dialogmøter Antall fulgt opp med oppfølgingsplan 

10 9 

7.2.4.1.6 Avvik 

Antall meldte HMS avvik Antall lukkede HMS avvik 

1 1 

7.2.5 Investeringsprosjekter 

Det var knapt 80 investeringsprosjekt i budsjettet for 2015. I desember ble budsjettet redusert med 
17,7 mill. kr, forskjøvet til bruk i 2016. Etter dette var budsjettet på 200 mill. kr. Forbruket var på 135 
mill. kr, som er et mindreforbruk på 65 mill. kr. Av dette vil ca. 41 mill. kr bli overført til 2016, for 
prosjekter som går over flere år med forskjøvet framdrift. 

Av prosjekt som ikke har finansiering i 2016 er det fire med et merforbruk over 25 000 kr: Knykveien 
32.000 kr, tilbygg Orklahallen 85.000 kr, Orkdal barnevernsenter 98.000 kr, og pumpestasjon 
idrettsparken med 548.000 kr. 

7.3 Status årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

7.3.1 Årsbudsjettmål og utviklingsoppgaver 

7.3.1.1 Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

Folkebad/folkehelsesenter: 
Orkdal kommune har i sin kommuneplan vedtatt å satse på 
mestring og folkehelse. I Formannskapsak 84/13 ble det 
igangsatt et utredningsarbeid angående arealbruk og etablering 
av et folkebad/folkehelsesenter i Idrettsparken. Flertallsgruppen 
vil signalisere at dette er en satsing som skal gjennomføres og er 
enig i rådmannen avsetning til et forprosjekt på 2 mill i 2015, 
men vil finansiere dette arbeidet ved bruk av det avsatte fondet. 

Tekniske tjenester deltar i utredning. 

Geoteknisk grunnundersøkelse ifbm 
reguleringsplanen er utført 

Det utredes mulighet for samarbeid med 
NTNU mf.  

 



Orkdal kommune 

  

Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

For årene 2015 -2018 avsettes det 7 mill pr år til fond som skal 
brukes som egenkapital til utbygginga. I tillegg skal minimum 40 
mill fra kommunens eiendomssalg avsettes til samme formål. 
Kommunen vil da ha en egenkapital på 68 mill pluss renter til 
denne utbygginga. Ved utarbeidelse av HP 2016 – 2019 bes 
rådmannen innarbeide disse tiltakene (både investering og drift) 
i planen med sikte på byggestart i 2017/18 og ferdigstillelse i 
2018/19. 

ENWA lager kostnadsoverslag for 
bassengteknikk 

 

Faveo kvalitetssikrer kostnadsoverslag for 
byggekostnader 

Utredning kulturhus: 
Kulturhuset brukes svært mye og har idag for liten kapasitet og 
bør utvides. I tillegg mangler Rådhuset møtefasiliteter. Dette er 
behov som sannsynligvis kan kombineres. Det avsettes derfor et 
beløp på 1 mill til dette arbeidet i 2015/16. Beløpes finansieres 
over fond kulturhus. Rådmannen legger fram en egen sak for 
Kommunestyret før arbeidet starter. 

Tekniske tjenester vil delta i utredningen, 
utredningen settes i gang av rådmann. 

 

Forprosjekt Ustjårveien: 
Det er bred politisk enighet om at det må bygges ny vei til 
Ustjåren. Dette er viktig for dagens beboere og kommunestyret 
har sagt at Ustjåren blir et stort framtidig eneboligområde i 
Orkdal. Selv om veien er fylkekommunens ansvar vil 
Flertallsgruppen avsette kommunale midler som 
medfinansiering i et forprosjekt for ny vei. Det må tas kontakt 
med Fylkeskommunen med sikte på å dra i gang dette arbeidet i 
løpet av 2015. Det avsettes kr 300’ til formålet som finansieres 
fra ”Fond forskuttering av fylkesveier” 

Det har vært kontakt med fylkeskommunen. 
Avventer tilbakemelding på tidspunkt for 
møte mellom fylkeskommunen, Statens 
vegvesen og Orkdal kommune. Møte 
avholdes i 2 kvartal. Møte avholdt og det 
jobbes videre med dette i 3 kvartal. 

Grunneiere inviteres til et fellesmøte i 4. 
kvartal 

Fellesmøte med grunneiere ble avholdt 
01.12.16. Grunneierne kommer med utspill til 
kommunene når de har fått organisert seg 
som en gruppe.  

Utredning Orkanger torg: 
Orkdal ble bykommune og Orkanger ble by i 2014. Torget på 
Orkanger er velegnet til ulike arrangementer. Torget bør 
imidlertid tilrettelegges bedre både for torghandel og større 
arrangementer. Det avsettes kr 50’ til et skisseprosjekt for å 
kartlegge behov og skissere utforming. Beløpet finansieres fra 
”Fond isbryting” 

Det er sendt forespørsel til NTNU for å få 
gjennomført prosjektet som studentoppgave. 

 

ON arkitekter er engasjert for å utarbeide 
konkurranseprogrammet til en 
studentkonkurranse. Konkurransen vil 
gjennomføres første halvdel 2016. 
Konkurransen vil omfatte forslag til fast 
installasjon på torget samt forslag til utvikling 
av kvartalet rundt torget og handlegata. 

Forslaget skal danne grunnlaget for utvikling 
av scenen. 

Scenen er tenkt realisert i samarbeid med 
NTNU og Meldal VGS i tre. 

Mulig realisering i 2017 

Carporter hjemmetjenesten: 
Carporter hjemmetjenesten, investering 2015 kr. 1 000 000, 
finansiert fra eiendomssalg. 

Det er gjennomført samtaler med 
hjemmetjenesten og vaktmestere ved 
helsetunet for å kartlegge hvilket av de fire 
framlagte alternativene som er mest ønskelig. 
Det jobbes nå med å få jobben ut på anbud 
for å starte gjennomføringen av prosjektet.  

Orklaparken: Kommunestyret vedtok i 2013 en årlig satsing på I 2 kvartal er deler av strekningen Forve bru til 
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Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

kr 500’ på Orklaparken. Flertallsgruppen er enig i RM sin satsing i 
2015 og 2016, men vil dekke finanskostnadene ved en 
omdisponering av fjorårets avsetning. 

INNSPARING 2015 KR 205’ OG I 2016 KR 410’ 
 
 

grusbane på Fannremsmoen ferdigstilt. En 
strekning på ca 300 meter utføres i 3 kv etter 
at laksefiske i Orkla er slutt. Montering av 
lysarmaturer gjenstår. Ferdigstilles i 4. kvartal  

Nesten ferdig, gjenstår toppdekke og sikring 
mot Orkla der det er trangt mellom elva og FV 
65. Utføres sommer 2016. 

7.3.1.2 Utviklingsoppgaver 

Tiltak 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. 

Vannforsyning/sjøledning fra Råbygda 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. 
 
 

Reinertsen as utfører detaljprosjektering og lager 
anbudsgrunnlag for anlegget gjennom sin rammeavtale 
med kommunen. Det planlegges å ha ferdig et 
anbudsgrunnlag ila. februar i 2016 slik at en 
anbudskonkurranse kan legges ut på Doffin i mars 
2016. Oppstart for utførelse av anlegget planlegges ca. 
1. juni 2016. Byggetrinn 2 fra Kjøra til Geita utføres ikke 
i 2016. Dette må kostnadsberegnes og 
kundegrunnlaget må undersøkes før en eventuell 
utbygging. 

I anbudsrunden forespørres det om en opsjonspris på 
legging av bredbåndskabel i kommunal regi i sjø 
sammen med vannledningen. Dette er på forhånd 
vurdert til å være kostbart. Det har ila. året pågått en 
utreding av alternativer for bredbåndsdekning i 
samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og flere 
leverandører av bredbånd. Dette er nå kommet så 
langt at det blir kontraktsforhandlinger med en av 
leverandørene som har levert tilbud. 

Eksisterende kommunalt avløpsanlegg med 
slamavskiller på kjøra planlegges oppgradert sammen 
med ca. 250 meter med eksisterende dårlige private 
ledninger. Disse ledningene overtas etterpå av 
kommunen. 
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Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

Det planlegges også lagt ca. 450 meter med ny 
kommunal avløpsledning i deler av samme trase som 
ny vannledning. 
 

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. 

 

Det ble lyst ut prekvalifisering av pris- og 
designkonkurranse med samspillsfase. 

Til sammen er det prekvalifisert 6 teams bestående av 
totalentreprenør arkitekt og rådgivende ingeniører 

Foreløpig framdrift: 

tilbudsfrist 11.april 2016, kontrahering 9.mai 2016, 
samspillsfase fra mai til juli 2016, byggestart 8.august 
2016, innflytting september/oktober 2017 

Skolen skal bygges i massivtre med passivhusstandard. 

Krav om lærlinger:  
Ved Orkdal kommunes inngåelse av avtaler og 
kontrakter om vedlikeholds, rehabiliterings- og 
byggeprosjekter i bransjer med et klart definert behov 
for lærlinger og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, skal 
det stilles krav til bedrifter/virksomheter om at de skal 
være godkjent lærebedrift og at de jevnlig tar inn 
lærlinger. 

Krav om at bedrifter tar inn lærlinger angis i 
konkurransegrunnlaget i forkant av 
anbudskonkurranser.  

Utbygging av Aktivitetshuset, Pensjonistsentret:  

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. 

Ny leieavtale er på plass, skrevet under med forbehold 
om godkjenning ved politisk behandling. Sak til politisk 
behandling vedtatt 18.11.15. 
 
Arbeidene med aktivitetshuset er igangsatt, 
anbudsgrunnlaget skal være klart innen utgangen av 
1.kvartal 2016. Prosjektet i sin helhet skal etter planen 
ferdigstilles til 1. september 2016. 
 

Trafikksikkerhetstiltak 
Kommunestyret vil påpeke de vanskelige trafikale 
forholdene gående har i Havneveien. Stor trafikk og 
svært mange gående. Fra Båtklubben Terna og ned til 
broen ved Vannspeilet er det ikke tilstrekkelig lys. 
Dette er meget trafikkfarlig. Hovedutvalget ber om at 
rådmannen iverksetter tiltak for å bøte på dette. Det vil 
si tilstrekkelig med gatelys i området. Saken overføres 
til Hovedutvalg Teknikk.  
Frist: 1. mai 2015 

 

Saken ble lagt frem og behandlet i Hovedutvalg Teknikk 

18/3-15.  

 

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 

7.3.1.3 Egne Utviklingsoppgaver 

Tiltak Status 

Tekniske tjenester 

Tiltak reduksjon sykefravær: Avdeling bygg har i 4. Sykefraværet i enheten er på 8,78% i 2014. Dette er 



Orkdal kommune 

  

Tiltak Status 

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.  
 

0,78% over enhetens målsetting. Vi hadde en meget 
positiv trend førstehalvår 2014, hvor fraværet lå på 
6,4%. Utviklingen ut året var imidlertid urovekkende, 
med 13,9% i nov og 16,4% i des. Totalen på 8,78% er 
nært vårt mål på 8%. 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 er på 7,65%, og 
fraværet har en positiv utvikling. Totalt sykefravær i 
2015 er på 8,67%, altså noe lavere enn i 2014, men 
fortsatt ikke innenfor målsettingen på 8,00%.  

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. 

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 videreutvikles slik at alle 
driftsenhetene samlokaliseres.  Brannstasjonen blir i 
sine lokaler på Bårdshaug vest. Skisseprosjekt 
utarbeides for videreutvikling av bygget. 
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Vedlegg 1 – Årsberetning 

1.1 Innledning 
Årsberetningen gir utfyllende kommentarer til årsregnskapet og bør sees i sammenheng med 
regnskapet med obligatoriske regnskapsskjema og noter. 

1.1.1 Regnskapsresultat - avvik 

Regnskapet for 2015 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kr 17 662 188. 
Oversikten nedenfor viser hvordan avvik i forhold til nettobudsjettet fordeler seg på enhetene: 

1.1.2 Regnskap 2015 - resultat pr. enhet 
 Enhet Regnskap R. budsjett Avvik Forbruk i % 

10 Rådmannen 26 168 081 30 416 000 4 247 919 86,03 % 

11 Plan og forvaltning 15 854 045 17 053 000 1 198 955 92,97 % 

19 Avsetninger m v  9 642 229 12 989 600  3 347 371 74,23 % 

1 Sum rammeområde 1 51 664 355 60 458 600 8 794 245 85,45 % 

20 Fellesutgifter skole 14 222 135 11 840 000 -2 382 135 120,12 % 

21 Evjen skole 11 347 920 11 726 000 378 080 96,78 % 

23 Gjølme skole 9 876 143 9 813 000 -63 143 100,64 % 

24 Grøtte skole 29 597 693 30 976 000 1 378 307 95,55 % 

26 Orkanger barneskole 20 449 455 20 576 000 126 545 99,38 % 

27 Orkanger ungdomsskole 16 747 756 17 577 000 829 244 95,28 % 

29 Årlivoll skole 15 631 551 15 881 000 249 449 98,43 % 

2 Sum rammeområde 2 117 872 652 118 389 000 516 348 99,56 % 

30 Fellesutgifter barnehager 9 757 815 10 050 000 292 185 97,09 % 

33 Evjen barnehage 15 606 282 15 681 000 74 718 99,52 % 

34 Gjølme barnehage 6 190 115 7 147 000 956 885 86,61 % 

35 Grøtte barnehage 16 721 214 16 852 000 130 786 99,22 % 

36 Orkanger barnehage 9 813 755 9 925 000 111 245 98,88 % 

37 Rianmyra barnehage 11 401 448 11 411 000 9 552  99,92 % 

38 Årlivoll barnehage 6 704 949 6 719 000 14 051 99,79 % 

3 Sum rammeområde 3 76 195 579 77 785 000 1 589 421 97,96 % 

40 Fellesutgifter PLO 1 330 177 1 661 000 330 823 80,08 % 

41 Orkdal Helsetun 74 407 241 75 004 000 596 759 99,20 %  

42 Hjemmetjenesten 51 335 263 55 271 000 3 935 737 92,88 % 

43 Bofellesskap 30 153 267 28 432 000 -1 721 267 106,05 % 

4 Sum rammeområde 4 157 225 948 160 368 000 3 142052 98,04 % 

50 Fellesutgifter ramme 5 964 576 518 000 -446 576 186,21 % 

51 Helse og mestring 38 655 352 35 790 000 -2865 352 108,01 % 

52 Kvalifisering og arbeidstrening 3 612 477 4 912 000 1 299 523 73,54 % 

53 NAV Orkdal 13 826 388 14 491 400 665 012 95,41 % 

54 Orkanger legesenter 0 -37 000 -37 000 0 

55 Barnevern 18 143 859 18 304 000 160 141 99,13 % 

56 SIO 0 -260 000 -260 000 0 

5 Sum rammeområde 5 75 202 651 73 718 400 -1 484 251 102,01 % 

61 Kultur og fritid 12 827 116 13 346 000 518 884 96,11 % 

6 Sum rammeområde 6 12 827 116 13 346 000 518 884 96,11 % 

71 Tekniske tjenester (avgiftsbelagte) 75 642  422 500 346 858 17,90 % 

7 Sum rammeområde 7 75 642 422 500 346 858 17,90 % 

81 Tekniske tjenester 51 960 052 52 834 500 874 448 98,34 % 

8 Sum rammeområde 8 51 960 052 52 834 500 874 448  98,34 % 

90 Frie inntekter -584 001 390 -584 515 000 -513 610 99,91 % 

91 Motpost avskrivninger -15 818 791 -17 177 000 -1 358 209 92,09 % 

92 Eksterne finansieringstransaksjoner 25 348 776 30 552 000 5 203 224 82,97 % 
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 Enhet Regnskap R. budsjett Avvik Forbruk i % 

93 Interne finansieringstransaksjoner 13 785 221 13 818 000 32 779 99,76 %  
% 9 Sum rammeområde 9 -543 023 996  -557 322 000 -14 298 004 97,43 % 

 99 Årets resultat 17 662 188 0 -17 662 188  

 
Orkdal kommune hadde for 2015 et mindreforbruk i forhold til budsjett på 17,66 mill. kr. 
Netto driftsresultat for 2015 var på 31,4 mill. kr, som utgjør 3,5 % av netto driftsinntekter. For å 
kunne ha en sunn økonomi bør nøkkeltallet over tid ligge over 1,75 %.  
 
Grafen nedenfor viser resultatet (mindreforbruk) de 4 siste årene. 

 
 

 

1.1.3 Utviklingstrekk i driftsregnskapet 2012 - 2015 

En vil nedenfor forsøke å vise en del utviklingstrekk i kommuneøkonomien basert på tidsserietabeller 
for årene 2012-2015 med kommentarer. I tabellene er beløpene i 1000 kr. 
 

1.1.3.1 Driftsinntekter 

Kommunens driftsinntekter, eksklusive renter, fordeler seg slik på inntekstarter i beløp og 
prosentandel:  

Inntektsart 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Salgs-/leieinnt./bruker.bet. 113 245 14 118 655 14 120 689 14 126 822 14 

Refusjoner 134 752 17 146 258 18 148 022 17 163 756 18 

Rammetilskudd 294 818 38 299 707 36 320 574 38 325 076 36 

Øvrige tilsk./ovf. 26 637 3 28 779 4  27 986 3 31 523 4 

Skatter 213 017 27 230 807 28 235 360 28 250 430 28 

Sum driftsinntekter 782 469  824 206  852 631  897 607  

Årlig % - vis vekst 10 %  5 %  3,4 %  5,3 %  

 
Tabellen viser at inntektene i 2015 har økt med 5,3 % fra foregående år.   
 
I refusjoner for 2015 utgjør refunderte sykepenger 27 mill. kr som er en nedgang på 1 mill.kr. 
Refusjoner fra andre kommuner utgjør 68,2 mill. kr som er en økning på 11,5 mill. kr fra 2014.  
Refusjon/tilskudd fra Staten utgjør 26,5 mill. kr mot 23 mill. kr i 2014. 
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1.1.4 Driftsutgifter  

I henhold til regnskapsforskriftene er driftsregnskapet belastet med avskrivninger. I tabellen 
nedenfor og de etterfølgende beregningene er avskrivningene trukket ut slik at bare utbetalinger er 
tatt med. 
 
 

 

regnskapsforskriftene er 
driftsregnskapet  f.o.m. 
2001 belastet med 
avskrivninger. I tabellen 
nedenfor og de 
etterfølgende 
beregningene er 
avskrivningene trukket 
ut slik at bare 
utbetalinger er tatt med. 
Lønnsutgiftene f.o.m. 
2008 er korrigert for 
virkningen av 
dobbeltføring pga. nye 
regler for  

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

Lønn og sos. utg. 514 184 71 559 207 71,5 589 169 71 607 742 72 

Kjøp av varer/tj. 
vvvarevarer/tjenester 

153 608 21 157 686 20 171 788 21 177 783 21 

Overføringer 59 299 8 65 502 

 

8,5 63 980 8 55 216 7 

 Sum driftsutgifter  727 091   782 396   824 937   840 741  

Årlig % - vis vekst 7,7   7,6   5,4    1,9   

 
Utgiftsveksten i 2015 har vært 1,9 % som er lavere enn i 2012 -2014.  

1.1.4.1 Kapitalutgifter (eksterne finanstransaksjoner) 

Kapitalutgiftene i driftsregnskapet (renter / utbytte og avdrag) har utviklet seg slik i perioden:  

  2012 2013 2014 2015 

Renteutgifter 17 280 17 627 18 297 17 441 

Ordinære renteinntekter *) -5 223 -6 149 -4 792 -4 597 

Netto renteutgifter 12 057 11 478 13 505 12 844 

Avdrag på lån 22 605 25 986 27 568 30 619 

Utlån/avdrag på utlån 153 318 238 287 

Netto avdragsutgifter 22 758 26 304 27 806 30 906 

Sum netto rente-/avdragsutgifter  34 815 37 782 41 311 43 750 

Renter/utbytte fra energiverk -25 593 -29 031 -19 104 -18 212 

Sum eksterne finanstransaksjoner  9 222 8 751 22 207 25 538 

 

*) Renter av ansvarlig lån til Orkdal Energi og renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi er ikke 
medtatt her, men inngår i Renter/utbytte fra energiverk lengre ned i tabellen. 

Ordinære renteinntekter er noe lavere enn i 2014. Det skyldes at renta er lavere. 

Utbytte fra Trønderenergi utgjør 6,3 mill. kr mot 5,7 mill. kr foregående år. Det er ikke utdelt  utbytte 
fra Orkdal Energi i 2015 mot 1,5 mill. i 2014. 

Renter av fondsobligasjoner i Trønderenergi utgjør 6,39 mill. kr. Orkdal kommune ervervet i 2013 90 
fondsobligasjoner med samlet pålydende 90 mill. kr. 

1.1.4.2 Driftsresultat 

Tabellen viser utviklingen i kommunens driftsresultat i perioden:  

  2012 2013 2014 2015 

1. Sum driftsinntekter 782 470 824 206 852 631 897 607 

2. Sum driftsutgifter ekskl. avskrivning  727 091 782 396 824 937 840 740 

3. Brutto driftsresultat ekskl. avskrivning 55 379 41 810 27 694 56 867 

4. Eksterne finanstransaksjoner 
ffinanstransaksjoner 

-9 016 -8 645 -22 096 -25 413 

5. Netto driftsresultat 46 363 33 165 5 598 31 454  

 
Brutto driftsresultat  er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til 
rådighet til dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger. I oppstillingen ovenfor er 
avskrivninger ikke medtatt i driftsutgiftene. Resultatet er vesentlig bedre enn i 2014. I 
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regnskapsskjemaet ”Økonomisk oversikt drift” er avskrivninger fratrukket i samsvar med 
regnskapsforskriftene og det gir et brutto driftsresultat på 11 mill. kr. 
 
Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat (før avskrivninger) fratrukket eksterne 
finanstransaksjoner og er det beløp kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller 
styrking av egenkapitalen. Dette viser kommunens økonomiske handlefrihet.  
 
Netto driftsresultatet i 2015 er vesentlig bedre enn i 2014.  

 
 

1.1.4.3 Netto resultatgrad 

Dette nøkkeltallet viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, det vil si hvor stor del som 
kan brukes til å finansiere investeringer og avsetninger. 

Fylkesmannen har anbefalt at netto driftsresultat bør være minimum 1,75 % av driftsinntektene. 

Resultatet på 3,50 % (0,66 % i 2014) er bedre enn fylkesmannens anbefaling. I følge foreløpige 
KOSTRA-tall for 2015 er gjennomsnittet for Sør-Trøndelag 2,3 % og for hele landet 2,8 %. 

Premieavvik er differensen mellom betalt pensjon og utgiftsført pensjon. Premieavviket varierer mye 
fra år til år, men må utgiftsføres i løpet av 7 år. 2013 var siste året at momskompensasjon fra 
investeringer ble ført i driftsregnskapet. Det bør korrigeres for premieavviket ved beregning av netto 
resultatgrad.  Faktorene har vært som følger, i 1.000 kr: 
 
 
 2012 2013 2014 2015 

Premieavvik 14 994 2 938 14 904 -3 614 

Momskompensasjon fra investeringer 20 331 14 493 0 0 

Sum korrigeringer 35 325 17 431 14 904 -3 614 

 
 2012 2013 

 

2014 

 

2015 

 Netto resultatgrad i % før korrigering 5,9 4 0,7 3,5 

Netto resultatgrad i % etter korrigering 1,4 1,9 -1,1 3,9 
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1.1.4.4 Rente- og avdragsbelastning 

Rente- og avdragsbelastningen viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å dekke 
kapitalutgiftene (eksklusive renter og utbytte fra energiverk). 
 
 2012 2013 2014 2015 

Rente-/avdragsbelastning i % 4,5 % 4,6 % 4,9 % 4,9 % 

 
Fylkesmannen anbefaler at kapitalutgiftene ikke bør overstige 6 % av driftsinntektene. Indikatoren 
ligger godt under dette nivået for alle år i perioden og har ikke endret seg vesentlig. 

1.1.4.5  Investeringer 
Tabellen under viser utviklingen i investeringsnivået i perioden og hvordan investeringene er 
finansiert. 

  2012 2013 2014 2015 

Brutto investeringsutgifter  145 296 112 475 72 875  123 755 

Utlån, avdrag, avsetninger 22 971 107 347 47 849 17 597 

Sum finansieringsbehov 168 267 219 822 120 724 141 352 

Bruk av eksterne lån 90 653 84 974 72 786 89 198 

Salgsinntekter, tilskudd, refusjoner, avdrag 26 220 104 090 39 546 31 318 

Egenkapital 51 394 30 757 8 392 20 836 

Sum finansiering 168 267 219 822 120 724 141 352 

Udisponert 0 0 0 0 

Brutto investeringsutgifter i % av driftsinntekter 19 % 14 % 8,5 %  13,8 % 

Egenkapital i % av finansieringsbehov 31 %          14 % 7 % 14,8 % 

 
Investeringene i 2015 er 51 mill. kr.høyere enn i 2014. I følge Fylkesmannen betraktes 
investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye. Indikatoren ligger i 2015 på 
13,8 %.  

I regnskapsskjema 2B i årsregnskapet er investeringene spesifisert på enkeltprosjekt. De største 
prosjektene i 2015 var Monsetjåren 6,10 mill. kr., Orklaparken del 2 3,2 mill kr., Pumpestasjon 
Idrettsparken 7,5 mill kr., Avlastningsbolig OPS 7,5 mill kr, Orkdal barnevernsenter ombygging 9,3 
mill kr. I tillegg er det kjøpt 2 flyktningeboliger til kr 4,9 mill kr, samt kjøp av Vegstasjonen kr 11,8 mill 
kr.  

Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse. 

1.1.5 Balansen 

1.1.5.1 Sammendrag balanse pr. 31.12 

Her er et sammendrag av kommunens balanse basert på bokførte verdier på eiendeler og gjeld. 
Differansen utgjør kommunens egenkapital (EK). 
  2012 2013 2014 2015 

Betalingsmidler 163 447 151 869 164 159 254 266 

Kortsiktige fordringer 44 295 43 014 56 260 50 947 

Premieavvik 37 380 38 897 53 020 40 195 

Aksjer/andeler/sertifikater/obl. 5 008 5 650 2 000 0 

SUM OMLØPSMIDLER 250 130 239 430 275 439 345 408 

Aksjer og andeler 64 744 156 219 158 018 159 791 

Pensjonsmidler 655 005 717 726 791 185 853 502 

Utlån 131 687 135 839 142 889 144 933 

Utstyr, maskiner 20 260 23 391 22 114 19 999 
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  2012 2013 2014 2015 

Faste eiend./anlegg 980 766 1 049 155 1 074 189 1 155 604 

SUM ANLEGGSMIDLER 1 852 462 2 082 330 2 188 395 2 333 829 

SUM EIENDELER 2 102 592 2 321 760 2 463 834 2 679 237 

Kortsiktig gjeld 132 807 124 550 127 638 137 924 

Pensjonsforpliktelse 868 032 959 735 1 025 636 1 066 417 

Annen langsiktig gjeld 572 244 623 220 668 946 769 559 

SUM GJELD 1 573 083 1 707 505 1 822 220 1 973 900 

Fond 96 346 102 301 127 568 126 091 
 Regnskapsmessig resultat 7 190 4 107  5 545 17 662 

Kapitalkonto 436 640 518 514 519 168 572 251 

Likviditetsreserve     

Endring regnskapsprinsipp -10 667 -10 667 -10 667 -10 667 

SUM BOKF. EGENKAP. 529 509 614 255 641 614 705 337 

SUM GJELD OG EGENK. 2 102 592 2 321 760 2 463 834 2 679 237 

1.1.5.2 Lånegjeld 

Lånegjelden har utviklet seg slik i perioden:  

  2012 2013 2014 2015 

Lånegjeld 01.01. 485 442 572 244 623 220 668 946 

- avdrag i året *) -25 011 -28 683 -33 274 -37 630 

+ nye lån i året  111 813 79 659 79 000 138 243 

Lånegjeld 31.12. 572 244 623 220 668 946 769 559 

Utlån -131 687 -135 839 -142 889 -144 933 

Ubrukte lånemidler -24 454 -19 140 -25 354 -74 399 

Netto lånegjeld  416 103 468 241 500 703 550 227 

Antall innbyggere 31.12. 11 519 11 628 11 722 11 779 

Brutto gjeld per innbygger i kr. 49 678 53 597 57 068 65 333 

Brutto gjeld i % av driftsinntekter 73 75,6 78,5 85,7 

Netto gjeld per innbygger i kroner **) 36 123 40 268 42 715 46 713 

 

*) Betalte avdrag i året omfatter avdrag på formidlingslån som er ført i investeringsregnskapet. For 
2015 utgjorde dette 7 mill. kr. 

**) Netto lånegjeld er her beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Dette er den 
definisjonen som benyttes i KOSTRA-tallene fra SSB. Netto lånegjeld per innbygger per 31.12.15 var i 
følge foreløpige KOSTRA-tall til sammenligning 70 249 kr for Sør-Trøndelag og 44 846 kr for landet. 
Dette viser at lånegjelda i Orkdal er på et akseptabelt nivå. Det skal imidlertid bemerkes at ansvarlig 
lån til Orkdal Energi AS på 100 mill. kr er fratrukket ved beregning av netto lånegjeld. Det vil si at 
netto lånegjeld er redusert med 8.490 pr innbygger. 

Ifølge Fylkesmannen bør ikke lånegjelda overstige 70 -80 % av brutto driftsinntekter. Indikatoren er 
noe over denne grensa i 2015. 

Som det framgår av tabellen er det en økning i brutto lånegjeld per 31.12.  Netto lånegjeld har økt 
med 50 mill. kr i 2015.   

Per 31.12.15 var 43,6 % av lånegjelda bundet i fastrenteavtaler og 56,4 % hadde flytende rente. 

Det henvises for øvrig til note 7 til årsregnskapet og til Rapport om finansforvaltning. 
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1.1.5.3 Soliditet 

Begrepet soliditet kan forklare kommunens evne til å tåle tap. Gjeldsgrad og egenkapitalprosent gir 
informasjon om soliditeten. 
 
Gjeldsgrad = Gjeld/EK viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og 
kommunen selv. Jo mindre nøkkeltallet er jo mer solid er kommunen og evnen til å tåle tap er stor. 
Egenkapitalprosenten = EK/sum eiendeler viser hvor stor andel av kommunens eiendeler som er 
finansiert med egenkapital. 
 
 2012 

 

2013 2014 2015 

Gjeldsgrad 3  2,8 2,8  2,8  

Egenkapitalprosent 25 % 

 

26 % 

 

26 % 

 

26,3 % 

  
Gjeldsgraden og egenkapitalprosenten har vært noenlunde stabil fra 2012.  

1.1.5.4 Fonds 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene.  
 

 

Fondsbeholdningen viser en nedgang på 1, 5mill. kr fra 2014.  

Spesifikasjon av de ulike fondstyper: 

 2012 2013 2014 2015 

Disposisjonsfond  63 877 74 688  76 598 85 070 

Ubundne investeringsfond 1 599 1 599 31 099 20 861 

Bundne investeringsfond 3 004 3 384 1 549 1 496 

Bundne driftsfond 27 866 22 630  18 322 18 664 

SUM 96 346 102 301  127 568 126 091 

 
Disposisjonsfondene er økt med 8,5 mill. kr i 2015. Per 31.12.15 står det blant annet 32,5 mill. kr på 
generelt disposisjonsfond, 2,9 mill. kr på pensjonsfond, 17,9 mill. kr på flyktningefondet og 
tilsammen 15,1 mill. kr på enhetenes overskuddsfond (se oversikt nedenfor).  

Driftsenhetenes overskuddsfond 

Saldo på driftsenhetenes overskuddsfond per 31.12.: 
 
 2013 2014 2015 

Rådmannens stab 604 144 329 439 2 183 695 

Evjen skole 45 795  498 498 

Evjen barnehage 461 794 738 344 700 382 

Gjølme skole 2 054 928 334 898 433 045 

Gjølme barnehage 266 426 1 161 502 936 101 

Grøtte skole 104 104 195 747 

Grøtte barnehage 415 894 258 259 48 259 

Orkanger barnehage 329 193 383 834 40 291 

Orkanger barneskole 314 451 488 099 202 624 

 2012 2013 2014 2015 

Fonds 01.01. 88 993 96 346 102 301 127 568 

- bruk i året -49 686 -32 311  -30 676 -24 001 

+ avsetninger i året 57 039 38 266 55 943 22 524 

Fonds per 31.12. 96 346 102 301 127 568 126 091 
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 2013 2014 2015 

Orkanger ungdomsskole 76 636 0 410 000 

Rianmyra barnehage 1 965 842 2 058 840 1 599 364 

Årlivoll skole 310 605 150 560 65 560 

Årlivoll barnehage 892 793 359 631 339 563 

Hjemmetjenesten 513 945 707 221 486 221 

Orkdal Helsetun 0 0 0 

Helse og familie 248 266 1 047 244 637 244 

Kvalifisering og arbeidstrening 938 482 1 117 197 598 139 

NAV Orkdal 2 723 633 3 831 543 4 182 872 

Kultur og fritid 727 082 823 242 827 264 

Tekniske tjenester 816 928 96 965 1 236 811 

Sum 13 706 942 13 887 420 15 123 680 

 
Enhetenes overskudd i 2015 er ikke med i oversikten. 
Bundne investeringsfond består av Fond tilfluktsrom, Fond ekstra avdrag Husbanken, Fond 
Sansehage OH og Fond Ljåmovegen. 
Bundne driftsfond er økt med 0,3 mill. kr i 2015.  Per 31.12.15 er næringsfondet på 2,9 mill. kr, 
driftsfond vedrørende avgiftsbelagte tjenester 7 mill. kr.  

1.1.5.5 Likviditetsanalyse 
 2012 2013 2014 2015 

 Omløpsmidler 250 131 239 430 275 438 345 409 

- kortsiktig gjeld 132 807 124 549 127 638 

639 

137 924 

ARBEIDSKAPITAL 117 323 114 881 147 800 207 485 

 
Arbeidskapitalen har økt med 60 mill. kr i 2015. Likviditeten er god.  
 
Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
Likvidtetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2 
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1 
Et annet relevant nøkkeltall er Arbeidskapital i % av brutto driftsinntekter. 

 
 2012 2013 2014 2015 

Likviditetsgrad 1 1,9 1,9 2,2 2,5 

Likviditetsgrad 2 1,2 1,2 1,3 1,8 

Arbeidskapital i % av driftsinntekter 15 14 17 23 

 
Tabellen viser at verdiene for likviditetsgrad 1 og 2 er noe høyere enn i årene  2012 - 2014. 
 

1.1.5.6 Vesentlige avvik mellom regnskap og revidert budsjett 

Skjema 1A : 
Renteutgifter har et avvik på 4,8 mill kr, som skyldes at rentenivået er lavere og at nye lån ble tatt 
opp i desember. 
 
Skjema 1 B: 
Rådmannen har et mindreforbruk på ca 8,8 mill. kr.  Dette skyldes utsatte IKT-investeringer, sparte 
utgifter på 1,1 mill kr i AFP-pensjon, og 2,1 mill. kr på premieavvik, ubrukt avsetning lønnsoppgjør 
utgjør 1,2 mill kr.   Det er også økte refusjoner syke/foreldrepenger i forhold til budsjett. 
Pleie og omsorg har ett mindreforbruk på ca 3,1 mill.kr.  Dette skyldes bl.a. at anslaget for beregning  
av refusjon for ressurskrevende bruker ble 2 mill. kr. for høyt. 
Skjema 2 A: 
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Avviket i investeringer i anleggsmidler skyldes i hovedsak tidsforskyving. Framdrifta er avvikende i 
forhold til budsjett. 
Mindre utlån og forskutteringer gjelder startlån. Det ble innvilget 15 mill. kr i 2015 og noe av dette 
blir ikke utbetalt før i 2016. 
Bruk av lånemidler er ca 46 mill lavere enn budsjettert og skyldes tidsforskyving på investeringer. 
Kompensasjon for merverdiavgift har et avvik på ca 4,9 mill. som skyldes for lav budsjettering. 
Bruk av avsetninger er ca 14 mill lavere enn budsjettert og har sammenheng med mindre 
investeringer. Dette vil være en tidsforskyving og vi får bruken i 2016 dersom prosjektene 
gjennomføres som planlagt.  
Avvik på mottatte avdrag på utlån skyldes at flere startlån er blitt innfridd. 
 
Skjema 2 B: 
For de fleste prosjektene skyldes avvikene en tidsforskyving.  

1.2 Statlige styringssignaler og utvikling i rammebetingelsene 

1.2.1 Kostnadsutvikling som følge av pris- og lønnsvekst (kommunal deflator) 

Ved budsjettberegningen forutsettes det en kostnadsvekst i kommunen, kommunal deflator. Denne 
vil aldri stemme, men blir ikke korrigert i løpet av budsjettåret. 
 
Kostnadsveksten, har vært slik: 
  2012 2013 2014 2015 

Forutsatt 3,25 % 3,3 % 3,0 % 3,3 % 

Etterberegning 2,86 % 3,0 % 3,1 % 3,0 % 

Avvik -0,39 % -0,3 % 0,1 % -0,3 % 

1.2.2 Renteutvikling 

Rentenivået har holdt seg lavt i 2015: 
 Styringsrenta 3 mnd Nibor Flytende 

husbankrente 

Desember 2011 1,99 % 3,10 % 2,76 % 

Desember 2012 1,50 % 1,87 % 1,98 % 

Desember 2013 1,50 % 1,73 % 2,08 % 

Desember 2014 1,36 % 1,54 % 2,18 % 

Desember 2015 0,75 % 1,14 % 1,98 % 

1.2.3 Befolkningsutvikling 

Befolkningsutviklingen har betydning for endringer i etterspørsel av tjenestetilbud og utbygging av 
infrastruktur. 
Befolkningsutviklingen har vært slik: 
Antall per 1. jan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0 152 162 169 127 136 120 142 141 115 

1-5 677 697 744 778 790 771 753 744 717 

6-12 971 985 962 988 978 1 012 1 008 1 055 1 087 

13-15 420 411 422 416 417 418 459 443 437 

16-66 7 320 7 402 7 444 7 498 7 528 7 551 7 548 7 558 7 573 

67-79 969 993 1 011 1 028 1 052 1 103 1 150 1 221 1 292 

80-89 421 426 445 444 447 459 470 462 458 

90- 88 84 79 86 81 85 98 98 100 

Totalt 11 018 11 160 11 276 11 365 11 429 11 519 11 628 11 722 11 779 

Endring 206 142 116 89 64 90 109 94 57 

 
De viktigste endringene er: 
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 En stor befolkningsvekst i perioden 2008-2010, med en topp i 2008. 

 Høye fødselstall i årene 2008-2010. 

 Stor økning i aldersgruppa 1-5 år fram til 2012, barn i barnehagealder. Deretter nedgang. 

 Økning i barnetallet i barneskolen, stabilt i ungdomsskolen 

 En økning i antall eldre, spesielt gruppa 67-79 år. Veksten i denne aldersgruppen vil fortsette 
på samme nivå, mens veksten i gruppa 80-89 år vil komme fra 2020-25. 

 
Endret tjenestebehov som følge av endringer i befolkningsmengde og befolkningssammensetning blir 
delvis kompensert gjennom endring i frie inntekter per innbygger. Utgiftsutjevningen i 
rammetilskuddet omfordeler midler mellom kommunene ut fra beregnet tjenestebehov, og dette 
påvirker de frie inntektene. 
 
Tjenestebehovet blir målt i en kostnadsindeks, der landsgjennomsnittet er lik 1,0. Orkdal hadde et 
tjenestebehov som låg under landsgjennomsnittet til og med 2011, men har deretter ligget over 
landsgjennomsnittet. Som en ser i tabellen under har Orkdal ca. 20 mill. kr. mer i utgiftsutjevning i 
2016 enn i 2011: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kostnadsindeks (landsgjennomsnitt = 1,0) 0,9867 1,0079 1,0014 1,0161 1,0224 1,0248 

Utgiftsutjevning (trekk i rammetilskudd i 1.000 kr) -2 815 6 364 3 263 11 292 14 708 17 220 

 

1.2.4 Skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd 

I opprinnelig budsjett var summen av skatt og inntektsutjevning satt til 291,9 mill. kr. 
Skatteinngangen for Orkdal økte i forhold til opprinnelig budsjett, men skatteinngangen for landet 
samla ble redusert. Budsjettet ble i juni redusert med 3,9 mill. kr, men i desember økt igjen med 4,6 
mill. kr. Endringene reflekterer den store usikkerheten i skatteinngang gjennom året, og endrede 
statlige prognoser. Ved årsslutt viste regnskapet ei mindreinntekt på 0,3 mill. kr. 

1.2.5 Tjenestepensjon 

Fra 01.07. 2013 ble det en del regelendringer i forhold til småstillinger og vikarer, alle opparbeider 
pensjonsrettigheter fra første dag. Før dette var det en minimum arbeidstid på 168 timer pr kvartal 
(knapt 40 % stilling) for å komme inn under ordninga med tjenestepensjon. Egenandelen er 2 %. 

Orkdal kommune har to leverandører av tjenestepensjon. Statens pensjonskasse (SPK) har 
tjenestepensjon for lærerne, mens KLP har tjenestepensjonen for alle andre ansatte.  

Innbetalingene til tjenesteleverandørene skal gå til to ting: 

 Dekke nåværende og framtidige pensjonsforpliktelser for tidligere og nåværende ansatte 

 Dekke administrasjonskostnadene til tjenesteleverandørene for mottatte tjenester 

I tillegg skal tjenesteleverandøren beregne en langsiktig premie for kunden. Denne kan avvike mye 
fra betalt premie. Differensen kalles premieavviket, og skal føres i driftsregnskapet. Orkdal kommune 
har vedtatt at avviket skal nedbetales over 15 år til og med 2010, deretter blir det ut fra nye regler 10 
år. Fra og med 2015 er nedbetalingstida redusert til 7 år. 

Orkdal kommune har per 31.12.2015 et akkumulert premieavvik på 36,7 mill. kr. inkl. 
arbeidsgiveravgift. 

I 2015 hadde kommunen en kostnad til avtalefestet førtidspensjon (AFP) på 2 mill. kr. Orkdal har 
valgt selvrisiko på AFP 62-64 i stedet for ei utjevningsordning i KLP, og er så langt en av svært få 
kommuner som har tjent på dette. Premien i 2014 ville vært på 3,1 mill. kr uten selvrisiko. 

Tabellen under viser elementene i pensjonsordninga med tilhørende kostnader: 
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 2011 2012 2013 2014 2015 

KLP      

Løpende premie KLP 21 226 25 983 30 067 32 898 34 741 

Reguleringspremie KLP 15 808 26 052 14 338 31 700 15 008 

AFP selvrisiko  1 580 1 896 1 444 1 494 1 996 

Premieavvik  -1 811 -6 427 -4 338 -16 174 5 132 

Amortisert premieavvik  1 507 1 507 3 331 3 797 6 108 

Tilbakeført overskudd -5 123 -3 719 -3 532 -7 574 -12 272 

Egenkapitaltilskudd 1 216 1 216 1 475 1 707 1 773 

Total kostnad KLP 34 403 46 508 42 785 47 848 52 486 

       

Sats løpende premie 7,94 % 9,38 % 9,48 % 9,88 % 10,27 % 

Sats reguleringspremie 5,51 % 9,61 % 4,67 % 9,52 % 4,29 % 

      

Statens pensjonskasse      

Premie 6 961 7 814 8 352 8 852 8 683 

Premieavvik  1 349 1 349 1 422 1 271 -1 518 

Amortisert premieavvik  7 7 0 -471 -653 

Total kostnad SPK 8 317 9 170 9 774 9 652 6 512 

       

Sats SPK 10,46 % 11,24 % 11,43 % 12,25 % 11,55 % 

      

Total pensjonskostnad 47 720 55 678 52 559 57 500 58 998 
Arbeidsgiveravgift kommer i tillegg til tallene oppgitt over. 
 

1.2.6 Redegjørelse for likestillingen i Orkdal kommune 

1.2.6.1 Likestillingsindeks 

Likestilling mellom kvinner og menn kan belyses på mange måter, og ved hjelp av forskjellige typer 
statistikk. Med likestillingsindeksen forsøker SSB å sammenfatte ulike mål på likestilling som viser i 
hvilken grad kvinner og menn deltar i politikk, utdanning og yrkesliv i den enkelte kommune. Denne 
sammensetningen av indikatorer er kun én av flere måter å beskrive likestillingssituasjonen i 
kommunene på. Indeksen er ett år på etterskudd, så siste oppdaterte indeks er for 2014. 

 Orkdal 
2012 

Orkdal 
2013 

Orkdal 
2014 

Landet 
2012 

Landet 
2013 

Landet 
2014 

I forhold til 
landet 

Andel barn 1-5 år i barnehage (%) 96,1 94,7 95,4 90,1 90 90,2 Over 

Kvinneandel blant 
kommunestyrerepresentanter (%) 

40,0 40,0 40,0 38,2 38,2 39,0 Over 

Andel menn med høyere utdanning 
(%) 

17,5 17,7 18,1 26 26,2 28,1 Under 

Andel kvinner med høyere utdanning 
(%) 

25 25,5 26,0 31,6 32,3 34,3 Under 

Andel menn (20-66 år) i 
arbeidsstyrken (%) 

83,5 83,3 84,6 82,9 82,7 83,1 Over 

Andel kvinner (20-66 år) i 
arbeidsstyrken (%) 

77,2 77,1 77,0 76,8 77,1 77,6 Under 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, menn 
(kr) 

425 600 440 300 460 600 470 500 487 800 503 600 Under 
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 Orkdal 
2012 

Orkdal 
2013 

Orkdal 
2014 

Landet 
2012 

Landet 
2013 

Landet 
2014 

I forhold til 
landet 

Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 
kvinner (kr) 

290 500 302 600 313 400 313 100 326 400 338 900 Under 

Andel sysselsatte menn (20-66 år) 
som jobber deltid (%) 

12,2 12,4 12,3 13,7 13,9 14,2 Under 

Andel sysselsatte kvinner (20-66 år) 
som jobber deltid (%) 

40,5 41,1 40,4 34,5 34,7 34,7 Over  

Andel fedre som tar hele 
fedrekvoten eller mer av 
foreldrepengeperioden 

73,7 73,1 72,7 68,1 68,5 68,2 Over  

Grad av kjønnsbalansert 
næringsstuktur (skår) 

0,51 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Under 

Andel kvinner blant sysselsatte (20-
66 år) i offenlig sektor (%) 

78,5 78,1 77,6 70,7 70,5 70,4 Over  

Andel kvinner blant sysselsatte (20-
66 år) i privat sektor (%) 

30,9 30,3 31,1 36,5 36,5 36,6 Under 

Kvinneandel blant ledere (20-66 år) 
(%) 

28,1 29,7 31,8 35,2 35,7 35,8 Under 

Grad av kjønnsbalanse i 
utdanningsprogram på videregående 
skole (skår) 

0,6 0,61 0,63 0,66 0,67 0,68 Under 

1.2.6.2 Kjønnsfordeling  

Orkdal kommune er en stor arbeidsgiver med 850 årsverk fordelt på 1 063 personer ved årsslutt.  
82 % av de ansatte er kvinner i alle rammeområder.  
 
Rammeområde Kvinner Menn Totalt Kvinneandel 

Rådmannen 36 24 60 60,00 % 

Grunnskole og SFO 192 52 244 78,69 % 

Barnehage 145 4 149 97,32 % 

Pleie og omsorg 330 17 347 95,10 % 

Helse, mestring og NAV 123 37 160 76,88 % 

Kultur og fritid 14 12 26 53,85 % 

Tekniske tjenester 51 47 98 52,04 % 

Til sammen  891 193 1 084 82,20 % 

En del personer har flere ansettelsesforhold. Når en deler opp kommunen i enheter så får en derfor et for høyt tall på antall 
ansatte og for stor deltidsandel.  

1.2.6.3 Kjønnsfordeling blant ledere  

I ledergruppa var det i 2015 60 % kvinner, og det samme som blant enhetslederne . 

1.2.6.4 Lønnsforskjeller  

Gjennomsnittslønnen i Orkdal kommune er regulativlønn på 424 000 kr. Snittlønnen for menn er på 
460 000 kr, mens for kvinner er den på 415 000 kr.  
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Blant enhetene er lønnsforskjellene slik: 
 

 Gjennomsnittslønn Lønn kvinner 
i % av gruppesnitt 

Lønn kvinner  
i % av menn i gruppa 

Rådmannen 502 000 93,5 % 85,2 % 

Grunnskole og SFO 453 000 98,5 % 93,5 % 

Barnehager 405 000 99,8 % 92,9 % 

Pleie og omsorg 383 000 100,3 % 107,1 % 

Helse, mestring og nav 500 000 96,1 % 85,0 % 

Kultur og fritid 476 000 96,2 % 92,0 % 

Tekniske tjenester 414 000 95,1 % 90,4 % 

Gjennomsnitt 431 000 97,4 % 86,8 % 

1.2.6.5 Deltid 

Det er flest kvinner som har deltidsstillinger. De fleste av deltidsstillingene under 50 % er å finne i 
pleie og omsorg.  
 
Årsverk deltidsstillinger: 
  0-24,9 % 25-49,9 % 50-74,9 % 75-100 % Totalt 

Menn 1,6 6,7 9,7 138,3 156,2 

Kvinner 15,4 33,8 95,6 504,4 649,2 

Sum 16,9 40,5 105,3 642,7 805,4 

Andel av totalen 2,1 % 5,0 % 13,1 % 79,8 % 100,0 % 

 
Antall ansatte i deltidsstillinger: 
  0-24,9 % 25-49,9 % 50-74,9 % 75-100 % Totalt 

Menn 14 21 17 141 193 

Kvinner 91 96 163 541 891 

 Sum 105 117 180 682 1 084 

Andel av totalen 9,7 % 10,8 % 16,6 % 62,9 % 100,0 % 

 
Andel kvinner i gruppene: 
  0-24,99 % 25-49,99 % 50-74,99 % 75-100 % Totalt 

Andel årsverk kvinner 91,1 % 83,5 % 90,8 % 78,5 % 80,6 % 

Andel ansatte kvinner 86,7 % 82,1 % 90,6 % 79,3 % 82,2 % 

 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Orkdal er på 73 % for kvinner og 81 % for menn 

1.2.7 Redegjørelse om diskriminering og tilgjengelighet 

Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne har som overordnet mål i sitt arbeid, å 
skape en bedre hverdag for funksjonshemmede og deres pårørende, basert på likeverd og likestilling. 

Rådet behandlet 25 saker i 2015, herav 18 orienteringssaker. Rådet har uttalt seg i noen saker bl.a. 
om utbygging v/Rosenvik, der det er planlagt å bygge 24 leiligheter, hvorav 5 er omsorgsleiligheter. 
Koordinerende enhet har utarbeidet ny mal for Individuell plan, og Rådet kom med innspill til det 
videre arbeidet. 

1.2.8 Redegjørelse om etisk standard 

Etiske retningslinjer for Orkdal kommune ble vedtatt i Administrasjonsutvalget 16.03.2011.  
Orkdal kommunes ansatte og folkevalgte har ansvar for å etterleve Orkdal kommunes prinsipper om 
redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle skal overholde lov, forskrifter og reglement 
som gjelder for vår virksomhet. Medarbeiderne skal være bevisste at de danner grunnlaget for 
innbyggernes tillit og holdning til Orkdal kommune. Ansatte og folkevalgte skal også unngå personlige 
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fordeler og gaver som kan påvirke handling, saksbehandling eller vedtak, samt unngå å komme i 
situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. 
Sosiale medier skal i jobbsammenheng ikke brukes på en måte som strider mot lov eller som kan 
skade kommunens omdømme.   
 

1.2.9 Interkommunalt samarbeid 

Orkdal kommune er vertskommune for følgende interkommunalt samarbeid: 
Barnevern - hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Meldal, Skaun, Agdenes og Orkdal.    

Legevakt i Orkdalsregionen - hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Hemne, Snillfjord, 
Rindal, Meldal, Skaun, Rennebu, Surnadal, Agdenes, Hitra, Frøya og Orkdal. 

Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Surnadal, 
Rindal, Halsa, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Rennebu, Meldal, Skaun og Orkdal. 

Kemnerkontoret i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Rindal, 
Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Orkdal. 

Strategisk næringsplan i Orkdalsregionen – hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Rindal, 
Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Rennebu, Meldal, Skaun og Orkdal. 

PPT- hvor følgende kommuner inngår i samarbeidet: Agdenes og Orkdal. 

Viser for øvrig til note 23 i årsregnskapet. 

 

 

Orkanger, 22. mars 2016 

 

 

 

Svein Henry Berdal 

Konstituert rådmann 
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Vedlegg 2 – Samledokument HMS  

Oversikten viser detaljert oversikt for alle enheter i Orkdal kommune, fordelt på gjennomførte 
arbeidsmiljøgrupper, vernerunder, medarbeidersamtaler og dialogmøter. I tillegg til oversikt over antall meldte 
avvik og hvor mange av avvikene som er behandlet og lukket. 

Arbeidsmiljøgrupper (AMG) 

 Antall 
avholdte 

AMG 
møter 

Antall 
beh. 
saker 

Hvem er representert i AMG 

Rådmannens stab - rådhuset 4 23 4 Verneombud, ansatt, 
personalkonsulent, personalsjef. 

Familie og velferd – fordelt 

slik: 
   

Helse og familie 4 14 Verneombud, tillitsvalgt, ansatte 
representant og leder 

Barneverntjenesten 5 26 Enhetsleder og 
organisasjonskonsulent fra 
arbeidsgiversiden samt plasstillitsvalgt 
og verneombud 

Kvalifisering og arbeidstrening 0 0 4 fagledere, verneombud og en 
ansattrepresentant fra de 
fagavdelingene som ikke har 
verneombudet, i tillegg til enhetsleder 

Nav 6 22 Plasstillitsvalgt kommunal 
representant, tillitsvalgt statlig 
representant, verneombud, begge 
avdelingsledere og NAV - leder.  

Helse og Omsorg - fordelt slik:    

Hjemmetjenesten 4 23 Representanter fra alle avdelinger 

Orkdal helsetun 6 35 Avdelingsledere, plasstillitsvalgt og 
verneombud 

SiO (Samhandlingsenheten i 
Orkdalsregionen) 

  Ikke etablert. Men tett samarbeid 
med tillitsvalg og verneombud i andre 
fora.  

Oppvekst – fordelt slik:    

PPT - - AMG – felles for rådhuset  

Evjen barnehage 2 11 Enhetsleder, avdelingsledere, 
renholder, vaktmester, verneombud.  

Evjen skole 3 8 Rektor, verneombud, tillitsvalgte, 
vaktmester, ledende renholder 
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 Antall 
avholdte 

AMG 
møter 

Antall 
beh. 
saker 

Hvem er representert i AMG 

Gjølme barnehage  4 10 Enhetsleder, tillitsvalgt og 
verneombud 

Gjølme skole 2 6 Rektor, verneombud, tillitsvalgte, 
vaktmester, ledende renholder 

Grøtte barnehage 6 : Verneombud , miljøansvarlig, ledende 
renholder,  driftsoperatør, 
styrerassistent , enhetsleder.  

Grøtte skole 6 23 To vaktmestere, renholdsleder, SFO-
leder, tillitsvalgte, verneombud, 
rektor 

Orkanger barnehage 3 10 Styrer, ass.styrer, verneombud, 
tillitsvalgte, ledende renholder og 
vaktmester.  

Orkanger barneskole 8 51 3 tillitsvalgte, verneombud, 
vaktmester, SFO-leder, rektor 

Orkanger ungdomsskole 1 4 Verneombud, rektor, vaktmester 

Rianmyra barnehage 4 26 Verneombud, tillitsvalgte, 
styrerassistent og enhetsleder. 

Årlivoll barnehage 5 10 Tillitsvalgt, verneombud, enhetsleder 

Årlivoll skole 2 7 Verneombud, vaktmester, renholder, 
tillitsvalgt, rektor 

Samfunn og næring – fordelt 

slik: 
   

Plan- og forvaltning -- -- Tilhører rådhuset 

Kultur og fritid 8 5 Biblioteksjef, ungdomsleder, 
inspektør kulturskole, leder 
frivilligsentral, kulturleder, 
enhetsleder. 

Tekniske tjenester 3 3 Verneombud, Representant stab, 
Bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgt, 
representant renhold og enhetsleder 

Samlet 86 317  
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Vernerunde – når ble vernerunde gjennomført (dato) 

 Gjennomført dato 

Rådmannens stab - rådhuset 19. og 22.mai 

Familie og velferd – fordelt slik:  

Helse og familie 22/9,6. og 27/10-15 

Barneverntjenesten 19/5-15 

Kvalifisering og arbeidstrening 25/5-14 ikke gjennomført i 2015 

Nav 12/5-15 

Helse og Omsorg  

Hjemmetjenesten Bo- og avlastningstjenesten 19/6-15 

Elvestien/ Elvepromenaden/ OPS 16/6-15 

Orkdal helsetun Ikke gjennomført 

SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) 1/6-15 

Oppvekst – fordelt slik:  

PPT 19.11.2015 

Evjen barnehage November 2014 for bhg. året 14-15 

Evjen skole 15.6.2015 

Gjølme barnehage 4.6.2015 

Gjølme skole 21.5.2015  

Grøtte barnehage PÅ grunn av bygging utsatt til 2016  

Grøtte skole 10.3.2016 

Orkanger barnehage 27.5.2016 

Orkanger barneskole 9.4.2015 

Orkanger ungdomsskole 3.4.2016 

Rianmyra barnehage Ikke gjennomført i 2015 på grunn av 
vaktmesterskifte  

Årlivoll barnehage 4.5.2016 

Årlivoll skole 6.3.2016 

Samfunn og næring – fordelt slik:  

Plan- og forvaltning Inngår i rådhusets vernerunde 

Kultur og fritid  

Tekniske tjenester: 
Orkdal rådhus 

Brannstasjon og uteseksjonen 

 
22.05.2015 

Sist gjennomført i 2014 – prioriteres i 2016 
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 Gjennomført dato 

 

Medarbeidersamtale – andel avholdte medarbeidersamtaler 

 Andel avholdte medarbeidersamtaler 

Rådmannens stab – fordelt slik:  

LPA 100 %  

Økonomi 50 % 

IT 100 % 

Informasjon- og kommunikasjon 100 % 

Familie og velferd – fordelt slik:  
Helse og familie 100 % 

Barneverntjenesten 100 % 

Kvalifisering og arbeidstrening 81 % 

Nav 100 % 

Helse og Omsorg – fordelt slik:  

Hjemmetjenesten 36,4% 

Orkdal helsetun 80 % 

SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) 60 % 

Oppvekst – fordelt slik:  

PPT 100 % (Gruppe)  

Evjen barnehage 100 % 

Evjen skole 90 %  

Gjølme barnehage 100 %  

Gjølme skole 75 %  

Grøtte barnehage 100 %  

Grøtte skole 100 %  

Orkanger barnehage 100 % 

Orkanger barneskole 100 %  

Orkanger ungdomsskole 100 %  

Rianmyra barnehage 100 % 

Årlivoll barnehage 100 % 

Årlivoll skole 93 %  

Samfunn og næring – fordelt slik:  

Plan- og forvaltning 100 %  

Kultur og fritid  

Tekniske tjenester 47 % 
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Forebyggende dialogmøte 

 Antall avholdte 
forebyggende 
dialogmøter 

Antall fulgt opp med 
oppfølgingsplan 

Rådmannens stab – fordelt slik:   

LPA 0 0 

Økonomi 1 1 

IT 0 0 

Informasjon – og kommunikasjon 2 2 

Familie og velferd – fordelt slik:   

Helse og familie 22 3 

Barneverntjenesten 19 0 

Kvalifisering og arbeidstrening 4 1 

Nav 1 3 

Helse og Omsorg – fordelt slik:   

Hjemmetjenesten 5 5 

Orkdal helsetun 0 0 

SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) 1 1 

Oppvekst – fordelt slik:   

PPT 0 0 

Evjen barnehage 0 1 

Evjen skole 1 1 

Gjølme barnehage 0 0 

Gjølme skole 0 0 

Grøtte barnehage 1 0 

Grøtte skole 0 0 

Orkanger barnehage 4 2 

Orkanger barneskole 2 0 

Orkanger ungdomsskole 0 0 

Rianmyra barnehage 4 3 

Årlivoll barnehage 1 1 

Årlivoll skole 1 3 

Samfunn og næring – fordelt slik:   

Plan- og forvaltning 1 1 

Kultur og fritid 0 0 

Tekniske tjenester 10 9 

Samlet 79 36 
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Avvik 

 Antall meldte avvik Antall lukkede avvik 

Rådmannens stab – fordelt slik:   

LPA 1 1 

Økonomi 0 0 

IT 18 17 

Informasjon- og kommunikasjon 0 0 

Familie og velferd – fordelt slik:   

Helse og familie 12 12 

Barneverntjenesten 4 4 

Kvalifisering og arbeidstrening 2 2 

Nav 6 6 

Helse og Omsorg – fordelt slik:   

Hjemmetjenesten 345 320 

Orkdal helsetun 413 283 

SiO (Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) 45 45 

Oppvekst – fordelt slik:   

PPT 1 1 

Evjen barnehage 5 5 

Evjen skole 15 15 

Gjølme barnehage 6 6 

Gjølme skole 56 45 

Grøtte barnehage 11 11 

Grøtte skole 11 4 

Orkanger barnehage 11 11 

Orkanger barneskole 26 26 

Orkanger ungdomsskole 4 3 

Rianmyra barnehage 3 3 

Årlivoll barnehage 17 17 

Årlivoll skole 11 7 

Samfunn og næring – fordelt slik:   

Plan- og forvaltning 0 0 

Kultur og fritid 0 0 

Tekniske tjenester 1 1 

Samlet 1024 845 
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Vedlegg 3 Årsrapport SiO 

Arbeidsområder 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen ble etablert i 2012 gjennom to vertskommuneavtaler med 
Orkdal kommune. Styringen av virksomheten skjer gjennom en politisk valgt vertskommunenemd. 
Samarbeidet inkluderer interkommunal legevakt, en kommunal akutt sengepost og samarbeid om 
felles utviklingstiltak innen helse- og omsorgsektoren.  Virksomheten er lokalisert til Orkdal 
kommune i leide lokaler ved Orkdal sjukehus, som leverer også leverer ulike støttetjenester til 
virksomheten.  

Utviklingsarbeidet skjer med deltakelse fra alle de samarbeidende kommunene. 

Avtalen mellom de samarbeidende kommunene og Orkdal følges opp av politisk valgte 
verskommunenemder med deltakere fra hver av kommunene. 

Siden 2014 har St Olavs hospital stått for driften av legevaktsentralen for SiO. 

Utviklingsoppgaver 

I 2015 videreførte SiO avtalen med Kreftforeningen med støtte til en regional Kreftkoordinator som 
understøtter den lokale kreftomsorgen i kommunene. Det ble videre inngått avtale med NTNU som 
prosjektleder for et utviklingsprosjekt rettet mot IKT-støtte i fastlegens oppfølging av kreftpasienter. 

Vertskommunenemda vedtok en ny utviklingsplan for SiO for perioden 2016-2019.  

SiO sengepost 

Det er 7 senger ved den kommunale akutte døgnposten (KAD) som skal tilby et fullverdig alternativ til 

innleggelse i spesialisthelsetjenesten for den aktuelle målgruppen som er definert for virksomheten. 

Ved utgangen av 2015 var det 13 fast ansatte sykepleiere ved sengeposten, i tillegg til en 

sykepleierstudent og en fysioterapistudent  i vikariat (15%). Seks leger deler på ett legeårsverk ved 

sengeposten.  

Aktivitetsstatistikken tar utgangspunkt i Helsedirektoratets rapportering, tilsvarende Årsrapporten 

for 2014. Beleggsprosent er oppgit for hele 2015. Det totale belegget gikk ned med ca 10 prosent, 

vesentlig ved færre innleggelser fra Orkdal kommune, dels også fra Skaun, Meldal. Innleggelsene 

økte fra Hitra, Frøya, Hemne og Surnadal. Ellers var det små endringer. Andelen innleggelser via 

akuttmottaket ved Orkdal sjukehus økte meget kraftig, fra 6 i foregående år til 155 i siste år. Videre 

var det en meget klar reduksjon i antall innleggelser fra heldøgns omsorgstjenester fra 41 i 

foregående år til 16 i siste år. 
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Aktivitetsstatistikk fra Helsedirektoratets  årsrapportering 01.09 2014-31.08.2015 

Tabell 1 Antall innleggelser fordelt på hjemkommune og oppholdssted 01.09.2014- 31.08.2015. 

 Tall fra foregående år i parentes. 

Kommune 

Pasienten kommer fra: 

Totalt Hjemmet 

Kommunal institusjon 
eller bolig med 
heldøgns 
omsorgstjenester 

Spesialisthelse-
tjenesten Annet 

Orkdal 110 (239) 9 (16) 33 (1)   152 (256) 

Frøya 22 (19)  0 (1) 24 (1)   46 (21) 

Hitra 19 (23)  0 (0) 20 (1)   39 (24) 

Snillfjord 10 (13)  0 (1) 3 (0)   13 (14) 

Hemne 28 (33)  0 (1) 22 (0)   50 (34) 

Agdenes 13 (24) 1 (1) 4 (0)   18 (25) 

Skaun 34 (55) 1 (4) 13 (0)   48 (59) 

Meldal 31 (44) 1 (7) 9  (0)   41 (51) 

Rennebu 22 26) 1 (2) 6 (1)   29 (29) 

Rindal 21 (29) 3 (4) 6 (2)    30 (26) 

Surnadal 36 (27)  0 (4) 14 (0)   50 (31) 

Halsa    0 (0) 1 (0)   1 (3) 

Totalt 346 (526) 16 (41) 155 (6) 0 (0) 517 (573) 

 

Tabell 2 Antall innleggelser fordelt på tid på døgnet, hverdag og helligdag 01.09.2014- 31.08.2015. 

Tid på døgnet Antall innleggelser 

Dagtid hverdager (08.00-15.30) 103 

Kveld hverdager (15.31-23.00) 174 

Natt hverdager (23.01-07.59) 102 

Helg og høytidsdager 138 

Totalt 517 
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Aktivitetsstatistikk fra 2015, egne tall. 

Tabell 3 Antall pasienter og liggedøgn og liggetid per pasient fordelt på kommune 2015. 

Kommune Antall pasienter Liggedøgn  Gj.snittlig liggedøgn pr.pas. 

Orkdal 223 462 2,1 

Surnadal 56 110 2,0 

Rindal 30 82 2,7 

Snillfjord 10 15 1,5 

Hemne 54 117 2,2 

Agdenes 21 63 3 

Skaun 57 150 2,6 

Halsa 0 0 0 

Hitra 42 91 2,2 

Frøya 50 127 2,5 

Meldal 46 98 2,1 

Rennebu 46 91 2,0 

 

Gjennomsnittlig beleggsprosent for 2015: 55 %  

Legevakt 

Det ble opprettet en interkommunal legevakt i 2007. Fra 2013 ble det gjort avtaler mellom 11 
kommuner om felles legevakt i regi av SiO-samarbeidet. 25 fastleger og 4 faste nattevaktleger i 
varierende stillingsprosent utfører legetjenestene. Det er tilsatt 5 sykepleiere og 3 helsesekretærer i 
ulike stillingsandeler. I 2015 hadde til sammen 18 turnuskandidater tjeneste ved legevakta i perioder 
a 6 mnd. Orkdal kommune er vertskommune for legevakttilbudet, og har gjort avtale med lokal lege 
som medisinsk faglig ansvarlig for virksomheten. Det er gjort avtale med St Olavs hospital avd Orkdal 
sjukehus om leie av lokaler og støttetjenester.  

Primo 2015 ble det gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen og rapportert avvik innen ledelse 
organsiering og styring. Korrigerende tiltak ble iverksatt, herunder en ROS-analyse med bidrag fra 
medvirkende leger og kommuneledere. Fylkesmannen rapporterte tilbake til vertskommunen at en 
var tilfreds med iverksatte tiltak. Saken var fortsatt under behandling ved utgangen av 2015. 

 

  



Orkdal kommune 

  

Aktivitetsstatistikk fra  2015 viser vekst i antall konsultasjoner fra de fleste kommuner siden 2013. 
(IKT-problemer hindret pålitelig statistikk fra 2014.) Telefonhenvendelser  ble vesentlig redusert. En 
antar at det har sammenheng med avtaleinngåelse med felles legevaktsentral ved Orkdal sjukehus. 

Det framgår av statistikken at fastlegene samlet sett utfører kun en tredel av vaktene. Resten utføres 
av turnuskandidater og vikarleger. Denne situasjonen representerer en faglig utfordring som 
kommunene må løse i fellesskap. 

 

Tabell 3 Kontakter legevakt fordelt på kommuner. Tall i parentes fra 2013. 

 

 

 

Tabell 4 Konsultasjonstyper legevakt 2015. Tall 2013 i parentes. 

 Antall 2015   % 2015(2013)     Antall 2013 

Alle konsultasjoner  10979 75 (72) 8918 

Telefoner 1469 10 (35) 3044 

Korrespondanse 2238   

Ikke reg.   190 

Totalt 14686  12152 

 

  

Kommune Antall 2015 
(2013) 

Prosentvis 
fordeling 

Pr. 100 innb. 
2015 (2013) 

Orkdal 4332 (3586) 30 % 37 (31) 

Skaun 2196 (1819) 15 % 29 (26) 

Meldal 1257 (1124)  9 %  32 (28) 

Surnadal 1097 (914)  8 % 18 (17) 

Hemne 1041 (815)  7 % 24 (19) 

Rennebu 598 (504)  4 % 23 (20) 

Agdenes 490 (448)  3 % 28 (26) 

Frøya 419 (455)  3 % 9 (10) 

Rindal 396 (389)  3 % 19 (19) 

Hitra 392 (437)  3 % 9 (10) 

Snillfjord 244 (246)  2 % 24 (22) 

Andre 1689 12 %  

I alt 14151 100 %  
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Tabell 4 Leger på vakt 2015, aften ukedager samt dag og aften helg. 

Kommune Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Sum 

Agdenes 1 1 1 1     1  2 1 8 

Hemne 1 2  1 1    1 2 4 2 14 

Skaun 5 3 8 2 3 3 2  3 4 5 3 41 

Hitra 5 2 2  2 3 1  3 3 3 1 25 

Frøya 2 1 3      2  2 1 11 

Snillfjord  1  2     1    4 

Meldal  2 1      3 1 1 3 11 

Rennebu    3    1 2 1 4 1 12 

Rindal   1 1       1  3 

Surnadal    2       2 3 7 

Orkdal 5 2 2 1 1    4 2 2 3 22 

Turnuslege 19 11 9 22 30 25 30 28 7 17 14 16 228 

Vikar 7 15 10 7 5 7 6 16 10 10  5 98 

Sum 45 40 40 39 42 38 39 45 37 40 40 39 484 

Resultatoppnåelse drift 

Virksomheten har vært operativ uten uønskede avbrudd i 2015. Ved sengeposten er det potensiale 
for mer rasjonell drift og økt utnyttelse av sengekapasitet. Sengeposten har opplevd en klar vekst i 
bruken fra flere kommuner. Kun Orkdal kommune har redusert antall innleggelser. 

Miljø 

Avfall og smittestoffer håndteres gjennom etablerte løsninger ved Orkdal sjukehus. Ingen avvik i 3. 
kvartal. 

Økonomi 

Økonomioversikt med referanse til 2014, samt budsjett for 2016: 

  Regnskap 2014 Budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 

Sengepost med administrasjon 14 637 000 14 235 000 15 705 000 14 961 000 

Kreftprosjekt, netto 780 000 379 000 283 000 449 000 

Legevaktsamarbeidet 8 639 000 9 096 000 9 593 000 10 006 000 

Legevaktsentralen 4 423 000 3 832 000 4 489 000 4 503 000 

 

I løpet av 2015 er SiO-samarbeidet konsolidert med stabilisering av driftsoppgaver ved Kommunal 

akutt sengepost og ved legevakt, og utviklingsaktiviteter er kommet i gang igjen, etter en pause. 

Orkdal kommune har styrket ledelseskapasiteten ved sengepost og legevakt. Ved driftsenhetene har 

det vært en tilfredsstillende bemanning uten driftsavbrudd gjennom året. Bortsett fra styrket ledelse 
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var 2015 det første fulle driftsåret uten store endringer. Aktivitetsnivået ved sengeposten økte i 

2015. Ved legevakta var aktiviteten stabil sammenlignet med foregående år.  

Ved inngangen til 2015 rettet Fylkesmannen kritikk overfor vertskommunens ledelse, organisering og 

styring ved SiO, men forholdene ble rettet på i løpet av året. Arbeidstilsynet stilte spørsmål ved 

brudd på arbeidstidsbestemmelsene, uten at det ble det førte til videre oppfølging overfor SiO. 

 I løpet av 2015 er det oppnådd tilfredsstillende oversikt over drift og økonomi.  Det totale 

kostnadsnivået har vært høyere enn budsjettert for sengepost og legevakt, inkludert avtale om 

legevaktsentral med St Olavs hospital. Kostnadsnivået ved sengeposten var i 2015 på nivå med 

regnskapet for 2014, men både ved legevakt og legevaktsentral økte kostnadene sammenlignet med 

regnskapet for 2014. 

I 2014 ble antall hjelpepersonell på legevakta økt, slik at det det i 2015 var hjelpepersonell på alle 
nattevakter. Fra august 2014 ble det fast ansatte legevaktleger på natt, totalt 1,8 årsverk, som følge 
av at legene ble omfattet av arbeidstidsbestemmelsene på linje med de fleste andre arbeidstakere. 
Disse endringene fikk full årsvirkning i 2015.  Tjenestekjøp fra St Olavs hospital medførte høyere 
kostnader enn budsjettert. Videre tilkom ekstra kostnader ved innleid personale i forbindelse med 
ferieavvikling både ved sengepost og legevakt. Nasjonal innføring av nytt felles legevaktnummer 
116117 og et nytt nasjonalt nødnett var ikke budsjettert for 2015. 

Refusjonskrav fra kommunene for legevaktkostnader ble på 1,5 mill. kr. 1,1 mill. kr av disse kravene 
kom i 4. kvartal. Etter at disse kravene var mottatt ser en at årskostnadene ved omleggingene i 2014 
var vesentlig større enn en trodde. I forhold til prognosen i september økte kostnaden med ca. 1 mill. 
kr. 

Etter at regnskapet ble ferdigstilt har Orkdal kommune oppdaget en feil ved fordeling av 
administrasjonskostnader og rentekostnader i forbindelse med låneopptak på vegne av SIO ved 
ombygging av lokalene ved Orkdal sjukehus. I sum utgjør disse feilene NOK 138 000, som vil bli 
korrigert først i 2016. 

Ansatte 

Antall ansatte Antall årsverk 

35 18 

Totalt har det vært mange utskiftinger i 2015 ved legevakt og sengepost, men likevel en stabil kjerne 
av dyktige og lojale medarbeidere. Ledelseskapasiteten er styrket, og det har gitt mer ro og kontroll 
over den daglige bemanningssituasjonen. Koordinator ved legevakt er oppgradert til avdelingsleder. 
Det er tilsatt avdelingsleder ved sengepost i full administrativ stilling. Ny enhetsleder ble tilsatt i 
februar 2015. 

Sykefraværet ved SiO i 2015 var 7,8 prosent ved legevakt, 6,8 prosent ved sengepost og 0,0 prosent 
ved administrasjon.  

To sykepleiere og to leger har vært i etterutdanning i 2015. 

HMS 

Omfanget av avvik fra arbeidstidsbestemmelsene i 2015 ble begrenset til et fåtall, og avvikene 
skyldes akutt fravær og krav om opprettholdelse av drift. 

Vernerunde ble gjennomført sammen med verneombud og med støtte fra BHT. Det ble utarbeidet og 
iverksatt en HMS-tiltaksplan på grunnlag av rapport og dialog med vernetjenesten. Til tross for 
antibiotikaresistente bakterier hos pasienter ved sengeposten, er det ikke påvist smitteoverføring til 
arbeidstakere. Det utføres alenearbeid på nattetid ved sengeposten. Det utgjør en økt helse- og 
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sikkerhetsrisiko. Økt aktivitet ved sengeposten vil kunne gi grunnlag for økt bemanning, og dermed 
redusere eller eliminere alenearbeid. Varslingssystemer er etablert. Videre er arbeidstakerne kalt inn 
til utvidet helsekontroll ved BHT som følge av den helsemessige økte risiko.  

SiO har lavt sykefravær. Det er ledelsens oppfatning at det psykososiale arbeidsmiljøet er 
tilfredsstillende, og de øvrige risikoforholdene ved SiO er overveiende tilfredsstillende, selv om 
enkelte forbedringer er ønskelig. 

4.3. Årsbudsjettmål og utviklingsmål  

Styrket ledelseskapasitet har gitt kontroll ved driften. Avdelingsledere er invitert inn i 
budsjettarbeidet for å skape forståelse for god kostnadskontroll og eierskap til budsjettet.  

Beleggsprosent ved sengepost var i perioder over 60 prosent, men overveiende lavere. Nivået er 
imidlertid høyere enn nasjonale gjennomsnittstall fra Helsedirektoratet.  

Det er påny tatt initiativ til å utvikle et mulig samarbeid med St Olavs/Orkdal sykehus om 
etterbehandling av pasienter fra St Olavs. Det foreligger en gjensidig vilje til å få til et opplegg, men 
innhold og økonomi omkring et mulig tilbud må utredes nærmere.  

Ved Legevakten fungerer i driften fortsatt i all hovedsak tilfredsstillende. To oppsigelser har ført til 
sterkere innsats for å fylle vakante vakter. En ROS-analyse peker på forbedringsområder. 

Årsbudsjettmål (tekstforslag) 

Tiltak Status 

Kostnadskontroll og inntektsøkning Tiltak for å få fram løpende kostnader som underlag for 
et forbedret periodisert budsjett fortsetter. Det er ført 
en stram linje for å unngå kostnader som ikke knyttes 
til lovpålagte oppgaver. Kompetanseutvikling og 
vedlikehold har vært redusert i 2015. 

 Målet om aktivitetsvekst er ikke realisert i 2015, men 
dialog med St Olavs fortsetter.  

Utviklingsmål 

Tiltak Status 

SiO 

Utvikle SiO for deltakerkommunene Utkast til ny handlingsplan for SiO for 2016-2019 er 
godkjent i vertskommunenemda.  

Synliggjøre SiOs merverdi for Orkdal SiO bistår også i tredje kvartal bistått Orkdal i 
beredskapsutvikling på området legemiddelforsyning,   
i utvikling av gode internkontrollsystemer og i en 
samarbeidsløsning om kommunelege 1-tilsetting. 

Videreutvikle internkontrollsystem Samhandlingsmøter mellom SiO og St Olavs/Orkdal har 
ført til bruk av sammenlignbare registreringer ved avvik 
og uønskede hendelser. 

Bygge SiOs omdømme Forberedelser til nytt informasjonsmateriell om SiO er 
utarbeidet og vil inngå i ny informasjonsplattform for 
kommunen. 
Regional kreftkoordinator ved SiO har videreført en 
god satsing på folkemøter i kommunene. Dette fører til 
økt lokal ståtte og forståelse for virksomheten. 
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Tilsyn og revisjon 

Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik 

Ledelse, organisering og 
styring, internkontroll legevakt 
i første kvartal 

Avvik ved styring og 
internkontroll ble påvist 

Tiltak for å lukke påviste avvik ble 
gjennomført i løpet av 2015. Det mest 
omfattende tiltaket var knyttet til en 
ROS-analyse i 4. kvartal 

Arbeidstid sengepost Brudd på 
arbeidstidsbestemmelser 
i 2014 

Styrket ledelse og styrket 
arbeidstidsplanlegging 

Annet 

Iverksettelse av ny akutt forskrift, nytt nødtelefonisystem og nytt felles nasjonalt legevaktnummer 
har krevd noe ekstra innsats og har medført uforutsette kostander. Omfanget av pasienter med 
resistente mikrober har vært høyt. Et konsulentforma var leid inn for å understøtte en ROS-analyse i 
4. kvartal. 

Medisinsk faglig ansvarlig lege ved legevakt sa opp sin stilling i desember 2015. I sin årsmelding 
legger legen vekt på at for mange fastleger bytter bort sine vakter, og dermed svekker den faglige 
styrken ved legevaktsamarbeidet. Videre anbefaler legen at det etableres en beredskapsordning ved 
sykdom, fravær og utrykning på vakt. 

I årsmelding fra medisinsk faglig ansvarlig lege ved sengepost uttrykkes bekymring om 
kompetansenivået i perioden kl 19-23, som kan dekkes av turnuslege. Videre anbefaler legen å styrke 
legekapasiteten på dagtid, som følge av økt aktivitet. 

  



Orkdal kommune 

  

Vedlegg 4 Finansforvaltning Rapport 4. kvartal 2015 

   

Rapport 4 kvartal 2015   

 

 

 

 

FINANSFORVALTNING 
 

 



 

Vår ref.: -   1 

Innholdsfortegnelse: 

 

1 Forvaltning av ledig likviditet ....................................................................... 97 

1.1 Bankinnskudd............................................................................................ 97 

1.2 Obligasjoner .............................................................................................. 97 

1.3 Fordeling av aktiva ................................................................................... 97 

2 Forvaltning av gjeld ...................................................................................... 98 

2.1 Låneoversikt Orkdal kommune ................................................................. 98 

2.2 Markedsrenter .......................................................................................... 99 
 



Forvaltning av ledig likviditet 

Bankinnskudd 

 

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden: 

Bankinnskudd 30.09.2015 166.767.172 

Bankinnskudd 31.12.2015 254.266.263 

 

Kommunens bankinnskudd er økt med kr. 87.499.091,-.  

Kommunens bankinnskudd er plassert iht. 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.) 

Oktober 1,54 % 1,11 % 

November 1,63 % 1,15 % 

Desember 1,58 % 1,14 % 

 

Obligasjoner 

Beholdningsoversikt: 

Produkt Markedsverdi 

01.10.15 

Markedsverdi 

31.12.15 

Endring 

4. kvartal 

Endring 

2015 

OF – Norge V 0 0 0 -2.000.000 

Totalt 0 0 0 -2.000.000 

 

Iht. finansreglementet skal dagens obligasjoner i Pareto innløses etter hvert som de forfaller. 
OF Norge V ble innløst ved forfall 19.01.2015. 

Fordeling av aktiva 

 30.09.2015 31.12.2015 

 Kroner % Kroner % 

Bankinnskudd 166.767.172 100 % 254.266.263 100 % 

Totalt 166.767.172 100 % 254.266.263 100 % 
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Forvaltning av gjeld 

Låneoversikt Orkdal kommune 

Orkdal kommune hadde pr. 31.12.2015 kr. 769.558.694,- i samlet lån. 

 

Utvikling av lånegjelden i 4  kvartal 2015: 

 Lån pr. 30.09.2015 kr. 666.584.014   

 Nye lån  kr. 120.000.000  

 Avdrag lån kr. - 17.025.320    

 Lån pr. 31.12.2015 kr. 769.558.694 

 

Sammensetning av lånegjelden pr. 31.12.2015 inkl. rentebytteavtaler: 

 

Lån med rentebinding 335.391.134 43,6 % 

Lån med flytende rente 434.167.560 56,4 % 

Totalt 769.558.694 100,0 % 

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

 

Kommunen har benyttet rentebytteavtaler for å rentesikre en andel av kommunens 
lånegjeld.  

Følgende rentebytteavtaler løper pr. 31.12.2015: 

Motpart Beløp Rente 
betalt 

Rente mottatt Utløp 

Danske Bank 50.000.000 3,83 % 1,23 % 28.12.2016 

Danske Bank 23.125.000 2,70 % 1,12 % 02.10.2019 

Nordea 50 000 000 2,53 % 1,10 % 04.05.2020 

Nordea 50 000 000 1,90 % 1,10 % 02.05.2016 

Nordea 25.000.000 2,25 % 1,10 % 02.11.2020 

Danske Bank 50.000.000 1,79 % 1,24 % 29.12.2025 

 

Kommunens rentesikrede lån inkl. rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 
02.05.2016 til 29.12.2025 og renten på disse lånene varierer fra 1,90 % og opp til 5,23 %  

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 2,25 %. 
Denne er fordelt med hhv. 3,15 % for fastrentelån inkl. nettokostnad med rentesikringer og 
1,59 % for lån med flytende rente pr. 31.12.2015.  
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Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 1,11 år. Iht. 
finansreglementet skal dette være mellom 1 – 5 år. 

 

Kommunen har pr. 31.12.2015 lån med flytende rente i følgende banker: 

Lånegiver Rente 31.12.15 Endring fra 30.09.15 

Kommunalbanken 1,61 % - 1,63 % - -0,10 

Husbanken 1,990 % - 0,099 % 

 

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

Lån Tilrettelegger Rente 31.12 Endring fra 30.09.15 

Sertifikat Nordea 1,67 % -0,18 % 

Sertifikat Danske bank 1,68 % -0,09 % 

Obligasjon Nordea 1,40 % -0,49 % 

 

Markedsrenter 

Norges bank’s styringsrente er på 0,75 %. Den ble redusert med 0,25 % fra 25.09.2015. 

 

3 mnd. NIBOR (nominell) rente pr. 31.12.2015 var på 1,13 %. 

Gjennomsnittet i perioden var følgende: 

  

 3 mnd. Nibor 

Oktober 1,11 % 

November 1,15 % 

Desember 1,14 % 
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Vedlegg 5 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015 

Tilstandsrapport for grunnskolen  

i Orkdal kommune – 2015 
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Fakta nøkkeltall om grunnskolen i Orkdal kommune  

PP – tjenesten for Orkdal og Agdenes er hjemlet i opplæringsloven og er organisert under oppvekst. 
PP – tjenesten skal bistå skoler og barnehager med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling og 
er sakkyndig instans når det gjelder elever og voksne med behov for spesialundervisning og barn med 
behov for spesialpedagogisk hjelp.  

 2013 2014 2015 

Antall kommunale grunnskoler 6 6 6 

Antall elever 1466 1489 1532 

Antall elever med morsmålsopplæring 42 32 28 

Antall elever som får skoleskyss 486 513 527 

Antall elever i kommunal SFO 359 366 415 

Antall årsverk i PPT 5,95 5,9 5,5 

Antall årsverk for 
undervisningspersonale 

125,2 117,9 120,7 

Antall elever per årsverk til 
undervisning 

13,3 14,1 14,3 

Antall assistentårsverk i undervisningen 23 19 22 

Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 15,4 15,1 

Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 15,9 16,7 

Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,0 18,1 

Lærertimer som gis til undervisning 78 209 75 137 76413 

Undervisningstimer totalt per elev 53 50 50 

Økonomi og regnskap blir rapportert i kommunens årsmelding for 2015  

 

Elevundersøkelsen  

Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene?  

  
Ikke i det hele 

tatt 
En sjelden gang 

2 eller 3 ganger i 
måneden 

Omtrent 1 gang 
i uken 

Flere ganger i 
uken 

7. trinn                      

  Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

2015 103 
81,70 

% 
- - - - 0 0 % 0 0 % 

2014 100 
78,70 

% 
21 

16,50 
% 

- - - - 0 0 % 

2013 97 
80,20 

% 
14 

11,60 
% 

7 5,80 % 0 0 % 3 2,50 % 

10.trinn 
          

  Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

2015 121 84,00 17 11,80 3 2,10 % 0 0 % 3 2,10 % 
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Ikke i det hele 

tatt 
En sjelden gang 

2 eller 3 ganger i 
måneden 

Omtrent 1 gang 
i uken 

Flere ganger i 
uken 

% % 

2014 105 
83,30 

% 
15 

11,90 
% 

- - - - 3 2,40 % 

2013 99 
83,90 

% 
- - - - 0 0 % 0 0 % 

Denne tabellen viser hvor mange elever på 7, og 10. trinn som sier at de opplever mobbing. På 7. 
trinn er det ingen elever på 7. trinn som opplever mobbing en gang i uken eller oftere. Noen 
resultater er «prikket». Det vil si at antallet ikke kommer med av statistiske hensyn.  

På 10. trinn svarer 6 elever at de de opplever mobbing 2 – 3 ganger i måneden eller oftere. Blant 
disse sier 3 elever på 10. trinn at de opplever å bli mobbet på skolen flere ganger i uken.  

Orkdal kommune har vedtatt at Orkdal kommune skal være en foregangskommune når det gjelder 
bekjempelse av mobbing.   

Videre heter det at:  

 Alle skoler har handlingsplaner mot mobbing. Disse skal hvert år gjennomgås med alle 

ansatte og behandles i Samarbeidsutvalget.  

 Når en lærer avdekker en uønsket hendelse knyttet til elev, skal dette registreres i det 

elektroniske avvikssystemet.  

 Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner som sikrer at det fattes enkeltvedtak, når det skal 

fattes og hva som skrives i enkeltvedtaket.  

 Alle skoler skal ha skriftlige rutiner for inspeksjon, og ansattes handlingsplikt skal presiseres i 

inspeksjonsplaner.  

 Skolene skal hver høst informere foreldrene om rettigheter knyttet til kap. 9A.  

 Skolemiljøsaker skal drøftes i elevråd og FAU og SU.  

 Samarbeidsutvalget skal hvert å diskutere mobbeplan, diskutere skolemiljøsaker og få seg 

forelagt rapporter om mobbing.  

 Skolene skal rapportere på forebyggende tiltak, individrettede tiltak og brukermedvirkning i 

enhetens årsrapport.  
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Nasjonale prøver  

Lesing 5. trinn  

 

Orkdal kommune har positive resultater med 30,7 % av elevene som skårer på mestringsnivå 1. Det 
er store forskjeller mellom skolene i Orkdal. Orkanger barneskole har nesten 50 % av elevene på det 
høyeste mestringsnivået. Skolen har hatt gode resultater i flere år.  

Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er et satsingsområde i alle skolene i Orkdal kommune. 
Alle de rene barneskolene har jobbet med kompetanseheving når det gjelder skriving i alle fag og 
ungdomsskolene har jobbet med lesing og skriving i forbindelse med ungdomstrinnsatsningen.  

Kommunen har et mål om at alle skolene skal være dysleksivennlige skoler og dette er et arbeid som 
pågår i 2016. Det er utarbeidet kriterier for hva en dysleksivennlig skole er. Skolene må ha gode 
systemer for å fange opp elever med lesevansker og for å hjelpe og følge opp elever. Bruk av digitale 
verktøy står sentralt i opplæringa.  

 

Regning 5. trinn  
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I regning på 5. trinn har Orkdal Kommune 27,8 % av elevene som skårer på det høyeste 
mestringsnivået. Det er store forskjeller mellom skolene.  

Fra 1. januar 2016 skal Evjen og Orkanger barneskole være pilot når det gjelder satsing på 
grunnleggende ferdigheter i regning. Det innebærer bred kompetanseheving for alle ansatte i 
regning i alle fag og på alle trinn.  

Lesing 8. trinn  

 

 

Resultatene for Orkdal viser at det er en lav andel elever som skårer på det laveste mestringsnivået. I 
2015 ser en effektene av satsing på grunnleggende ferdigheter i lesing på mellomtrinnet.  

Regning 8. trinn  

 

Resultatene i Orkdal kommunen viser relativ lav andel av elevene på det laveste mestringsnivået.  
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Lesing 9. trinn  

 

Leseprøven i 9. trinn er den samme som den prøven 8. klassingene besvarer. Resultatene viser en 
betydelig framgang fra 8. til 9. trinn. Ca. 46 % av elevene skårer på de to høyeste mestringsnivåene.  

Fortsatt er det 18 – 19 % av elevene som skårer på de to laveste mestringsnivåene. Dette er 
bekymringsfullt og indikerer at skolen må jobbe systematisk med lesing i alle fag også på de to 
øverste årstrinnene.  

Regning 9. trinn  

 

Resultatene i regning på 9. trinn viser at 25 % av elevene skårer på de to laveste mestringsnivåene.  

Dette er bekymringsfullt og skolene må jobbe systematisk med grunnleggende ferdigheter i regning 
også på de to øverste årstrinnene. Vi ser også på resultatene fra grunnskoleeksamen i matematikk at 
det er grunn til å satse spesielt på regning i alle fag og matematikk.  
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Eksamensresultater  

 

Orkdal kommune  

Skriftlig eksamen  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Engelsk  3,6 3,5 3,6 3,5 3,4 

Matematikk 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 

Norsk hovedmål  3,1 3,0 3,5 3,4 3,0 

Norsk sidemål  3,1 3,1 3,6 3,0 2,8 

Tradisjonelt er det høyest gjennomsnittskarakter til engelsk skriftlig eksamen i Orkdal kommune.  

I matematikk skriftlig er resultatet relativt lavt med et gjennomsnitt på 2,8. I hele landet er det en 
trend til at resultatet i matematikk er bekymringsfullt svakt.  

Derfor satser vi i Orkdal kommunen videre på realfag, først med barneskolene og så skal 
ungdomsskolene komme etter som en videreføring av ungdomstrinnsatsninga.  

Fra høst 2016 innføres det en ekstra time i naturfag på mellomtrinnet. Dette tiltaket er et ledd i 
regjeringas realfagssatsing.  

Grøtte skole  

 Skriftlig  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Engelsk  4,0 3,5 2,0 3,5 3,8 

Matematikk  2,9 3,5 2,8 2,9 3,1 

Norsk hovedmål  2,9 2,8 3,7 3,2 3,4 

Norsk sidemål  3,2 2,9 3,3 3,2 3,1 

 

Orkanger ungdomsskole  

 Skriftlig 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Engelsk  3,5 3,7 3,7 3,5 3,2 

Matematikk  3,1 3,1 3,2 3,2 2,7 

Norsk hovedmål  3,2 3,1 3,3 3,3 2,8 

Norsk sidemål  3,0 3,3 3,6 2,8 2,5 

 

Årlivoll skole  

 Skriftlig 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Engelsk  3,5 3,1 3,9  Ikke trukket 3,6 

Matematikk  2,7 3,3 Ikke trukket  2,9 2,6 

Norsk hovedmål  Ikke trukket   Ikke trukket  4,1 4,0  Ikke trukket 

Norsk sidemål  Ikke trukket   Ikke trukket 3,5 3,4  Ikke trukket  

På grunn av lavt elevtall på hvert årskull, blir Årlivoll skole bare trukket ut til eksamen i ba4re to 
skriftligfag hvert år.   
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Gjennomføring videregående opplæring  

 

Grafen viser andel av elever som har startet i videregående skole i 2005 – 2009 og som har 
gjennomført innen normert tid eller som har sluttet underveis eller som ikke har bestått.  

For kullet som startet i 2009 er det til sammen 26 % av elevkullet som har sluttet underveis eller ikke 
har bestått. Dette er frafallsprosenten.  

Det høye frafallet fra videregående opplæring har store konsekvenser for den enkelte. Forskning 
viser at personer som ikke har fullført videregående opplæring generelt klarer seg mye dårligere på 
arbeidsmarkedet når de er i tjueåra enn de som har fullført. Sannsynligheten for å være arbeidsledig, 
uføretrygdet eller motta sosialhjelp er større for de som ikke har fullført.   

Noen elever har høyt skolefravær allerede i grunnskolen.  

Tilpasset opplæring – andel med spesialundervisning  

 

Orkdal  Andel elever med spesialundervisning 

 

 Gutter Jenter Totalt 

Totalt barnetrinnet   9,8 % 4,6 % 7,2 % 

Totalt ungdomstrinn  14,5 % 9,3 % 12,2 % 

Totalt  11,2 % 5,8 % 8,7 % 

Denne tabellen viser andel elever med vedtak om spesialundervisning fordelt på barnetrinn, 
ungdomstrinn, jenter og gutter. Tallene viser at spesialundervisning øker fra barnetrinnet til 
ungdomstrinnet.  
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Utvikling i spesialundervisning   

 

Andelen elever med spesialundervisning hadde en oppgang fra 2008 og fram til 2012. Da satte vi i 
gang et prosjekt, «Alle er med», med fokus på å bedre kvaliteten på den ordinære opplæringa slik at 
behovet for spesialundervisning skulle avta. Det var en markant nedgang de første to årene, men i 
2015 har tallet økt.  

Orkdal kommune har som mål at alle elever skal oppleve mestring og utvikling å få en godt grunnlag 
for voksenlivet.  

I strategidokumentet er det skissert følgende4 delmål og retningslinjer for bedre tilpasset opplæring:  

 Alle elever skal nå målene i læreplanen og så langt det er mulig gjøres i stand til å 

gjennomføre videregående opplæring. 

 Alle elever skal ha klassen og klasserommet som sin hovedlæringsarena.  Det skal være gode 

rutiner for oppstart gjennomføring og avslutning av læringsøkter.  

 Tilpasset opplæring foregår i klassen med en eller to lærere. 

 Spesialundervisning skal i hovedsak organiseres ved at lærer hjelper eleven i klasserommet 

med eventuelt korte økter på enerom/gruppe ved behov for spesiell trening. 

 Særskilt norskopplæring skal i hovedsak gjennomføres ved styrking i klassen, men med timer 

i skolens innføringsenhet for elever som nylig har kommet til landet eller som kan lite norsk. 

 Morsmålsopplæring skal komme i tillegg til ordinær opplæring og bli gitt etter skoletid. 

 Tospråklig fagopplæring blir gitt som styrking i klassen. Enten med morsmålslærer eller med 

norsk lærer som forklarer etter beste evne. 
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Interne prosesser – HMS  

Avvik 

 

Type avvik Antall 

Psykososiale forhold brukere og andre 38 

Materiell skade, feil eller mangler (materialer, inventar, utstyr, bygning) 31 

Fysiske arbeidsforhold 13 

Personskade andre/tjenestemottaker 11 

Psykososiale arbeidsforhold 7 

Trusler og vold mot ansatte 7 

Framkommelighet vei 3 

Personskade ansatte 3 

Brudd på samarbeidsavtaler 3 

Brann/branntilløp 2 

Inneklima 2 

Personskade elev 1 

Brudd på regler for bruk av IKT-utstyr, e-post og Internett 1 

Forurensning 1 

Renhold 1 

Lønnsrutiner 1 

Totalsum 125 

 

Sykefravær 

Sykefravær 

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

2015 6,43 % 5,14 % 5,56 % 6,27 % 5,89 % 

Tabellen over viser sykefraværet samlet for skole, skolefritidsordning og PP – tjeneste.  

Skolesektoren har generelt lavt sykefravær. Sykefraværet i 2015 var på 5,89 %. Sykefraværet var 
høyest i 1. kvartal og i 4. kvartal.   Det er store variasjoner mellom skolene. Av skolene hadde 
Orkanger barneskole lavest sykefravær med 3,07 % mens Evjen skole hadde et sykefravær på 15,06 
%, noe som skyldes langvarig sykdom.  Av skolefritidsordingene har Grøtte SFO lavest sykefravær 
med 2,23 %.  

Fra 1. januar 2015 er PP – tjenenesten medregnet i sykefraværstallene. PP – tjenesten har lavt 
sykefravær med 2,45 %.  

Sykemeldte blir oppfulgt etter rutinene for Oppfølging av sykemeldte.  
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Status årsbudsjettmål og utviklingsmål 

Årsbudsjettmål 

Tiltak Status 

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. 

Det er nedsatt en prosjektgruppe med 
prosjektleder fra Tekniske tjenester, rektor på 
Evjen skole og andre ansatte fra skole og SFO 
samt kommunalsjef. Det er gjennomført møte 
og befaringer på skoler i Trondheim.  

Skolen er under planlegging.  

Utviklingsmål 

Tiltak Status 

Orkdalsskolene 

Utrede ny modell for organisering av 
skoledagen   

Alle skoler har gjennomført et arbeid med en annen 
organisering av skoledagen med undervisningstimer i form 
av klokketimer, som er i tråd med de sentrale fag- og 
timefordelingen i Kunnskapsløftet  

Gjennomføre tiltak innenfor prosjektet 
«Alle er med»: Avtale med Skrivesenteret 
gjennomføres.  

Samarbeidet mellom Evjen, Gjølme og Orkanger 
barneskole og Skrivesenteret ble avsluttet i 2. kvartal. De 
lokale læreplanene i fag skal nå revideres med henblikk på 
å innlemme grunnleggende ferdigheter i skriving i alle fag.  

Arbeidet har fortsatt i 3. kvartal. Studiedager i september 
ble benyttet til kompetanseheving i personalet.  

Ungdomstrinnsatsninga settes i gang 
med skolebasert kompetanseutvikling i 
grunnleggende ferdigheter og 
klasseledelse på ungdomstrinnet (SKU) 

Målet med ungdomstrinnsatsningen er et 
mer praktisk, variert og relevant 
ungdomstrinn slik at flere elever kan 
komme igjennom videregående 
opplæring.  

Skoler med ungdomstrinn har utarbeidet bestilling av 
kompetansetiltak overfor Høgskolen i Sør-Trøndelag.  
(HiST) 

Den skolebaserte kompetanseutvikling starter høsten 2015 
og varer ut 2016.  

Staten har bevilget midler til ressurslærere på skolene. 
Utviklingsveileder for skoler i Orkdal – Øy – regionen har 
vært ute på alle skoler med ungdomstrinn og hatt innlegg 
om ungdomstrinnsatsninga.    

Skolene har i 3. kvartal hatt samlinger med HiST med 
mellomliggende arbeid på skolen.  

Kommunalsjef og skoleledere har deltatt på felles samling i 
regi av Utdanningsdirektoratet.  

Ressurslærere har fått egen skolering.  

LP – modellen skal være innført som 
utviklingsstrategi i alle skoler  

Alle skoler har nå gjennomført implementering av LP – 
modellen.   

Alle skoler skal ha en plan for fysisk 
aktivitet  

Alle skoler har et bevisst forhold til at elever skal være 
fysisk aktive hver dag. Planene på skolene er utarbeidet på 
ulike måter med turer og friluftsliv, FYSAK - aktiviteter og 
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Tiltak Status 

Orkdalsskolene 

Trivselsledere. Tiltak skal flettes inn i de lokale læreplanene 
i fag eller i skolenes aktivitetsplaner.  

Det skal videre satses på å ta i bruk uteområde / uteskole 
på en annen måte for å nå læringsmålene i fag.  

Klatrehallen er tatt i bruk av klasser og grupper fra 
barnehage.   

Etablere nettverk for 
kroppsøvingslærere, 

Supplert med fagpersonell fra helse og 
familie  

Det er opprettet et tverrfaglig nettverk. Nettverket er 
tverrfaglig sammensatt med kroppsøvingslærere og 
fagpersoner fra helse og familie. Bakgrunnen for 
nettverket ligger i et høyt frafall fra videregående 
opplæring og at en ønsker å se nærmere på 
kroppsøvingsfaget for å motvirke frafall i dette faget.  

Gruppen har startet med en kartlegging av fravær i faget 
på alle skoler. Registrering skal være fullført i løpet av 
skoleåret og fra 5. trinn og oppover.   

Medlemmene i nettverket skal ta med seg ideer tilbake til 
hver sin skole og prøve ut nye undervisningsmåter i faget.   

Foreldrenettverk i Orkdal innføres     Foreldrenettverk i Orkdal ble presentert i Hovedutvalg for 
oppvekst i januar. Styrere og rektorer har samarbeidet om 
skolestarterforeldremøte.  

Skolestarterforeldremøter er gjennomført i 2. og 3. kvartal. 
Det er gode tilbakemeldinger fra ansatte og foreldre.  

Lage plan og prosedyrer for opplæring av 
minoritetsspråklige elever   

Planen er laget ferdig i 1. kvartal  

Utrede muligheter for bruk av nettbrett i 
undervisningen  

Det er lagt til rette for bruk av nettbrett. Nettbrett er tatt i 
bruk for noen elever med behov for spesialundervisning. 
Videre skal det innhentes erfaringer fra andre kommuner 
som har tatt i bruk nettbrett i undervisningen.  

Ett klassesett med IPAD skal prøves ut ved en av skolene 
fra desember 2015 og utover våren.  

Innføre Hypernet skoleadministrativt 
program til erstatning for Extens.  

Klargjort for neste skoleår og systemet er tatt i bruk av alle 
skoler.  

Modul for timeplanlegging og fraværsføring tas i bruk i 4. 
kvartal 

SMS – varsling skal være innført på alle 
skoler  

Det er i gang og vil bli sluttført i løpet av året   

System for realkompetansevurdering 
etableres og settes i gang.  

Realkompetansevurdererne har vært på kurs i Trondheim 
og det er laget klar oppgaver til bruk i vurderingen.   

Realkompetansevurdering er gjennomført for første gang i 
Orkdal kommune. En kandidat var oppe til vurdering og 
systemet fungerte veldig bra.  

Orkdal kommune kan også tilby tjenesten til andre 
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kommuner.  

Synliggjøring av Thamshistorien Skolene har foreslått hvordan en kan synliggjøre 
Thamshistorien i de lokale læreplanene. Det er også 
gjennomført seminar for ansatte i skoler og barnehager 
med tanke på hvilken betydning Thams har hatt for 
utviklingen i orkladalføret. Elsa Reiersen holdt dette 
seminaret den 17. juni.  
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