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1Introduksjon

1 Introduksjon
I forskrift om årsbudsjett § 10 – budsjettstyring heter det: ”Administrasjonssjefen, eventuelt kommune-
eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som 
viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte 
årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at 
det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til 
kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.”

Kommunestyret i Orkdal vedtok i forbindelse med handlingsplan 2006 – 2009/budsjett 2006 å gå over fra 
tertialrapportering til kvartalsrapportering fra 2006. Regnskapsrapportering skjer etter utgangen av mars, 
juni og september. Årsmelding og regnskap vil være rapportering etter fjerde kvartal. 

Kvartalsrapporten er bygget opp slik at rammeområdene presenteres med følgende overskrifter:

 Arbeidsområder

 Tabellarisk oversikt over kvartalsvis resultat med:

 Budsjett: Periodisert budsjett

 Regnskap: Bokførte regnskapstall for perioden 

 Avvik i kr: Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett

 Forbruk i %: Over 100 % indikerer et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Ved netto 
inntekt vil over 100 % indikere en merinntekt.

 Fravær: Fraværsprosent
Miljø: En kort beskrivelse av tiltak på rammeområde
Økonomi: En kort gjennomgang av økonomien
Brukere: En kort beskrivelse av brukere, brukerundersøkelser og faglig kvalitet
Ansatte: En kort beskrivelse av ansatte og relevant informasjon, deriblant fravær
Årsbudsjettmål: Statusrapport for de særskilte utviklingsoppgavene i rådmannens lederavtale
Utviklingsoppgaver: Statusrapport for vedtatte utviklingsoppgaver i Handlingsplan 2014 – 2017
Tilsyn: Det rapporteres på tilsyn gjennom året, avvik og plan for lukking av avvik
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2 Regnskapsrapportering
Enkelte emner er spesielt viktig å merke seg ved lesing av rapporten.

Periodisering
For å lette oversikten og budsjettkontrollen er budsjettallene periodisert. Siden lønn og sosiale 

kostnader utgjør en stor del av kostnadene til rammeområdene, er disse periodisert ut fra forventet 

forbruk. Imidlertid gjør spesielt vakanser og vikarkostnader dette vanskelig i noen tilfeller, og avvik vil 

derfor forekomme. Spesielt vil dette gjelde områder med høyt sykefravær og stort vikarinnleie, men 

vakanser i faste stillinger vil også virke inn. 

Innkjøp er i stor grad periodisert ut fra en lik fordeling på 12 måneder; delvis fordi en del innkjøp vil 

skje regelmessig, men også fordi det er vanskelig å forutse når innkjøp vil skje.

Inntektene er forsøkt periodisert etter når en forventer å motta disse. Det vil imidlertid forekomme 

avvik.

Fravær og vikarinnleie
Fravær gir et spesielt periodiseringsproblem. Fravær kan blant annet være velferdspermisjoner, 

sykemeldinger og fødselspermisjoner. For mange enheter vil det meste av fraværet avvikles uten 

innleie av vikarer, og det vil dermed ikke oppstå periodiseringsproblemer i samme grad som for de 

enheter som må leie inn vikarer. 

Ved vikarinnleie skjer avlønning i stor grad via timelister. Utbetaling av lønn til vikar – og dermed 

kostnadsføring i regnskapet – vil til vanlig skje minst to måneder etter innleie har funnet sted.  

Grunnskolene og barnehagene i Orkdal, Orkdal Helsetun, Hjemmetjenesten har tatt i bruk elektronisk 

innrapportering av lønn, og har én måned mindre avvik mellom fravær og utbetalt vikarlønn. 

Ved sykefravær som utløser sykepengerefusjon kan denne bli inntektsført i den måneden fraværet 

skjer, mens kostnaden først kommer to måneder etter. Ved langtidsfravær er det også verdt å merke 

seg at refusjonen kun dekker avtalt lønn og faste tillegg samt feriepenger for de første 60 dagene. 

Tidligere inngikk arbeidsgiveravgiften i refusjonsbeløpet, men nå tilbakeføres avgiften for den 

langtidssykemeldte, og kommer dermed til uttrykk som en lavere kostnad. Tilbakeføringen skjer 

imidlertid hver andre måned, noe som medfører periodiseringsavvik. 

Korttidsfravær inntil 16 dager gir ikke rett til sykepengerefusjon. Sykefravær som starter før ansatte har 

vært i arbeid én måned gir heller ikke rett til sykepengerefusjon, selv om arbeidsgiver plikter å utbetale 

lønn.
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3 Oppsummering	første kvartal

3.1 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 % 8,62 %

Sykefraværet er lavere i første kvartal 2014 enn i alle perioder i 2013.

Sykefraværet varierer mye fra enhet til enhet. Barnevern har høyest sykefravær, deretter kommer 

pleie og omsorg og en del barnehager.
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Som vi ser er det store variasjoner fra kvartal til kvartal for de ulike tjenesteområdene.

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.

3.2 Økonomi
Regnskapet etter første kvartal viser en netto merinntekt på 9,2 mill. kr. Dette er ikke reelt. Reell 

merinntekt er 5 mill. kr, som skriver seg fra merinntekt skatt og gebyr avgiftsbelagte tjenester og et 

lavt forbruk for tekniske tjenester første kvartal, mens merutgifter på pleie og omsorg trekker i 

motsatt retning.

Skatt og inntektsutjevning har en merinntekt på knapt 4 mill. kr. Dette harmonerer med at Orkdal har 

en skattevekst på 4,9 % mot 1,7 % for landsgjennomsnittet. I revidert nasjonalbudsjett er imidlertid 

skatteinngangen i 2014 nedjustert med 1,2 milliarder kroner. Det er derfor stor usikkerhet rundt 

nivået på skatteinntekten for Orkdal i 2014.

Budsjettert utbytte fra Trønderenergi er på 9 mill. kr, men vil bli ca. 3 mill. kr over dette.

Det er postert vel 575 000 kr i 2014 for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke har klart å ta 

imot. Dette er 498 000 kr for januar, og 77 000 kr for februar.

I store trekk er drift innenfor gitte rammer, men det er fortsatt et press på pleie- og 

omsorgstjenestene. Det er påløpt en del ekstraordinære utgifter i 1. kvartal som gjør at vi har drift 

over periodisert budsjett. Forventet effekt av iverksatte tiltak vil bringe avviket ned. Det er bare igjen 
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minimale reserver i kommunens budsjett. Rådmannen vil derfor følge utviklingen nøye, og fremme 

en sak om budsjettregulering dersom det viser seg å være behov for det.

3.3 Befolkningsutvikling
Befolkningsveksten i Orkdal har etter 2008 ligget under landsgjennomsnittet, etter å ha ligget over i 

perioden 2005-2008. I samme periode har befolkningsveksten for landet økt mye på grunn av stor 

arbeidsinnvandring. Utviklingen var slik:

Befolkningen ved årsskiftene var slik:

Per 1. jan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fødte sist år 152 162 169 127 136 120 142

1-5 år 677 697 744 778 790 771 753

6-12 år 971 985 962 988 978 1012 1008

13-15 år 420 411 422 416 417 418 459

16-66 år 7 320 7 402 7 444 7 498 7 528 7 551 7 548

67-79 år 969 993 1 011 1 028 1 052 1 103 1 150

80-89 år 421 426 445 444 447 459 470

90 år og eldre 88 84 79 86 81 85 98

11 018 11 160 11 276 11 365 11 429 11 519 11 628

I perioden 2003-2012 var det fødselsoverskudd i alle år unntatt 2003, som var relativt stort i perioden 

2006-2009. Det har vært netto innflytting i hele perioden, men spesielt stor i perioden 2005-2007.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Orkdal 0,49% 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%

Landet 0,56% 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%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Årlig befolkningsvekst 2000 -2013 i %



Rapport etter første kvartal 2014

8Rammeområde 1: Rådmannen

4 Rammeområde	1:	Rådmannen

4.1 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.

 Forsvarlig utredning av saker til både administrativ og politisk behandling

 Overordnet ansvar for planprosesser

 Næringsutvikling

 Beredskap

4.1.1 Miljø

Rådhuset er miljøsertifisert.

4.1.2 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

20 173 096 23 996 009 -3 822 912 119,0 %

Regnskapet etter første kvartal for rådmannen viser et merforbruk på 3,8 mill. kr. Dette er ikke reelt.

Forsikringskostnader på i størrelsesorden 2 mill. kr er ikke fordelt ut til berørte enheter, men 

foreløpig plassert på rådmannen. Periodiseringsavvik for utskrivingsklare pasienter, medfinansiering 

av sykehus, og revisjonen utgjør 1,55 mill. kr.

Forbruket på rådmannen er likevel høyt, men en regner med å være i balanse ved årsslutt.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fødte 103 119 117 151 152 162 164 123 138 116 139

Døde 111 111 107 105 96 87 99 98 117 98 86

Innflytting 448 441 478 532 574 498 502 525 494 576 537

Utflytting 381 391 377 396 424 430 451 462 454 503 483
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4.1.3 Brukere

4.1.3.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse for Servicekontoret og byggesaksbehandlingen vil bli gjennomført i andre 

kvartal.

4.1.3.2 Faglig	kvalitet

Antall henvendelser i saksbehandlersystemet som ikke er behandlet er godt innenfor målet som er 

satt. Når det gjelder antall anrop som besvares er det litt mindre en hva som er ønskelig.

Rådmannens stab har kommet godt i gang med kvalitetssystemet og det benyttes nå også til å melde, 

behandle og lukke avvik. Det gjenstår en del intern opplæring før alle er trygge på bruken av 

systemet. 

Andelen regninger som er betalt rettidig ligger på 75,6 % i første kvartal og er vesentlig lavere enn

samme periode i fjor som var på 82,7 %. Totalen for 2013 var på 82,6 %.

4.1.4 Ansatte

Sykefravær

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

2013 5,64 % 5,66 % 3,63 % 5,70 % 5,18 %

2014 5,65 % 5,65 %

Sykefraværet i første kvartal er på 5,6 %, det samme som i 1. kvartal 2013 og litt over gjennomsnittet 

for 2013. Fraværet er ikke arbeidsmiljørelatert.

Informasjon- og kommunikasjon vil gjennomføre medarbeidersamtaler i andre kvartal. Plan og 

forvaltning gjennomførte medarbeidersamtaler i første kvartal

4.2 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

4.2.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 3: Ekstraordinært utbytte fra 
Trønderenergi
Trønderenergi har i 2013 hatt store ekstraordinære 
inntekter i form av salgsgevinst i forbindelse med salget 
av bredbåndsselskapet Loqal og såkalte harmoniinntekter 
i forbindelse med nettfusjon for noen år siden. Det er ikke 
unormalt at ekstrordinære inntekter fører til økt utbytte 
til eierne. Orkdal kommune mener det er naturlig at noe 
av disse inntektene brukes til utbytte utover vedtatt
utbyttepolitikk.
(Oversendes selskapet som særutskrift)

Særutskrift er oversendt.

Generalforsamlingen i Trønderenergi 12. mai vedtok 
ikke å gi ekstraordinært utbytte.
Ordinært utbytte til Orkdal blir ca. 12 mill. kr, 3 mill. 
kr over budsjett.

Årsbudsjettmål 4: Utbytte/ekstraordinært utbytte fra 
Orkdal Energi
Orkdal energi forventer i 2013 et godt resultat. Utover 
dette har selskapet hatt ekstraordinære inntekter fra salg 
av bredbåndsvirksomheten til Loqal. Orkdal kommune 
mener at det er naturlig at selskapet gir utbytte på godt 
driftsresultat og ekstraordinært utbytte på 

Særutskrift er oversendt.



Rapport etter første kvartal 2014

10Rammeområde 1: Rådmannen

ekstraordinære inntekter i forbindelse med salg.
(Oversendes selskapet som særutskrift)

Årsbudsjettmål 5: NHO-rapporten angående ”best 

praksis”

NHO har gjennomført en undersøkelse angående ”best 

praksis” i kommunesektoren. I denne rapporten er Orkdal 

kommune nevnt som eksempelkommune på flere 

områder. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere 

rapporten og legge fram sin analyse til gjennomgang og 

diskusjon i formannskapet og kommunestyret. 

Frist: Kommunestyrets strategikonferanse i 2014.

Ikke startet.

Årsbudsjettmål 10: Budsjettbehandlingsprosessen
Det nedsettes et politisk utvalg bestående av 
gruppelederne som legger fram alternativer for 
budsjettbehandlingsprosessen, med økonomiske 
konsekvenser, som sikrer at alle forslag kan bli stemt 
over. Frist strategikonferansen 2014.

Dette behandles av politisk nivå.

4.2.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Organisasjonsutvikling

Videreutvikle bruk av Lean med vekt på metoden 5S

Videreutvikle kvalitetssystemet

Utvikling og oppdatering av service-erklæringer

Klart Språk i kommunen – opplæring og bevisstgjøring

Personal

Utvikle arbeidsprosedyrer for nytt lønns- og 
personalsystem

Informasjon og kommunikasjon

Avlevering av elektronisk sakarkiv (betinger ny 
ePhorte)

Ikke igangsatt – avventer oppgradering

Utrede SMS-varsling til brukere integrert med 
fagsystem

Kartlegging av dagens situasjon vil bli utført i andre 
kvartal

Videreføre sosiale medier som verktøy for 
innbyggerdialog

Nye verktøy for facebook anskaffet, men ikke tatt i 
bruk enda. Nyheter fra facebook leveres 
automatisk til Twitter. 

Utvikle nettsiden og tilpasse den til lesing i sosiale 
medier

Oppdatering av dagens innhold gjøres kontinuerlig. 
Ny funksjonalitet betinger ny løsning.

IKT

Oppgradere datanettverket med omlegging av 
fibersamband og flere trådløse nett ut til lokasjonene; 
passordbelagt gjestenett, politikernett uten 
pålogging, elevnett, osv.

To skoler er flyttet på egen fiber i første kvartal.

Utvikle intranettet for bedre informasjonsflyt mellom 
systemene

Etablering av datarom2 for sikring og beredskap Vurdering av to mulige lokasjoner er igangsatt.

Økonomi

Ta i bruk agresso anleggsmodul Avtale inngått.

Plan og forvaltning

Døgnåpen forvaltning, tilgjengelig planinformasjon 
(betinger ny ePhorte)

Merking av turstier

Vannområde Orkla
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5 Rammeområde	2:	Grunnskole	og	SFO

5.1 Arbeidsområder
Grunnskolen i Orkdal drives i henhold til Opplæringsloven og Læreplanverket for grunnskolen og skal 

oppfylle retten til grunnskoleopplæring og spesialundervisning for alle barn mellom 6 – 15 år som er 

bosatt i kommunen.  Retten til spesialundervisning gjelder for de elevene som ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av hele eller deler av den ordinære undervisningen. 

Alle skoler med barnetrinn har skolefritidsordning og elevene på 1. – 4. trinn kan få gratis leksehjelp.   

Elevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skole i nærmiljøet som de 

sokner til.  Kommunen kan gi forskrift om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til og i 

Orkdal er kommunen delt inn i skolekretser.

5.1.1 Hovedmål

5.1.1.1 Nasjonale	mål	

Opplæringsloven § 1-1 Formålet med opplæringa 

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

og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

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

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

solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 

menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår 

felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal 

fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

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

for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 

utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar 

og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Stortingsmelding 31 Kvalitet i skolen 

Pkt. 1.3 Mål for kvaliteten i grunnopplæringa 

• Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter 

• Alle elever og lærlinger som er i stand til det skal gjennomføre videregående opplæring 

• Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring 
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5.2 Drift

5.2.1 Miljø

Alle grunnskoler ble miljøsertifisert som Miljøfyrtårn. 

5.2.2 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

27 387 529 28 294 948 -907 419 103,3 %

Når det gjelder grunnskole felles, er økonomien under kontroll og det er ikke noe å kommentere 
etter første kvartal.

Evjen skole rapporterer et merforbruk på 66 000 kroner etter førtse kvartal. Da er det ikke medtatt 
refusjon inn for grunnskoleopplæring for en fosterheimsplassert elev fra en annen kommune. Med 
refusjonen er enheten i balanse. Det er ikke satt inn vikar for rektor i 20 % av stillingen. 

Gjølme skole har et overforbruk på kr 166 000 i forhold til budsjett på første kvartal. Tiltak er satt i 
verk for å komme i balanse. Viktigste tiltak: Redusert assistentbemanning, unngå vikarbruk ved 
fravær. 

Grøtte skole har et merforbruk på 44 000 kr. Tiltak er planlagt og delvis gjennomført for å få ned 
forbruket slik at en i 2014 kan dekke inn 1/3 av underskuddet fra 2013.

Orkanger barneskole viser at økonomien er under kontroll. Samlet status for enheten er et forbruk 
på 100,89 % og et underskudd på 47 016 kr. Regnskap skole 2610: forbruk 99,95 % som gir et 
overskudd på 2604 kr. Regnskap SFO 2620: forbruk 130 % som gir et underskudd på 49 621 kr

Orkanger ungdomsskole har et underskudd på 262 000 kr. Tiltak er planlagt og delvis gjennomført for 
å få ned forbruket slik at en i 2014 kan dekke inn underskuddet fra 2013.

Årlivoll skole har et overforbruk på 180 000 kroner. Da er ikke refusjon fra Hjemmetjenesten for 
avlastningsplass på skolens SFO medtatt. Denne refusjonen utgjør for de tre første månedene kroner 
65 000 kroner. Dert innebærer et overforbruk på 115 000 kroner etter 1. kvartal. Overforbruket 
ligger på lønn. Lønnskostnadene skal tas ned ved overgang til nytt skoleår. Tiltak som vil bli iverksatt 
er: Tilbudet om kantine på ungdomstrinnet tas ut, avtale med en barne- og ungdomsarbeider i 
midlertidig stilling tas ut og planlagt innkjøp av blant annet IT-utstyr blir ikke realisert i 2014. 

5.2.3 Brukere

5.2.3.1 Brukerundersøkelse

Alle brukerundersøkelser, både Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen gjennomføres om 

høsten. 

5.2.3.2 Faglig	kvalitet	

Det er ingen kartleggingsprøver eller andre prøver som er gjennomført i første kvartal. 

Gjennom «Alle er med»-prosjektet, Bedre tilpasset opplæring for alle elever, er det gjennomført kurs 

i skriving i alle fag, det er gjennomført PP – kafé med kompetanseheving for lærere og 

barnehagelærere. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i første kvartal hatt kurs for skoleledere og PPT 

om kommunens handlingsrom når det gjelder lovverket og en rektor fra Porsgrunn kommune har 

delt sine planer og erfaringer med å bedre den tilpassete opplæring på sin skole. 
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Tiltakskjedemodellen er innført i alle skolene for å få til best mulig tilrettelegging for tilpasset 

opplæring. PP – tjenesten har faste dager på hver skole. 

LP – modellen er på det nærmeste innført som utviklingsmetode i alle skoler. I første kvartal har det

vært gjennomført kurs i regi av Læringsmiljøsenteret med tema: Hvordan oppdage og håndtere 

mobbing? Med Erlend Moen. 

Lokale læreplaner. Skolene har startet arbeidet med å lage lokale læreplaner i alle fag. Slike planer i 

alle fag og på alle trinn skal være ferdigstilt innen 15. september 2014. I første kvartal ble det 

gjennomført et felles kurs på Grøtte skole med Bro Aschehoug med tema lokalt læreplanarbeid. 

«Den gode barnehage- og skoleeier». Et program i regi av KS – midt og er rettet inn mot kommunen

administrative og politiske ledelse. Programmet går over 1 ½ år og er innrettet med 4 samlinger med 

mellomliggende arbeid. Første samling ble gjennomført i slutten mars. I mellomarbeidet har 

kommunen valgt å fokusere på følgende hovedutfordringer: Høyt frafall fra videregående opplæring 

og relativt svake læringsresultater, Mellomarbeidet skal foregå i nettverksmøter, Oppvekstforum og 

ute på enhetene. 

5.2.4 Ansatte

Sykefravær

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

2013 10,79 % 7,37 % 5,89 % 5,47 % 7,45 %

2014 5,81 % 5,81 %

Tallene viser at det er relativt lavt sykefravær innenfor rammeområdet sammenlignet med 1. kvartal i 

2013 og hele fjoråret. 

5.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

5.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 11: Utvikling av nærmiljøanlegg i 
Orkanger sentrum
Skolegården på Orkanger Barneskole fungerer som 
elevens leke- og aktivitetsarena på dagtid. Den blir i 
tillegg svært ofte brukt som attraktiv møteplass for 
barn og unge på kvelder og helger. Dette er et 
nærmiljøanlegg som med sin sentrale beliggenhet 
brukes hyppig.
Skolegården er todelt. Den delen som ligger mot 
Orkdalsveien og har et forholdsvis oppgradert 
lekeareal. Blant annet finnes det en ballbinge fra 
2007.
Skolegården for de minste (1. -4.trinn) ligger lengst 
mot øst og er i dårlig forfatning. De få apparatene 
som finnes der er nedslitt. Dette er et skjermet 
område i forhold til innsyn og trafikk. Det benyttes i 
dag som nærmiljøanlegg. Synergibruken av skolegård 
på dagtid og nærmiljøanlegg utenom skoletid er god 
ressursutnyttelse. Å oppgradere dette området slik at 
det blir et tilfredsstillende nærmiljøanlegg bør være 

Rektor opprettet en prosjektgruppe i januar 2014. Den 
består av medlemmer fra foreldre og ansatte.
Prosjektgruppa sendte ut invitasjon til klassetrinnene 
på småskolen om å komme med forslag til hvordan de 
så for seg en opprustet skolegård. Det kom mange 
forslag som er tatt med i det videre arbeidet.
Prosjektgruppa undersøkte muligheten for å søke 
midler for nærmiljøanlegg og har fått slik informasjon 
fra Fylkesmannen: Det kan søkes om støtte til 3 tiltak 
på samme anlegg innenfor en periode på 20 år. For 
skolegården på Orkanger har en allerede brukt denne 
kvoten med to i 1998 og en 2007. Det betyr at det ikke 
er anledning til å søke spillemidler før tidligst i 2018.
Ut fra dette valgte prosjektgruppa å fortsette arbeidet 
med å lage et forslag til renovering av skolegården. Det 
er nå laget et forslag til innhold, og i løpet av første 
halvdel av mai vil det bli laget en tegning av planen.
Tegningen vil bil brukt til å ta en ny runde med elever 
og ansatte for å sikre at gode ideer blir med i 
prosjektet.
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et samarbeid mellom skolen/kommunen, 
foreldreutvalg og andre interesser for nærmiljøanlegg 
på Orkanger.
Kommunestyret ønsker en fremdriftsplan og 
finansieringsplan innenfor de rammer som er avsatt 
på fond til nærmiljøanlegg.

Deretter ferdigstilles tegning og det lages en 
kostnadsberegning.
Planen er at prosjektbeskrivelsen skal være ferdig juni 
2014.

5.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Iverksetting av modell for helhetlig kvalitetsutvikling -
deriblant ekstern skolevurdering

Modellen er iverksatt fra 2014. Alle skoler har 
gjennomført ståstedsanalyse i vår. Analyse av 
resultater skal være med å danne grunnlag for videre 
utvikling på skolene. 
Ekstern skolevurdering igangsettes fra oktober 2014. 
sammen med Skaun og Hemne kommuner. 

Videreføre prosjektet «Alle er med» - Bedre tilpasset 
opplæring

Arbeidet er i gang .

Tverrfaglig bekjempelse av mobbing skal være 
beskrevet i skolenes handlingsplaner  

Det vurderes kontinuerlig hva som kan være best. En 
skole har tanker om ressursteam på skolen. Det må 
vurdere nærmere både mht. kompetanse, og 
ressurser. 
Skolenes handlingsplaner mot mobbing revideres hver 
høst og legges fram for Samarbeidsutvalgene

LP – modellen innført som utviklingsstrategi i alle 
skoler 

Innført.

Legge fram en plan for innføring av entreprenørskap 
som redskap i alle skoler 

Plan er framlagt.

Utrede mulighetene for å etablere ett felles 
kommunalt tilbud til elever med store særskilte
behov

Denne saken er satt på vent og tas opp igjen i 
forbindelse med evt. Rehabilitering, nye skolebygg jfr. 
Skolebruksplanen. 

Alle overgangsplaner – barnehage/skole, 
barnetrinn/ungdomstrinn, 
ungdomstrinn/videregående skole, er revidert og lagt 
i kvalitetssystemet 

Overgangsplanen barnehage skole er ferdigstilt. 
De andre overgangsplanene er det jobbet med. Men 
ikke ferdigstilt. 

Alle skoler skal ha en plan for fysisk aktivitet 
Alle skoler unntatt Orkanger U har planer tilknyttet 
Trivselslederprogrammet. 

Alle skoler skal ha utredet muligheter for servering av 
skolemåltid

Ikke utført.

Utrede innføring av elektronisk innskriving og søknad 
SFO-plass

SFO – hypernet innført ved årets opptak til SFO. 
Samme løsning som ved søknad om barnehageplass. 

Innføre tverrfaglig foreldreveiledning på noen trinn 

En arbeidsgruppe med blant annet en av rektorene, 
har jobbet med en modell for tverrfaglig 
foreldreveiledning i kommunen. Saken er drøftet i 
Oppvekstforum 9. februar og modellen ventes å bli 
beskrevet nærmere i handlingsplan 2015 – 2018. 

Delta i utredning av et tverrfaglig team for integrering 
av innvandrere og flyktninger. Ansvaret ligger på 
enheten kvalifisering og arbeidstrening 

Saken er ikke drøftet ennå. 

Utrede muligheter for bruk av nettbrett i 
undervisningen 

Utredning er i gang satt og ventes ferdig i løpet av 2. 
kvartal. Inngår som et element i IKT – strategi for 
grunnskolen. 

Gjennomføre evaluering av SFO – tilbudet og lage en 
plan for innholdet i SFO 

Arbeidet med plan er igangsatt i SFO – ledernettverket. 
Forventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal med tanke på 
innspill til rullering av handlingsplanen. 
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6 Rammeområde	3:	Barnehage

6.1 Arbeidsområder
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal gi barn under opplæringspliktig alder gode 

utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal 

også være et omsorgstilbud samtidig som den skal være starten på et helhetlig utdanningsløp for 

barnet.

6.1.1 Hovedmål

Barnehageloven § 1 Formål 

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

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

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

og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, 

hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til 

medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og 

vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for 

diskriminering.

6.2 Drift

6.2.1 Miljø

Alle barnehagene er resertifisert som Miljøfyrtårn for 3 nye år, fram til og med 2015.

6.2.2 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

18 813 381 18 926 074 -112 693 100,6 %

Barnehagene har etter første kvartal et lite merforbruk på 112 000 kr. Det forventes at området er i 

balanse ved årsslutt.

6.2.3 Brukere

6.2.3.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse gjennomføres i november 2014.

6.2.3.2 Faglig	kvalitet

Alle barnehager foretar målinger av faglig kvalitet mot slutten av andre kvartal.
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6.2.4 Ansatte

Sykefravær

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

2013 11,58 % 8,86 % 8,24 % 10,20 % 9,80 %

2014 8,63 % 8,63 %

Det er høyt sykefravær ved enkelte barnehager. Sykefraværet i barnehage etter første kvartal er på 

8,6 %. Sykefraværet for første kvartal 2013 var på 11,6 % mens den ved årsslutt 2013 var 9,8 %. De 

sykmeldte følges opp etter de reglene som gjelder, og det legges til rette for sykmeldte underveis ut 

ifra de mulighetene som barnehagen har.

6.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

6.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 8: Arbeid mot mobbing i barnehage
Kommunestyret ber om at arbeidet mot mobbing 
forsetter, slik at alle barn og unge i Orkdal skal ha en 
trygg og mobbefri hverdag. Arbeidet har i stor grad 
rettet seg mot skolene, men Kommunestyret ser at 
arbeidet må starte enda tidligere, og ber rådmannen 
legge inn kompetanseheving innen arbeid mot 
mobbing som tema i kvalitetsprogrammet i 
Orkdalsbarnehagene. Rapport og status om dette 
fremlegges for Hovedutvalg for Oppvekst og Omsorg 
innen 01.04.14

Plan over hvordan vi jobber med å forebygge 
mobbing er under arbeid.

6.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

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

Alle barnehager har gjennomført ei eller to grupper 
med foreldreveiledning i første kvartal.

Alle barnehager skal ha minst 4 utdannede 
foreldreveiledere 

Alle kommunale barnehager har nådd målet.

Orkdalsbarnehagene skal ha utarbeidet en felles 
mobbeplan 

Ses i sammenheng med årsbudsjettmål vedrørende 
mobbeplan.

Lage kriterier på hva som kan være starten på 
mobbing

Ses i sammenheng med årsbudsjettmål vedrørende 
mobbeplan.

Lage en intervjumal for barns trivsel og medvirkning Ses i sammenheng med årsbudsjettmål vedrørende 
mobbeplan.

Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte når det 
gjelder språkutvikling, flerkulturelt arbeid og 
kulturforskjeller. 

Ikke startet.

Muligheten om en moderasjonsordning for barn med 
flyktningstatus utredes

Utgår.

Arrangere barnehagekonferanse Blitt erstattet av oppvekstkonferanse som arrangeres 
til høsten.
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7 Rammeområde	4:	Pleie	og	omsorg

7.1 Orkdal	helsetun

7.1.1 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.

Institusjonen har også eget kjøkken, egen renholdsavdeling og vaskeri for vask av beboernes private 

tøy.  Helsetunet organiserer dessuten dagsentervirksomhet.

7.2 Drift

7.2.1 Miljø

Miljørapporteringen skal gjenspeile virksomhetens miljøarbeid både på resultater og tiltak. Det 

skal fastsettes årlige mål for indre og ytre miljø i HMS-arbeidet i miljørapporten. Miljørapporten 

kan dermed betraktes som en årsrapport på indre og ytre miljø og det er altså virksomhetens 

årlige status på indre og ytre miljø som fremstilles

Orkdal Helsetun har hovedfokus på HMS-tiltak, energiforbruk, avfallshåndtering og papirforbruk. 

Energiforbruk per kvadratmeter i 2013 var på 198,27 kwh. Til sammenligning ligger gjennomsnittet 

for sykehjem på 212,15 kwh (kilde: Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter). 

Kildesortert avfall fordelt på antall årsverk utgjør 165,09 kilo. Dette er papp og papir. Til 

sammenligning ligger gjennomsnittet for miljøfyrtårnsertifiserte sykehjem på 277,88 per årsverk. 

Helsetunet ligger høyere enn gjennomsnittet for bransjen på restavfall med kr 875,78 kilo per 

årsverk. Her ligger gjennomsnittet på 753,19 kilo per årsverk. 

Vannforbruket utgjorde 17 053 000 liter i 2013 mot 16 675 000 i 2012. 

Papirforbruket er halvert fra 2012 til 2013. Det gjennomføres tosidig utskrift og det har vært få 

skrivere i drift i 2013. Helsetunet har behov for flere skrivere og samarbeider med IT-avdelingen om å 

lage en plan for antall og plassering. 

Orkdal Helsetun har deltatt i en skritt- og aktivitetskonkurranse i første kvartal 2014. Det er 

rapportert økt aktivitet og konkurranse mellom ansatte og avdelinger. Målet å holde et daglig 

aktivitetsnivå på gjennomsnittlig 10 000 skritt om dagen. Konkurransen vurderes videreført i 

perioden 28.4.14 til 11.6.14. Denne gangen skal vi være med og forsvare Norges ære ved å slå 

svenskene. I tillegg til et friskere arbeidsmiljø antar vi at bruken av bil til og fra jobb reduseres i 

aksjonsperioden. 
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7.2.2 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

17 479 084 18 335 206 -856 122 104,9 %

Regnskapet for Orkdal Helsetun etter første kvartal 2014 viser et overforbruk i forhold til budsjett på 
854 175 kr. Ser vi forbruket av lønn i forhold til refusjon sykepenger (lønn-sykepenger), viser 

lønnspostene et merforbruk på 546 388 kr. 

Helsetunet har hatt overbelegg de siste månedene. Det er foretatt ekstra innleie på både dag og natt 
som nødvendig forsterkning ved flere avdelinger som følge av flere pasienter og ekstra 
arbeidsoppgaver ved mer omfattende pleie og medisinsk behandling.

Det ble innført en rekke tiltak første kvartal for å bekjempe utbrudd av en spesiell type 
tarmbakterier, vankomycinresistente enterokokker (VRE) . Disse omfattet både økt oppmerksomhet 
rundt grunnleggende smittevern som håndhygiene, økt tilgjengelighet av desinfeksjonssprit, økt 
renholdsfrekvens ved renhold på helg og vasking av mer tøy (stellefrakker). Det var nødvendig å 
sette inn ekstra innleie på avdelingene som hadde smitte - både på dag og natt. I denne perioden 
påløp det høye ekstrakostnader til innkjøp av prøveglass, hansker, stellefrakker og sprit.

Helsetunet har i første kvartal 2014 hatt høye ekstrakostnader som følge av utbrudd av VRE og 

forebyggende smittetiltak. Det må fortsatt settes fokus på ressursstyring og det forventes å se 

resultater av omorganisering i løpet av månedene fremover. Sykepleierne som tidligere var 

organisert i en sykepleierpool er tilbakeført til gruppene og nødvendigheten av innleie vurderes 

dersom sykepleier er på vakt. Dette tiltaket ble iverksatt i siste del av mars. Dessuten er sykefraværet 

redusert, noe som også skal redusere bruken av vikarer.

Utgangshastigheten etter 1. kvartal tilsier at Orkdal Helsetun også i 2014 vil ha utfordringer med å 

styre innenfor tildelt budsjettramme Dersom vi forutsetter at ekstrakostnader som følge av 

smittevernstiltak i 1. kvartal utgjorde 350 000 kr, tilsier en årsprognose merforbruk i forhold til 

budsjett på ca. 2 000 0000 kr. Forventet effekt av omorganiseringen ved redusert innleie med

virkning fra 2. kvartal og en ferieavviklingen med stor nøkternhet bør påvirke resultatet. Målet er et 

resultat i balanse.

7.2.3 Brukere

Samhandlingsreformen
Det har vært fullt belegg ved helsetunet i første kvartal 2014 og vi har hatt overbelegg med opp til 7 

pasienter pr. døgn i denne perioden. Vi har hatt lite rullering av plasser og pasienter som har fått 

plass har vært for syke til å dra hjem igjen. Dette må ses i sammenheng med tidligere utskrivning fra 

sykehuset samtidig som at mange hjemmeboende har hatt behov for plass i institusjon. Situasjonen 

er delvis løst ved å ansette en ergoterapeut i 40 % prosjektstilling ut året som skal bistå i 

kartleggingsarbeidet ved søknader om kommunale pleie- og omsorgstjenester. I tillegg er det 

etablert et nytt avlastningsrom med rulleringsopphold i 14 dager. Det er i denne perioden også tatt i 

bruk et ekstra dobbeltrom og flere bad på helsetunet. Situasjonen har snudd i andre kvartal og det er 

lettere å få gode løsninger ved tildeling av tjenester. Viser for øvrig til planene om etablering av 

forvaltningskontor som er nærmere beskrevet under avsnitt 7.4.2 «Felles utviklingsmål for 

rammeområde 4».

For januar betalte Orkdal Kommune for 117 døgn til St. Olavs Hospital for utskrivningsklare pasienter 

som vi ikke greide å gi et tilbud til på det tidspunktet pasienten var utskrivningsklar. Til sammen 
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utgjorde dette 497 895 kr. Antall døgn for februar var redusert til 18 og fakturaen fra St. Olavs 

Hospital utgjorde 76 590 kr. Orkdal Kommune er for tiden i dialog med sykehuset om antallet for 

mars. Det vil bli maksimalt 13 døgn, hvorav kommunen ønsker en diskusjon på hvor ansvaret for 10 

av disse døgnene skal ligge. Det er en god dialog mellom St. Olavs Hospital og Orkdal Kommune på 

dette. 

Vankomycinresistente eterokokker (VRE)
Ved Orkdal Helsetun ble det i første kvartal 2014 påvist en spesiell type tarmbakterier, 

vankomycinresistente enterokokker (VRE). For å kartlegge omfanget ble det gjennomført screening 

av alle pasienter i uke 11. Helsetunet hadde tett og godt samarbeid med avdeling for smittevern ved 

St. Olavs hospital. Resultatet av screeningen viste seg å være svært bra. Vi fikk bekreftet at smitten 

ikke hadde kommet tilbake eller spredt seg (smittereservoar) som opprinnelig fryktet.

7.2.3.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelser gjennomføres i andre kvartal 2014. 

7.2.3.2 Faglig	kvalitet

Det er registrert ca. 60 avvik i første kvartal 2014.  Avvikene følges tett opp og tas opp/lukkes 

fortløpende. Enkeltepisoder gjennomgås som tema på møter med avdelingslederne, personalmøter 

og personalsamtaler for å hindre at lignende avvik oppstår senere. Mange av meldte avvik er i 

realiteten tilløp til avvik og varsling om uønskede hendelser – ikke brudd på retningslinjer. Vi jobber 

med bruken av meldingssystemet, men det er et godt styringsverktøy for utviklings- og 

forbedringsarbeid.  

Det planlegges felles fagdag med Orkdal helsetun og Bolig- og avlastningstjenesten i slutten av mai. 

Innholdet i fagdagen vil blant annet omhandle dokumentasjon i fagsystemet Gerica.

Det har vært gjennomført oppfriskningskurs i bruk av kartleggingsverktøyet IPLOS. Dette for å sikre at 

alle brukere blir vurdert på likt grunnlag både ved revurdering av vedtak og tildeling av nye tjenester.

Det er allerede etablert primærkontakter for pasientene ved helsetunet. Vi vil i 2014 ha en 

gjennomgang av ordningen for å se om det er mulighet for forbedringer. Innkomstsamtalen vil også 

evalueres.

Som ledd i målet om å bli et livsgledesykehjem satser vi i 2014 på og «rydde i eget hus». Følgende 

tiltak er prioritert i 2014: 

1. Oppgradering av PC-parken 
22. april ble tilgangen for alle maskiner med Windows XP stengt. Det er gjennomført 
registrering av alle pc’er på huset og de som kunne oppgraderes til Windows 8 er sendt 
til IT-avdelingen. Det er bestilt nye som en erstatning for de pc’ene som ikke kunne 
oppgraderes.

2. Innkjøp av skrivere
Behovet er kartlagt og helsetunet er i dialog med IT-avdelingen om type skriver, antall og 
plassering. 

3. Primærkontaktordningen
Gjennomgås avdelingsvis. 

4. Innkomstsamtalen
Gjennomgås avdelingsvis.
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7.2.4 Ansatte

Organisering
Orkdal Helsetun er i gang med en omorganisering som både inkluderer endringer av struktur, ledelse 
og personalsammensetning. Tidligere var sykepleierne organisert i en egen sykepleiebase. Dette er 
endret og sykepleierressursene er nå en del av den ordinære bemanningen ute i avdelingene.  Det er 
gjennomført sammenslåing av rehabiliteringsavdelingen og korttidsavdelingen ved felles ledelse. Det 
er skrevet ny turnus med mål om å tilby 75 % stilling til faste ansatte.  Samme prosess er gjennomført 
ved 2-posten (gruppe 2.1 og gruppe 2.1), der ny leder starter 4. august. Ny turnus iverksettes 
23.6.14. 

Det er utlyst stilling som avdelingsleder ved 3-posten (gr. 3.1 og gruppe 3.2) og arbeidet med å skrive 

ny turnus er igangsatt. Dette betyr at 8 grupper reduseres til 5 avdelinger. Omorganiseringen startet 

høsten 2013 og vil være gjennomført i løpet av 2014. 

Et av målene med omorganiseringen som er beskrevet ovenfor er å få bedre tid til ledelse. Dette 

gjøres ved sammenslåing av grupper til større avdelinger. Ved legging av nye turnuser er leder ikke 

medregnet i pleie og får dermed mulighet til å utføre ledelse på heltid. Det overordnede målet er å 

bygge hverdagskulturer av tydelige, tilgjengelige og troverdige fagledere.  Det satses på å utvikle 

lederne på avdelingsnivå ved div. internkurs og lederveiledning i regi av Coperio. 

Ny intern lederstruktur har krevd nye stillingsinstrukser for avdelingsleder/ faglederstillinger. Mangel 

på stillingsbeskrivelser og omorganisering har vært felles problemstilling for alle enhetene i 

nettverket og det har derfor blitt laget felles stillingsbeskrivelse for avdelingsleder/

faglederstillingene.

Medarbeiderundersøkelse
Gjennomføring av medarbeidersamtaler er startet. Gjennomføres fortløpende.
Medarbeiderundersøkelse planlegges gjennomført tredje kvartal.

Sykefravær

Sykefravær

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

2013 15,81 % 17,12 % 20,98 % 15,09 % 17,00 %

2014 14,24 % 14,24 %

Gjennomsnittlig sykefravær første kvartal 2014 var på 14,24 %. Til sammenligning var fraværet etter 
samme periode i fjor på 15,81 %. Sykefraværet var på 15,67 % i januar, 14,23 % i februar og 12,72 % i 
mars. Realistisk mål innenfor sektoren er et fravær på 10 %. Fraværet skyldes hovedsakelig 
langtidsfravær og det jobbet med systematisk fraværsoppfølging. Et av tiltakene for å redusere 
sykefraværet ved helsetunet er å styrke lederrollen på avdelingsnivå. Ved mer tid til ledelse forventes 
mer fokus på personalledelse, turnuskoordinering og faglig koordinering og utvikling. 
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7.3 Hjemmetjeneste

7.3.1 Arbeidsområder

Hjemmetjenesten har gjennom Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. ansvar for at 

personer som oppholder seg i kommunen, tilbys helse- og omsorgstjenester. Oppgaver definert som 

hjemmetjenestens ansvarsområde er tilbud om hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt 

personlig assistanse og omsorgslønn til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Hjemmetjenesten har som mål at brukerne skal oppleve en trygg og meningsfull hverdag.  For å 

oppnå dette skal hjemmetjenesten tilby brukerne individuelt tilpasset behandling og omsorg, 

tilstrekkelig kvalifisert personell og tilbud om egnet bolig.

Hjemmetjenesten har 106 faste ansatte fordelt på 71 årsverk. 

7.3.2 Miljø

Alle avdelingene i hjemmetjenesten er re-sertifisert i Miljøfyrtårn fra 2012 til 2015.  Enheten har 2 

elbiler. Det fokuseres på å redusere bruk av papir gjennom bevisst forhold til utskrift på data og bruk 

av tosidig utskrift. Enheten har fokus på energiøkonomisering gjennom bruk av system for 

automatisk lysslokking og nattsenking av temperatur i deler av hjemmetjenestens lokaler hvor dette 

er installert. Innrapportering av Miljøfyrtårn-rapport innen 1. april.

7.3.3 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

13 396 527 14 175 064 -778 537 105,8 %

Hjemmetjenesten har hatt et overforbruk på 778 000 kr i første kvartal. Dette skyldes i all hovedsak 

økning i antall vedtakstimer med bakgrunn i innføringen av samhandlingsreformen. Antall 

vedtakstimer har, som det framgår av den grafiske framstillingen i neste avsnitt, økt med 48 % fra 

2012 til 2014. Dette er et høyt tall med tanke på de forventede effektene av samhandlingsreformen. 

Orkdal kommune har midlertid en noe eldre befolkningssammensetning enn sammenlignbare 

kommuner og landssnittet, og det vil derfor være naturlig at økningen i aktivitet blir noe større for 

oss. For å løse hjemmetjenestens oppgaver og følge opp de vedtak som er gitt har vært behov for 

økte personellressurser fra sommeren 2013. Da pasientene skrives ut fra sykehus tidligere og dermed 

sykere enn før er det økende behov for spesialkompetanse. Dette utløser ofte overtid. I tillegg har 

flere brukere fått innvilget BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent). Mange av disse brukerne faller 

utenfor de etablerte tilbudene vi har per i dag. Høyt sykefravær har ført til høye vikarutgifter.

Det har i første kvartal vært jobbet med å få kontroll på antall tildelte vedtakstimer. Per 13. mai har 

antall vedtakstimer stabilisert seg og sunket med 21 timer. Det foregår et kontinuerlig arbeid med 

tanke på effektivisering av arbeidsprosesser i hjemmetjenesten.

7.3.4 Brukere

Hjemmetjenesten har totalt 393 brukere uavhengig av type tjeneste. Det har tilkommet 30 nye 

brukere det siste året. Innføringen av samhandlingsreformen merkes godt og behovet for 

hjemmetjenester har vært økende. Dette gjenspeiles i antall tildelte vedtakstimer for pleie- og 

omsorg utenfor institusjon som den grafiske framstillingen under viser. Etter innføringen av 

samhandlingsreformen har antall vedtakstimer økt med 48 %.
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Hjemmetjenesten blir i tillegg til kapasitet utfordret på kompetanse, da pasientene skrives ut fra 

sykehus tidligere og dermed sykere enn før. Flere lever lengre med sykdom og dette gjelder spesielt 

kreftpasienter som ønsker å være hjemme.  

7.3.4.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten blir gjennomført i andre kvartal.

7.3.4.2 Faglig	kvalitet

For å sikre god faglig kvalitet på tjenestene vi utfører, er det i løpet av første kvartal opprettet 

ressurspersoner blant sykepleierne på ulike fagområder. Disse skal sikre faglig oppdatering av alle 

ansatte gjennom internundervisning. Det er et mål for denne ordningen at det etter hvert opprettes 

et samarbeid med helsetunet og videre med andre kommuner slik at fagutvikling og faglig kvalitet 

sikres gjennom nettverksarbeid. 

Det planlegges felles fagdag med Orkdal helsetun og Bolig- og avlastningstjenesten i løpet av våren. 

Innholdet i fagdagen vil blant annet omhandle dokumentasjon.

Det har vært gjennomført oppfriskningskurs i bruk av kartleggingsverktøyet IPLOS. Dette for å sikre at 

alle brukere blir vurdert på likt grunnlag både ved revurdering av vedtak og tildeling av nye tjenester.

Det var registrert 41 avvik første kvartal. Avvikene lukkes fortløpende. Det arbeides kontinuerlig med 

å sette søkelys på rapportering av avvik og viktigheten av dette. 

7.3.5 Ansatte

2013 var et utfordrende år for hjemmetjenesten med tanke på intern organisering. Det har derfor 

vært fokus på intern struktur i enheten i første kvartal. Ny enhetsleder var på plass fra 2. januar og 

det er ansatt ny avdelingsleder for sone Orkanger. De som hadde konstitusjoner i enheten er nå 

tilbake i sine opprinnelige stillinger. 

Store regninger fra sykehuset for mange utskrivingsklare pasienter på slutten av fjoråret og 

begynnelsen av inneværende år gjorde at det i første kvartal ble iverksatt tiltak for tidlig kartlegging 

av pasienter på sykehuset. Dette for bedre å kunne planlegge hvilke tjenester brukerne har behov for 

når de kommer hjem og på et tidlig tidspunkt avgjøre riktig omsorgsnivå. 

642 678
725
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Antall vedtakstimer
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Arbeidstilsynet kom med nye regler for arbeidstøy i hjemmetjenester i september 2013. De nye 

bestemmelsene fører til at ansatte i hjemmetjenesten ikke lenger kan vaske arbeidstøy hjemme, slik 

praksis har vært tidligere. Det er i første kvartal satt i gang et arbeid for å utbedre dette. Det er 

opprettet kontakt med Storvask, som kommunen har avtale med gjennom tidligere anbudsprosesser. 

Hjemmetjenesten har hatt klær til utprøving og målet er at ordningen er på plass i løpet av andre 

kvartal.

Innføring av felles avdelingsmøter for begge sonene i hjemmetjenesten fører til at alle får samme 

informasjon samtidig og det er tidsbesparende for enhetsleder. Det er også et tiltak for å samle 

enheten.

Ny intern lederstruktur har krevd nye stillingsinstrukser for avdelingsleder/ faglederstillinger. Mangel 

på stillingsbeskrivelser og omorganisering har vært felles problemstilling for alle enhetene i 

rammeområdet og det har derfor blitt laget felles stillingsbeskrivelse for avdelingsleder/ 

faglederstillingene. Arbeidet fortsetter i andre kvartal med de øvrige stillingsbeskrivelsene.

Medarbeiderundersøkelse planlegges gjennomført tredje kvartal

Gjennomføring av medarbeidersamtaler er startet. Gjennomføres fortløpende. 

Sykefravær

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

2013 9,66 % 10,56 % 16,17 % 13,54 % 12,28 %

2014 15,41 % 15,41 %

Sykefraværet har i første kvartal vært på 15,4 %, noe som er langt høyere enn målsetningen, dette er 

en økning fra 2013. En stor del av fraværet i første kvartal skyldes alvorlig sykdom og planlagte 

operasjoner. Avdelingene arbeider systematisk med fraværsoppfølging.

7.4 Bo- og	avlastningstjenesten

7.4.1 Arbeidsområder

Bo- og avlastningstjenesten ble utskilt som en egen enhet fra 1.1.14. 

Bo- og avlastningstjenesten har tre bofellesskap som yter tjenester til personer som har behov 

for hjelp i dagliglivet på grunn av at de har en utviklingshemning. En kan også ha en 

funksjonshemning i tillegg, som gjør at en trenger tilrettelegging og bistand på det området

Avlastningstjenesten har som mål å gi et kommunalt tilbud til foreldre som har et omfattende 

omsorgsarbeid for barn/unge med funksjonshemning. 

Bo- og avlastningstjenesten har 60 faste ansatte fordelt på ca. 45 årsverk. I tillegg har vi 70 

støttekontakter som yter tjenester til brukere mellom 6 til 18 t per måned. Private avlaster har vi 9 

som yter bistand fra 1 helg pr måned til annenhver helg. De har også avlastning i forbindelse med 

høst, vinter og sommerferie. 

7.4.2 Miljø

Innrapportering av Miljøfyrtårn-rapport innen 1. april.
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7.4.3 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

7 705 066 7 559 467 145 599 98,1 %

For enheten bo- og avlastningstjenesten har i pr. dags dato mindre forbruk på ca. kr. 145 000. 

Enheten forventes å gå i balanse ved årsslutt.

7.4.4 Brukere

Økt etterspørsel etter tjenestene støttekontakt og avlastning for barn og unge.

7.4.4.1 Brukerundersøkelser

Vurderes gjennomført i løpet av tredje kvartal.

7.4.4.2 Faglig	kvalitet

Opplæring i lovverk er gjennomført. 

Det er startet et arbeid for å etablere et nettverk for saksbehandlere i tjenesten for støttekontakt og

avlastning for å sikre god kvalitet på tjenestene. 31.3.14 ble det første nettverksmøte gjennomført.

7.4.5 Ansatte

Sykefravær

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

2013 10,85 % 9,64 % 12,04 % 7,84 % 9,95 %

2014 12,19 % 12,19 %

Sykefraværet er høyt i 1. kvartal 2014.

Mangel på stillingsbeskrivelser og omorganisering har vært felles problemstilling for alle enhetene i 

rammeområdet og det har derfor blitt laget felles stillingsbeskrivelse for avdelingsleder/ 

faglederstillingene. Arbeidet fortsetter i andre kvartal med de øvrige stillingsbeskrivelsene.

Medarbeiderundersøkelse planlegges gjennomført tredje kvartal

Gjennomføring av medarbeidersamtaler er startet. Frist 1.9.14.

7.5 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

7.5.1 Felles	utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Etablering av forvaltningskontor For å møte den stadig økende etterspørselen av tjenester, 
som er avgjørende for ressursbruken i pleie- og 
omsorgssektoren har det første kvartal vært arbeidet med 
planleggingen av et forvaltningskontor. 
Forvaltningskontoret skal stå for all kartlegging, tildeling av 
tjenester og saksbehandling knyttet til dette. Målet er å 
innføre en bestiller- utfører modell med tanke på tildeling 
av tjenester og gjennom dette sikre at alle brukere får tildelt 
tjenester på bakgrunn av den samme karleggingen. Det 
legges med dette en større grad av objektivitet til grunn. Det 
er også et behov for å kvalitetssikre 
saksbehandlingsrutinene. Tidlig kartlegging er også 
nødvendig for å møte samhandlingsreformens utfordringer 
for pleie- og omsorgssektoren. 
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Forvaltningskontoret vil i tillegg ivareta oppgaver som 
vederlagsberegning for Orkdal helsetun og fakturering av 
praktisk bistand og korttidsopphold. 

Forvaltningskontoret vil også være et felles kontaktpunkt 
inn mot tjenestene for brukere, pårørende og andre 
samarbeidspartnere. Dette vil bidra til å sikre god 
informasjonsflyt til aktuelle aktører.

Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring For å møte morgendagens omsorgsbehov på en bærekraftig 

måte trengs det å tenkes nytt i forhold til hvordan vi skal 

ivareta innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. 

Det bør legges opp til mer forebyggende arbeid og flere av 

dagens tjenester bør ivaretas på nye arenaer. 

Hverdagsrehabilitering gjennom tidlig og stryket innsats 

over en begrenset periode har vist god effekt på brukernes 

evne til egenomsorg og mestring. Brukerne av våre tjenester 

bør i større grad få mulighet til å bo i egen bolig så lenge 

som mulig. Hverdagsmestring som arbeidsmetode 

planlegges innført i hele pleie og omsorgssektoren. I den 

forbindelse er det opprettet en tverrfaglig prosjektgruppe, 

med ansatte fra fysio- og ergoterapitjenesten, Orkdal 

helsetun og hjemmetjenesten., som skal utarbeide en 

modell for hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i 

Orkdal kommune. Det er naturlig at planleggingen av 

forebyggende hjemmebesøk er en del av dette prosjektet.

Etablering av dagtilbud (inkl. transport) til personer 

med demenssykdom

Lokaler er pusset opp og tiltaket har fått tilskudd i form av 

penger til kjøp av møbler og kunst gjennom lokale 

organisasjoner.

Oppstart er utsatt.

Implementere og videreutvikle elektronisk 

meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten 

Gjennomført test og oppstart av nye meldingstyper mot 

sykehuset som en av fylkets første kommuner. 

Implementering av nye rutiner i enheten er gjennomført 

som følge av dette.

7.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Orkdal helsetun

Etablere vikarpool og redusere antall små 

deltidsstillinger 

Turnuskoordinator ved OH har i første kvartal skrevet 

forslag til nye turnuser med mål om å øke stillingsstørrelsen 

til 75 %. Arbeidet er ferdig for kortidsavdelingen og ny 

turnus for 2-posten igangsettes 23. juni. Det er igangsatt 

arbeid med å skrive ny turnus for de siste to gruppene som 

skal omorganiseres (3-posten). 

Videreutvikle og implementere kompetanseplan for 

helse- og omsorgstjenesten

Det jobbes med å få på plass lederutdanning i helseledelse 

for alle avdelingsledere innen pleie- og omsorg.

Øke andel helsepersonell med høyskoleutdanning Ny avdelingsleder ved 2-posten er sykepleier med 

videreutdanning innen personal og ledelse. Det er 

innarbeidet 1 ny sykepleierstilling i ny turnus for 2-posten 

og det samme gjøres for 3-posten. 
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Utredning, etablering og drift av demensteam Ses i sammenheng med etablering av dagtilbud for 

demente.

Utredning, etablering og drift av forsterket bo- og 

behandlingstilbud til personer med demenssykdom

Ikke startet. Ses i sammenheng med tjeneste- og 

organisasjonsgjennomgangen av pleie og omsorgssektoren i 

Orkdal Kommune.

Iverksette hensiktsmessige organisatoriske endringer Omorganiseringen ved tilbakeføring av sykepleierne til 

avdelingene og sammenslåing av 6 grupper til 3 avdelinger 

er satsningsområde i 2014. I tillegg vil det etableres et 

forvaltningskontor som skal ivareta all kartlegging av 

brukere, tildeling av tjenester og vedtaksskriving i løpet av 

tredje kvartal 2014. 

Sikre drift av eksisterende dagtilbud Dagsenteret er i full drift og har i overkant av 50 brukere. 

Sanitetsforeningen har også i 2014 innvilget støtte på 

250 000 kr til dekning av ½ aktivitørstilling.

Prioritere sengeplasser til observasjon før (og evt. til 

erstatning for) sykehusinnleggelse og/eller etter 

sykehusopphold 

I første kvartal har det vært fullt belegg ved helsetunet og 
plassene ved korttidsavdelingen har vært belagt med mange 
langtidspasienter. Denne utviklingen har snudd slik at vi i 
inneværende kvartal har mulighet til å avsette senger til 
dette formålet. I utgangspunktet er det avsatt 4 senger til 
denne pasientgruppen. 

Delta i videreutvikling av SiO Samhandlingsenhet Enhetsleder er kommunens representant i samarbeidsmøter 

med SIO. 

Sertifisering som livsgledesykehjem Oppstartsmøte med «Livsglede for eldre» ble gjennomført 
6. mai. 

Hjemmetjenesten

Iverksette forhandlingsturnus og redusere antall små 

deltidsstillinger 

Ny turnus som skal ligge til grunn for forhandlingsturnus er 

skrevet. Fortsetter arbeidet i andre kvartal. Oppstart ny 

turnus planlegges tredje kvartal.

Liten andel småstillinger i hjemmetjenesten. Kontinuerlig 

arbeid kreves for å opprettholde dette.

Videreutvikle kompetanseplan for helse- og 

omsorgstjenesten

Under kontinuerlig arbeid.

Øke andel helsepersonell med høyskoleutdanning I første kvartal er én fagarbeiderstilling gjort om til 

sykepleierstilling. Fortsatt kontinuerlig arbeid ved naturlig 

avgang og nye utlysninger.

Utredning, etablering og drift av demensteam Demensteam kommer inn under dagsentertilbud for 

demente. Se eget punkt over.

Etablere forebyggende hjemmebesøk Utredes og etableres sammen med forvaltningskontor og 

hverdagsrehabilitering. Se «Enhetens egne utviklingsmål»

Bo- og avlastningstjenesten

Utrede innhold og organisering og økonomiske 

konsekvenser av bofellesskap for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne

Ikke startet opp.

7.6 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

Ingen
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8 Rammeområde	5:	Helse	og	familie,	kvalifisering	og	arbeidstrening,	

NAV og	barnevern

8.1 Helse	og	familie

8.1.1 Arbeidsområder

Brukerne i enhet Helse og familie skal møte en tiltakskjede som finner individuelt tilpassede løsninger 

sammen med nødvendige samarbeidspartnere.  Enhet Helse og familie skal ivareta koordinering av 

ressurser og tjenester mot brukere som har behov for dette gjennom helhetlig tiltaksplanlegging med 

vekt på helsefremmende og forebyggende tiltak.

Allmennlegetjeneste og legevakt 
Allmennlegetjenesten i Orkdal kommune ivaretas gjennom fastlegeavtaler med til sammen ti

leger som er etablert i tre private legesenter – Fannrem, Orkanger og Orkdal legesenter.  

Beredskap/legevakt utenom ordinær arbeidstid ivaretas gjennom LiO (Legevakten i Orkdalsregionen). 

Orkdal kommune er vertskommune for LiO.  Offentlig legearbeid (tilsynslegearbeid, 

skolehelsetjeneste, miljørettet helsearbeid og samfunnsmedisin) ivaretas gjennom avtale om 

deltidsstilling med den enkelte lege.

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
Helsestasjons- og skolehelsetjenestens fremste oppgave er å fremme helse og forebygge sykdom, 

skade eller lyte.  Det er dette tjenesteområdet som primært skal ivareta kommunens ansvar for 

helsefremmende og forbyggende arbeid pålagt i den nye helse- og omsorgstjenesteloven.  De vil i 

tillegg ha en nøkkelrolle i arbeidet med implementering av den nye loven om folkehelsearbeid.

Fysio- og ergoterapitjeneste
I fysio- og ergoterapitjenesten er det tre fast ansatte fysioterapeuter og to fast ansatte 

ergoterapeuter – til sammen fem årsverk.  Årlig mottar dessuten tjenesten turnuskandidat, som på 

årsbasis beregnes å utgjøre en halv stilling.  For å ivareta deler av Orkdal kommunes ansvar for helse-

og omsorgstjenester har kommunen i tillegg inngått avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter, 

og yter driftstilskudd tilsvarende 4,5 årsverk.

Psykisk helse- og rusarbeid 
Psykisk helse- og rusarbeid tilbyr tilrettelagte og differensiert tjenester til mennesker med psykiske 

lidelser og rusavhengighet.  Tjenestetilbudet omfatter informasjon og forebyggende arbeid, 

behandling, omsorg, dagsenterdrift, mekling og familieterapi/familievern.  I psykisk helse- og 

rusarbeid er det i overkant av 14 årsverk fordelt på 17 ansatte.  

Bolig- og husbanktjenester 
Ansvar for å skaffe boliger til vanskeligstilte er hjemlet både i lov om sosialtjenesten i arbeids- og 

velferdsforvaltningen og i den nye helse- og omsorgstjenesteloven.  Orkdal kommune har vedtatt en 

boligsosial handlingsplan som gir retning om boligpolitikken i kommunen. 

PP-tjeneste 
PP-tjenesten vurderer behov og tilrår tiltak for spesialundervisning etter opplæringsloven. PP-

tjenesten skal også hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 

legge forholdene bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal være tilgjengelig 

for alle barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. 

PP-tjenesten har 5,6 årsverk fordelt på sju ansatte.
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SIO Samhandlingsenhet
Fra 1. februar 2012 tok Orkdal kommune over vertskommunefunksjonen for prosjektet SiO 

(Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen).  I løpet av året gikk prosjektet over i drift (SiO 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen) med Orkdal kommune som vertskommune. 

Samhandlingsenheten er også overført ansvaret for legevaktsamarbeidet i regionen fra 1. februar 

2013. Prosessen har krevd mye ressurser til forhandlinger for å bli enige om grunnlaget for og 

videreutvikling av helsesamarbeidet framover.  Det er ansatt daglig leder for Samhandlingsenheten.

Det er fremforhandlet vertskommuneavtaler for helsesamarbeidet, og disse ble behandlet politisk i 

alle samarbeidskommunene høsten 2012.

SiO sin første oppgave har vært å få i drift sengeposten med kommunale døgnplasser for øyeblikkelig 

hjelp.  Det er gjennomført rekrutteringsprosess, og forhandlinger med St. Olavs Hospital HF om leie 

av lokaler ved Orkdal Sykehus og andre samarbeidsavtaler knyttet til denne etableringen. 

Sengeposten ble åpnet 31.12.2012, og det er ansatt 14 sykepleiere fordelt på 8,3 årsverk og 6 leger 

fordelt på 1,2 årsverk. Det er i tillegg ansatt 6 hjelpepersonell i 2,2 årsverk på legevakta.

8.1.2 Miljø

8.1.3 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

13 531 736 13 285 551 246 185 98,2 %

Helse og familie har et regnskap etter første kvartal på 98, 20 % av budsjettet. Årsprognosen slik den 

ser ut ved rapportering er et regnskap innenfor vedtatt budsjett.

SIO er en del av dette området. I 2013 var driftsnivået langt over budsjett. Det er satt i gang tiltak for 

å komme ned på et bærekraftig nivå.

8.1.4 Brukere

8.1.4.1 Brukerundersøkelse

I Helse og familie gjennomføres brukerundersøkelsene i andre kvartal. 

8.1.4.2 Faglig	kvalitet

Alle Fagledere og enhetsleder i Helse og familie har deltatt i opplæring om personalledelse gjennom 

HIST/TØH våren 2013. Det ble gjennomført over fem dager med blant annet teamene: 

organisasjonskultur, mobbing i arbeidslivet, personvern, arbeidsrettslige hovedregler, stress, 

utbrenthet, sykefravær, varsling, etikk og så videre. Lederopplæringen videreføres i 2014 sammen 

med andre fagavdelinger i kommunen. Enheten har utarbeidet felles virksomhetsplan for Helse og 

familie som bygger på kommunens Handlingsplan for 2014-2017, og det er i tillegg laget 

virksomhetsplaner for hver fagavdeling.

8.1.5 Ansatte

Sykefravær

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

2013 5,42 % 6,11 % 3,75 % 4,36 % 4,92 %

2014 3,59 % 3,59 %

Sykefraværet i Helse og familie er på 3,59 % etter første kvartal. Ved samme periode i fjor var 

sykefraværet på 5,42 %.
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8.2 Kvalifisering	og	arbeidstrening

8.2.1 Arbeidsområder

Flyktningtjeneste
Gjeldende bosettingsplan forutsetter mottak av 20 flyktninger årlig, familiegjenforente kommer i 

tillegg. Det er ikke lagt opp til bosetting av enslige mindreårige i perioden. To årsverk i enheten har 

bosetting som hovedoppgave. I tillegg finansieres 75 % stilling i sosialtjenesten i NAV med ressurser 

fra tilskuddsmidlene til bosetting av flyktninger. Stillingen forutsettes å ivareta kontakt og 

saksbehandling knyttet til økonomisk sosialhjelp for denne gruppen. 

Voksenopplæring
Voksenopplæringa ivaretar kommunens plikt til å gi et godt og helhetlig tilbud om norskopplæring for 

flyktninger/innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning for voksne 

(opplæringsloven 4A1 og 4A2) Voksenopplæringa kan og tilby oppdragsundervisning for både privat 

og offentlig sektor. Voksenopplæringa har 8,7 årsverk, fortiden fordelt på 10 ansatte. I inneværende 

skoleår er det per september 2013 67 deltakere i opplæring. Voksenopplæringa har avtale med 

Skaun, Meldal og Agdenes om salg av voksenopplæringstjenester. 13 deltakere kommer fra Skaun, 7 

fra Meldal og 1 fra Agdenes.

Sampro
Sampro er et aktiviserings- og arbeidstreningstiltak og har 6,6 årsverk fordelt på 7 ansatte, 2 er 

tilknyttet kommunalt hjelpemiddellageret.  Første halvår 2013 deltok 26 voksne brukere i tiltaket. 

Sampro har arbeidsoppgaver fordelt på tre områder: vedavdeling, trevare/brann og ordreavdeling. 

Brukerne ved Sampro har ulik arbeidstid ut fra funksjonsnivå. Lokalt hjelpemiddellager med base i 

kjelleren på Orkdal Helsetun har vært knyttet til Sampro, men vil fra 2014 bli praktisk og 

budsjettmessig underlagt Orkdalstorgets ansvarsområder.

Orkdalstorget
Orkdalstorget er et kommunalt arbeidstreningstiltak som har 3 faste årsverk fordelt på 3 ansatte. I 

tillegg har Orkdalstorget ansvaret for ulike prosjekter som Sommerjobb for ungdom- og kvinner med 

flyktningebakgrunn, Hold Orkdal rent og ryddig og prosjekt UNG. I disse prosjektene bistår innleide 

timelønnede ekstrahjelper. Orkdalstorget gir tilbud til ca. 40 personer hvert år. Orkdalstorget er en 

aktiv bidragsyter i det praktiske arbeidet rundt bosetting av flyktninger. Etter etableringa på Follo har 

Orkdalstorget også fått et større ansvar for arbeidstrening/integrering av flyktningene i kommunen. 

Beredskapsarbeid

Beredskap er å planlegge slik at uforutsette hendelser håndteres planmessig. Orkdal kommune har et 

stort antall beredskapsplaner i tillegg til en overordnet ROS-analyse. Det har siste året vært fokus på 

oppdatering av sentrale planer og som smittevernplan og overordnet beredskapsplan med oppdatert 

varslingsliste. Den overordnede beredskapsplanen inneholder plan for kommunal kriseledelse, 

ressursoversikt og evakueringsplan.  Den sektorovergripende ROS analysen er under fullstendig 

revidering, siste revisjon var i 2010.    

8.2.2 Miljø

Fagavdelingene Voksenopplæringa og Orkdalstorget er ikke resertifisert så langt i 2014.
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8.2.3 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

3 348 215 3 151 016 197 199 94,1 %

Kvalifisering og arbeidstrening har totalt et forbruk på 94,1 %, som tilser et mindreforbruk på kr. 

197.199. Enheten er totalt innenfor budsjett.  Sampro og Orkdalstorget har et merforbruk. Mye av 

dette skyldes mindre inntekter enn budsjettert i første kvartal.

8.2.4 Brukere

Frammøte av brukerne ved Sampro er 99,2 %, målsetting 98 %. Et oppmøte som er meget bra i 

forhold til målsettinga. 

Frammøte av deltakerne ved Voksenopplæringa er 90,7 %, målsetting på 92 %. Oppmøte er noe 

under målsettinga. 

Frammøte av brukeren ved Orkdalstorget er 80,3 %, klart under målsettinga på 90 %.

Bosetting i forhold til mottaksplan:

Det er bosatt tre personer i første kvartal 2014, målsetting på 5 per kvartal. Dette er noe tilfeldig at 

antallet er under målsettinga i første kvartal. Kommunen har en klar målsetting om å oppfylle 

bosettingstallet på 20 per år. 

8.2.4.1 Brukerundersøkelse

Det er ikke foretatt brukerundersøkelser så langt i 2014.

8.2.4.2 Faglig	kvalitet

Systemet rundt norskprøver er endret fra 2014 noe som fører til at første rapportering først vil skje 

etter 2. kvartal. Hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet har plikt til å gjennomføre 

norskprøve senest 6 måneder etter avsluttet introduksjonsprogram. 

8.2.5 Ansatte

Sykefravær

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

2013 11,34 % 17,41 % 9,35 % 8,81 % 11,78 %

2014 5,98 % 5,98 %

Sykefravær i første kvartal er 5,98 % og viser en klar nedgang fra 2013 som var på 11,78 %. 
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8.3 NAV

8.3.1 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.

8.3.2 Miljø

Orkdal kommune er sertifisert som miljøfyrtårn. NAV Orkdal forplikter seg til å begrense 

miljøbelastningen gjennom å være bevisst på kildesortering og energisparing. NAV skal drive aktiv 

utadrettet virksomhet. NAV Sør-Trøndelag har gått til innkjøp av en hybridbil til Orkdalskontoret for å 

bidra til miljøvennlig transport.

8.3.3 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

4 520 167 4 556 957 -36 790 100,8 %

Enheten har et forbruk på 100, 8 % per 31.mars. Det vil si et overforbruk på 36 790 kr. Det forventes 

prosjektmidler som fortsatt ikke er kommet med i regnskapet.

Enheten har et overforbruk i forhold til drift på lønn, som skyldes at vi har opprettet en 

prosjektstilling for tettere oppfølging av flyktninger og innvandrere. Hvis det er behov, vil vi søke å 

dekke lønnsutgifter til denne stillingen gjennom overskuddsfond for å sikre balanse ved utgangen av 

året. NAV Orkdal er innvilget 200 000 kr fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennom Fylkesmannen i 

2014 til videreføring av prosjektet «Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom». 

8.3.4 Brukere

Gjennom prosjektet »Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», 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. 

Prosjektplanen for Orkdal er ferdigstilt. Spørreundersøkelse blant ungdom som kontakter NAV er

igangsatt. Gruppebaserte samlinger for ungdom starter i mai.

Gjennom prosjektet «Styrking av innsats mot barnefattigdom», skal vi sikre aktiviteter og deltakelse 

for barn og unge i familier med dårlig råd. Styrke samarbeidet med frivillig sektor og tverrfaglig 

samarbeid. Bidra til gjennomføring av Familieprosjektet.  Fem ansatte i kontoret har tatt brattkortet i 

klatrehallen, for å kunne møte ungdom på andre arenaer, og bidra til opplevelse av mestring.

Arbeidsrettet brukeroppfølging og fokus på markedsarbeid og arbeidsgiverbistand fordrer økt 

utadrettet virksomhet.

NAV deltar i Familieprosjektet, og har kartlagt antall familier og barn som mottar sosialhjelp som 

hovedinntektskilde.
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8.3.4.1 Brukerundersøkelse

NAV Orkdal har årlige brukerundersøkelser. NAV Orkdal har høy deltakelse, og gode resultat på 

service og bistand.  Brukerundersøkelsen tas i alle NAV-kontor, og gjennomføres om høsten.

NAV har etablert et brukerråd som skal bidra til at brukerne aktivt skal kunne påvirke utviklingen av 

tjenestene. 

8.3.4.2 Faglig	kvalitet

Det prioriteres å jobbe med å øke arbeidslivskunnskapen for alle ansatte i NAV. Vi samarbeider med 

privat og offentlig næringsliv, tiltaksleverandører, utdanning og helsevesen i kommunene for å øke 

overgangen til jobb for brukerne, og for å bistå arbeidsgivere med til å dekke behovet for 

arbeidskraft.

Styrking av veiledningsmetodikk og individuell tilrettelegging og oppfølging for den enkelte bruker, er 

viktige satsningsområder. Veiledning, gjeldsrådgivning og sosialt forebyggende arbeid er viktig. 

Ansatte deltar i opplæring både i regi av NAV fylke, i kommunen og opplæringsprogram gjennom 

Fylkesmannen, både med tema økonomisk rådgivning og Kvalifiseringsprogram (KVP). Fire ansatte i 

kontoret tar videreutdanning i Motiverende intervju (MI) i forbindelse med prosjektet Praksis og 

kunnskapsutvikling i NAV-kontor.

8.3.5 Ansatte

Sykefravær

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

2013 8,08 % 4,31 % 7,95 % 3,16 % 5,73 %

2014 5,61 % 5,61 %

NAV Orkdal har 8,6 kommunale årsverk, og 11, 6 statlige årsverk, samt NAV-leder med felles ledelse 

for Orkdal og Agdenes. Sykefraværet varierer noe fra måned til måned, men er lavere første kvartal i 

2014 i forhold til 2013. Det er mange hevendelser og høyt arbeidstempo i NAV.

8.4 Barnevern

8.4.1 Arbeidsområder

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at barn og unge 
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett 
tid.  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.
Barneverntjenesten i Orkdal kommune omfatter 5,8 årsverk fordelt på seks stillinger. Det er fem 
fagstillinger og én stilling for ansatt som ivaretar merkantile oppgaver.

Barnevernet for Orkdal er en del av det interkommunale samarbeidet med Agdenes, Meldal og 
Skaun. Regnskapet føres som en del av Orkdal kommunes regnskap, men adskilt for hver kommune. 
Det rapporteres her bare på Orkdal kommunes del i det interkommunale samarbeidet.

8.4.2 Miljø

Enheten er bevisst bruken av tjenestebiler men er avhengig av å kjøre på grunn av at tjenesten 

betjener et stort geografisk område.
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8.4.3 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

9 709 640 9 474 269 235 370 97,6 %

Det interkommunale barnevernet ligger 235 000 kr under budsjett etter 1. kvartal.

Orkdal ligger vel 100 000 kr under budsjett. Meldal er eneste kommune med et merforbruk, cirka 

160 000 kr.

Kostnader i barnevernet kan endre seg fort, så en vil ikke lage en årsprognose. Men resultatet etter 

1. kvartal gir en god start.

8.4.4 Brukere

8.4.4.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse skal gjennomføres siste halvår 2014.

8.4.4.2 Faglig	kvalitet

Enheten har satt spesifikke fagmål som en er godt i gang med å gjennomføre.

8.4.5 Ansatte

Sykefravær

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

2013 33,08 26,49 % 18,31 % 22,36 % 24,94 %

2014 18,96 % 18,96 %

Veiledning av personalgruppa av organisasjonspsykolog er kommet i gang og fungerer godt. Det er 

ventet at dette arbeidet vil vare hele 2014. Vi har funnet en god ledelsesprofil og struktur.

Enheten har i samarbeid med NAV satt i verk tiltak for å redusere enhetens høye sykefravær. Dette i 

form av veiledning av hele personalgruppa av organisasjonspsykolog samt ergonomiske tiltak. Videre 

er det lagt vekt på tett samarbeid i enhetens AMG vedr sykefraværet.

Enhetsleder følger opp enkeltansatte som er sykmeldt gjennom NAVs oppfølgingsstrukturer.

8.4.6 Rapportering	barnevern

Rapporteringspunkt Orkdal kommune Interkommunal barneverntjeneste

Overholdelse av frister 

 Antall meldinger)

 Antall meldinger med fristbrudd

 Antall undersøkelser

 Undersøkelser med fristbrudd

30
0
23
3

58
0
42
3

Antall hjelpetiltak og manglende tiltaksplaner

 Antall hjelpetiltak

 Derav med manglende tiltaksplaner

74
37

153
62

Antall barn under omsorg

 Antall barn

 Derav uten omsorgsplan

22
4

48
7

Antall fosterbarn 28 54

Antall barn der tjenesten har tilsynsansvar 29 57

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

6 10

Vedtak om å overta omsorgen for barn (§4-12) 0 0
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Plassering og tilbakehold i institusjon (§4-24) 0 0

Kompetanseheving 

 Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.) 3 fagdager i 
perioden

Det samme som for Orkdal

8.5 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

8.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 6: Startlån og boligtilskudd
Rådmannen bes om å foreta en beregning av behov 
for startlån og boligtilskudd for å oppnå målsettingen 
om at flest mulig skal gå fra å leie kommunal bolig til 
å eie egen bolig.
Frist: 30.08.2014.
Begrunnelse:
Det er en nasjonal målsetting at flest mulig skal eie 
egen bolig. Dette er også et satsingsområde i vedtatt 
Boligsosial handlingsplan. Det kan i mange tilfeller 
være behov for hel eller del finansiering med Startlån. 
Om nødvendig kan boligtilskudd kan være et 
virkemiddel i kombinasjon med Startlån i en 
finansieringsløsning. Beregningen må være 
gjennomført innen fristen for søknad til Husbanken 
om Startlån og boligtilskudd for tildeling i 2015.

Arbeidet har startet og avsluttes i andre kvartal.

8.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Helse og familie

Utarbeide en modell og gjennomføre et forprosjekt -
«Familieprosjekt». 

Det er utarbeidet en modell, og prosjektet er 
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.

Utvikling av Samhandlingsenheten: Kartlegge behovet 
for regionalt folkehelsesamarbeid i SiO

Arbeidet igangsettes i andre kvartal.

Utvikle Frisklivssentralen med flere grupper og 
aktiviteter og igangsette KOLS - prosjektet

Det er ansatt frisklivsveileder fra andre kvartal, som 
skal være en pådriver for utviklingsarbeidet. I tillegg 
er de søkt om midler fra Sanitetsforeningen og 
fylkesmann til drift av flere grupper.

Utrede behovet for bo veiledning (boveileder)
Utredningen har startet, og det arbeides på tvers av 
flere fagavdelinger.

Legge fram en modell for foreldreveiledning 
Arbeidet er godt i gang og avsluttes i andre kvartal 
2014.

Etablere forebyggende hjemmebesøk
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som jobber med å få 
etablert forebyggende hjemmebesøk.

Utvide tilbudet med flere grupper 65 + grupper 
(fallforebygging)

Frisklivsveilederen tar tak i dette arbeidet fra andre
kvartal.

Utrede «gjennomgående» PPT

Det er igangsatt et arbeid for å få etablert ei 
interkommunal PPT. Bestående av kommunene 
Meldal, Agdenes, Skaun Orkdal. Snillfjord kan også
være aktuell samarbeidspartner. Kommunene vil ta 
kontakt med fylkeskommunen i andre kvartal for å 
starte et utredningsarbeid som skal se på muligheten 
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til å få en «gjennomgående» PPT.

Utvide «drop in»-tilbudet på Bankstua Tilbudet er ikke utvidet i første kvartal.

Utrede «Familiens Hus» Utredningen er ikke startet.

Igangsette ny organisering og praksis på 
familiesenteret

Det er etablert ny organisering og praksis ved 
familiesentret i første kvartal. I løpet av andre kvartal 
skal det utarbeides nytt informasjonsmateriale som 
skal ut til blant annet skoler og barnehager i 
kommunen.

Implementere Ressursteam Implementeringen er ikke igangsatt.

Videreutvikle SLT-arbeidet
-etablere ungdomskafé
-ungdomspatrulje hele året 

Ungdomspatruljen er nå aktiv hele året i forbindelse 
med fester/sammenkomster for ungdom.
Arbeidet med å etablere Ungdomskafe er igangsatt.

Ansette folkehelsekoordinator
Det ble ikke avsatt midler til og ansatte en 
folkehelsekoordinator i handlingsplan 2014.

Gjennomføre forprosjekt Folkehelsesenter 
Forprosjektet følger oppsatt plan, og sluttføres før 
sommeren 2014.

Utarbeide nye leiekontrakter for boliger
Nye leiekontrakter utarbeides i andre kvartal.

Kvalifisering og arbeidstrening

Etablere nødstrøm ved hele eller vitale deler av 
rådhuset i samarbeid med tekniske tjenester

Anbudsfristen på aggregat er gått ut og to anbud 
forelå. Tekniske tjenester velger tilbyder og 
iverksetter innkjøp og montering

Kommuneledelsen/Kriseledelsen kobles opp mot nytt 
digitalt nettverk

Kommunens brannvesen tar sikte på å være 
tilknyttet og operative på nytt nødnett innen 
sommeren 2015. Det er signaler på at også 
kommunens kriseledelse kan få tilgang til 
nødnettet, dette vil i så fall bli tilgjengelig i 
etterkant av at nødetatene er oppkoblet. 

Innarbeide nye rutiner i forbindelse med etablering 
av nytt kvalifiserings- og arbeidstreningssenter

Egen prosjektleder/kvalitetssikrer er engasjert for å 
gjennomgå rutiner og arbeidsmåter i tjenesten.

Oppdatere hjelpemiddellager i tråd med de nye 
utfordringene i samhandlingsreformen

Hjelpemiddellageret blir ferdig med flytteprosessen 
til F-bygget på Follo i andre kvartal

Synliggjøre Orkdal som en flerkulturell kommune Kontinuerlig arbeid i HP perioden.

Kvalitetssikre samarbeidsforaene rundt integreringa 
av flyktninger og innvandrere i kommunen. Utrede 
behovet for et team som kan styrke enhetene nå det 
skal gjennomføres tiltak i forhold til enkeltpersoner, 
familier eller grupper.

Arbeidet er igangsatt sammen med flere 
tjenesteytere i kommunen.

Implementere tiltakene i plan for flyktningenes 
deltakelse i lag og foreninger 

Tiltakene er annonsert og lag og foreninger er gitt 
mulighet for å søke om midler til integreringsarbeid. 
Brukerutvalg for og av flyktninger er nedsatt.

Implementere strategier og tiltak for å redusere antall 
sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede som er 
utenfor aktivitet 

Tjenesten tilbyr arbeid/aktivitet til alle som har 
behov. Evalueringsmøte mellom NAV og Kvalifisering 
og arbeidstrening er avholdt

NAV

Videreføre prosjekt «UNG» i samarbeid med enhet 
Kvalifisering og arbeidstrening

Styrke muligheten for aktivitet for ungdom.

Gjennomføre LEAN-prosjekt for å samordne 
integreringsarbeidet

NAV har faste møter med Kvalifisering- og 
arbeidstrening 2. hver uke. Ikke gjennomført som 
LEAN-prosjekt.

Implementere arbeidsrettet brukeroppfølging 
Fokus på bruk av Arbeidsevnevurdering som verktøy i 
kartlegging og oppfølging av brukere.

Styrke markedskompetanse og næringslivskontakt for 
å sikre arbeidspraksis og tilgang til arbeidsplasser for 

Har gjennomført bedriftsundersøkelse 1. kvartal-
Følger opp bedrifter som ønsker mer kontakt og 



Rapport etter første kvartal 2014

36Rammeområde 6: Kultur og fritid

våre brukere bistand fra NAV.
Faste møter med NAV Arbeidslivssenter og Orkdal 
kommune.
Etablert markedsgruppe i kontoret med et særskilt 
ansvar mot bedrifter og arbeidsgivere.

Øke arbeidsdeltakelsen blant mottakere av 
økonomisk sosialhjelp

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

Fire ansatte tar utdanning i MI – Motiverende 
Intervju.

Overføre faglig kompetanse internt/internopplæring; 
øke kunnskap om økonomisk rådgiving, 
gjeldsrådgiving og bostøtteordning

Ansatte deltar i opplæring på temaene i kontoret, i 
regi av Fylkesmannen og i samarbeidsområdet 
Orkladalen og kysten.

Bidra til å gjennomføre familieprosjektet

Deltakelse i forskningsprosjektet « Praksis og 
kunnskapsutvikling i NAV-kontor»

Samarbeid mellom NAV, Fylkesmannen,  Hist og 
NTNU. Oppfølging av «utsatt ungdom».

Implementere strategier og tiltak for å redusere antall 
sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede som er 
utenfor aktivitet 

Styrke veiledningskompetansen blant ansatt, og 
knytte sterkere kontakt med bedrifter og 
arbeidsgivere for samarbeid om tiltak og mulighet for 
arbeidspraksis.

Barnevern 

Tiltaksutvikling

Bedre tjenestens omdømme

Styrke ansattes kompetanse
Enheten har satt spesifikke fagmål som vi er godt 
i gang med å gjennomføre

9 Rammeområde	6:	Kultur	og	fritid

9.1 Arbeidsområder
Kulturadministrasjon med fokus på at innbyggerne får et godt og tilpasset kulturtilbud. Enheten skal 

også være en dynamisk organisasjon, der samarbeid med interne og eksterne aktører står i fokus.

9.1.1 Enheten	består	av

 Bibliotek (hovedbibliotek på Orkanger og filial på Svorkmo)

 Kulturskole

 Kulturforvaltning

 Ungdomsarbeid

 Frivillighetssentral

 Idrett

 Kino/Kulturhus

9.2 Drift

9.2.1 Miljø

Enheten er sertifisert gjennom hovedarbeidssted
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9.2.2 Økonomi

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

4 847 029 4 682 269 164 760 96,6 %

Enheten har et mindreforbruk på 164 000 per utgangen av mars, men deler av resultatet skyldes 

tilskuddsposter som utbetales i andre kvartal. Orkdal frivilligsentral er i økonomisk ubalanse, da det 

ikke er avsatt tilstrekkelig midler til å dekke husleiekostnader. Orkdal folkebibliotek har investert i 

trådløst nettverk, og størstedelen av merforbruket skyldes IT kostnader for å gi brukere av Orkdal 

folkebibliotek nettilgang. 

Enheten forventes å drive i tråd med vedtatt budsjett innen utgangen av 2014.

9.2.3 Brukere

9.2.3.1 Brukerundersøkelse

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i første kvartal.

9.2.3.2 Faglig	kvalitet

Det er ikke gjennomført noen kartlegginger i perioden.

9.2.4 Ansatte

Sykefravær

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

2013 11,28 % 7,00 % 8,59 % 7,18 % 8,11 %

2014 1,61 % 1,61 %

Seksjonssjef Kai Roger Magnetun har pappapermisjon tre dager i uken frem til uke 26. Arne Fagerholt 

har ansvaret for enheten i seksjonssjef sin permisjon.

Sykefraværet er betydelig redusert i forhold til samme kvartal i 2013. Dette skyldes lavere 

langtidsfravær. Det er ikke registrert sykefravær relatert til arbeidsmiljø på enheten.

9.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

9.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbuidsjettmål 1: Markedsføring idrettsanlegg
Orkdal kommune er i dag vertskommune for mange og 
moderne idrettsanlegg. Dette er et aktivum for 
kommunens innbyggere og for å få folk til å bosette seg i 
kommunen. Anleggene har god kapasitet som gjør at en 
bør søke å trekke aktivitet til anleggene fra 
nabokommuner, regionen og nasjonalt. For å samordne 
markedsføring og salg av anleggene bør kommunen, 
idrettslagene og Fjellsportklubben etablere en ”ordning” 
for å øke innsatsen på dette området. Rådmannen bes 
invitere de berørte partene til et samarbeid for å utvikle en 
slik ”ordning”.
Saken med økonomiske konsekvenser legges fram for 
kommunestyret i juni 2014.

Arbeidet har startet.

Årsbudsjettmål 2: Koordinering av idrett og Arbeidet har startet opp og formannskapet har vedtatt 
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folkehelsearbeidet
I kommuneplanen er mestring og folkehelse sentrale 
stikkord. I budsjett 2014 og HP 2014-2017 er det lagt inn 
betydelige ressurser for å legge til rette for en slik satsing. I 
tillegg er det et ønske fra Kulturetaten om en 
idrettskonsulent. Kommunestyret ber Rådmannen fremme 
en sak der man ser disse ressursene i sammenheng og at de 
kan nyttiggjøres på en så effektiv måte som mulig.
Frist: Kommunestyrets juni-møte.

mandat for arbeidet Arbeidet har ikke kommet i gang i 
1. kvartal

9.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Ny plan for idrett og fysisk aktivitet Sak om mandat til formannskapet i april

Lage en strategisk kulturformidlingsplan for Orkdal 
kino og Orkdal kulturscene basert på de midlene som 
gjøres tilgjengelig for drift av disse tjenestene

Arbeidet har startet. Kulturutvalget ble orientert i 
februarmøtet.

9.4 Annet
Spillemidler

Orkdal kommune oversendte i januar spillemiddelsøknadene for 2014 til videre behandling i Sør-

Trøndelag Fylkeskommune.  Knyken K20 ble prioritert som nummer 1, da anlegget fikk innvilget 50 % 

av spillemidlene til i 2013. De 6 første på listen er; Knyken K20, Knyken K10, Knyken Idrettshus hopp, 

Knyken Skiskytteranlegg, OIF Kunstgressbane med undervarme og Knyken Redskapshus. Totalt ble 

det oversendt 20 søknader med en økonomisk ramme på nesten 135 mill. kr. Søknadene kan utløse 

drøyt 29 mill. kr i spillemidler. Det må påregnes ca. 10 års ventetid for en del av anleggene på Orkdal 

kommunes prioriteringsliste.

«I blanke messingen»

Utspæll sin oppsetning av I blanke messingen ble en stor publikumssuksess. Det ble spilt 10 

forestillinger i Orkdal kulturhus i perioden fra 15. februar til 2. mars. Forestillingen ble sett av drøyt   

2 500 publikummere. Utspæll har besluttet at de ikke setter opp en ny forestilling i 2015, men heller 

vurderer nye prosjekter frem mot 2016.

UKM

UKM ble gjennomført 19. januar i Orkdal kulturhus. Det deltok 18 sceneinnslag og 11 kunstinnslag på 

årets UKM. De som gikk videre til Fylkesmønstring i Selbu 25.-28. april er:

Sceneinnslag: Chromozone, Emilie Halstensen, Sara Olsen, Punktum, Laila Øyangen og 

Caroline Helgemo.

Kunst: Lisa Rottem Eide, De kreative jentan og Sunniva Kjelstad Flusund

Drømmestipendet

Kristian Raanes (gitar) og Lisa Rottem Eide(visuell kunst) er nominert som Orkdal kommunes 

kandidater til Drømmestipendet 2014

Reisverk Jenssenbrygga

Orkdal kommune har i flere år lagret det som er igjen av reisverket til den gamle Jenssenbrygga. 

Kulturutvalget har bestilt en sak fra rådmannen for å kunne avklare hva kommunen skal gjøre med 

det lagrede reisverket. Saken skal fremmes innen oktober 2014.
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10 Rammeområde	7	og	8:	Tekniske	tjenester

10.1 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

10.1.1 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

10.2 Drift

10.2.1 Miljø

Tekniske tjenester ble resertifisert januar 2013. Fokusområdene er energiøkonomisering, HMS-

arbeid, sikre et riktig forbruk av forbruksvarer, påvirke planleggingen av utbyggingsprosjekter slik at 

naturen blir mest mulig skånet samt oppfølging av handlingsplan for miljø for å opprettholde 

miljøsertifisering. Det arbeides kontinuerlig med fokusområdene, med rapportering ved årsslutt.

10.2.2 Økonomi

Område Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

71 Avgiftsbelagte tjenester -12 124 424 -13 656 501 1 532 077 112,6 %

81 Tekniske tjenester 16 834 806 13 740 799 3 094 007 81,6 %

Samlet tekniske tjenester 4 710 382 84 298 4 626 084 1,8 %

Forbruk av budsjett avgiftsfritt 81,6 % (Mindreforbruk)

Forbruk av budsjett avgiftsbelagt 112,6 % (Merinntekt)

En mild og nedbørsfattig vinter samt nøkternhet for øvrig, har gitt oss en god kontroll på økonomien i 

første kvartal. Dette tilsier at vi kan ha en normal og god drift fremover, i motsetning til foregående 

år samme periode hvor vi har slitt med merforbruk på grunn av flom, kulde med mer. 

Fagavdeling avløp:

Regnskap etter første kvartal viser ei merinntekt på 423 000 kr dette skyldes i hovedsak mer inntekt 

på gebyrer.

Det er ikke registrert overløp og ingen tilbakeslag i dette kvartalet, noe som er positivt.
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Fagavdeling vann:

Regnskap etter første kvartal viser ei merinntekt på 1 547 000 kr dette skyldes i hovedsak mer 

inntekt på gebyrer.

Vi har en god og stabil vannforsyning etter at Doroøya ble igangsatt. Dette gir god 

drikkevannskvalitet til våre abonnenter. Kvalitetsmålingene viser 100 % for vannkvaliteten og vi har 0 

abonnenttimer driftsstans.

Fagavdeling veg, park og gatelys:   

Regnskap etter første kvartal viser ett mindreforbruk på 985 000 kr. Dette skyldes i hovedsak en 

veldig fin etterjulsvinter, og ingen uønskede hendelser i form av blant annet flom/ras. Dette er 

positivt for avdelingen.

Det er ikke foretatt noen målinger på vintervedlikeholdet i dette kvartal. 

Konsekvensen for en snøfattig vinter er at vi har en større slitasje på våre veger med fast dekke. 

Dette er negativ i forhold til at standarden på vegnettet forringes.

Fagavdeling Brann/ Redning og Feiing:

Brann har et merforbruk på 21 000 kr, noe som egentlig er et overskudd da vi ikke har fakturert 

Snillfjord og Skaun ennå i 2014. I tillegg er andre kvartals abonnement på 110 sentralen belastet, 

dette utgjør 136 000 kr.

Feiing har et mindreforbruk på 101 000 kr, dette kan forklares med at vi feiing er en halv stilling i 

manko. Feiing har både sykemelding fra feiing og brannskoleperiode for en tilsatt som gjør at 

avdelingen kommer på etterskudd med produksjonen, dette må kompenseres senere på året. Legger 

vi til feiinga i Snillfjord blir behovet for å engasjere en ekstra mann aktuelt. Det som nå er pluss vil 

således styres mot balanse senere i året.

Fag avdeling Bygg:

Avdelingen har nytt godt av følgende forhold: Mild vinter hvor energiutgiftene er ca.200 000 kr 

lavere enn første kvartal i fjor, brøyte- og strøkostnader har vært lave, sykefraværet i enheten har 

vært lavt, samt at det ikke har vært nevneverdig ødeleggelser i utleie leilighetene. For avdeling bygg 

har første kvartal forløpt stort sett som planlagt. Tidlig vår har medført at «vårpussen» har kommet 

godt i gang. 

Svømmebassenget på Grøtte skole fikk en skade i avlastningsbassenget i slutten av desember 2013 

som førte til at bassenget ble stengt i to måneder mens omfattende reparasjoner pågikk. Skaden var 

ikke en forsikringssak og måtte dekkes på ordinært driftsbudsjett ca. 100 000 kr. Noe av grunnen til 

de omfattende reparasjonene var ivaretakelse av hygieniske krav slik at god vannkvalitet i bassenget 

oppnås. 

Maling og vedlikehold av Orkanger barneskole har vært prioritert første kvartal ved at trapperom og 

utvendig fasade har blitt malt. Brannsikkerheten i bygget oppgraderes kontinuerlig ved at alle 

branncelleskiller blir forskriftsmessig branntettet. Disse arbeidene kommer til å fortsette ut i andre 

kvartal. 
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Ansvar for drift og vedlikehold av Orklahallen ble overtatt av tekniske tjenester 1.1.2014. 

Overtakelsen medførte store utfordringer for teknisk drift da hallen fremstod i dårlig teknisk stand og 

meget dårlig vedlikeholdt. For å bringe hallen opp på et akseptabelt nivå slik som brukerne av hallen 

forventer, er det forbrukt 450 timer til renhold og rundvask av hallen. Alle dusjanlegg og garderober 

er satt i stand og det er etablert arbeidstidsordninger for de ansatte i hallen som er i tråd med 

regelverket. Det arbeides nå med å få til en samarbeidsavtale med Klatrehallen slik at 

tilsynsordningen på kveldstid og i helger ikke skal medføre utstrakt bruk av overtid. 

Oppgradering til windows 8 (pc/data) medfører dessverre driftsproblemer for drift av tekniske anlegg 

på flere plasser. Her kan nevnes at låssystem på Orkanger u-skole og Grøtte skole ikke er kompatibelt 

med windows 8, det vil si at låssystemet ikke kan justeres eller endres i forhold til siste innstilling for 

oppgradering av pc´er. Forholdet medfører store praktiske utfordringer for driftspersonellet som i 

verste fall må være tilstede og låse inn brukere på kveldstid og i helger. IT-avdelinga jobber for å få 

løst problemet.

10.2.3 Brukere

10.2.3.1 Brukerundersøkelse

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i første kvartal.

10.2.3.2 Faglig	kvalitet

2013 2014 Mål 2014

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

2090 23,5 0 abt

Vannkvalitet i drikkevann Kvalitetsmåling 100,0 % 100 % 100 %

Tilbakeslag kloakk i kjeller Antall per år 5 0 < 8

Kloakk på overløp Gammelosen Antall per år 11 0 < 5

Standard på vinterveiene Egenvurdering, stikkprøver 70 % Ingen 
måling 

85 %

Standard på sommerveiene Egenvurdering, stikkprøver 59 % Ingen
måling

70 %

Tilsyn særskilte brannobjekter Andel gjennomførte tilsyn 90 % 15 % 100 %

Tilsyn fyringsanlegg Andel gjennomførte tilsyn 4 % 6 % 100 %

Antall avvik ved brann og el-tilsyn Registrerte avvik 38 0 < 15

Renhold ihht standard NS INSTA 800 Oppnådd kvalitet i forhold til 
standard

100 % Ingen 
måling

100 %

Vannkvalitet i svømmebasseng Oppnådd kvalitet i forhold til 
forskrift

100 % 100 % 90 %

Redusert energiforbruk * Redusert forbruk i % av nivå på 
lavenergihus

5,5 % 56,2 % > 5 %

*Gjelder Grøtte skole, stor besparing på grunn av at bassenget har vært ute av drift hele perioden.

10.2.4 Ansatte

Sykefravær

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

2013 13,03 % 13,54 % 11,18 % 8,32 % 11,59 %

2014 6,39 % 6,39 %
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Sykefraværet i 2014 har en positiv trend. Vi hadde i 2013 et snitt på 11,59, men vi registrerte en 

positiv utvikling de siste par måneder på fjoråret. Dette viser seg å fortsette inn i det første kvartalet i 

2014. Vi registrerer nå et fravær for Tekniske tjenester på 6,39 for første kvartal, noe som er godt 

under vår målsetting på 8 %.

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

fortsette ufortrødent videre. 

10.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

10.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 7: Kartlegging av snarveger 
Rådmannen bes foreta en kartlegging av snarveger i 
kommunen, 
i samarbeid med lokale vel-foreninger. 
Målet er å skape trygge snarveger som med rimelige 
tiltak vil gi stor effekt på både miljø og folkehelse. 
På bakgrunn av kartlegginga legger rådmannen fram en 
plan for markedsføring, oppgradering og finansiering for
hovedutvalg teknikk.
Frist: 1.3.14

Under arbeid.

Årsbudsjettmål 9: Fortsatt energieffektivisering
Gjennom nybygging, nyinvesteringer og opplæring av 
brukere er det oppnådd en betydelig effektivisering i 
energibruken i kommunale bygg, men fortsatt er det rom 
for nye tiltak. I tillegg til investeringer i ENØK, er det 
behov for god kommunikasjon mellom brukere og 
operatører av de ulike byggene. Kommunestyret ber 
rådmannen innføre et målrettet opplærings- og 
veiledningstilbud, for å utnytte potensialet som ligger i 
godt samspill mellom brukere, operatører og vaktmestere 
for alle typer bygg. Orientering gis til Hovedutvalg for 
Teknikk innen 1.3.14

Under arbeid, ses i sammenheng med EPC 
prosjektet i de kommunale bygg.

Årsbudsjettmål 12: Gjengroing:
Gjengroing er en nasjonal utfordring.
I Orkdal ser vi at dette begynner å bli et problem.
Boligområder rundt omkring i Orkdal gror igjen. 
Gjengroinga endrer det visuelle inntrykket, og mange 
beboere mister utsikten over dalen og ut over fjorden. På 
samme måte som gjennomreisende snart bare ser trær. 
Det er derfor viktig at vi i Orkdalen arbeider for å hindre 
gjengroing. Mange innbyggere kan være villige til å hjelpe 
til med å rydde skog. Det må avklares hvor dette kan 
gjøres. Kanskje vi kan få til et felles løft. På denne måten 
trenger det ikke bli kostbart for kommunen. Kanskje kan 
det sendes ut oppfordringer om dugnad til velforeninger 
og lag, mot at de får beholde veden? Dette må eventuelt 
gjøres i samarbeid med grunneiere og kommunen. En del 
av dette arbeidet bør kanskje gjøres i kommunal regi. 
På vegne av fellesgruppen ber vi rådmannen vurdere 
dette, og komme med et forslag på hvordan det 
eventuelt kan gjennomføres.
Frist 1.4.2014.

Frist er bedt endret til 1.7.2014.
Under arbeid sammen med Plan og Forvaltning.
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10.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Utrede muligheter for utvikling av eiendomsmassen 
ved Rosenvik Hybelbygg

Under arbeid. Arkitekt engasjert. Målet er å få i gang 
det første massivtre prosjektet i Orkdal. 

Utrede muligheter for utvikling av sti / gangvei, 
sammen med frivillige 

Under arbeid sammen med Plan og Forvaltning

10.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

Ingen

11 Rammeområde	9:	Fellesinntekter

11.1 Området	omfatter
 Kommunens hovedinntektskilde: Skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning

 Diverse generelle statstilskudd

 Finansinntekter og – utgifter

 Avsetninger

11.2 Økonomi
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

-147 549 958 -158 133 504 10 583 546 107,2 %

Det er ei merinntekt på 10,5 mill. kr etter første kvartal. Avvik på integreringstilskudd (4 mill. kr) og 

avdrag (1,4 mill. kr) er periodisering, og ikke reelle avvik.

De store reelle avvikene er skatt med ei merinntekt på 3,3 mill. kr, og inntektsutjevning på 0,5 mill. 

kr. I forhold til 2013 har Orkdal hatt en skattevekst på 4,9 %, mens landsgjennomsnittet er på 1,7 %.

Når kvartalsrapporten blir produsert er en i tillegg klar over at utbytte fra Trønderenergi vil bli ca. 12 

mill. kr, som er 3 mill. kr over budsjett.
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12 Rapport	finansforvaltning

12.1 Forvaltning	av	ledig	likviditet

12.1.1 Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd 01.01.2014 151.869.348

Bankinnskudd 31.03.2014 138.084.878

Kommunens bankinnskudd er redusert med kr. 13.784.470,-. 

Kommunens bankinnskudd er plassert iht. vilkår i bankavtalen med unntak av følgende 
innskudd som er plassert utenfor bankavtalen:

Orkdal Sparebank - 40,9 mill. kr. på særvilkår – 3 mnd Nibor + 0,9 %

Gjennomsnittlige renter på bankinnskudd:

Mnd. Rente 
bankavtale

Rente 3 mnd. 
Nibor (nom.)

Januar 2,33 % 1,65 %

Februar 2,39 % 1,70 %

Mars 2,39 % 1,71 %

12.1.2 Obligasjoner

Beholdningsoversikt:

Produkt Markedsverdi

01.01.14

Markedsverdi

31.03.14

Endring

1. kvartal

Endring

2014

OF – Norge V 1.940.000 Mangler tall

OF Eurostoxx 50 3.709.500 Innløst 09.01.14 - -

Totalt 5.649.500

Iht. finansreglementet skal dagens obligasjoner i Pareto innløses etter hvert som de forfaller. 
Forfallsår for de to produktene er 2014 og 2015.  OF Eurostoxx 50 ble innløst ved forfall 
09.01.2014 til kurs 123,65 %.

I første kvartal mangler vi verdi for OF-Norge V.
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12.1.3 Fordeling	av	aktiva

01.01.2014 31.03.2014

Kroner % Kroner %

Bankinnskudd 151.869.349 96,4 % 138.084.878 98,6 %

Obligasjoner 5.649.500 3,6 % 1.940.000 1,4 %

Totalt 157.518.849 100 % 140.024.879 100 %

For obligasjoner er verdien pr. 01.01.2014 brukt også pr. 31.03.2014 pga. manglende verdi.

12.2 Forvaltning	av	gjeld

12.2.1 Låneoversikt	Orkdal	kommune

Orkdal kommune hadde pr. 31.03.2014 kr. 618.161.315,- i samlet lån.

Utvikling av lånegjelden i14 kvartal 2014:

Lån pr. 01.01.2014 kr. 623.220.392

Nye lån kr. 0

Avdrag lån kr. - 5.059.077   

Lån pr. 31.03.2014 kr. 618.161.315

Sammensetning av lånegjelden pr. 31.03.2014 inkl. rentebytteavtaler:

Lån med rentebinding 385.719.115 62,4 %

Lån med flytende rente 232.442.200 37,6 %

Totalt 618.161.315 100,0 %

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. 31.03.2014:

Motpart Beløp Rente 
betalt

Rente 
mottatt

Utløp

Nordea 66.164.574 3,10 % 1,70 % 26.08.2015

Danske Bank 50.000.000 3,83 % 1,71 % 28.12.2016
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Danske Bank 24.218.750 2,09 % 1,68 % 02.10.2015

Danske Bank 24.218.750 2,70 % 1,68 % 02.10.2019

Nordea 50 000 000 2,53 % 1,66 % 04.05.2020

Nordea 50 000 000 1,90 % 1,66 % 02.05.2016

Kommunens rentesikrede lån inkl. rentebytteavtaler har en binding som utløper i perioden 
01.05.2014 til 01.09.2022 og renten på disse lånene varierer fra 1,90 % og opp til 5,23 % 

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 2,81 %. Denne 
er fordelt med hhv. 3,20 % for fastrentelån inkl. nettokostnad med rentesikringer og 2,01 % 
for lån med flytende rente pr. 31.03.2014. 

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 1,99 år. Iht. 
finansreglementet skal dette være mellom 1 – 5 år.

Kommunen har pr. 31.03.2014  lån med flytende rente i følgende banker:

Lånegiver Rente 31.03.14 Endring fra 31.12.13

Kommunalbanken 2,25 % -

Husbanken 2,089 % + 0,396

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

Lån Tilrettelegger Rente 31.03 Endring fra 31.12.13

Sertifikat Nordea 1,72 % -0,094

Sertifikat Danske bank 1,82 % + 0,05

Obligasjon Nordea 2.00 % - 0,13

12.2.2 Markedsrenter

Norges bank’s styringsrente er på 1,50 % fra 15.03.2012.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente pr. 31.03.2014 var på 1,73 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

3 mnd. Nibor

Januar 1,65 %

Februar 1,70 %

Mars 1,71 %


