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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

 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 2013 – 2016
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 innleien 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 

langtidssykmeldte, 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 Hittil i år

11,2 % 11,2 %

Orkdal kommune har etter første kvartal et sykefravær på 11,2 %. Dette er en økning fra årsslutt hvor 

fraværet for kommunen samlet endte på 8,4 %. For samme periode i fjor var fraværet 9,3 %.

Sykefraværet i barnevernet er helt spesielt i første kvartal 2013. Både i 4. kvartal 2012 og 2012 

samlet var fraværet ca. 13 %. I januar økte det til 19,5 %, i februar til 29,1 % og i mars til 39,0 %. Mye 

av økningen må en knytte til den spesielle situasjonen rundt barnevernet i denne perioden.

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 ei merinntekt på 6,3 mill. kr. Mye av dette er 

periodiseringsavvik.

Det er en merinntekt på skatt og inntektsutjevning etter første kvartal på 2,6 mill. kr. Om dette er en 

varig inntektsvekst får en svar på i revidert nasjonalbudsjett som kommer i mai.

To områder har relativt store reelle merforbruk etter første kvartal, barnevern og hjemmetjenesten. 

En årsprognose for barnevern gir et merforbruk på 1,5 mill. kr (inklusive ubudsjettert 

enhetslederstilling), og for hjemmetjenesten 3,5 mill. kr. Det er satt av 1,5 mill. kr i budsjettet til 

småstillingsprosjektet som ikke inngår i prognosen, og det kan vurderes å bruke dette til saldering 

dersom kostnadene holder seg på samme nivå. Andre områder med merforbruk regner en med

holder seg innenfor tildelt budsjettramme.

De langsiktige pensjonskostnadene er stigende, slik det ble beskrevet i handlingsplanen. En ny 

gjennomgang viser at kostnadene vil bli mindre enn forutsatt i 2013. Dette vil en komme tilbake til 

ved budsjettrevisjonen i juni, da også lønnsoppgjøret forhåpentligvis er kjent og revidert 

nasjonalbudsjett er lagt fram.

Investeringsbudsjettet for 2013 er høyt, ca. 220 mill. kr når en tar med 15 mill. kr til formidlingslån. 

Parallelt med denne saken følger en gjennomgang av prosjekt som er aktive både i 2012 og 2013, 

med en avstemming av årsforbruket i 2012 mot prosjektbudsjett 2013. Det er ikke avdekt 

overskridelser på prosjektene, men lånebehovet er 10,6 mill. kr høyere enn forutsatt i budsjettet. 

Dette kommer av at ubrukte lånemidler er mindre enn forutsatt, fondsreservene er små, og at noe 

momskompensasjon fra investeringer inngår i driftsresultatet for 2012.

En er kjent med at anbud på ledningsanlegget Eksievegen/Dikesvegen ligger langt over budsjett. 

Dette vil det komme en egen sak på, der en blant annet vil se på muligheter for å ta prosjektet over 

flere etapper over lengre tid. Ellers er en ikke kjent med overskridelser på investeringsprosjektene.
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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:

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.

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.
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 Forsvarlig utredning av saker til både administrativ og politisk behandling

 Overordnet ansvar for planprosesser

 Næringsutvikling

 Beredskap

4.2 Drift
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

19 846 224 22 400 836 -2 554 603 112,8 %

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

5,4 % 5,4 %

4.2.1 Miljø

Rådhuset er miljøsertifisert.

4.2.2 Økonomi

Under rådmannen er det et merforbruk på 2,5 mill. kr etter første kvartal. 

Gebyrinntektene på plan-, oppmåling og byggesak varierer over året, mens det i budsjettet er fordelt 

jevnt. Etter første kvartal er det en mindreinntekt på knapt 800 000 kr, men dette kan ordne seg i 

løpet av året. Det er imidlertid vanskelig å lage en årsprognose så tidlig på året.

De andre store avvikene er periodiseringsavvik.

4.2.3 Brukere

4.2.3.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse for byggesaker er gjennomført i første kvartal. Alle som har hatt byggesaker til 

behandling i 2012 har fått tilsendt skjema for brukerundersøkelse.  Svarprosenten er på 34 %.

Brukertilfredshet i snitt er 4,9. 

4.2.3.2 Faglig	kvalitet

Nytt lønns- og personalsystem ble tatt i bruk fra januar. Dette har medført en del utfordringer med 

hensyn til lønnsutbetalinger i årets første måneder. Det jobbes kontinuerlig med kvalitetsforbedring.

Andelen regninger som er betalt rettidig ligger på 82,7 %. Dette er en fremgang i forhold til årets slutt 

i fjor da det lå på 79,7 %.

4.2.4 Ansatte

Sykefraværet etter første kvartal er på 5,4 %. Dette er noe høyere enn tidligere. Fraværet er ikke 

arbeidsmiljørelatert.

4.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

4.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 6 – Kommunens lakserettigheter Møte med OJFF er avtalt 7. mai og innholdet i 
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Kommunestyret ber rådmannen vurdere om 
kommunens lakserettigheter blir forvaltet på en faglig 
god måte og at kommunens inntekter fra disse er på 
riktig nivå. Tilbakemelding fra rådmannen innen 1. 
mai 2013

gjeldende avtale vil bli drøftet. Det vil deretter bli gitt 
en tilbakemelding til formannskapet.
Kommunens lakserettigheter knyttet til Rømme Felles 
kan bli vurdert i forbindelse med jordskiftesak hvor 
eierforholdene til Rømme Felles skal avklares.

Årsbudsjetmål 18 – Tekst ved utlysning av ledige 
stillinger
Kommunestyret ber rådmann om at det ved utlysning 
av ledige stillinger benytter tekst som dekker 
følgende: «Orkdal kommune er en inkluderende 
arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og 
oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett 
alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser».

Dette er ivaretatt.

Årsbudsjettmål 20 – Strategiske oppkjøp/salg
Rådmannen bes kartlegge eiendommer for strategisk 
oppkjøp som fremmer god arealutnyttelse i 
sentrumsområdene, både til fortetting ved 
boligbygging og næringsetablering.

Ingen erverv er gjennomført så langt.

4.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Organisasjonsutvikling

Introduksjon av Lean-metodikk i alle enhetene Lean-metodikken er introdusert til alle ledere i Orkdal 
kommune.

Implementere LEAN som fast arbeidsmetodikk Implementeringen er en del av Orkdal kommunes 
Utviklingsstrategi der bruk av Lean-metodikk er 
beskrevet. Bruk av Lean-metodikk er også tatt inn i 
lederavtalene mellom leder og rådmann. Ellers vil 
implementeringen foregå kontinuerlig og Lean som 
arbeidsmetodikk er en del av grunnopplæringen til 
Lean-veilederne.

Utdanning av min. en Lean-veileder ved alle enheter Godt i gang med opplæring i Lean for «kull 2».
Opplæringa forventes ferdig til sommerferien, da vil 
også de prosjektene som gjennomføres som en del av 
opplæringen være ferdigstilt med sluttrapport. Når 
denne opplæringen er ferdig har alle enheter fått sine 
Lean-veiledere.

Gevinstrealisering dokumenteres ved nye IKT –
system 

Rapporteres ved årets slutt.

Implementering av kvalitetssystem Kvalitetssystemet er implementert med kommunens 
intranett og tatt i bruk. Det vil være kontinuerlig 
forbedringsarbeid med intern kvalitetssikring.

Utvikling og oppdatering av service-erklæringer Ikke kommet i gang med serviceerklæringene i første 
kvartal. Dette må sees i sammenheng med de nye 
tjenestebeskrivelsene. Ferdigstillelse av 
tjenestebeskrivelsene er dessverre forsinket, men vil 
bli ferdigstilt i andre kvartal.

Personal

Videreutvikle lærlingeordningen Det vil bli jobbet med dette i tredje kvartal.

Utvikle arbeidsprosedyrer for nytt lønns- og 
personalsystem

Arbeidet vil startes opp i andre kvartal.

Videreføre lederutvikling og inkludere 
mellomledernivået

Første ledersamling som inkluderer mellomledernivå 
vil finne sted 29. august.

Informasjon og kommunikasjon

Avlevering til arkivdepot Neste avlevering vil tidligst skje om 4 år.

Utvikle SMS-varsling til brukere integrert med Noen fagsystemer har det allerede, deriblant 
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fagsystem kartsystemet som har mulighet for områdevarsling på 
sms og talemelding over telefon.

Videreføre Mitt Orkdal som verktøy for 
innbyggerdialog

Vil bli videreført i forbindelse med det videre arbeidet 
med kommuneplanen. Må sees i sammenheng med 
videreutvikling av kommunens hjemmeside og 
innbyggerdialog generelt.

IKT

Utvikle hjemmesida/ekstranett med 
personidentifisering

Planlegging er startet, det er innhentet tilbud på 
ekstranett. Hjemmesiden er daglig i bruk og må 
flyttes over til slutt, helst uten brudd på 
tilgjengeligheten.

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

Det er trukket fibersamband til SiO og arbeidet er i 
gang for trekking av fiber til Follo. Utplassering av 
trådløspunkter er nesten ferdig. Oppretting av nytt 
gjestenett og politikernett er planlagt til høsten. 

Utvikle intranettet for bedre informasjonsflyt mellom 
systemene

Det jobbes med integrasjoner, spesielt mellom 
systemene i Rådmannens stab.

Etablering av datarom2 for sikring og beredskap Starter ikke før i 2014.

Økonomi

Ny versjon økonomisystem Under planlegging.

eHandel Ikke påbegynt.

Næring og samfunn

Regional næringsplan i Orkdalsregionen Gjennomføres i regi av Orkdalsregionen.

Forsterke og integrere samarbeidet med FoU 
miljøene

Kontinuerlig arbeid gjennom Trondheimsregionen og 
egne møter med FoU og studentmiljøene.

Rullering av eierskapsstrategiene Ikke påbegynt.

Utvikle næringsareal Arbeides med saken i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen.

Ungt Entreprenørskap i Orkdal Må samarbeide videre med prosjektleder for UE i 
Trondheimsregionen. Internt ansvar under avklaring.

Videreutvikling fjernvarme Vurderes kontinuerlig i forbindelse utvikling av 
utbyggingsprosjekt.

Utbygging av Rømme Reguleringsarbeid pågår. Forhandlinger med 
grunneier og mulige samarbeidspartnere.

Utvikling grøntstruktur Ivaretas i arealplanen.

Økt bruk av velferdsteknologi Er med i planleggingen i de aktuelle prosjekter.

Internbusstilbud Informasjonsmøte med AtB i mai.

Kultur og naturbasert næringsutvikling Samarbeid med Orkla Landbruk.

Plan og forvaltning

Døgnåpen forvaltning Vi besvarer henvendelser som kommer via Facebook

Effektivisere arbeidet med å gjøre planinformasjonen 
tilgjengelig for private og andre offentlige etater

Planinformasjon/dialog på internett betinger innkjøp 
av programvare. Dette er ikke prioritert i årets 
budsjett.

Ajourføring av kart Ajourføring pågår kontinuerlig. Nykartlegging 
(flyfotografering) skal gjennomføres i 2013.

Skanning av tidligere arkiv Det er ikke bevilget midler. 

Oppmalingsforretning Ny programvare er innkjøpt. Dette vil bidra til at 
påpekte avvik ved matrikkeltilsyn blir lukket.

Miljø og friluftsliv Arbeid med registrering av viktige friluftsområder er 
igangsatt.
Vannområde Orkla – arbeidet videreføres.

4.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik
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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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5.1.1.2 Lokale	mål	

Orkdal kommune skal bli blant de ti beste skolekommuner i landet.

5.2 Drift
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

29 205 424 28 343 242 862 182 97,1 %

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

10,7 % 10,7 %

5.2.1 Miljø

Alle grunnskoler ble miljøsertifisert som Miljøfyrtårn for tre år i 2012.

5.2.2 Økonomi

Grunnskolene og SFO har etter første kvartal et overskudd på ca. 862 000 kr. Evjen skole og SFO samt 

Orkanger Ungdomsskole har etter første kvartal et merforbruk. Det vil iverksettes tiltak ved skolene 

som forventes å bringe de i balanse ved årets slutt. Ved skoler som tar i mot fosterhjemsplasserte 

barn kan det være usikkerhet knyttet til inntektssiden. Det er også periodiseringsavvik knyttet til 

dette i første kvartal.

Grunnskole felles har også etter første kvartal et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak merkostnad 

knyttet til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner.

Det er vanskelig å lage en god årsprognose så tidlig på året, men med dagens kunnskap forventes 

rammeområdet å balansere ved årets slutt.

5.2.3 Brukere

5.2.3.1 Brukerundersøkelse

Det er i første kvartal ikke blitt gjennomført noen brukerundersøkelser i grunnskolen.

Foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i andre kvartal. Elevundersøkelsen vil gjennomføres i 

fjerde kvartal i tråd med nasjonale bestemmelser.

5.2.3.2 Faglig	kvalitet

Kartleggingsprøver gjennomføres i andre kvartal, og rapporteres etter tredje kvartal. 

Eksamensresultater rapporteres etter tredje kvartal. Nasjonale prøver gjennomføres i tredje/fjerde 

kvartal.

5.2.4 Ansatte

Sykefraværet varierer fra skole til skole, og endte etter første kvartal på 10,7 %. Det meste av 

sykefraværet i Orkdalsskoler er knyttet til svangerskap, operasjoner, kroniske sykdommer, etc. Det 

meldes om noe sykefravær knyttet til store psykiske arbeidsbelastninger på grunn av krevende 

elever. 

Alle skolene følger de kommunale retningslinjene for oppfølging av sykemeldte. Det er satt i verk 

tiltak som går på ergonomi, for eksempel heve-senkepulter, stoler, taleforsterker. 

Arbeidstakere får arbeidsoppgaver som de mestrer. 
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5.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

5.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 5 – Ungt entreprenørskap
Trondheimregionen har gjennom sin strategiske 
næringsplan vedtatt at skoler skal ha «Ungt 
Entreprenørskap» som et av sine satsningsområder. 
Kommunestyret ber rådmannen starte opp med 
arbeidet fra høsten 2013.

Det er planlagt orienteringsmøte med Meldal 
kommune for å høre om de erfaringene de har gjort. 

5.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Det innføres en modell for helhetlig kvalitetsutvikling 
i Orkdalskolen 

Det jobbes med dette kontinuerlig 

Anskaffe IKT-verktøy for å sikre at resultater fra 
kartleggingsprøver, nasjonale prøver etc. blir tatt vare 
på og fulgt opp  

VOKAL er blitt kjøpt inn. 

Gjennomføre et prosjekt for barnehage, grunnskole 
og PPT - Fra spesialundervisning til tilpasset 
opplæring 

Prosjektet er igangsatt. Det er mottatt skjønnsmidler 
til prosjektet. 

Gjennomføre ekstern vurdering tilpasset opplæring, 
spesialundervisning

Det er gjort avtale med ekstern vurderer. Ekstern 
vurdering vil bli gjennomført i tredje kvartal. 

Spes.ped.kafe opprettes. Kompetansetiltak 
barnehage, skole og PPT. 

Det er gjennomført noen spes.ped.kafeer med blant 
annet fokus på matematikkvansker. 

NY GIV igangsettes Ny Giv-undervisninga er i gang på alle 
ungdomsskoler. Det har vært møter i 
spredningsnettverk for lærere og ledere. Opplæring 
av lærere er gjennomført. 

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

Arbeidet settes i gang i tredje kvartal.

Alle skoler skal ha minst 2 lærere som er sertifisert til 
å kartlegge elever ved hjelp av LOGOS

Kurs er gjennomført. Sertifisering er i gang.

Det gjennomføres kompetansetiltak om leseutvikling  Skal gjennomføres neste skoleår. 

Utarbeide/revidere overgangsplaner –
barnehage/skole, barnetrinn/ungdomstrinn, 
ungdomstrinn/videregående skole

Arbeidet er i gang og skal gjennomføres i løpet av 
2013. 

Revidere handlingsplan mot mobbing som inneholder 
plan for forebygging, avdekking og håndtering av 
mobbing

Revisjon av planer foretas i tredje kvartal. 

Utarbeide felles prosedyre for behandling av 
skolemiljøsaker 

Gjennomføres i andre kvartal.

Alle skoler skal ha en plan for fysisk aktivitet Alle skoler har slik plan. 
Noen skoler har et tett samarbeid med Orkdal 
vidaregåande skole, idrettslinja. 

LP – modellen skal være innført i alle skoler Er innført i alle skolene.

Utrede muligheter for skolemåltider Utredning skjer ved begynnelsen av neste skoleår. 

Utrede innføring av elektronisk innskriving og søknad 
SFO-plass

Er under utredning. 

Lokale mål og lokalt stoff inn i skolenes lokale 
læreplaner

Dette skjer kontinuerlig og er en del av generelle 
føringer i læreplanverket for Kunnskapsløftet. 

Vurdere dagens praksis særskilt språkopplæring og Arbeidet er i gang. Prosedyre og retningslinjer legges 
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lage retningslinjer fra i rektornettverket i andre kvartal.

Utrede modell for ekstern vurdering Sak om ekstern skolevurdering behandles i HOO i 
andre kvartal. Søknad om statlige tilskuddsmidler 
sendes inn innen frist 1. mai. 
Søknad skjer sammen med Skaun kommune. 

Delta i markering av 50-årsjubileum og 
grunnlovsjubileum

Rektornettverket har oppnevnt kontaktperson til 
prosjektgruppa. Planlegging er startet. 

Lage en kommunal læreplan for digitale ferdigheter i 
grunnskolen 

Den kommunale IKT – gruppa har lagt frem forslag til 
kommunal læreplan for digitale læreplan fra 1. – 10. 
trinn. 

I samarbeid med kulturskole å lage modell for 
kulturskoletilbud i skole/sfo 

Planlegging startes i andre kvartal. Foreløpig er det 
uklart hvordan retningslinjer vil bli lagt opp fra staten 
sin side.  

5.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

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
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

18 889 871 17 944 811 945 060 95,0 %

Sykefravær
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1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

11,5 % 11,5 %

6.2.1 Miljø

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

6.2.2 Økonomi

Orkdalsbarnehagene har etter første kvartal et overskudd på ca. 945 000 kr. Alle barnehagene så nær 

som Årlivoll barnehage har overskudd. Årsak til det gode resultatet kan i hovedsak tilskrives 

mindreforbruk på lønn og høyrere utbetalte refusjon sykepenger/foreldrepenger enn budsjettert. 

Årlivoll barnehage vil fra høsten gjøre tilpasninger i driften, og det forventes dermed at de vil være i 

balanse ved årets slutt.

6.2.3 Brukere

6.2.3.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse vil blir gjennomført i november 2013.

6.2.3.2 Faglig	kvalitet

Alle barnehager foretar målinger av faglig kvalitet i neste kvartalsperiode.

6.2.4 Ansatte

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

11,5 %. Dette er en økning sammenlignet med samme periode i fjor hvor sykefraværet var på 8,6 %. 

Det jobbes aktivt med oppfølging av sykmeldte. 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 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

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

Dette er gjennomført første kvartal 2013.

Alle barnehager skal ha minst 4 utdannede 
foreldreveiledere 

Dette målet er nådd.

Delta i KS-prosjektet: Samhandling for utsatte barn og 
unge

Prosjektet avsluttes i mai 2013. Nettverksleder 
barnehage deltar her.

Lage måleindikatorer på motoriske ferdigheter hos 6-
åringen 

Dette går inn i Folkehelseprosjektet som Orkdal 
kommune skal gjennomføre

Lage kriterier på hva som kan være starten på 
mobbing

Oppstart høsten 2013. 

Alle barnehager skal ha utarbeidet en mobbeplan Oppstart høsten 2013. 

Lage en intervju-mal for barns trivsel og medvirkning Oppstart høsten 2013

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

Det er gjennomført ulike kurs.
Målet er at dette blir en del av Orkdalsbarnehagens 
kompetanseplan.
Et eget kompetansenettverk er i gang (skole, 
barnehage og voksenopplæringen).

Utdanne foreldreveiledere - veilederopplæring ICDP-
program for flyktninger.

Forutsetningene for at dette skal kunne 
gjennomføres er endret. Kan få tilbud om ordinære 
ICDP-grupper sammen med alle andre foresatte.
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Muligheten om en moderasjonsordning for barn med 
flyktningstatus utredes

Saken vil bli utredet i løpet av høsten.

Gjennomføre kompetansetiltak for ansatte på 
småbarnsavdelinger

En kompetanseplan er laget og godkjent av 
nettverket.

Starte opp et tverrfaglig samarbeid mellom 
barnehage, renhold og helsesøster når det gjelder 
fysisk miljø, renhold, kosthold og helse.

Dette arbeidet startes opp i 2014.

6.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

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.

7.1.2 Drift

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

16 179 424 16 689 335 - 509 911 103,2 %

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

15,9 % 15,9 %

7.1.3 Miljø

Orkdal Helsetun ble resertifisert som miljøfyrtårnbedrift i andre kvartal 2012. Fått utsettelse til 1. mai 

2013 med ferdigstillelse av miljørapport.

7.1.4 Økonomi

Regnskapet for Orkdal Helsetun etter første kvartal 2013 viser et overforbruk i forhold til budsjett på 
510 000 kr. 
Ser en forbruket av lønn i forhold til refusjon sykepenger, viser lønnspostene et overforbruk på 
983 356 kr. Dette tilsvarer samme utvikling som i 2012, da overforbruket på lønn var 1 000 718 kr. 
Helsetunet har reserverte budsjettmidler på 575 000 kr i første kvartal som skal budsjettjusteres. 

Dette vil føre til at det totale overforbruket på lønn blir tilsvarende redusert til 407 606 kr.
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Flere arbeidstakere ved helsetunet har i løpet av det siste året meldt inn krav om økt stillingsstørrelse 
med hjemmel AML § 14 – 9. Bestemmelsen innebærer gjennomsnittsberegning av stillingsstørrelse 
gjennom de siste 4 årene. Dette omfatter per i dag 23 ansatte og utgjør i underkant av 6 årsverk. 
Flere krav ligger inne. Dette betyr i praksis at den økte stillingsandelen er uten hjemmel og må 
dekkes innenfor eventuelt vakante stillinger og vikarmidler. Disse får fortrinnsrett til ledige vakter 
ved forhandlingsmøtene som skjer hver 6. uke. I tillegg vil de få fortrinnsrett ved ledige stillinger som 
følge av vakanser/ledighet. 
Det er opprettet et nytt ansvarsområde 4104 hvor den økte stillingsandelen som ikke inngår i fast 
turnus skal konteres. Det jobbes mot etablering av en felles vikarpool for helsetunet fra 1. september 
2013.  

Det har vært en økt rullering av pasienter med tidsbegrensede opphold etter 1. januar 2012. Antall 
innleggelser i 1. kvartal 2013 er 84. Til sammenligning var samme antallet etter samme periode i fjor 
70. Av innleggelsene har vi mottatt 27 utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. I motsetning til 
første kvartal i 2012 har det vært fullt belegg ved helsetunet og vi må betale for 4 døgn i første 
kvartal 2013. 

Regnskapet på fellesområdet 4100 er i motsetning til i fjor i balanse. Det skyldes i hovedsak inntekt 
vederlag er i henhold til budsjett. 

Regnskapet for kjøkkendrift viser et merforbruk i forhold til budsjett på 711 000 kr. Av dette er 

397 000 kr en engangsutgift i forbindelse med oppstart av nytt kjøkken.

Konklusjon:
Periodisert budsjett vil gi følgende korrigert regnskapsmessig resultat for Orkdal Helsetun:

Regnskap etter 1. kvartal 2013: Kr    509.000
- Omkontering til investeringsprosjekt 450: Kr    397 000
= Korrigert underskudd etter 1. kvartal 2013: Kr   112 000

Helsetunet må fortsatt ha fokus på personalressursstyring fremover og samtidig sikre tilstrekkelig 
kompetanse og faglig forsvarlighet. Det er i løpet av april gjennomført en ny gjennomgang av alle 
stillingsstørrelser. Hensikten er å foreta en budsjettregulering for å sikre korrekte avdelingsbudsjett 
som vil gi et bedre styringsverktøy. 
Dette legges fortsatt opp til tett samarbeid mellom avdelingene for best mulig ressursutnyttelse. 
Vikarbehov dekkes i størst mulig grad av medarbeidere som har fått økt stillingsandel i henhold til
AML § 14-9. Foruten lønn er de øvrige budsjettpostene i balanse etter første kvartal 2013.

7.1.5 Brukere

Orkdal Helsetun gjennomførte høsten 2013 et LEAN-prosjekt med temaet «Standardisering og 

kvalitetssikring av morgenrapporten». Målet var å effektivisere rapporteringen for å frigi mer tid til 

pasientene og faglig utvikling. Forventede resultater var at dette skulle gi mindre ventetid for 

pasientene ved bedre arbeidsflyt fra morgenen av og mer ro (og tid) i morgenstellet. 

I og med at det blir størst endring for sykepleiergruppen burde gruppen ha vært bedre representert i 

prosjektgruppen.  Dette blir veldig tydelig i implementeringen av prosjektet. Innføring var planlagt til 

1. desember, men utsatt til 1. mars på grunn av omstillingen for sykepleiergruppen. Målet var en 

organisasjonsendring ved at sykepleierne skulle tilbakeføres til gruppene og motta rapport på den 

gruppen de hadde hovedansvaret for. Det ble foretatt evaluering 14. mars og planlagt 

organiseringsendring ble utsatt til 1. september 2013. Årsaken var at det over tid hadde vært høyt 
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sykefravær blant sykepleierne og at de opplevde at overgangen var for dårlig planlagt. Det ble 

nedsatt en arbeidsgruppe som skal planlegge å organisere hvordan en løser dette på en god måte.  

7.1.5.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelsen gjennomføres på høsten. 

7.1.5.2 Faglig	kvalitet

Brukerundersøkelsen gjennomføres på høsten. 

7.1.6 Ansatte

Orkdal Helsetun har hatt høyt fravær hittil i 2013. Gjennomsnittlig sykefravær etter første kvartal 

2013 er på 15,9 %. Til sammenligning var gjennomsnittlig fravær etter samme periode i fjor på 13,4 

%. Sykefraværet var på 13,2 i januar, 15,6 % i februar og 19,4 % i mars. Et såpass høyt fravær får 

konsekvenser ved ekstra arbeidsbelastning over tid på de som er på jobb og dette har også resultert i 

arbeidsmiljøproblematikk ved to av turnusgruppene. Coperio Bedriftshelsetjeneste har vært 

engasjert ved en av gruppene i første kvartal, der konklusjonen ble at det psykososiale arbeidsmiljø 

skal gjennomgås av en intern veileder. Coperio er i april bestilt til å ta en gjennomgang av det 

psykososiale arbeidsmiljøet ved to nye grupper. En opplever imidlertid lang responstid fra bestilling 

til iverksetting hos den nye bedriftshelsetjenesten på slike viktige bestillinger. 

Det er laget en samarbeidsplan med Coperio Bedriftshelsetjeneste for 2013. Det vil i løpet av april 

foretas en ny gjennomgang av planen for å evaluere hvilke tiltak som skal prioriteres i forhold til å 

redusere sykefraværet. 

7.2 Hjemmetjeneste

7.2.1 Arbeidsområder

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 organiserer tilbud om hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig 

assistanse og omsorgslønn til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Fra 1.1.2012 er følgende områder innlemmet i enhet for hjemmetjeneste:

Avlastningstjeneste  
Behovet for avlastningstjenester for foreldre/foresatte med særlig tyngende omsorgsoppgaver for 

funksjonshemmede og/eller syke barn er økende. Tilbudet ivaretas i hovedsak ved å engasjere 

private avlastere som kommunen inngår kontrakt med.  I tillegg får noen ivaretatt behovet i den 

bemannede avlastningsboligen for barn. 

Bofellesskap for utviklingshemmede
Denne tjenesten ivaretar bo- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Tiltaket 

omfatter boligene Kongshaugen, Rundhaugen, Blomsterveien.  Bofellesskapene ivaretar 24 beboere. 

7.2.2 Drift

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

18 387 513 20 209 236 -1 821 722 109,9 %
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Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

9,8 % 9,8 %

7.2.3 Miljø

Alle avdelingene i hjemmetjenesten er resertifisert i Miljøfyrtårn i 2012 og fram til 2015. Elbilene er 

utbedret i forhold til oppvarming(vifte og isolering). Det jobbes bevisst med å redusere bruk av papir, 

både i forhold til utskrift på data, tosidig utskrift.

7.2.4 Økonomi

Regnskap for hjemmetjenesten etter første kvartal viser et overforbruk i forhold til budsjett på vel 

1,8 mill. kr. 

Det står igjen å gjøre noen budsjettilpasninger i forhold til økte driftsrammer i budsjettet og økt 

omfang av tjenester til ressurskrevende brukere. Når en tar hensyn til slike korrigeringer er reelt 

overforbruk ca. 930 000 kr etter første kvartal. I hovedsak er dette overforbruk på lønn. 

Noen av årsakene er: 

 Økende behov hos yngre ressurskrevende brukere som ønsker å bo hjemme, noe som viser 

overforbruk ved innleie. 

 Brukere med kroniske lidelser har behov for økende oppfølging i eget hjem.  Dårlige 

kreftpasienter som ønsker å være hjemme, disse trenger spisskompetanse som noen få 

nøkkelpersoner har og som kan medføre overtid. En ser også en forventet økning på 

sykepleieroppgaver som sårskift, tømming av reservoar, pustemaskiner og terminale brukere.

 Merarbeid i forhold til «Samhandlingsreformen» med tidlig hjemmebesøk og organisering av nye 

brukere, lite tid til planlegging. Oppdragene må tas fortløpende og må gjøres på dagen. 

Endringene og oppdragene skjer fort og ofte flere ganger per dag. Lite forutsigbart og veldig 

vanskelig å planlegge.

 Økte utgifter til drivstoff og ofte hjemmebesøk til ressurskrevende brukere.

 Avlastningsboligen gir lovpålagte tjenester og behovet er økende. Mye faller på boligen i ferier, 

planleggingsdager på skolen, før og etter skoletid. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. 

Det er også et økende behov for private avlastningstiltak. En annen post som det også er 

overforbruk på er leid transport.

Tiltak:

 Hjemmetjenesten gjennomførte LEAN prosjekt høst 2012, dette videreføres også i 2013.

 Bruk av funksjonskartlegging i IPLOS. Strengere kriterier for tildeling av tjenester. Kontinuerlig 

evaluering av tjenestetilbudet. Fortløpende vurdering av behov for å innleie ved fravær.  Unngå 

mest mulig bruk av ekstravakter og overtid.

7.2.5 Brukere

Det er registrert 47 avvik i første kvartal. Avvikene følges tett opp og behandles /lukkes fortløpende. 

Avvikene gjennomgås som tema på møter for å hindre lignende hendelser.
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Det er satt i gang i gang systematisk internopplæring av alle ansatte i forbindelse med lukking av 

avvik ved ernæring. 

Nytilsatte og vikarer er i gang med sertifisering i legemiddelhåndtering.

7.2.5.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten skal gjennomføres i andre kvartal. Brukerundersøkelsen for 

utviklingshemmede er under revurdering og vil bli tilgjengelig i tredje kvartal.

7.2.5.2 Faglig	kvalitet

Avdelingen har som mål at ansatte skal være kjent med kravene i lov og forskrift og utføre 

oppgavene i henhold til kravene. Alle brukere om har tildelt tjenester skal ha enkeltvedtak. God

saksbehandling i fagsystemet Gerica.

Avdelingen har som mål at alle skal ha en individuell tilpasset tjeneste. Individuell plan utarbeides ut 

fra ønsker og behov til den enkelte.

7.2.6 Ansatte

Sykefraværet etter første kvartal var på 9,8 %. Avdelingene arbeider systematisk med 

fraværsoppfølging. Det er planlagt samarbeid med Coperio Bedriftshelsetjeneste for å gi et 

psykososialt løft for en avdeling. 

7.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

7.3.1 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Iverksette forhandlingsturnus, opprette vikarbank og 
redusere antall små deltidsstillinger 

Forhandlingsturnus er innført ved samtlige 
bofellesskap, helsetunet og deler av 
hjemmetjenesten.
En person i merkantil avdeling er tildelt oppgaven 
som turnuskoordinator og det planlegges oppstart av 
vikarbank på helsetunet fra 1. september 2013. 
23 ansatte tilsvarende 6 årsverk har fått økte 
stillinger i henhold til AML § 14-9.  

Videreutvikle kompetanseplan for helse- og 
omsorgstjenesten

Det vil ansettes en prosjektkoordinator som vi styre 
prosessen med gjennomføring av tiltakene i 
kompetanseplanen. 

Øke andel helsepersonell med høyskoleutdanning Tre helsefagarbeidere ved Orkdal Helsetun er 
erstattet med helsepersonell med 
høyskoleutdanning. Under utdanning: 2 sykepleiere –
1 fra hjemmetjenesten og 1 fra OH. 

Utredning, etablering og drift av demensteam To ansatte fra OH deltar 19.4.13 på møte med andre 
kommuner som har etablert demensteam. 
Utredningsarbeidet starter i løpet av andre kvartal 
med mål om etablering av demensteam fra 1.1.2014.  

Utredning og etablering av dagtilbud (inkl. transport) 
til personer med demenssykdom

Utredningsarbeidet starter i andre kvartal og ses i 
sammenheng med etablering av demensteam. 

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

Utredningsarbeidet starter i andre kvartal og ses i 
sammenheng med etablering av demensteam og 
dagtilbud. 

Videreføre Demensomsorgens ABC Vurderes i sammenheng med tiltakene i 
kompetanseplan.

Iverksette hensiktsmessige organisatoriske endringer Etablert arbeidsgruppe for å få en god planlegging før 
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sykepleiere skal tilbake til gruppene fra 1.9.13.
Sammenslåing av gruppe 1.1 og 1.2 er gjennomført 
ved felles leder for 1-posten fra 1. mars. Ordningen 
evalueres 1.9.13. 
Samarbeid mellom merkantile tjenester OH og 
Hjemmetjenesten er startet ved felles 
sentralbordtjeneste. 
Felles vikarpool OH planlegges iverksatt fra 1.9.13.

Implementere prosesser som følge av nasjonal 
pasientsikkerhetskampanje

Større bruk av multidose, for å sikre 
medikamenthåndteringen ytterligere.  
Ta i bruk e- melding i løpet av andre/tredje kvartal. 
Legejournaler skrives i fagsystemet ved OH. 
Tettere samarbeid med fastlegene, faste møter 2 
ganger per år. 
Databasert medikamentkurs for alle nyansatte/nye 
vikarer med fagutdanning og uten fagutdanning.

Sikre drift av eksisterende dagtilbud Orkdal Helsetun har også i år fått gave fra Orkdal 
Sanitetsforening på 250 000 kr øremerket 
aktivitørstilling ved dagsenteret. Dette medfører at 
aktiviteten kan opprettholdes. 

Prioritere sengeplasser til observasjon før (og evt. til 
erstatning for) sykehusinnleggelse og/eller etter 
sykehusopphold 

Det er avsatt 4 senger til utskrivningsklare pasienter.

Implementere og videreutvikle elektronisk 
meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten 

Dette er under arbeid i regi av prosjektleder. 

Delta i revisjon av kommuneplanens samfunnsdel Revisjonen av kommuneplanens arealdel er startet, 
og helsekapitelet under bearbeiding

Delta i videreutvikling av SiO Samhandlingsenhet Tett samarbeid med SiO i form av opplæring av felles 
fagsystem, månedlige nettverksmøter og legemøter 2 
ganger per år.

Utrede mulighet for bruk av felles personell (OH og 
Hjemmetjenesten)eks. til bemanning av korttids- og 
rehab.avd.

Utredningsarbeidet er ikke startet.

Ta i bruk og sikre full utnyttelse av tilgjengelig IKT-
verktøy/programvare

Under kontinuerlig arbeid ved at superbrukere har 
faste møter.
Ansettelse av prosjektleder til å koordinere arbeidet 
og opplæringen med elektronisk meldingsutveksling 
og annet utviklingsarbeid innenfor pleie og omsorg. 

Elektroniske meldingsutveksling Under arbeid under ledelse av prosjektleder. 

7.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

Forebygging og 
behandling av 
underernæring

Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig 
grad at det foretas en dokumentert 
og systematisk kartlegging og 
identifisering av ernæringsmessig 
risiko og underernæring hos 
pasienter i sykehjem og 
hjemmetjenesten.

Tiltaksplan er utarbeidet og godkjent av 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og avviket skal 
lukkes innen 31.5.13. 
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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 12 årsverk fordelt på 14 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 6,6 årsverk fordelt på åtte ansatte, hvorav sju har faglig bakgrunn enten som 
psykolog eller logoped.



Rapport etter første kvartal 2013

22Rammeområde 5: Helse og familie, kvalifisering og arbeidstrening, NAV og barnevern

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 Hovedmål

8.1.3 Drift

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

11 228 884 9 889 451 1 339 432 88,1 %

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

5,5 % 5,5 %

8.1.4 Miljø

Alle aktuelle avdelinger er sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg er det iverksatt tiltak for å redusere 

papirforbruket i enheten. Alle fagledere har fått opplæring i ePhorte, slik at brev, informasjon og 

lignende kan sendes elektronisk.

8.1.5 Økonomi

Helse og familie har et underforbruk etter første kvartal på 1,3 mill. kr, det vil si et forbruk på 88,1 %.  

De fleste fagavdelingene har et forbruk som er innenfor budsjett. Det er ansatt to turnuskandidater, 

og dette medfører et merforbruk på kommunelegene. 

SiO-sengepost har et mindreforbruk på 375 000 kr. Dette er et mindreforbruk på lønn på 235 000 kr, 

forsinkede krav på kjøp av tjenester fra St. Olav, og noen feilposteringer.

8.1.6 Brukere

8.1.6.1 Brukerundersøkelse

Helse og familie har ikke gjennomført brukerundersøkelser i første kvartal av 2013. Målsettingen er 

det skal være gjennomført i avdelingene før sommeren.

8.1.6.2 Faglig	kvalitet

Alle Fagledere og enhetsleder i Helse og familie startet opplæring i personalledelse gjennom 

HIST/TØH i februar 2013. Det skal gjennomføres over fem dager med blant annet teamene: 

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

utbrenthet, sykefravær, varsling, etikk og så videre. Det har også vært gjennomført kurs for samtlige 
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ansatte i enheten om møteledelse i tverrfaglig samhandling. Enheten har utarbeidet felles 

virksomhetsplan for Helse og familie som bygger på kommunens Handlingsplan for 2013-2016, og 

det er i tillegg laget virksomhetsplaner for hver fagavdeling.

8.1.7 Ansatte

Sykefraværet i Helse og familie er på 5,5 % etter første kvartal. Sykefraværet i 2012 (med barnevern 

som er skilt ut i 2013) var på 7,9 %.

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 grunnskoleopplæring til voksne som er over 
opplæringspliktig alder, og som har rett til slik opplæring.  Dette omfatter også spesialundervisning til 
voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. 
Det gis dessuten tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne 
flyktninger/innvandrere som etter Lov 2003-07-04 nr. 80: Lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) har rett og plikt til å delta i 
norskopplæring og introduksjonsordning. Dette tilbudet har også vært gitt til målgruppen i 
nabokommunene Meldal og Skaun i henhold til gjeldende samarbeidsavtale. Lignende avtale har vi 
og hatt med Agdenes, uten at vi har hatt deltakere derfra i 2012.  I tillegg tilbyr voksenopplæringa i 
samarbeid med arbeidsgivere norskkurs til arbeidsinnvandrere(EU borgere). Voksenopplæringa har 
8,7 årsverk.  

Sampro
Sampro er et aktiviserings- og arbeidstreningssenter, målgruppen er i hovedsak personer med varig 
nedsatt funksjonsevne. Sampro hadde i 2012 26 voksne og en skoleelev som deltakere.  Sampro har 
sju årsverk fordelt på åtte ansatte. Lokalt hjelpemiddellager er også tilknyttet Sampro. 
Hjelpemiddellageret er fysisk plassert i sokkelen ved Orkdal helsetun.   

Orkdalstorget
Orkdalstorget er et arbeidstreningstiltak for de som av ulike årsaker ikke deltar i ordinært 
arbeidsmarked, og som trenger bistand til å kvalifisere seg til ordinært arbeid eller videre utdanning.  
Orkdalstorget har tre faste ansatte som hittil i 2012 har stått for tilbud til 32 voksne deltakere i 
sysselsettingstiltak og fire skoleelever som har hatt dette som et alternativ til ordinær skole. Noen av 
deltakerne har hatt Orkdalstorget som arena for språktreningsplass via Voksenopplæringa.  

Orkdalstorget administrerer også sommerjobbprosjektet for innvandrerungdom og 
innvandrerkvinner. I 2012 fikk ni ungdommer og sju kvinner over 18 år sommerjobb i tre uker. 

Beredskapsarbeid

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

rundt 20 aktive beredskapsplaner i tillegg til en overordnet ROS-analyse. Det har i år vært fokus på 
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oppdatering av sentrale planer som smittevernplan og overordnet beredskapsplan med oppdatert 

varslingsliste. Den overordnete beredskapsplanen omfatter plan for kommunal kriseledelse, 

ressursoversikt og evakueringsplan. Kommunens arbeid med dette, i tillegg til vedlikehold av planer –

er å iverksette kommunal kriseledelse ved behov. I tillegg tilbys hjelp fra psykososialt kriseteam når 

dette etterspørres. Organisering og budsjett for psykososialt kriseteam er lagt til fagavdeling Psykisk 

helse- og rusarbeid i enhet Helse og familie.

8.2.2 Drift

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

2 309 876 2 457 663 - 147 786 106,4 %

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

11,1 % 11,1 %

8.2.3 Miljø

Tjenestene underlagt Kvalifisering og arbeidstrening er på flyttefot til Follo og resertifisering er ikke 

foretatt på de plassene det flyttes fra. Dette er Miljøfyrtårn orientert om.

8.2.4 Økonomi

Kvalifisering og arbeidstrening har totalt et forbruk på 106,4 %, som tilser et overforbruk på 148 000

kr. Avvikene kommer på følgende områder:

 5200 Administrasjon: underforbruk på 84 900 kr. 

 5210 Sampro: underforbruk på 69 500 kr som i hovedsak skyldes godt salg av ved på nyåret.

 5211 Tekniske hjelpemiddel: overforbruk på 5 500 kr. Dette er nær i tråd med budsjett, men 

erfaring fra 2012 viser at det er krevende å holde budsjettet ved Hjelpemiddellageret. 

 5220 Voksenopplæringa: Underforbruk på 37 500 kr.

 5230 Orkdalstorget: Overforbruk på 432 000 kr som i hovedsak skyldes manglende fakturering.

 5231 Orkdalstorget, rent og ryddig: underforbruk på 97 000 kr som skyldes at hovedsatsingen

innenfor dette området er i sommermånedene. 

 5232 Orkdalstorget, sommerjobb: underforbruk på 78 000 kr som skyldes at utgiftene til 

sommerjobb først kommer i sommermånedene og at periodiseringa ikke er i tråd med det. 

 5250 Introduksjonstiltak: Overforbruk på 2 500 kr som er tilnærmet budsjettreff. 

Det forventes at enheten vil balansere ved årets slutt.

8.2.5 Brukere

Voksenopplæringa har et oppmøte i første kvartal på 90,2 % som er noe under målsettinga på 92 %.  

Det er å håpe at dette bedrer seg når det blir etablert en ny voksenopplæring på Follo.

Sampro har et fremmøte på 99,4 % som er så høyt som det er mulig å komme. Målet er på 98 %.

Det er ikke ajourført oppmøte for første kvartal ved Orkdalstorget. Begrunnelsen er en meget 

krevende situasjon med hensyn til byggeprosjektet som Orkdalstorget har ansvaret for ved F-bygget 

på Follo. Målsettingen er et oppmøte på 90 %.

Bosettingen etter første kvartal er i tråd med bosettingsplanen på fem bosatte.
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8.2.5.1 Brukerundersøkelse

Det er ikke foretatt brukerundersøkelser så langt i 2013.

8.2.5.2 Faglig	kvalitet

Deltatt og beståtte norskprøver fra styringskortet: 79,2 % av de som har gått opp til prøve har 

bestått. Kommunens målsetting er 70 %.  

Språkprøve 2: 

Muntlig - 12 deltatt , 11 bestått, resultat 91,6 %

Skriftlig - 3 deltatt, 3 bestått, resultat 100 %                  

Samlet resultat - 15 deltatt 14 bestått = 93,3 %

Språkprøve 3:

Muntlig - 4 deltatt, 3 bestått, resultat 75 %

Skriftlig - 5 deltatt, 2 bestått, resultat 40 %                  

Samlet resultat - 9 deltatt, 5 bestått = 55 %

Nasjonale mål:

Språkprøve 2: muntlig 90 %, Skriftlig 65 %

Språkprøve 3: muntlig 90 %, skriftlig 60 %

8.2.6 Ansatte

Sykefravær første kvartal er på 11,1. Ved samme periode i fjor var sykefraværet på 8,5 %. 

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.

8.3.2 Drift

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

4 040 619 3 805 702 234 917 94,2 %

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

8,1 % 8,1 %

8.3.3 Miljø

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

miljøbelastningen gjennom å være bevisst på kildesortering og energisparing.

8.3.4 Økonomi

Enheten har et lite mindreforbruk i forhold til drift. Forbruket er på 94,2 %, det vil si et mindreforbruk 

på 235 000 kr. Hovedårsaken er reduksjon i utbetalinger til økonomisk sosialhjelp og 

kvalifiseringsordningen.  Antall deltakere i programmet har økt, så der vil utbetalingene lønn i KVP 

øke i månedene som kommer.
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8.3.5 Brukere

I mars 2013 er arbeidsledigheten i Orkdal 2,1 % av arbeidsstyrken.  I Sør-Trøndelag er ledigheten 2,4 

%, og hele landet 2,7 %. Mens ledigheten blant nordmenn går ned, går ledigheten blant innvandrere 

opp med 24 % fra mars 2013. Spesielt stor er ledigheten blant arbeidstakere fra OECD-land.

193 personer mottatt økonomisk sosialhjelp per 31.3.2013. 49 av disse er ungdom under 25 år, 67 er 

langtidsmottakere, og 60 har trygd eller pensjon som hovedinntektskilde. 

8.3.5.1 Brukerundersøkelse

NAV Orkdal har årlige brukerundersøkelser. NAV Orkdal har høy deltakelse, og en positiv forbedring 

av resultat i 2012. Brukerundersøkelsen tas i alle NAV-kontor.

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

tjenestene. Rådet har vanligvis fire møter årlig.

8.3.5.2 Faglig	kvalitet

For 2013 er de prioriterte innsatsområdene i virksomhetsstrategi en for Arbeids- og velferdsetaten 

arbeid først og økt kvalitet i brukeroppfølgingen, og et verktøy for dette er implementering av 

«Arbeidsrettet brukeroppfølging».  Det jobbes med å øke arbeidslivskunnskap og ha større 

markedsfokus ved styrking og samhandling med privat og offentlig næringsliv, tiltaksleverandører, 

utdanning og helsevesen i kommunene for å øke overgang til jobb for brukere, og bistå arbeidsgivere 

for å dekke behovet for arbeidskraft.  Styrking av veiledningsmetodikk og individuell tilrettelegging 

og oppfølging for den enkelte bruker er viktige satsningsområder.  Råd, veiledning, gjeldsrådgivning 

og sosialt forebyggende arbeid er viktig. Ansatte deltar i opplæring på fagområder både i regi av NAV 

fylke, og opplæringsprogram gjennom Fylkesmannen i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.

8.3.6 Ansatte

NAV Orkdal har 8,6 årsverk. Legemeldt sykefravær er redusert, men det er fortsatt noe fravær på 

egenmeldinger. 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 Drift

Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

3 763 489 4 206 552 -443 062 111,8 %

Sykefravær
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1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

29,1 % 29,1 %

8.4.3 Miljø

Barnevern følger de mål som blir satt for Rådhuset for øvrig.

8.4.4 Økonomi

Barnevern har et merforbruk etter første kvartal på 443 000 kr. 

Ca. 73 000 kr av dette er en stilling som er finansiert med statstilskudd, men som mangler i 

budsjettet. Ca. 170 000 kr tilsvarer enhetslederstillingen som enda ikke er finansiert. Reelt 

overforbruk er da på ca. 200 000 kr.

8.4.5 Brukere

8.4.5.1 Brukerundersøkelse

Brukerundersøkelse ikke gjennomført første kvartal, viser ellers til punkt 8.4.7

8.4.5.2 Faglig	kvalitet

Se punkt 8,4.7, oppfølging av frister

8.4.6 Ansatte

Sykefravær for første kvartal er 29,1 %. For å vise en utvikling for første kvartal var sykefraværet i 

januar 19,5 %, i februar 29,1 % og mars 39,0 %.  Noe av fraværet har bakgrunn i den situasjonen 

barnevernet er i og det noe er fravær som er sykdomsrelatert. Til sammenligning var sykefraværet 13 

% samla for 2012 og 13,1 % i fjerde kvartal.

8.4.7 Rapportering	barnevern

Rapporteringspunkt Orkdal kommune Interkommunal barneverntjeneste

Antall nye saker:

 brukt prosedyre for vurdering av akutt 
plassering 

 konkludert med midlertidig vedtak i 
akuttsituasjon (§ 4-6 eller § 4-25)

 konkludert med vedtak om å overta 
omsorgen for barn (§ 4-12 eller § 4-24)

Ingen nye saker Ingen nye saker

Overholdelse av frister (antall meldinger + antall
overskridelser)

 Konklusjon bekymringsmelding (7 dager)

 Undersøkelsesfrist 3 måneder

 Undersøkelsesfrist 6 måneder

19 meldinger, ingen 
overskridelser
0
0
0

Ingen overskridelser

Ant. klagesaker til fylkesmannen 0 0

Kompetanseheving 

 Hva er gjennomført (kurs, fagdager etc.)

 Hor mange har deltatt

2 fagdager i januar
2 fagdager i februar
Alle

Det samme som for Orkdal

Internkontroll/kvalitetssikring

 Hvilke prosedyrer for saksbehandling er lagt 
inn i kvalitetssystemet

 Hvor mange saksbehandlermøter er 
gjennomført og hvor mange har deltatt

 Hvor mange personalmøter er gjennomført

Ingen er lagt inn, 
men de er klare for 
det.
9møter. En per uke
Alle har deltatt
1 møte

Det samme som for Orkdal
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Det har vært betydelig oppmerksomhet rundt barnevernet vedrørende klagesaker til fylkesmannen. 

Fire av sakene ble avsluttet i 2012. En sak ble avsluttet i mars 2013, mens to saker fortsatt ikke er 

avsluttet.

8.5 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

8.5.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 3 – Aktivisering av 
sosialhjelpsmottakere og uføretrygdede
KOSTRA-tall for 2011 viser at Orkdal kommune har 
relativt mange sosialhjelpsmottakere. Antallet har 
vært økende de siste åra. Andelen uføre under 45 år 
har vært sterkt økende de siste 10 åra. Med dette 
bakteppet bed rådmannen utrede strategi/tiltak for å 
reduserer antall sosialhjelpsmottakere og 
uføretrygdede som er utenfor aktivitet i kommunen. 
Frist 31.8.2013.

Det er etablert et kontaktforum mellom NAV, 
Rosenvik og Kvalifisering og arbeidstrening for å 
samordne tiltak.
En kommer tilbake til strategi.

Årsbudsjettmål 7 – Fysioterapi
Hvert år er det et sterkt ønske fra Orkanger 
Fysioterapi og Osteoptai AS om økning av antall 
driftstilskudd til instituttet. Før man tar standpunkt til 
dette, ber Kommunestyret rådmannen lage en faglig 
vurdering av nivået på fysioterapitjenesten i sin 
helhet og hvor det eventuelt bør styrkes. Det bør 
legges vekt på om eventuelt økning skal komme i 
private institutter, eller om det bør satses mer på den 
forebyggende kommunale tjenesten, jfr. målsetting 
om mer forebyggende tiltak i forbindelse med 
gjennomføring av Samhandlingsreformen. Frist 
1.5.2013

Arbeidet med å lage en faglig vurdering av nivået på 
fysioterapitjeneste i kommunen er godt i gang. Det 
har vært gjennomført et møte i det reetablerte 
Samarbeidsutvalget, bestående av representant fra 
Orkanger Fysioterapi og Osteopati AS, kommunal 
fysioterapi og administrasjon. Rapporten skal 
sluttføres før 1.7.13.

Årsbudsjettmål 9 – Rusomsorg
Orkdal kommune setter av et beløp på kr 150 000 
som søknadsmidler for tiltak innen rusomsorg.
- Organisasjoner kan søke på disse midlene
- Formannskapet bevilger midler etter søknad
- Inndekking skal skje fra fonds

Kommunen har fått to søknader for tiltak innen 
rusomsorgen. Den ene fra gatefotballaget «Gøtz». De 
søker om å få dekt kontingenten på 8 000 kr slik at de 
kan delta på en turnering for gatefotball. Den andre 
fra en privatperson som driver informasjonsarbeid 
om rusfeltet, på 3 000 kr. Begge ble innvilget.

Årsbudsjettmål 11 – Program for integrering av 
flyktninger
Ber rådmannen utrede muligheten for program for 
integrering av flyktninger i lag og foreningsliv, ved 
bruk av flyktningefondet, innen 1. mai.

Ber om at fristen for dette programmet blir forlenget 
til innen utgangen av 2013. Det har i første kvartal 
vært stort fokus på etableringa på Follo og nye grep 
for å få flyktninger ut i ordinært arbeid. Samarbeidet 
med Orkdal Røde kors om temakvelder er et nytt 
samarbeidsområde i første kvartal.  Det er også et 
nytt samarbeid med Orkdal kunstforening. I tillegg 
driver OIF et stort arbeid med integrering av 
flyktninger. Også flere samarbeidspartnere, som 
Frivilligsentralen, er det viktig å få inn i et slikt 
program. 

Årsbudsjettmål 15 – Styrkning helsestasjonen
Orkdal kommune har fortsatt store utfordringer i 
forhold til forebyggende folkehelsearbeid. 
Helsesøstertjenesten har i dag vanskelig for å møte 
kravene i den nye folkehelseloven. Forebyggende 

Utredningen av styrking av helsesøstertjenesten er i 
gang og skal avsluttes før 1. juli.
Det foreligger allerede en utredningsrapport fra 2012 
angående felles lokalisering av de to helsestasjonene.
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folkehelsearbeid handler om hovedsakelig to 
områder der tidlig innsats er viktig: overvekt og 
depressive plager. Også tilknytningsvansker er et 
område som er relevant i denne sammenhengen. 
Helsesøstertjenesten bør ha ressurser til å tilby 
veiledning og foreldrestøtte til familier på disse 
områdene. Helsestasjonen bør styrkes. Dette vil på 
sikt gi besparelser i forhold til store etater som for 
eksempel barnevern, redusere frafall fra videgående 
skole og høy grad av uførhet blant ungdom. 
Rådmannen bes utrede muligheter for å styrke 
helsesøstertjenesten.

Årsbudsjettmål 16 – Startlån
Det er et sentralt ønske at flest mulig skal eie egen 
bolig fremfor å leie, og mange unge i etableringsfasen 
har ikke tilgang på egenkapital som tilfredsstiller 
myndighetenes krav. Rådmannen bes kartlegge 
personer i kommunalt leieforhold som kan finansiere 
egen bolig fremfor å leie kommunal bolig, og beregne 
det totale behov for Startlån som toppfinansiering.
Rådmannen foretar en beregning på forventet behov 
for Startlån til toppfinansiering for unge etablerere.
Rådmannen fremmer forslag på maksimumsbeløp for 
Startlån, samt øvre inntektsgrense for enkeltpersoner 
og husstander med to inntekter. Frist 1.10.2013.

Forslag til nye retningslinjer for startlån er utarbeidet 
og skal behandles før sommeren, sammen med den 
reviderte boligsosiale handlingsplanen.
Arbeidet med å kartlegge personer i kommunale bolig 
som kan finansiere egen bolig avsluttes før 1. juli.

Årsbudsjettmål 17 – Omfanget av barn under 
fattigdomsgrensa i Orkdal
Rådmannen bes utrede antall barn som lever under 
fattigdomsgrensa i Orkdal kommune.  Dette for å gi 
kommunen muligheten til å vurdere omfanget av 
innsats som bør settes inn for å bekjempe 
langtidseffekten det vil ha for de barna det gjelder. 
Hvilke tiltak som er aktuelle, og kostnader disse 
innebærer, bør være en del av denne utredningen.
Frist: 1.3.13.

8.5.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Helse og familie

Gjennomføre «familieprosjekt» Målet er at prosjektet skal bidra til at familier med 
store hjelpebehov i større grad opplever mestring 
gjennom bistand i forhold til bolig, økonomi, 
foreldrerollen, sysselsetting og øvrig 
samfunnsdeltakelse. Før igangsettelse av prosjektet, 
er det avtalt at de som jobbet med et tilsvarende 
prosjekt i Trondheim, «71 Familier», skal presentere 
sine metoder og erfaringer på rådhuset 21. mai. Det 
er utarbeidet en foreløpig prosjektskisse.

Implementering av samhandlingsreformen En viktig konsekvens av samhandlingsreformen er 
kommunenes ansvar for medfinansiering av 
sykehusene og plikten til å betale for 
utskrivningsklare pasienter. I 2012 var månedlig 
medfinansieringsansvar for St. Olavs Hospital HF 
redusert.  Orkdal kommune mottok 287 
utskrivningsklare pasienter meldt fra sykehus.  Av 
disse har Orkdal helsetun mottatt 121, mens 
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Hjemmetjenesten har mottatt 147, og Orkdal 
kommune har betalt 36 000 kroner for ikke å ha 
mottatt utskrivningsklare pasienter (= ni døgn).
Samhandlingsreformen utfordrer kommunens helse-
og omsorgstjeneste både med hensyn til manglende 
kompetanse og personellressurser.  Årsaken til det er 
at pasientene blir utskrevet tidligere en før, og det 
fører til behov for tettere oppfølging av de 
kommunale tjenestene.
Man ser i den sammenheng behov for økt 
kompetanseheving. Helse- og omsorgtjenestene i 
kommunen samarbeider bra, men man ser behovet 
for flere treffpunkt, spesielt med fastlegene i 
kommunen. Det er derfor bestemt at det skal avvikles 
faste møter framover, minimum to i året.

Tilpasse praksis til nytt lovverk Det jobbes med dette kontinuerlig.

Elektronisk meldingsutveksling Det er laget en framdriftsplan i forhold til 
implementering av elektronisk meldingsutveksling i 
løpet av 2013. Første del av implementering er
mellom SiO legevakt og sengepost i april.

Samordne kommunalt eide og kommunalt disponerte 
boliger og boligtildeling

Ikke i igangsatt. Gjøres i tett samarbeid med teknisk 
etat.

Gjennomføre folkehelsekonferanse Målet er å gjennomføre en folkehelsekonferanse 
høsten 2013.

Gjennomføre foreldreveiledning (ICDP) Det gjennomføres opplæring av ansatte i helsestasjon 
som kan drive foreldreveiledningskurs i etterkant av 
kurset sammen med eventuelt andre faginstanser.

Innføre hverdagsrehabilitering (Fredericia-modellen) Fysio- og ergoterapitjenesten har igangsatt 
aktivitetsgrupper for 65+, og et prosjekt om 
fallforebygging. Begge disse tiltakene har gitt gode 
resultater.

Utrede interkommunal PPT Det er opprettet samarbeid med Agdenes, Meldal og 
Skaun for å utrede muligheten for interkommunal 
PPT. 

Utvide «drop in»-tilbudet I utredningsrapporten som ble utarbeidet i 2012 var 
konklusjon at det er behov for å utvide «drop in» 
tilbudet i Orkdal kommune. Forslag om et utvidet 
«drop in» tilbud innarbeides i handlingsplan for 2014.

Revidere ruspolitisk handlingsplan Administrasjon har levert et forslag til revidert 
ruspolitisk handlingsplan, som skal behandles videre i 
ei politisk prosjektgruppe. De sluttfører arbeidet med 
rapporten, og legger den fram til politisk behandling i 
hovedutvalg oppvekst og omsorg 22. mai og i 
kommunestyret 26. juni. 

Videreutvikling av familiesenteret Lavterskeltilbudet «Familiesenteret» evalueres andre 
kvartal 2013.

Utvikling av Samhandlingsenheten Det er vedtatt en utviklings- og arbeidsplan for 2013, 
der det sies noe om utvikling og framdriften i 
samhandlingsenheten. Den politiske nemnda, 
Vertkommunenemnda, konstituerte seg 15. februar 
2013, og skal bidra til utvikling av SiO i trå med 
vertkommuneavtalen.

Gjennomføre kvalitets- og ressursanalyse av arbeidet 
for barn og unge (KS-prosjekt)

Det er gjennomført kvalitets- og ressursanalyse av 
arbeidet for barn og unger i 2012, og informasjon og 
konklusjonene skal komme fram i en sluttrapport som 
skal være ferdig våren 2013.
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Videreutvikle SLT-arbeidet Det er ansatt SLT-koordinator som har ansvar for å 
drive SLT-arbeidet i kommunen. Det utarbeides i 
andre kvartal en handlingsplan for arbeidet.

Kvalifisering og arbeidstrening

Voksenopplæringa skal ha tatt initiativ til å etablere 
flere språk- og arbeidstreningsplasser i privat 
næringsliv og offentlig sektor.

Stor konferanse med fokus på arbeid er planlagt den 
14.mai. Konferansen er en bestilling fra HOO.
Det arbeides kontinuerlig med nye avtaler med 
offentlig sektor og privat næringsliv.  

Ferdigstille LEAN-prosjektet ved Voksenopplæringa Prosjektet er ferdig og implementert i arbeidet med 
registrering av oppmøte og fravær ved 
voksenopplæringa. Må kontinuerlig kvalitetssikres. 

Fortsatt oppdatering og gjennomgang av 
eksisterende beredskapsplaner med mål om 
forenkling

Ny oppdatert Smittevernplan er snart klar for 
utsending, arbeidet gjøres i samarbeid med Helse og 
familie. 

Etablere mulighet for nødstrøm ved hele eller vitale 
deler av rådhuset. Innkjøp at minimum to satelitt-
telefoner til bruk i krisesituasjoner

Ikke jobbet med så langt i 2013.

Bidra til utarbeidelse av ny overordnet ROS- analyse Ikke utført så langt, bare interne, forberedende 
samtaler med planavdelinga er gjort. 

Ferdigstille nytt kvalifiserings- og 
arbeidstreningssenter i F-bygget på Follo 

Arbeidet er i rute, de første fra voksenopplæringa 
flytter inn i månedsskifte april/mai. Innflytting 
forutsetter midlertidig brukstillatelse.  

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

Innflytting starter i månedsskifte april/mai og nye 
rutiner vil ha fokus fra første dag. Så langt er det bare 
forberedende samtaler mellom de ulike tjenestene 
som er gjennomført. 

Skaffe egnede boliger for flyktningene som skal 
bosettes i samarbeid med boligkontoret og enhet 
Tekniske tjenester

Det er per første kvartal kontroll på boligbehovet for 
flyktninger i forhold til bosettingsplan. Boliger for 
flyktninger vil ha fokus ved etablering av nye 
kommunale boliger, som de ved Rosenvik. Alle 
flyktninger som bosettes fra andre kvartal får tilbud 
om rask bosetting, hvis de klarer å finne egen 
godkjent bolig. 

Oppdatere hjelpemiddellager i tråd med de nye 
utfordringene i samhandlingsreformen

Budsjettet for 2013 ble ikke styrket for å ta høyde for 
økte behov i forhold til samhandlingsreformen. 
Tjenesten må likevel forsøke å tilby hjelpemiddel ut 
fra behov. Så langt er det kjøpt inn en ny rullestol til 
barn i første kvartal. 

Skaffe nye inntektsgivende arbeidsoppdrag for 
Sampro og Orkdalstorget

Et kontinuerlig arbeid med stort fokus. Orkdalstorget 
har siden oppstart av rehabiliteringsprosjektet på 
Follo vist at de kan ta denne typen oppdrag for 
kommunen. 

Synliggjøre Orkdal som en flerkulturell kommune Mye arbeid gjøres for å innfri dette målet. 
Samarbeidet «Sommerfugl i Orkdal» mellom 
voksenopplæringa og avisa Sør-Trøndelag er ett 
eksempel. Ellers arbeides det aktivt med konferansen 
som avholdes 14.mai «Flyktninger ut i arbeid. Hva 
skal til?» Flyktningenes deltakelse under ulike 
arrangement som Trafikksikkerhetsdagene, FN dagen, 
og ulike arrangement i Orkdal kulturhus er et ledd i 
dette.  

NAV

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

Ungdom prioritert i arbeidspraksis.

Gjennomføre LEAN-prosjekt for å samordne 
integreringsarbeidet

Ikke iverksatt LEAN-prosjekt, men rutiner for 
samarbeid med Kvalifisering og arbeidstrening styrket 
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gjennom faste møtepunkt og skriftlige rutiner.

Implementere arbeidsmetodene som følge av LEAN-
prosjekt i oppfølging av ungdom

Følge vedtatte rutiner.

Implementere arbeidsrettet brukeroppfølging Opplæringsdag for alle ansatte 12.3.
Ukentlig gjennomgang/opplæring.

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

Markedsarbeid som tema på kontormøter ukentlig.
Gjennomgang av stillinger og bedriftsbesøk
Markedsteam med Rosenvik.

Øke arbeidsdeltakelsen blant mottakere av 
økonomisk sosialhjelp

Samarbeid med Orkdalstorget om oppmøte og 
deltakelse.

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

Gjennomgang av «klarspråk».
Fagteammøter ukentlig.

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

Nettverkssamlinger i forhold til gjeldsrådgivninger og 
økonomisk sosialhjelp.
Ukentlige fagteammøter til drøftinger.

Faglige nettverkssamlinger Orkladalen og Kysten Samling om tema gjeldsrådgivning og Lov om sosiale 
tjenester.

Opplæring ny lov og rundskriv Opplæring i regi av Fylkesmannen i mars.

Utarbeide prosedyrer KVP og klagebehandling Igangsatt.

Bidra til å gjennomføre familieprosjektet Gjennomgang av familier med barn som mottar 
økonomisk sosialhjelp i Orkdal 
Samarbeid med Helse og familie, Kvalifisering og 
arbeidstrening og NAV.  Gjennomgang/informasjon 
om prosjekt 71 familier i Trondheim 21.5.

8.6 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

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

 Støttekontaktvirksomhet

 Ungdomsarbeid

 Frivillighetssentral

 Orklahallen

 Orkdalshistoria

 Idrett

 Kino/Kulturhus

9.2 Drift
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

4 416 142 3 671 940 744 202 83,1 %
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Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

11,4 % 11,4 %

9.2.1 Miljø

Enheten er sertifisert gjennom hovedarbeidssted.

9.2.2 Økonomi

Enheten er i økonomisk balanse ved utgangen av først kvartal. Enheten har dog tre hovedområder 

som skiller seg ut. Kino og kulturhus er hver drøyt 75 000 kr i merforbruk og Frivilligsentralen har et 

merforbruk på drøyt 68 000 kr. Kino og kulturhus som en enhet har ikke kommunale midler å drive 

for, og må skaffe inntekter gjennom publikumsbesøk. Det pågår et arbeid for å se på muligheten for å 

øke inntektene. Dette vil kunne medføre at brukergruppen må betale en større del av kostnadene 

ved bruk av tjenestene enn i dag, samt at leietakere til kulturhuset må betale mer for de tjenestene 

de ønsker fra kulturhuset. Styret i frivilligsentralen jobber med nye leietakere i bygget, men har ikke 

lyktes med å skaffe dette ennå. 

Enheten forventes å drive i tråd med vedtatt budsjett i 2013.

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

Sykefraværet etter første kvartal var på 11,4 %. Dette er en økning i forhold til årsslutt i fjor hvor 

enheten endte på 10,7 %. Ikke noe sykefravær er relatert til arbeidsmiljø.

9.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

9.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 12 – «Satellittsted for arrangement»
Ber rådmannen utrede hvordan Orkdal kan bli et 
satelittsted for arrangement i forbindelse med 
festivaler i og rundt Trondheim, innen 1. mai.

Administrasjonen drøftet omfanget av 
utredningsoppdraget i kulturutvalgsmøte i april. 
Utredning fremmes i mai eller juni.

Årsbudsjettmål 13 – Samhandlingsplattform og 
politikk for frivillig innsats
Ber rådmannen utrede en samhandlingsplattform og 
politikk for frivillig innsats innen 1. oktober.

Det er gjort et grunnarbeid tidligere med henhold til 
dette. Arbeidet med videre utdyping av 
problemstillingen har ikke startet ennå.

9.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

I samarbeid med grunnskole å lage modell for 
kulturskoletilbud i skole/sfo

Kulturskoletimen som innføres fra høsten 2013 vil bli 
utviklet i samarbeid med grunnskolene.

Søke om å bli med i pilotprosjektet JEKI Sør-Trøndelag 
i samarbeid med en grunnskole i Orkdal. 

JEKI utrullingen er satt på vent til 2014 i Sør-
Trøndelag kulturskoleråd på grunn av innføringen av 
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Gjennomføres skoleår 2013/2014 kulturskoletimen.

Utrede administrativ plassering av 
støttekontakttjenesten

Arbeidet starter i mai.

Sektorplan for kommunens frivillighetspolitikk Faller inn under årsbudsjettmål 13.

Utrede reelle kostnader for å følge opp Orkdal 
kommune sitt ansvar knyttet til MOT avtalen

Arbeidet ikke startet.

Innarbeide plan for idrett og fysisk aktivitet sin 
strategiske del som en del av kommuneplanens 
samfunnsdel

Arbeidet pågår.

9.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

Arbeidstilsynet – tilsyn hovedbibliotek Ingen avvik

9.5 Annet
Spillemidler

Orkdal kommune oversendte i januar spillemiddelsøknadene for 2013 til videre behandling i Sør-

Trøndelag Fylkeskommune.  De fire øverste på prioriteringslisten (OIF - Friidrettsbane og Knyken -

K68, K50 og K30) fikk alle innvilget 50 % av spillemidlene til anlegget i 2012, og må følgelig prioriteres 

øverst i 2013. Prioritet 5 og 6 ble henholdsvis Knyken K20 og K10. Totalt ble det oversendt 26 

søknader med en økonomisk ramme på nesten 170 mill. kr. Søknadene kan utløse drøyt 34 mill. kr i 

spillemidler, noe som er litt under totalrammen for Sør -Trøndelag fylke i 2013. Det må påregnes 

minimum 10 års ventetid for en del av anleggene på Orkdal kommunes prioriteringsliste.

Bør Børson

Produksjonen hadde et økonomisk tilskudd fra Orkdal kommune på 100 000 kr. I tillegg var Orkdal 

kulturscene en samarbeidspartner for Utspæll. Utspæll sin oppsetning av Bør Børson jr. ble en 

publikumssuksess. Det ble spilt 11 forestillinger i Orkdal kulturhus i perioden fra 19. januar til 2. 

februar. Forestillingen ble sett av 3 356 publikummere og omsatte billetter for vel 1 mill. kr. 

Kommunale jubileumsmarkeringer

Det er kulturutvalget som er styringsgruppe og utarbeider innhold i samarbeid med prosjektleder. 

Første arrangementet var en kulturkveld i Orkdal kulturhus 8. mars i anledning Kvinnedagen. 

Arrangementet ble en stor suksess med et publikumantall på nesten 200 personer.

Orklahallen

Utbyggingen av Orklahallen er kommet godt i gang og Orklahallen har begynt arbeidet med å 

etablere nye samarbeidsløsninger med nye brukergrupper i hallen. Orklahallen har drøftinger med 

Orkla Fjellsportklubb om konkret samarbeid med henhold til bemanning. Når hallen er ferdig skal 

også OIF gjøre dugnadsinnsats innenfor en verdi på 100 000 kr per år i 5 år. Dialog med hensyn til 

dette har ikke startet ennå.

Bibilotekfilial Fannrem

Formannskapet har etterspurt gjenåpning av bibliotekfilial på Fannrem. Det er avsatt 45 000 kr til 

formålet i vedtatt budsjett (filialen på Svorkmo har til sammenligning et driftsbudsjett på knapt 

400 000). Rådmannen har orientert formannskapet om at disse midlene ikke er tilstrekkelig til å 

drifte en bibliotekfilial. Formannskapet har bestilt en sak om bibliotekfilial på Fannrem til behandling 

før budsjett/handlingsplanprosessen høsten 2013.



Rapport etter første kvartal 2013

35Rammeområde 7 og 8: Tekniske tjenester

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
Budsjett Regnskap Avvik Forbruk

Kommunalteknikk -13 405 679 -14 319 224 913 545 106,8 %

Tekniske tjenester 15 640 673 13 183 758 2 456 915 84,3 %

Samlet 2 234 994 -1 135 466 3 370 460

Sykefravær

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal Hittil i år

12,9 % 12,9 %

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

Avviket fordeler seg slik:

 Merutgift fellesutgifter kommunalteknikk -386 000 kr

 Merinntekt vannverk 1 268 000 kr

 Merinntekt avløp 81 000 kr

 Merutgift feiing -32 000 kr

 Merutgift slam -11 000 kr

 Mindreutgift administrasjon og eiendom 1 852 000 kr

 Mindreutgift veg 588 000 kr

 Merutgift veg- og gatelys -4 000 kr

 Mindreutgift parker og beplantninger 133 000 kr
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 Merutgift brannvesenet -79 000 kr

Fagavdeling bygg: Kommunale avgifter er ikke postert i første kvartal, og utgjør 1,055 mill. kr av 

avviket. Redusert vedlikeholdskostnad tilsvarer resten av avviket.

Bygningskostnader med leide lokaler til ø-hjelp på sjukehuset er lagt til tekniske tjenester, og gir 

309 000 kr i periodiseringsavvik etter første kvartal. Dette vil en foreslå å flytte til helse- og familie 

ved budsjettrevisjonen i juni, slik at en lettere ser helhetsbildet for SiO.

En rettssak om regulering av festeavgifter for noen store områder blir ferdig i mai. Det vil resultere i 

økt årskostnad pluss etterbetaling for noen år. Enheten ønsker å komme tilbake til dette når 

konsekvensene er avklart, for eventuelt å få økte driftsrammer. Før dette er avklart må en ta høyde i 

driften for at dette må dekkes innenfor årets budsjettramme.

Det er også avdekket større kostnader i forbindelse med brannkrav på Orkdal helsetun noe som nå 

utbedres og dekkes av den ordinære drift. Det er snakk om 0,5 mill. kr som er hastetiltak og 

gjennomføres i 2013. 

Med disse skisserte ekstra ordinære kostnadene ser en helt klart at 2013 har store utfordringer i

henhold til å nå budsjettert mål. Tiltak som gjennomføres er at det nå ikke settes inn vikarer for 

vaktmester ved sykdom, og at ledige stillinger som vaktmester og fagleder blir stående vakante i en 

periode i sommer. Dette fører igjen til at det blir utført mindre vedlikehold på egne bygg. 

Brann- og redningsvesenet: 

Brann- og redningsvesenet ligger forholdsvis bra i rute i forhold til budsjett. 

Opplæring/kompetansetiltak koster mer enn budsjettert, men alt i alt ser det ut til å kunne gå bra 

gjennom året. Feiervesenet har uvanlig store utgifter til utdanning, men avventer en avklaring med 

fylkeskommunen vedrørende finansiering av lærlingeutdanning ved Norges Brannskole. For å unngå 

merforbruk uansett utfall av denne avklaringen vil også feiervesenet legge inn en vakanse på et par 

måneder når feierformann slutter 1.6. Regnskapet viser et merforbruk på 79 000 kr.

Fagavdeling avløp: 

Driftsresultatet i første kvartal er noe mindre gebyrinntekt enn budsjettert, men også reduserte 

kostnader.

Fagavdeling vann: 

Driftsresultatet i første kvartal er en merinntekt på 1 268 000 kr i hovedsak fra kommunale avgifter.

Fagavdeling veg, park og gatelys:

Avdelingen ligger med et mindreforbruk i regnskapet med 716 000 kr. Brøyteregninger for mars 

måned fra innleide entreprenører er ikke regnskapsført. Det er en utgift på ca. 300 000 kr slik at 

mindreforbruket ligger for første kvartal på ca. 400 000kr. 

10.2.3 Brukere

10.2.3.1 Brukerundersøkelse

Ingen brukerundersøkelser er gjennomført i første kvartal.
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10.2.3.2 Faglig	kvalitet

2012 2013 Mål 2013

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

2090 15 3000 abt

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

Tilbakeslag kloakk i kjeller Antall per år 5 2 < 8

Kloakk på overløp Gammelosen Antall per år 11 60 < 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 100 % 11 % 100 %

Tilsyn fyringsanlegg Andel gjennomførte tilsyn 64 % 10 % 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 % 100 % 100 %

Vannkvalitet i svømmebasseng Oppnådd kvalitet i forhold til 
forskrift

100 % 100 % 90 %

Redusert energiforbruk Redusert forbruk i % av nivå på 
lavenergihus

8,4 % - 2,7 % > 5 %

Kloakk på overløp skyldes stans ved ombygging ved Gora, 60 dager/ 60 ganger totalt.

10.2.4 Ansatte

Sykefraværet ligger på 12,9 etter første kvartal, årsmålet er på 8,0 %. Fraværet er høyt, og det jobbes 

aktivt for å få ned sykefraværet og da spesielt innenfor renhold. 

10.3 Årsbudsjettmål	og	utviklingsoppgaver

10.3.1 Årsbudsjettmål

Tiltak Status

Årsbudsjettmål 1 – Avløpsanlegg Småfannajåren –
Forve
Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for et 
boligområde i Rislia. I forbindelse med revisjon av 
arealplan i 2013 kan det være aktuelt å vurdere å 
legge ut flere boligtomter i området mellom 
Knykveien og fylkesveien. Det vil da være et stort 
behov for avløpsledning til dette området. 
Rådmannen bes utrede kostnadene med en slik 
utbygging. Frist: Budsjettfremleggelsen høsten 2013.

Ikke startet

Årsbudsjettmål 2 – Orkdals kommunes 
vertskapsfunksjon ved utleie av rådhuset og 
kulturhuset
Rådmannen bes vurdere hvordan kommunens 
vertskapsfunksjon skal ivaretas på bedre måte ved 
utleie av rådhuset og kulturhuset på ettermiddag og 
kveldstid. Frist 01.04.13.
Begrunnelse:Både rådhuset og kulturhuset er mye 
utleid på ettermiddagstid og kveld. Dette foregår 
stort sett ved at leietaker får utlevert nøkkel, blir gitt 
en kort instruks og beskjed om å klare seg sjøl. Dette 

Behandlet i Formannskap 3. april, rådmannes 
innstilling enstemmig.
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er ikke tilfredsstillende i lengden. Leietakere har av og 
til behov for hjelp til å betjene ulike ting både i 
kulturhus og rådhus. Rådmannen bes bl.a. vurdere 
om en viss form for turnustjeneste av vaktmestrene 
kan være en hensiktsmessig måte å løse denne 
utfordringen på. Det er uansett viktig at 
vertskapsfunksjonen blir bedre ivaretatt enn i dag.

Årsbudsjettmål 4 – Orklahallen
Rådmannen bes utrede muligheten for å flytte 
enkelte driftsoppgaver over til lag/organisasjoner 
med tanke på å oppnå kostnadsbesparelser

Saken under utredning, politisk behandling mai/ juni.

Årsbudsjettmål 8 – Vedlikehold av kirker og 
kirkegårder
Kirkelig Fellesråd står overfor store utfordringer når 
det gjelder manglende og løpende vedlikehold i 
kommunens kirker. Også vedlikehold av gravlundene 
kan by på utfordringer om sommeren. 
Dette medfører at Kirkelig Fellesråd må be Orkdal 
kommune om økonomiske og menneskelige ressurser 
utenom de ressurser som bevilges i forbindelse 
Budsjett og Handlingsplan. 
Kommunestyret synes ikke at dette er en ideell 
ordning og mener at man må komme bort i fra en slik 
praksis. 
Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med 
ledelsen i Kirkelig Fellesråd, men det klare mål for øye 
at Orkdal kommune overtar ansvaret for 
vedlikeholdet av kirker og gravlunder. 
Kostnadene ved dette trekkes av det ordinære 
tilskuddet. 
Dette vil være en klart bedre ordning i og med at 
kommunen har en profesjonell etat som er bedre 
egnet til å planlegge å utføre dette arbeidet. 
Rådmannen gis en frist til 1. mars 2013. I tillegg til 
formannskapet må kommunens representant i 
Kirkelig Fellesråd holdes orientert om fremdrift og 
resultat av denne kontakten.

Saken er under utredning, politisk behandling mai/ 
juni.

Årsbudsjettmål 10 – Plassutfordringer ved flere 
skoler
Det er plassproblemer ved skolene og problemene vil 
øke. 
Kommunestyret ber rådmannen innen 1. kv. 2013 
legge frem en skisse til løsning. En løsning hvor man 
unngår brakkeløsninger som kan fremstå permanent. 
En slik sak fremlegges først HOO til behandling.

Det er utarbeidet en sak til HOO (arkivref.2013/2826) 
som er fremlagt for politisk behandling.

Årsbudsjettmål 14 – Ide om svømmehall
Ber rådmannen igjenoppta ideen om svømmehall å se 
på rimeligere alternative løsninger, som inkluderer 
bruk av spillvann fra Thamshavn innen 1. juli.

Det skal fremlegges en sak (arkivref.2013/2516) for 
Formannskapet 8.5.13 og Kommunestyret 15.5.13.

Årsbudsjettmål 19 – Kjøp av Coop Bygg-Mix bygget 
og salg av brannstasjon
Rådmann bes fremme sak til politisk behandling som 
viser den totale økonomien i et prosjekt som har til 
mål å samle tekniske tjenester i et bygg.

Før sak fremmes om kjøp, må det søkes om 
dispensasjon fra Kommuneplan, da området er 
regulert til industriformål. Søknad er sendt og politisk 
behandling avventes. Dersom dispensasjon innvilges 
vil det bli utarbeidet en finansieringsplan for politisk 
behandling.

Årsbudsjettmål 21 – Oppgradering av gang- og Saken er under utredning. Sak legges fram til politisk 
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sykkelvei over Grønørbrua
Vigorveien, Fv 460 over Grønøra Industriområde, er 
en såkalt E-vei. Det betyr at kommunen har ansvar for 
sideanlegg som gang- og sykkelveier.  Dette gjelder 
også fortauet over Vigorbrua. Adkomsten over brua 
under enhver kritikk og Orkdal kommune må snarest 
sørge for at forholdene blir akseptable for syklister og 
myke trafikanter. Slik brua er i dag danner den et 
standardbrudd på en påkostet gang- og sykkelvei som 
binder Råbygda sammen med idrettsanlegg, skoler og 
sentrum. Dette tiltaket er helt i tråd med kommunens 
satsing på folkehelse, miljø og sykkeltiltak og er 
avgjørende for å sikre en god forbindelse mellom 
Råbygda og Orkanger. 
Rådmannen bes fremme sak til politisk behandling 
med forslag til tiltak, samt et kostnadsoverslag for å 
bedre forholda på brua. Rådmannen bes i denne 
forbindelse om å undersøke om det finnes 
tilgjengelige trafikksikkerhetsmidler som eventuelt 
kan vurderes benyttet til dette formål.
Saken legges fram for hovedutvalg for teknikk i 
januar.

behandling i juni.

10.3.2 Utviklingsoppgaver

Tiltak Status

Utrede muligheter for utvikling av eiendomsmassen 
ved Rosenvik Hybelbygg

Under arbeid.

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

Under arbeid.

10.4 Tilsyn
Tema for tilsyn Avvik Plan for lukking av avvik

Arbeidstilsynet, inneklima skoler i 
Orkdal(2012)

7 Lukket per 15. mars 2013 

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

-143 699 026 -147 750 640 4 051 613 102,8 %

Regnskapet viser en merinntekt etter første kvartal på vel 4 mill. kr. De største avvikene er:

 Merinntekt skatt og inntektsutjevning 2,6 mill. kr
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 Merinntekt momskompensasjon 0,5 mill. kr Beregnet å gå i balanse

 Merinntekt Integreringstilskudd 2,3 mill. kr Periodiseringsavvik

 Mindreinntekt renter bankinnskudd 0,5 mill. kr Periodiseringsavvik

 Merkostnad avdrag banklån 0,5 mill. kr I hovedsak periodisering

Merinntekt skatt og rammetilskudd er det eneste store avviket som er reelt. Ut fra 

beregningsmodellen til KS (siste oppdatering fra februar 2013) skal Orkdal kommune få 850 000 kr 

mindre enn budsjettert i skatt og inntektsutjevning i 2013. Så langt i år er imidlertid skatteinngangen 

større enn forutsatt, slik at det etter første kvartal er en merinntekt på 2,6 mill. kr. Revidert 

nasjonalbudsjett i mai bør kunne gi svar på om denne merinntekten vil holde året ut.

12 Rapport	finansforvaltning

12.1 Forvaltning	av	ledig	likviditet

12.1.1 Bankinnskudd

Kommunen har hatt følgende bankinnskudd i perioden:

Bankinnskudd 1.1.2013 163 446 748

Bankinnskudd 31.3.2013 119 843 882

Kommunens bankinnskudd er redusert med 43 602 865 kr.

Kommunens bankinnskudd er i plassert i henhold til vilkår i bankavtalen med unntak av følgende 

innskudd som er plassert utenfor bankavtalen:

Orkdal Sparebank - 39,7 mill. kr på særvilkår – 3 mnd Nibor + 0,9 %

Gjennomsnittlige renter på bankinnskudd:

Mnd. Rente 

bankavtale

Rente 3 mnd. 

Nibor (nom.)

Januar 2,55 % 1,86 %

Februar 2,48 % 1,90 %

Mars 2,48 % 1,85 %

12.1.2 Obligasjoner

Beholdningsoversikt:

Produkt Markedsverdi

1.1.13

Markedsverdi

31.3.13

Endring

1. kvartal

Endring

2013

OF – Norge V 1 828 000 1 837 000 9 000 9 000

OF Eurostoxx 50 3 180 000 3 202 500 22 500 22 500

Totalt 5 008 000 5 039 500 31 500 31 500

I henhold til finansreglementet skal dagens obligasjoner i Pareto innløses etter hvert som de forfaller. 

Forfallsår for de to produktene er 2014 og 2015. 

Etter første kvartal har det vært en total verdiøkning på 31 500 kr.  
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12.1.3 Fordeling	av	aktiva

1.1.2013 31.3.2013

Kroner % Kroner %

Bankinnskudd 163 446 749 97,0 % 119 843 883 96,0 %

Obligasjoner 5 008 000 3,0 % 5 039 500 4,0 %

Totalt 168 454 749 100 % 124 883 383 100 %

12.2 Forvaltning	av	gjeld

12.2.1 Låneoversikt	Orkdal	kommune

Orkdal kommune hadde per 31.3.2013 565 232 637 kr i samlet lån.

Utvikling av lånegjelden i første kvartal 2013:

Lån per 1.1.2013 572 244 363 kr
Nye lån 0 kr
Avdrag lån -7 011 726 kr
Lån per 31.3.2013 565 232 637 kr

Sammensetning av lånegjelden per 31.3.2013 inklusive rentebytteavtaler:

Lån med rentebinding 307 944 053 54,5 %

Lån med flytende rente 257 288 584 45,5 %

Totalt 565 232 637 100,0 %

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

henhold til finansreglementet. 

Kommunen har benyttet rentebytteavtaler for å rentesikre en andel av kommunens lånegjeld. 

Følgende rentebytteavtaler løper per 31.3.2013:

Motpart Beløp Rente Utløp

Nordea 68 709 369 3,10 % 26.8.2015

Fokus Bank 50 000 000 3,83 % 28.12.2016

Fokus Bank 24 687 500 2,09 % 2.10.2015

Fokus Bank 24 687 500 2,70 % 2.10.2019

Kommunens rentesikrede lån har en binding som utløper i perioden 1.9.2013 til 1.9.2022 og renten 

på disse lånene varierer fra 2,09 % og opp til 5,23 %.

Kommunens gjennomsnittlige vektet rentesats for den totale lånegjelden er på 3,01 %. Denne er 

fordelt med henholdsvis 3,39 % for fastrentelån og 2,38 % for lån med flytende rente per 31.3.2013. 

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet gjeld er på 2,14 år. I henhold til 

finansreglementet skal dette være mellom 1 – 5 år.

Kommunen har per 31.3.2013 lån med flytende rente i følgende banker:

Lånegiver Rente 31.03 Endring fra 01.01

Kommunalbanken 2,25 %
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Husbanken 2,089 % + 0,099 %

KLP 2,80 % + 0,53 %

12.2.2 Markedsrenter

Norges bank’s styringsrente er på 1,50 % fra 15.3.2012.

3 mnd. NIBOR (nominell) rente per 31.3.2013 var på 1,88 %.

Gjennomsnittet i perioden var følgende:

3 mnd. Nibor

Januar 1,86 %

Februar 1,90 %

Mars 1,85 %


