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RÅDMANNENS 

KOMMENTAR 
 

Tjenestetilbud/økonomi 
 

Situasjonsbeskrivelse 

Tynset kommune har over tid hatt en betydelig 

utvikling i tjenestetilbudet. Eksempler er full 

barnehagedekning, mottak av enslige mindreårige 

og mottak og bosetting av flyktninger. Som en del 

av denne utviklingen har kommunen også 

gjennomført omfattende investeringer.  

 

Det er mange måter å sammenligne seg med andre 

kommuner på når det gjelder tjenestetilbudet. En av 

dem er Kommunebarometeret som lages av avisen 

Kommunal Rapport, der Tynset beskrives slik: 

«Tynset er på 10. plass i Kommunebarometeret 

2016 fra Kommunal Rapport. Totalt er det knapt 

noen som har en så god profil som Tynset» 

 

Tynset kommer veldig godt ut av sammenligningen 

med andre kommuner når det gjelder den samlede 

kvaliteten på tjenestetilbudet. At vi kommer godt ut 

i sammenligningen som også tar hensyn til 

kommunenes inntektsnivå kan vi være stolte av. 

Det betyr likevel ikke at alt er bra, vi må hele tiden 

videreutvikle oss på alle områder. 

 

Tynset kommune har sammenlignet egen 

ressursbruk med kommunene Røros, Oppdal og 

Eid, foruten gjennomsnittet for landet. Analysen 

viser at Tynset har forholdsvis høy ressursbruk 

sammenlignet med øvrige kommuner i utvalget. 

Noe av det kan forklares med omfattende 

vertskommunesamarbeid som vises i Tynset 

kommunes budsjett og en forholdsvis stor 

virksomhet for psykisk utviklingshemmede 

sammenlignet med de andre kommunene. Høy 

ressursbruk kan som regel forklares med struktur og 

organisering av tilbudet, og/eller nivået/omfanget 

på tjenestene. Store geografiske avstander påvirker 

strukturen, for eksempel antall skoler du må ha. 

 

Utfordringer i planperioden 

Regjeringen har lagt opp til endringer i 

inntektssystemet som slår negativt ut for mindre 

kommuner. Konsekvensen av dette, sammen med 

ytterligere reduserte inntekter fra konsesjonskraft 

og eiendomsskatt har gjort årets budsjettarbeid 

krevende. Inntektssvikten er innarbeidet i budsjettet 

i form av effektivisering, omstilling og justering av 

tilbudet.  

 

De senere årene har alle landets kommuner opplevd 

økt press på mange ressurskrevende tjenester. Det  

 

 

er fortsatt forventninger om en videre utvikling og 

heving av tjenestenivå som blir vanskelig å leve 

opp til. Områder med økte og godt dokumenterte 

behov må styrkes ved å hente penger fra andre 

områder i kommunen.  

 

Neste års budsjett er stramt og det blir enda trangere 

utover i planperioden. For å lage et budsjett i 

balanse har vi sett oss nødt til å bruke av oppsparte 

midler avsatt på fond. Dette er ikke bærekraftig og 

gir et klart og tydelig signal om at vi ikke har klart å 

tilpasse oss den økonomiske hverdagen. Det er 

nødvendig å jobbe aktivt de nærmeste årene for å 

snu utviklingen. Lykkes vi ikke med dette befinner 

vi oss snart i en presset situasjon der oppsigelser og 

avvikling av tilbud blir resultatet. 

 

Det er de senere årene investert mye i utbygging av 

barnehager for å kunne ha et godt tilbud til alle. 

Utbyggingen har resultert i en bygningsmasse som 

sikrer en fleksibel og dermed rasjonell drift for 

årene fremover. 

 

De fleste virksomhetene vil møte utfordringer i 

hvordan stramme rammer skal overholdes i den 

praktiske hverdagen. Den største usikkerheten i 

budsjettforslaget handler om struktur og bemanning 

innen helse- og omsorg. Det har tidligere vært lagt 

opp til omstilling i pleie og omsorg med hovedmål 

om at alle skal få mulighet til å bo hjemme i egen 

bolig lengst mulig. Av ulike årsaker var det ikke 

mulig å gjennomføre omstillingen som planlagt. 

Teknologiske og faglig utvikling, alderssammen-

setning, demensutfordringer, kommuneøkonomi og 

flere andre faktorer indikerer at helse- og 

omsorgsektoren må videreutvikle organisasjon, 

struktur og faglighet.  

 

Helse om omsorg driftes nå i praksis etter en 

struktur som avviker noe fra den strukturen som ble 

lagt til grunn i det opprinnelige 2016 budsjettet. 

Dette gjør at det for 2017 må tilføres ressurser for å 

kunne ha et realistisk budsjett. Sektoren trenger 

ekstra midler i en overgangsperiode før man klarer 

å nå de målsetninger man har satt.  

 

Tjenesteområdene for Hjemmebasert omsorg og 

Institusjonstjenesten er for 2017, sammenlignet 

med 2016- budsjettet, tilført til sammen 7,9 mill. kr 

utover lønns- og prisvekst for å dekke opp for 

dagens situasjon. Fram mot 2020 legges det opp til 

en reduksjon sammenlignet med 2017 på 6,4 mill. 

kr. Dette er helt nødvendig for bringe kommunens 

økonomi i balanse og vil kreve stor evne og vilje til 

omstilling. Alternativet er å vurdere større 

strukturelle grep, men det er ikke gjort i 

rådmannens forslag. 
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Netto driftsresultat forventes med det framlagte 

budsjettforslaget å ligge rundt 0. Det må løftes 

vesentlig for å sikre en bærekraftig utvikling. For å 

nå målet om netto driftsresultat på ca. 2% må 

resultatet bedres med ca. 10 mill. kr i forhold til det 

forslaget som er lagt fram. 

 

Investeringer 
Det foreslås midler til å utvikle skoleområdet med 

amfiscene og parkeringsplass i sjukehusskogen, 

opprusting av basseng og garderober på TFF. 

Bygging av 8 utleieboliger ble påstartet i 2016 og 

skal ferdigstilles i 2017, tilskudd til orgel i Tynset 

kirke, ballbinge på Kvikne, lokaler til brannstasjon, 

opprusting av kommunestyresalen, forlengelse av 

heis i rådhuset og etablering av næringsarealer.  

 

Investeringsnivået har en brutto ramme på kr 39,3 

mill. Av dette foreslås at kr 25,4 mill. finansieres 

ved hjelp av låneopptak. Total investeringsramme 

for hele planperioden er om lag kr 136 millioner.  

 

Politisk styring og innbyggermedvirking 
 

Styringsdialog 

Det er viktig med en god dialog mellom 

administrasjon, befolkning og politikere. For å lage 

et samspill mellom administrasjon, befolkning og 

politikere legges det opp til en planmessig 

samhandling vi kaller «styringsdialog». Hensikten 

er å legge til rette for en helhetlig prosess med bred 

involvering av innbyggere, brukere, ansatte og 

politikere når kommunens tjenester skal 

videreutvikles. Det gjennomføres møter med 

brukerne, ansatte og politikere. Prioriteringer for 

neste års budsjett og økonomiplanperiode drøftes.  

 

Viktige føringer som ble pekt på er folkehelse, 

renovering basseng, hjemmesider og informasjon til 

innbyggere og brukere, demensomsorg, mangfold 

og inkludering av alle innbyggere, forebyggende 

arbeid og næringsutvikling.  

 

Føringer fra prosessen er innarbeidet i rådmannen 

forslag til budsjett og økonomiplan.  

 

Kommuneplanarbeid 

Et levende lokaldemokrati kjennetegnes blant annet 

ved at det fra kommunens side legges til rette for 

åpne og gode planprosesser for å utvikle 

funksjonelle styringsdokumenter som er godt 

forankret i lokalsamfunnet. Hovedmål i 

kommuneplanen er mangfold i arbeidsplasser, 

bærekraft og et godt liv for innbyggerne. Videre 

utvikling av Tynset som regionsenter, 

arbeidsplasser, kompetanse, folkehelse og 

kommunale tjenester er satsingsområdene i planen.  

 

 

 

Arbeidsgiverpolitikk 
 

Nærværsarbeid 

Dette dreier seg om alt fra formell intern 

delegering, praktisk opplæring og lederutvikling, til 

miljø- og kulturtiltak som styrker de enkelte 

medarbeideres motivasjon og tilhørighet til 

arbeidsplass og kommunen som organisasjon. 

Nærværsarbeidet og reduksjon av sykefravær er 

høyt prioritert av arbeidsmiljøutvalget og 

kommunestyret.  

 

Arbeidsgiverpolitikk 

I 2014 vedtok kommunestyret retningslinjer for 

arbeidsgiverpolitikk i Tynset. Kommunestyret har 

vedtatt å arbeide videre med å utvikle 

arbeidsgiverpolitikken. 

 

Tynsetsamfunnet 
 

Regionsenteret Tynset 

Rollen og funksjonen Tynset har som regionsenter 

er sentral og innebærer forpliktelser ikke bare for 

politisk nivå, men også for administrasjon og 

kommuneorganisasjonen for øvrig i forhold til 

tilrettelegging, omdømmebygging, nettverksjobbing 

og aktiv innsats for å tiltrekke seg ny virksomhet.  

 

Kompetanse er valgt som et sentralt satsingsområde 

i kommuneplanarbeidet. Tynset skiller seg ut fra 

øvrige innlandskommuner ved at utdanningsnivået i 

befolkningen er meget høyt. Dette er ikke bare en 

viktig ressurs i forhold til videre utvikling av 

kompetansemiljøer i området, men også i forhold til 

arbeidet med å trekke til seg nye kompetanse 

arbeidsplasser. 

 

I forslaget til statsbudsjett er det bevilget midler til 

oppstart av etablering av helsearkiv på Tynset. Det 

har vært en langvarig prosess med stor innsats fra 

politisk nivå i Tynset kommune. Etter planen skal 

et bygg med rundt 60 arbeidsplasser stå ferdig i 

2019. Dette er viktige kompetansearbeidsplasser 

som vil kunne ha ringvirkninger for hele regionen. 

 

Tynset kommune er en stor organisasjon med et 

stort antall kvalifiserte og dyktige medarbeidere. 

Det er et godt grunnlag for gjennomføring av 

nødvendig organisatoriske endringer og videre 

utvikling av tjenestetilbudet. Hvordan Tynset 

kommune handler og opptrer er viktig for å skape 

vekst og positiv utvikling i regionen.  

 

Arild Einar Trøen 

rådmann 
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BRUKER- OG MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 
 

Fokusområder Indikator Status Status Status Status Mål Snitt 
Landet     2013 2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) 
 

Resultat for bruker - 4,8 4,9 4,8 4,9  4,6 

Respektfull behandling - 5,2 5,4 5,3 5,3  5,1 

Tilgjengelighet - 4,9 5,1 4,9 4,9  4,8 

Informasjon - 4,6 4,9 4,6 5,0  4,4 

Brukermedvirkning - 4,7 4,9 4,9 4,9  4,6 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-6) 
 

Selvstendighet - - - 4,3 - 4,2 

Mestringsorientert ledelse - - - 3,9 - 3,9 

Rolleklarhet - - - 4,3 - 4,3 

Mestringsklima - - - 4,1 - 4,1 

Fravær i %            

Sykefravær 5,8 5,4 6,6 5,5 5,4 - 

 

KOMMENTARER 
Tabellen viser gjennomsnittlig resultat for utvalgte indikatorer for alle brukerundersøkelser gjennomført i 
Tynset kommune i 2016. Undersøkelsene viser i hovedsak at kommunen holder et jevnt nivå. Det området 
som må prioriteres framover er informasjon. Dette gjelder alt fra enkeltmøtene med brukerne til informasjon 
på kommunens hjemmesider. 
  
Medarbeiderundersøkelsen er endret i 2016. Det er benyttet en undersøkelse som er utarbeidet i samarbeid 
mellom KS og Linda Lai, kalt 10-Faktor. Kommunen gjennomførte en prosess tidlig i 2016 for å avklare 
hvilken undersøkelse som skulle benyttes og resultatet ble gjennomføring av 10-Faktor. Linda Lai anbefaler at 
hyppighet på gjennomføring er hvert andre år, noe som betyr at neste undersøkelse gjennomføres i 2018. 
 
Sykefraværet er forholdsvis stabilt. Tallene så langt i 2016 indikerer at det blir et lavere gjennomsnitt i 2016 
enn 2015.  
 
Sykefravær 2016 er for 1. tertial på 6,4 % og for 2. tertial på 5,5 %. Fraværet gjelder både egenmeldt og 
legemeldt fravær.  
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FORUTSETNINGER/ 

RAMMER 
 

LØNNS- OG PRISFORUTSETNINGER 
 
I økonomiplanen benyttes faste priser på 2016 
nivå for hele perioden.  
 
Fra 2015 til 2016 er det forutsatt lønnsvekst på 
2,5% og prisvekst på 2,0%. 
 

DRIFTSRAMMER  
 

Fellesinntekter: 
 

8000 KONSESJONSAVGIFTER 
Innbetalte konsesjonsavgifter i forbindelse med 
kraftproduksjonen i Orklavassdraget og 
Glåmavassdraget. Konsesjonsavgiftene avsettes 
til næringsfondet. 
 
8010 SALG AV KONSESJONSKRAFT 
Tynset inngikk i 2005 en avtale med 
forvaltningsfirmaet Ishavskraft om salg av 
kommunenes konsesjonskraft. Avtalen ble 
fornyet etter anbudskonkurranser i 2010 og 2014 
Kommunen rår over ca. 49 GWh. Anslaget for 
inntekter i 2015 er satt opp med bakgrunn i 
prognose. Kraftprisene er lavere enn 
gjennomsnittet de siste årene og dette gjenspeiles 
i konsesjonskraftinntektene. 
 
8100 FORMUE- OG INNTEKTSSKATT  
Når det gjelder skatteanslaget, er det benyttet 
beregninger foretatt av KS. 
 
8101 EIENDOMSSKATT  
Eiendomsskatten utskrives med 7 ‰ av takst-
grunnlaget. Fra og med 2010 er eiendomsskatt 
utskrevet i hele kommunen. 
 
8200 RAMMETILSKUDD 
I rammetilskuddet ligger det innbakt løpende 
inntektsutjevning. Dette innebærer at dersom 
skatteinntektene reduseres eller økes 
sammenlignet med landet for øvrig, blir dette 
delvis utjevnet ved en reduksjon eller økning i 
rammetilskuddet samme året. Utgiftsutjevningen 

kompenserer for forskjeller i utgiftsbehov 
mellom kommunene.  
 
8202 ELDREOMSORG, DEKNING 
KAPITAL-UTGIFTER 
Dette gjelder delvis dekning av renter og avdrag i 
forbindelse med bygging av sykehjemmet og 
omsorgsboliger for ei investeringsramme på 20,1 
mill. kr  
 
8203 SKOLEBYGG, DEKNING KAPITAL-
UTGIFTER 
Dette gjelder delvis dekning av renteutgifter i 
forbindelse med opprusting av skolelokaler ved 
Tynset barneskole, Fåset skole og Kvikne skole 
for ei investeringsramme på 27,7 mill. kr. 
 
8300 STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 
Statstilskudd til arbeidet med integrering av 
flyktninger avsettes på disposisjonsfond jf. 8600. 
Anslaget over tilskuddet er usikkert og avhenger 
av hvor mange flyktninger som reelt sett 
bosettes i løpet av året. Den største bruken av de 
avsatte fondsmidlene finner vi igjen under 
Tynset opplæringssenter, Tynset ungdomsskole, 
Tynset barneskole, NAV-sosialtjenesten og 
barnevernet. 
 
8500 RENTEINNTEKTER  
Renter på bankinnskudd.  
 
8600 BRUK AV DISPOSISJONSFOND 
Disposisjonsfondet er her benyttet til å dekke 
underskudd i drifta. 
 
8700 PREMIEAVVIK PENSJON 
Pensjonspremie: 
Hvor mye penger kommunen betaler til 
pensjonsselskapet hvert år, for å sette av penger 
til framtidige utbetalinger til pensjon. 
Reguleringspremie:  
Penger kommunen må betale på toppen av den 
ordinære premien. Når alle får lønnspålegg øker 
kommunens pensjonsforpliktelse, fordi 
pensjonsgrunnlaget øker. Forskjellen på den 
gamle og nye forpliktelsen må dekkes inn via en 
reguleringspremie. 
Pensjonskostnad: Er beløpet som føres i 
regnskapet. Det er et fiktivt beløp, som ikke har 
noe med hva kommunen betaler i 
pensjonspremie å gjøre. Hensikten har vært å 
sørge for at pensjonskostnaden blir ganske jevn 
fra år til år. 
Premieavvik: 
Hensikten med premieavviket er å utligne de 
store årlige variasjonene i pensjonskostnader. 
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Regnskapsført kostnad til pensjon har likevel de 
aller fleste årene vært langt lavere enn det 
kommunen faktisk betaler i premie. Differansen 
mellom innbetalt premie og regnskapsført 
kostnad, utgjør premieavviket. Pr 31.12.2015 var 
det akkumulerte premieavviket inklusive 
arbeidsgiveravgift på 27,9 mill. kr. Dette er 
penger som fjernes fra driftsregnskapet det året 
avviket oppstår, og skjules i balansen. I stedet 
utgiftsføres det i driftsregnskapet (amortisering). 
Se fellesutgifter tjeneste 8701 En av 
konsekvensene av premieavviket blir etter hvert 
likviditetsproblemer. 
 

Fellesutgifter: 
 
8500 RENTER PÅ LÅN TIL 
INVESTERINGER 
Det er alltid knytta usikkerhet til rentenivået 
framover. Rentesatsen på våre fastrentelån 
varierer mellom 1,6 % og 3,4 %. Vår totale 
låneportefølge utgjør 1. januar 2017 481 mill. kr 
ved årsskiftet. Av dette har vi fastrenteavtale for 
147 mill. kr. 
 
Rentefot for flytende renter har vi i våre 
beregninger forutsatt vil ligge på 2,0% i 2017, 
2,5% i 2018, 3,0% i 2019 og 2020 
 
8510 AVDRAG PÅ INNLÅN TIL 
INVESTERINGER 
Avdragsbeløpene skal dekke avdrag i henhold til 
nedbetalingsplanene for våre innlån. På tross av 
våre intensjoner med å unngå avdragsutsettelser 
er det er likevel budsjettert med avdragsutsettelse 
på 3,5 mill. kr pr. år i hele økonomiplanperioden.  
 
8600 AVSETNING STATSTILSKUDD 
FLYKTNINGER TIL 
DISPOSISJONSFOND  
Her avsettes statstilskuddet til flyktninger, jf. 
tjeneste 8300. 
 
8600 AVSETNING TIL 
DISPOSISJONSFOND 
Disposisjonsfondet burde styrkes ved hjelp av 
overskudd i drifta for å bedre likviditet, evne til å 
takle uforutsette utgifter samt til å finansiere 
større vedlikeholdsprosjektet. 
Midlene fra integreringstilskuddet avsettes i 
første omgang til disposisjonsfond jf. tjeneste 
8300. Midlene brukes over tjenesteområdenes 
budsjetter til aktive tiltak i integreringsarbeidet. 
 
 

8610 AVSETNING TIL KULTUR- OG 
IDRETTSFOND 
I vedtektene for kulturfondet heter det at 6% av 
konsesjonskraftinntektene skal avsettes til kultur- 
og idrettsfond årlig. Med budsjettert inntekt på 
kr 2 050 000 utgjør dette til sammen kr 123 000 i 
2017  
 
8610 AVSETNING TIL BUNDNE 
DRIFTSFOND  
Her avsettes konsesjonsavgiftene til 
næringsfondet. Dessuten avsettes renter på 
bankinnskudd for næringsfond. 
 
8701 AMORTISERING AV 
PREMIEAVVIK PENSJON 
Akkumulert premieavvik jf. tjeneste 8700 skal 
nedbetales over 15 år. Fom. 2011 er 
nedbetalings-tiden forkortet til 10 år. Fom. 2014 
er nedbetalingstida ytterligere forkorta til 7 år. 
 
GEBYR- OG BETALINGSSATSER 
Gebyr- og betalingssatser forutsettes i utgangs-
punktet å øke tilsvarende forventet prisstigning. 
 
Spesielt for VAR-området: 
Alle gebyrområdene skal ha full inndekning av 
kostnadene. Ved evt. underskudd memoriaføres 
dette i regnskapet og dekkes opp ved påfølgende 
års gebyrer. 
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Fellesinntekter og fellesutgifter                               

(1 000 kr)

Budsjett Anslag 2017 2018 2019 2020

2016 2016

Fellesinntekter

8000 Konsesjonsavgifter -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500

8010 Salg av konsesjonskraft -5 300 -5 800 -2 550 -2 550 -2 550 -2 550

8100 Formue- og inntektsskatt -119 300 -123 000 -125 290 -125 290 -125 290 -125 290

8101 Eiendomsskatt -20 700 -21 000 -18 780 -19 280 -19 280 -19 280

8200 Rammetilskudd -202 100 -203 000 -205 530 -205 510 -205 850 -206 020

8202 Eldreoms., dekn. kap.utg. -1 780 -1 600 -1 690 -1 700 -1 640 -1 590

8203 Skolebygg, dekn. kap.utg. -870 -780 -740 -770 -700 -630

8300 Statstilskudd flyktninger -17 000 -23 700 -26 800 -26 800 -26 800 -26 800

8400 Kalk renter og avskr. VAR omr. -5 430 -5 430 -5 370 -5 289 -5 209 -5 128

8500 Renteinntekter -2 400 -2 400 -1 870 -1 870 -1 870 -1 870

8600 Bruk av disposisjonsfond 0 0 -1 000 -1 000 -1 500 -2 000

8700 Premieavvik pensjon -10 800 -4 300 -14 040 -14 040 -14 040 -14 040

Sum fellesinntekter -389 180 -394 510 -407 160 -407 599 -408 229 -408 698

Fellesutgifter

8010 Avsetning til idretts- og kulturfond 318 318 153 153 153 153

8500 Renter gamle lån 9 700 8 200 10 494 10 636 10 974 10 215

8500 Renter nye lån 540 200 225 790 1 830 2 755

8510 Avdrag gamle lån 18 600 18 600 19 210 18 920 18 640 18 350

8510 Avdrag nye lån 1 090 0 450 1 260 2 475 3 730

8600 Avsetning til disposisjonsfond 17 000 17 000 18 000 18 000 18 000 18 000

8610 Avsetning til bundne dr.fond 3 860 3 700 3 770 3 770 3 770 3 770

8701 Amort. premieavvik pensjon 4 319 4 319 5 000 6 610 8 300 10 000

Sum fellesutgifter 55 427 52 337 57 302 60 139 64 142 66 973

Disponibel driftsramme -333 753 -342 173 -349 858 -347 460 -344 087 -341 725

Fordelt på tjenesteområdene 349 858 347 460 344 087 341 725
 

 

  



INVESTERINGSBUDSJETTET

RÅDHUSET Tidl. år 2017 2018 2019 2020
OPPGRADERING AV GAMMEL HEIS 700

NY HEIS 500 11 500

Lån -500 -11 500 -700

REKKVERK TERRASSE 10 ET. OG 

LEMMER

200 200

Ubundet investeringsfond -200 -200

FORNYING AV KOMMUNESTYRESAL 1 000 800

Ubundet investeringsfond -1 000 -800

Sum investering 1 200 1 300 11 500 700

Sum finansiering -1 200 -1 300 -11 500 -700

SKOLEOMRÅDET - NYANLEGG Tidl. år 2017 2018 2019 2020
1 Tynset ungdomsskole 1 900 600

2 Tynset barneskole 550 100

3 Tynset  Oppl.s - Holmen = Folkehelsepark 500

4 Skoleområdet: sykkelparkering  500 300 300

5 Amfi Holmenplassen m/utescene,"17.mai 

plass"

2 000

6  Aktivitetsløype m / Frisbeegolf 700

7  Buldrevegger 125

8  Gangveier 600

9   Skolegata 900

10   Arnemoveien , T barneskole 700

11 Parkeringsområde i Sjukehusskogen 1 500 2 900

12 Tilførselsløype N.Ø v.g. skole til skistad. 300 1 500

Ubundet investeringsfond -1 000  

Tilskudd

Spillemidler -1 400 -700 -1 000 -900

Lån -1 050 -925 -1 900 -3 300 -3 800

Sum investering 1 625 2 900 5 200 3 800

Sum finansiering -1 625 -2 900 -5 200 -3 800

KVIKNE SKOLE Tidl. år 2017 2018 2019 2020
BALLBINGE 427

Spillemidler -277

Ubundet investeringsfond -150

Sum investering 427 0 0 0

Sum finansiering -427 0 0 0

K-BYGG Tidl. år 2017 2018 2019 2020
OPPRUSTING EKSISTERENDE HALL 2 130 1 000 10 000 7 000

Tilskudd -4 000

Ubundet investeringsfond -2 130

Lån -1 000 -10 000 -3 000

Sum investering 0 1 000 10 000 7 000

Sum finansiering 0 -1 000 -10 000 -7 000

TJENESTEN FOR FUNKSJONSH. Tidl. år 2017 2018 2019 2020
VA-STOL 80

Ubundet investeringsfond -80

Beløp i 1 000 kr
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OLAF RØSTSGT. 34 120

Ubundet investeringsfond -120

BASSENG OG GARDEROBER 700 6 000 7 000

Lån -700 -6 000 -7 000

Sum investering 6 200 7 000 0 0

Sum finansiering -6 200 -7 000 0 0

HELSETJENESTEN Tidl. år 2017 2018 2019 2020
UTREDNING HELSESTASJON 200

Ubundet investeringsfond -200

Sum investering 0 200 0 0

Sum finansiering 0 -200 0 0

HJEMMEBASERTE TJENESTER Tidl. år 2017 2018 2019 2020
UTFAS. ANALOG TRYGGHETSALARM 350

Ubundet investeringsfond -350

Sum investering 350 0 0 0

Sum finansiering -350 0 0 0

INSTITUSJONSTJENESTEN Tidl. år 2017 2018 2019 2020
TJØNNMOSENTERET

UTBYGGING ALT. OPPVARMING 400 2 000

Lån -400

Ubundet investeringsfond -2 000

Sum investering 0 0 2 000 0

Sum finansiering 0 0 -2 000 0

KULTURTJENESTEN Tidl. år 2017 2018 2019 2020
KULTURHUS 1 450 500 500 500 500

Ubundet investeringsfond -1 450 -500 -500 -500 -500

Sum investering 500 500 500 500 500

Sum finansiering -500 -500 -500 -500 -500

TYNSET KIRKELIGE FELLESRÅD Tidl. år 2017 2018 2019 2020
TYNSET KIRKE - ORGEL 2 550 1 100

Lån -2 550 -1 100

Sum investering 1 100 0 0 0

Sum finansiering -1 100 0 0 0

TEKNISKE TJENESTER Tidl. år 2017 2018 2019 2020
TRONSTUA/SKOGLY

Riving og etabl. Parkområde 100 1 200

Lån -100 -1 200

OMBYGGING KONGSVEIEN 5 700 6 500

Lån -700 -6 500

UTBYGGING AV UTLEIBOLIGER, 28 000 5 000

Tilskudd -11 800 -2 000

Lån -16 200 -3 000

BYGGING KALDTLAGER 

DRIFTSSENTRALEN

1 600

Lån -1 600

BRANNGARASJE 200 6 800

Lån -200 -6 800

ASFALTERING AV VEIER:

Haversveien 1 100
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Grendeveien 2 300

Vedalen 1 100

Rådyrstien 250

Lån -250 -2 300 -1 100 -1 100

OPPRUSTNING HOLMENGATA 

IDRETTSV.-AUMLIVN.

100 3 200 2 800

Lån -100 -3 200 -2 800

FORTAU LANGS IDRETTSVEIEN 2 400
Lån -2 400

GATELYS ARM TIL BEKKMOEN 300

Lån -300

GATELYS LIAVEIEN 650

Lån -650

KJØP/UTBYGG. NYTT NÆRINGSOMR. 1 500 1 500

Ubundet investeringsfond -1 500 -1 500

TILRETTELEGG. VED TYNSET BRUA 150

Ubundet investeringsfond -150

OPPRUSTING TYNSET TORG 13 800 7 000

Tilskudd -3 120 -1 000

Næringsfond -6 050 -4 000

Disposisjonsfond -4 500

Lån -3 130 -2 000

Sum investering 13 650 5 000 19 700 6 300

Sum finansiering -13 650 -5 000 -19 700 -6 300

VANN, AVLØP, RENOVASJON Tidl. år 2017 2018 2019 2020
OMLEGGING VANN OG AVLØP 1 300 1 500 1 500 1 500

Lån -1 300 -1 500 -1 500 -1 500

OVERV  HOLMENGT. O.RØST-IDRETTSV 500

Lån -500

VA HOLMENGT. O.RØSTG.-AUMLIV. 2 100

Lån -2 100

UTBYGGING AVLØP BYGDA 3 800 1 500

Anleggsbidrag -1 440 -800

Lån -2 360 -700

UTBYGGING AVLØP BANGMOEN 2 500 2 000

Anleggsbidrag -880 -1 520

Lån -1 620 -480

DUBLERING VANNL. FRA HØYDEB. 500

Lån -500

UTSKIFTING ETERNITTLEDNINGER 

VANN

2 000

Lån -2 000

UTSKIFTING AV VA FURUMOVEIEN 1 800

Lån -1 800

UTBEDRING AV SANDVOLL PUMPEST. 1 500

Lån -1 500

UTBYGG. VA  NYTT NÆRINGSOMRÅDE 1 100 1 100

Lån -1 100 -1 100

Sum investering 5 600 4 100 5 600 10 900

Sum finansiering -5 600 -4 100 -5 600 -10 900

PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Tidl. år 2017 2018 2019 2020
GEOVEKSTPROSJEKT 2 300 300 300 300 300

Lån -2 300 -300 -300 -300 -300
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Sum investering 300 300 300 300

Sum finansiering -300 -300 -300 -300

EGENKAPITALINNSKUDD KLP Tidl. år 2017 2018 2019 2020
EGENKAPITALINNSKUDD 1 300 1 300 1 300 1300

Ubundet investeringsfond -1 300 -1 300 -1 300 -1 300

Sum investering 0 1 300 1 300 1 300 1 300

Sum finansiering 0 -1 300 -1 300 -1 300 -1 300

SAMMENDRAG Tidl. år 2017 2018 2019 2020
Sum investering 32 252 23 600 56 100 30 800

Lån -22 635 -18 850 -44 520 -23 480

Tomtesalg 0 0 0 0

Salgsinntekter 0 0 0 0

Anleggsbidrag -1 440 -800 -880 -1 520

Tilknytningsgebyr 0 0 0 0

Spillemidler -977 -1 000 -900 0

Tilskudd -2 000 0 -1 000 -4 000

Næringsfond 0 0 -4 000 0

Ubundet investeringsfond -5 200 -2 950 -4 800 -1 800

Bundet investeringsfond 0 0 0 0

Sum finansiering -32 252 -23 600 -56 100 -30 800
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BESKRIVELSE AV 

TILTAKENE I 

INVESTERINGS-

BUDSJETTET  

RÅDHUSET 

Utbygging heis 
Heisen ble rehabilitert i 2006. Den innehar mange 
komponenter med svært høy kvalitet. For øvrig er 
styresystemet noe foreldet, likeså motor og 
drivsystem for heisstoldør. En rehabilitering hvor 
alt skiftes/oppgraderes vil koste ca. kr 650 000,-. 
 
Heisen kan utvides til å nå opp til 10.etasje. 
Denne etasjen består av et teknisk rom, 
heismaskinrom og en tidligere vaktmesterleilighet 
som er bygd om til kontorer og møterom.  Det er 
også store takterrasser som muliggjør utbygging. 
Heisstopp i 10.et. vil gjøre etasjen attraktiv på 
leiemarkedet. Etter utbygging vil eksisterende heis 
få driftssikkerhet som en ny installasjon. Pris 
inneholder full oppgradering og utvidelse til 10. et. 
Budsjettpris:  2 400 000 
Ved kommunestyrets behandling av budsjettet ble 
det vedtatt at rehabilitering utsettes til 2020 og at 
utvidelse til 10. et ikke gjennomføres. Det ble 
videre vedtatt å bygge ny heis i 2019. 
 
Rekkverk på takterrasser. 
Håndløper på terrassen i 9. et. ble fornyet og løftet 
slik at den oppfyller dagens krav til høyde. Det 
samme bør gjøres for terrassen i 10. et., både for å 
i vareta sikkerheten og utseende til rådhuset. I 
tillegg er tregulvet på alle terrassene i ferd med å 
råtne og må skiftes ut. 
 

Fornying av kommunestyresal 
Salen har vært i bruk siden midt på 1970 tallet uten 
at det har blitt gjennomført noen oppgradering. 
Dette er en sal/møterom som benyttes mye også 
til eksterne møter. Kommunestyresalen er i mange 
sammenhenger kommunens ansikt utad og bør 
framstå deretter. En ser for seg at belysning, 
vegger, himling, gulvbelegg, vinduer med videre 
blir skiftet/oppgradert. Videre at inngangspartiet 
fra døra inn fra trappeoppgangen utvides og at 
fagforeningskontorene omdisponeres til 
grupperom og garderobe. Hele prosjektet er 

kostnadsberegnet til kr 3 mill. Av dette ser en for 
seg at skifte av vinduer og ny belysning tas over 
ENØK budsjettet, det vil si ca. 1,2 mill.  
 

TYNSETSKOLENE 

SKOLEOMRÅDET  

Uteområdet - nyanlegg 
Viser til formannskapssak 15/622 og komune-
styresak i november 2015: 
 «Skoleområdet – nyskapende uteanlegg».    
Er høsten 2016 godt i gang med å realisere trinn 1 
i utviklinga av skoleområdet. Har prioritert 
næranlegget mot Ungdomsskolen og rehabilitering 
og utvikling av området rundt Barneskolen. For å 
komme videre med de planlagte anleggene, der 
«Folkehelsepark» perspektivet er framtredende, er 
det viktig at vi kommer i gang med 
parkeringsarealet i Sjukehusskogen og interne 
gangveier. I planlegging og framdrift tas det høyde 
for at nord-østre del av Sjukehusskogen skal være 
riggområde ved arkivutbygging og at halvparten av 
Holmenplassen skal være riggområde for bygging 
av Svømmeanlegg. 
 

1 Tynset ungdomsskole 
3 anleggsenheter innenfor anleggsstedet Tynset 
ungdomsskole: Samlet kostnad blir kr 600.000 dyrere 
enn det som var kostnadsoverslaget høsten 2015. 
Årsaken er mer masseutskifting enn beregnet og dyrere 
kunstgras. Halvparten av merutgiften dekkes gjennom 
økte spillemidler. 

1. Kunstgrasflate på «Holmenplassen», 50 x 30 
meter, deles opp i 2 balløkker som er 
søkergrunnlaget for spillemidler. Totalt kr 1,2 
mill. Har fått tilsagn på kr 600 000 i 
spillemidler. 

2. «Tuftepark» og volleyballanlegg med belysning 
mellom Tynset ungdomsskole og Holmen. 
Totalt kr 1mill. Har tilsagn på kr 500 000 i 
spillemidler. 

3. Aktivitetspark = Sosiale rommet «se og bli 
sett», inngang mot uteområdet og 
Tynsethallen. Et sted for å 
prate/filosofere/kose seg, men også stimulere 
til noe aktivitet. Dette vil inneholde benker, 
bord, grøntareal, blomsterkrukker, bordtennis, 
utesjakk, aktivitetsapparater, m.m. Formålet er 
aktivitet, sosialisering og inkludering.  
 kr 300 000. Har tilsagn på kr 90 000 i 
spillemidler. 

Arbeidet med Tuftepark, volleyballanlegget og 
Aktivitetsparken er godt i gang. Kunstgrasbanene er satt 
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på vent, grunnet utsatt oppstart i Sjukehusskogen. Har 
fått tilsagn om kr 600 000 i spillemidler. Det kreves 
oppstart på bygging av kunstgrasbanene i 2017 for å få 
tilskuddet. Har fått tilsagn om kr 300 000 i støtte fra 
Sparebanken Hedmark 

 
2 Tynset barneskole. 
Skolen med 355 elever har behov for oppgradering 
og utvikling av sitt uteområde. Det er investert i ny 
klatrepyramide, spinnere, balanse, ake/skibakke, 
ny sandkasse, nye husker og lekehus i 2016.   
Spillemidler kr 300 000 i 2017. Står igjen å fullføre 
anlegget i 2017. Har fått pålegg om renovere 
skliene og klatrejungel (årlig sikkerhetskontroll). 
 
3 Tynset opplæringssenter – Holmen 
Se plan med uteplasser og aktivitetsparker i 
tilknytning til Holmen. Det er ca. 150 elever ved 
Tynset opplæringssenter. Utvikling av området 
rundt Holmen er en viktig del av 
«Folkehelseparken» - Inkludering og mangfold - Tynset 
for alle». Får spillemidler. Har i tillegg søknad inne 
til Gjensidigfondet. 
 
4 Sykkelparkering og gangveier 
Viser til helhetlig plan for gangveier og 
sykkelparkering ved hver bygning på 
skoleområdet. Viktig å følge opp dette. Er lagt inn 
fra 2017. Har søknad inne for tilskudd til 
trafikksikkerhets tiltak og «grønn transport». 
 
5 Amfi – «Holmenplassen», «17.mai-plassen».  
Tynset trenger en oppgradert arena for 
utearrangementer. Foreslår derfor en oppgradering 
med amfi rundt Holmenplassen, utformet som 
amfitrinn med tresviller. Amfiet vil gi 950 
sitteplasser, i tillegg er det ståplasser både bak og 
på siden. Amfiet kan brukes som tribune ved 
arrangement, uterom for undervisning og trapp for 
trening. Forutsetter at aktivitetsapparater og andre 
installasjoner ute på plassen er mobile.  
Har lagt inn i anlegget en mobil utescene. Det 
åpner for å få 1/3 tilskudd for kulturarenaer = kr 
670 000. Denne scena kan også brukes på 
Rådhusplassen og andre steder. Det er en 
norskprodusert mobil scenehenger for enkel 
transport og kort riggetid. Scena er 48 kvm, 4 m 
høy og scenegolvhøyde 1 m. 
 
6 Aktivtetsløype med Frisbeegolf 
Frisbeegolf er å kaste en frisbee fra A til B med 
færrest kast. Ligner på vanlig golf, men bruker 
frisbee i stedet for ball og kølle og kurv i stedet for 

hull. Planlegger en bane med 9 kurver oppover 
langs gangveien, Sjukehusbakken og videre på nye 
gangveier fra Sjukehusveien og fram til 
Tufteparken på begge sider av Holmen. Legger 
opparbeiding ny gangvei/løype med lys inn i 
prosjektet. Søker om kr 300.000 i spillemidler. 
 
7 Buldrevegger 
Demonterer buldreveggen (utendørs klatrevegg) 
på Tynsethallen. Den har nesten ikke blitt brukt. 
Deler klatreveggen i to deler og renoverer den. 
Monterer så buldrevegg både på Barneskolen og 
Ungdomsskolen. Får 50 % i spillemidler. 
 

9 Skolegata 
Målet er å gjøre den sentrale delen av 
skoleområdet bilfritt. Når Sjukehusskogen og 
gangveiene er ferdig utbygd, er planen å bygge om 
Skolegata og dagens parkeringsareal utenfor 
Ungdomsskolen. Skolegata blir da bilfri. Foreslår i 
tillegg å flytte kryssinga av Ringveien ned mot 
Rådhuset lenger sørover. Dette vil gi bedre 
trafikksikkerhet og universell utforming i forhold 
til stigningsforhold. Dette bør sees i sammenheng 
med utbygginga på Ramsmoen. 

10 Arnemoveien 
Det er planlagt en større utvidelse av 
parkeringslommen ved Barneskolen, «Kiss and 
Ride».  Det er på dette stedet stor biltrafikk med 
privat skolebarn transport. Samtidig er det stor 
trafikk av gående/syklende/sparkende elever til og 
fra alle skolene. Bør derfor gjøres noe med trafikk 
situasjonen i dette området. I tillegg til stor lomme 
foreslås det å stenge Holmengata for 
gjennomkjøring fram til Arnemoveien. 

11 Parkeringsområde i Sjukehusskogen. 
Realisering av dette store parkeringsområdet er en 

avgjørende forutsetnings for å gjennomføre den 
helhetlige planen for skoleområdet. Det er planlagt 
totalt 180 parkeringsplasser. Følgende har behov 
for parkeringsplasser i området: Barneskolen 30 
plasser, Ungdomsskolen 30 plasser, Holmen 40 
plasser (inkludert gjesteparkering), gjesteparkering 
for skolene 10 plasser, Tynsethallene/Tynset 
Friskliv 30 plasser dagtid og 60 plasser kveld, 
Tynset sjukehus 30 plasser. Utfra dette anslåtte 
behovet er det pr dato ledig parkeringsplasser. 
Den søndre delen av området ble avskoget og 
masseutskiftet for å bli brukt som riggplass da 
rundkjøring, ny bussterminal og ny Sjukehusvei ble 
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bygget i 2014-15. Planen er at nordøstre del av 
Sjukehusskogen skal brukes som riggplass ved 
Arkivbygging. 
Den delen av Sjukehusskogen som ikke berøres av 
Arkivbygging bør realiseres som 
parkeringsområde. 
Forutsetter at «gammel riggplass» er finansiert 
gjennom anlegget Sjukehusvei og Bussterminal og 
at ny riggplass finansieres gjennom Arkivbygging. 
Har lagt inn dette som et tilskudd. 
 

12 Tilførselsløype 
TIF-skigruppa bygger nå ut Haverslia skistadion 
med rulleskiløype. Det er viktig å få tilførselsløype 
fra skoleområdet til Haverslia skistadion. Dette er 
særlig viktig for idrettselevene ved N.Ø.vdg.skole 
som satser ski/skiskyting. Det en ser for seg er at 
eksisterende gang-/sykkelvei langs Fv. 30 benyttes 
fram til Haversveien og at det bygges en 
frittliggende tilførselsløype parallelt med 
Haversveien herfra og opp til skiarenaen. 
Prosjektet er spillemiddelberettiget.  
 

SKOLEOMRÅDET KVIKNE 

Etablering av ballbinge Kvikne skole. 
Det er ønske om å utvikle uteområdet på Kvikne 
skole med en ballbinge. Denne er tenkt plassert i 
det nord vestlige hjørne av uteområdet. Da Kvikne 
skole og barnehage ble renovert i 2011 ble 
uteområdet nedprioritert til fordel for låsesystem 
på bygget. I samarbeid med idrettslaget er det søkt 
om nærmiljøanlegg ved skolen. Det er søkt om 
277 000 i spillemidler og 150 000 fra ubundet 
investeringsfond. Ballbingeprosjektet er 
spillemiddelberettiget.  

KBYGG 

Opprusting av eksisterende svømmehall. 
Bassenget er oppført i 1964 med en opprusting i 
1994-1995. 
 
I 2011 ble Asplan Viak as engasjert for å utarbeide 
tilstandsrapport for eksisterende basseng. 
Rapporten forelå i desember 2011. Konklusjonen 
er at bassenget har en høy alder til å være 
svømmeanlegg, men har gode kvaliteter i form av 
arkitektur og materialbruk. Til tross for dette er 
bassenget etter 50 års bruk i dårlig stand. Årsaken 
er høy alder og endret bruk. 
 
Bruken av bassenget har gjennom årene økt kraftig 

i tid. I dag brukes bassenget 70 – 80 timer i uka. 
Bassenget ble bygd for en vanntemperatur på 20-
24 grader. I dag er temperaturen 10 grader høyere. 
Dette medfører økt damptrykk, kondens og 
belastninger på bygget og tekniske anlegg. Etter 
kontroll av takkonstruksjonen, kom en fram til at 
taket kunne falle ned uten forvarsel. 
En så seg derfor nødt til å stenge bassenget fram 
til nyttår for å skifte tak. 
I forslaget til nytt basseng er det forutsatt 
opprusting av eksisterende basseng til oppvarming, 
terapi og lignende. Det er videre forutsatt sambruk 
av inngangspartier garderober og tekniske anlegg.  
Felles avdampingsanlegg, kjemikalieanlegg og 
varmepumper. 
Det er også forutsatt sambruk med idrettshaller og 
frisklivssenter ved stevner – treninger m.m. (F eks 
garderober og lignende). Det er fullt mulig å 
rehabilitere det gamle bassenget og legge til rette 
for senere utbygging av 25 meters basseng. 
 
Asplan Viak as anslo i 2011 kostnaden for 
opprusting av eksisterende basseng til 16,9 mill kr. 
Etter dagens priser utgjør dette ca. 19 mill kr.  
Dette tilsvarer nesten kostnaden ved et nytt 12,5 m 
basseng på en annen tomt. Hvis en slik løsning 
velges vil det ved senere bygging av nytt 25 m 
basseng påløpe kostnader til riving av eksisterende 
basseng.  
Derfor anbefales det at eksisterende basseng 
opprustes. Rehabilitering har større usikkerheter 
knyttet til seg enn nybygg både kostnadsmessig og 
levemessig. Dette vil bli avklart med 
detaljprosjektering og eventuelle overraskelser kan 
medføre at valgt løsning må vurderes på nytt. 
Rehabiliteringen medfører at kommunen vil være 
uten svømmebasseng i minimum et halvt år. 

TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

 
Vibroakustisk stol 
Tynset sansesenter har en vibroakustisk stol som 
det er behov for å skifte ut. Den eksisterende 
stolen er fra 90-tallet og viser tydelige tegn på 
slitasje. I tillegg er det på området kommet mye ny 
teknologi som en ikke kan utnytte ved bruk av den 
eksisterende stolen. Det er derfor lagt inn et beløp 
som dekker utskifting av en slik type stol.  
 
Oppgradering Olaf Røst gt. 34 
I virksomhetsplaner for 2015 og 2016 har det vært 
lagt planer for at eldre innen tjenesten skal flyttes 
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over til andre tjenesteområder. Dette har av ulike 
årsaker ikke blitt gjennomført og dette blir derfor 
reversert. TFF har et bokollektiv med 3 rom som 
er godt egnet til formålet. Utfordringen her er at 
boligen er lite tilrettelagt og må oppgraderes på 
enkelte områder. Dette gjelder spesielt trange bad 
tilhørende de enkelte rom som gjør det vanskelig å 
bruke nødvendige hjelpemidler. Inngangspartiet er 
i tillegg trangt og må endres for å komme inn med 
de hjelpemidler den enkelte beboer har.  
Med bakgrunn i dette legges det inn kostnader for 
å oppgradere et av badene samt inngangspartiet til 
bokollektivet.  
 
 
Rehabilitering basseng og garderober 
Kommunestyret har fattet vedtak om å utrede 
rehabilitering av basseng og garderober på Litun 
senter. Det er avdekket vesentlige mangler ved 
svømmebassenget. Stor bruk har ført til betydelig 
slitasje på lokalene, og det har derfor vært 
nødvendig å redusere bruken. Det gjør at barn i 
barnehager, skoler og andre personer med 
opptreningsbehov ikke kan få det samme tilbudet 
som tidligere. I 2013 ble det installert UV-
behandling av vannet for å kunne holde bassenget 
i gang på dagtid i Litun senters åpningstider. Dette 
viser at anlegget bærer preg av å være aldersslitasje 
og trenger opprustning. Bassenget på Litun senter 
er et terapibad og er også en sentral del av 
sansesenteret i TFF. For multifunksjonshemmede 
er terapibad den beste form for fysisk aktivitet, i 
noen tilfeller også en av få muligheter til å bedrive 
dette. Funksjonshemminger gjør at forflytning til 
og fra arenaer tar lang tid, det er derfor nyttig å ha 
et tilbud i umiddelbar nærhet til det som for 
mange er oppholdssted til daglig. Mange brukere 
er avhengig av skjerming som vanskelig kan 
oppnås i vanlige offentlige bad.  
 
Garderober tilknyttet bassenget fungerer også i 
sambruk med sansesenteret. Garderobene er ikke i 
samsvar med gjeldende krav til universell 
utforming og er en stor utfordring med hensyn til 
bruk av hjelpemidler. Dette fører til mye løft og 
forflytning av tjenestemottakere for personalet.  
 

HELSETJENESTEN 

Utredning helsestasjon 
Legekontoret har for lite plass. Det bør gjøres en 
utredning på plassbehov, og om legekontoret eller 

helsestasjonen bør flyttes ut av dagens lokaler og 
eventuelt hvor de i så fall bør flytte. Det er her 
avsatt penger til en slik utredning. 

HJEMMEBASERT TJENESTEN 

 
Utfasing av trygghetalarmsystemet, behov for 
nytt digitalt system. 
Alarmer som benytter analoge linjer fases fra 2017, 
det betyr at vårt system for trygghetsalarmer etter 
hvert ikke lenger vil være mulig å benytte. Løsning 
og eksakt pris er usikker, men det er lagt til grunn 
et reelt tilbud fra leverandør. Pristilbudet er ut fra 
100 alarmer og er på en engangssum på kr. 
342 000,-  
Driftsutgiftene er da på kr 420 000,- pr år, men det 
må brukerne selv betale. 
Vi har pr. i dag 48 alarmer i bruk. Da er ikke 
Furumoen og Enan innlemmet ennå. Med dem så 
vil vi kanskje komme opp i ca. 70. 

INSTITUSJONSTJENESTEN 

Tjønnmosenteret. Utbygging av alternativ 
oppvarmingskilde 

For Tjønnmosenteret bør det finnes 
reserveløsninger som gjør at beboerne fortsatt kan 
bo der selv om elektrisitetsforsyningen skulle 
svikte en viss tid. Det er også en risiko knyttet til 
fjernvarmen ved for eksempel et rørbrudd. Dette 
betyr beredskapsmessig sett at vi må inn med stort 
nok strømaggregat, samt at det synes som en 
løsning med gasskjele til oppvarming da det 
allerede finnes nedgravd gasstank for drift av 
ovner på produksjonskjøkkenet. Det er bevilget 
penger for prosjektering tidligere. Neste skritt blir 
å få gjennomført den løsning som er best så snart 
som mulig. Budsjettallene er usikre. 

KULTURTJENESTEN 

Opprusting kulturhus 

Det er behov for opprusting av kulturhusets 
tekniske utstyr, både når det gjelder lyd, lys, 
investering i motorer til lystrekk og kinolerret, 
m.m. 
Inndekning/bakteppe scene er utslitt og har blitt 
lappet flere ganger. Heiseanordning for lystrekk og 
lerret er utdatert. Det er lite moderne lys og 
minimumsløsninger når det gjelder lyd, noe som 
gjør at eksterne arrangører ofte må ha med seg 
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eget utstyr. Dette fører til lavere leieinntekter. Vi 
har heller ikke oppdatert utstyr til møterom og er 
ikke attraktive nok for eksterne leietakere. Dette 
gjør at vi har for liten inntjening på utleie i forhold 
til budsjett. Samlet kostnad opprustning av teknisk 
utstyr er anslått til ca. 300 000 kr. 
 
Biblioteket i Kulturhuset sto ferdig innredet for 29 
år siden, og det er nå stor slitasje og behov for 
endring. Enkelte bokreoler var nye i 1987, mens 
andre er fra 60- og 70-tallet. Vi er nå i den 
situasjonen at reolenes hylleknekter i tre går i 
stykker, og deler til vårt «nye» reolsystem er ikke 
lenger i salg.  
Tynset bibliotek ble rangert som nr 1 på Norsk 
kulturindeks og har stort besøk. 
I Folkebiblioteklovens revisjon fra 2014, har en ny 
passus kommet inn: «Folkebibliotekene skal være 
en uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt». Det er blant annet behov for 
reoler på hjul, slik at vi på en rask, enkel og 
fleksibel måte, kan forvandle bibliotekrommet til 
møteplass, aktivitets- og arrangementssted – og 
tilbake til «bibliotek» igjen. 
Biblioteket er det første folk møter når de går inn 
hovedinngangen til Tynset rådhus og bør gi et 
positivt markedsføringssignal.  
I 2018 er det 30-årsjubileum for Kulturhuset, et 
«nytt» bibliotek ville være en flott markering. 
Fornying av biblioteket anslås av 
Biblioteksentralen til kr 2,7 mill. 
 

KIRKELIG FELLESRÅD 

Tynset kirke – nytt orgel 

Tynset menighetsråd har gått til innkjøp av et 
brukt orgel i Danmark som størrelsesmessig og 
klanglig vil fungere meget godt i Tynset kirke. 
Orgelet ligger forsvarlig lagret. Anbud fra Ryde og 
Berg på installering av orgelet i Tynset kirke er 
akseptert og arbeidet vil starte opp våre/sommer 
2016. Dette er siste tilskuddet. 

TEKNISKE TJENESTER 

Tronstuaområdet 

Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen 
å bevilge kr 100 000 i 2017 og kr 1 200 000 i 2018 
til rivning av bygninger og etablering av et 
parkområde 

Ombygging Kongsveien 5 

I utgangspunktet ble Kongsveien 5 kjøpt for å 
bygge flere små leiligheter sentralt. Imidlertid har 
ikke jernbaneverket akseptert reduksjonen i 
byggegrensen som var forventet i 
sentrumsområdet. Det gjør at det blir mindre 
bebyggbart areal på tomta enn forutsatt. Det som 
ligger her er ombygging av eksisterende bolig til 4 
mindre leiligheter. 

Utbygging av utleieboliger 

Kommunestyret vedtok i april 2012 boligsosial 
handlingsplan for 2012-2016. Deler av planen 
omfatter oppføring av i alt 14-18 boliger for 
spesielle grupper.  
Det ble i 2013 avsatt 14 mill. kr til prosjektet.  
6 boliger er oppført på Bekkmoen i Haverslia. 
(Ferdigstilt i 2014). Det er midler igjen etter 
byggingen av de 6 første boligene som dekket 
prosjektering av neste etappe.  
Det er startet bygging i 2016 med ferdig stilling i 
2017 for resterende boliger i planen. 
Dette er oppføring av 8 boliger, 2-4 roms. Disse 
bygges i Haverslia. Det stipuleres en 
prosjektkostnad på 18 mill. kr. Med stipulert 
kostnad og tilskudd forventes boligene med 
dagens rentenivå å gå i balanse driftsmessig. 
Det gjenstår 5 mill. fra tidligere bevilgning til 
formålet. Det er foreslått full finansiering i 2017 og 
at boligene ferdigstilles da.  
 
Kommunestyret vedtok gjennom budsjettvedtaket 
å redusere bevilgningen i 2016 fra 13 mill. kr til 11 
mill. kr.  

Bygging av kaldtlager 

Kommunen har mye utstyr som burde ha vært 
oppbevart innendørs for ikke å bli ødelagt. Det 
som foreslås her er et ca. 200 m2 stort kaldtlager 
som bygges på driftssentralen. Det som er ment 
lagret her er bl.a. benker, brøyteutstyr, strøsand, 
rør, kummer, gatelys, skilt, hengere og annet 
redskap som bør stå under tak. 

Branngarasje  

Grunnet offentlige krav måtte Tynset kommune 
fra februar 2011 flytte sin brannstasjon til 
midlertidige leide lokaler i Ringveien 3 
(Jordkjendbygget.) Her er leieavtale utvidet til ut 
2016. 
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Valg av løsning er utredet i egen sak i 
kommunestyret.  
 

Asfaltering av veier 

Veidekket på flere veier er i ferd med å bryte 
sammen. Tidligere ble det benyttet Ottadekke, 
som var en rimelig løsning som passet bra til 
lavtrafikkveier. Etter at det ble satt større fokus på 
miljøperspektivet, er ikke Ottadekket av god nok 
kvalitet lenger og dersom en skal ha fast dekke er 
asfalt eneste mulighet. Det er ønske om asfaltering 
av følgende veier: 

- Haversveien 

- Vedalen opp til kirka, 

- Grendeveien, 

- Rådyrstien. 
Rådyrstien er foreslått flyttet fram til 2017 pga. at 
da blir de kommunale boligene som bygges i 
Rådyrstien ferdig. 

Opprusting av Holmengata 

Mellom skolene og Nytrømoen området er det 
tidvis mye trafikk av biler, fotgjengere og syklister. 
Denne veitraseen bør derfor bedres 
sikkerhetsmessig. Det er i 2016 budsjettert med 
midler til utarbeidelse av en reguleringsplan for 
strekningen mellom Nytrømoen og skolene, der 
trafikksikkerhet vektlegges. Parsellvis utbygging 
må følges opp med senere bevilgninger til 
prosjektet.  
 
1. Holmengata mellom Idrettsveien og Olaf 

Røsts gate. 
Gata bør bygges med fortau. I dette området 
består de fleste veiene av et 10-15cm tykt 
gruslag over leira. I tillegg har fjernvarmen 
lagt sine rør i deler av veibanen mellom 
Lyngveien og Mogata. Det frarådes derfor å 
legge fast dekke på disse veiene uten at en 
bygger opp et skikkelig veifundamentet først. 
Det vil si at veiene traues ut og det legges duk, 
forsterkningslag, bærelag og vegdekke. 
Tykkelsen samlet bør være ca. 80cm. 
Dersom en legger fastdekke på veiene uten at 
det gjøres et skikkelig grunnarbeid, vil 
asfaltdekket ødelegges av telehiv allerede i 
løpet av den første vinteren. I dette området 
er det kun noe forlenging av overvannsnettet 
som må gjøres samtidig.  

2. Holmengata mellom Olaf Røsts gate og 
Aumliveien 

Det bør bygges fortau samtidig. De fleste 
veiene består av et 10-15cm tykt gruslag over 
leira. Det frarådes derfor å legge fast dekke på 
disse veiene uten at en bygger opp 
veifundamentet skikkelig først. I dette 
området må en samtidig foreta full utskifting 
av vann og avløp. Dette ligger ikke inne i 
kommunestyrets vedtak. 

Fortau langs Idrettsveien 

For å øke trafikksikkerheten fra og til Nytrømoen 
for barn og unge foreslås det at det bygges fortau 
langs Idrettsveien fra Parkveien til idrettsanlegget. 
Denne parsellen bør inngå i reguleringsplanen for 
Holmengata. Kostnaden er anslått inkludert 
grunnerverv. 

Gatelys, arm til Bekkmoen 

Fra Bekkmoen og ned til hovedgangveien over til 
sykehuset går det en gangvei parallelt med 
Grendeveien. Langs denne gang-/sykkelveien er 
det ikke lys verken fra boliger eller Grendeveien, 
og det virker derfor forholdsvis mørkt her. 

Gatelys Liaveien 

Det er fortsatt flere veier i Haverslia hvor det ikke 
er utbygd gatelys. Liaveien går fra Haversveien og 
fram til Evensmotrøa, der gang-/sykkelveien over 
til sykehuset starter. Liaveien er derfor en mye 
brukt gangåre og gatelys vil bedre forholdene for 
syklende og gående. 

Kjøp/utbygging av nytt næringsområde 

Tynset kommune har ikke mer tilgjengelig 
næringsarealer å tilby for salg. Kjøp og utbygging 
av nytt næringsareal er derfor ett av tiltakene i 
kommunedelplanen for tettstedet. Det som er lagt 
inn her, er kostnader ved regulering, kjøp av 
arealer og noe opparbeiding av område. Det er 
ikke gjennomført forhandlinger med aktuelle 
grunneiere og kostnadene er derfor usikre. 

Tilrettelegging av området ved Tynsetbrua for 
sirkus og andre aktiviteter 

Dette er et av tiltakene i delplanen for Tynset 
tettsted. Det som ligger her er kostnader til 
planlegging og prosjektering av områder for 
sirkusplass og annet ved Tynset brua. 
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Opprusting Tynset torg 

I 2005 - 2008 ble det gjennomført en planprosess 
som omfattet hele torgområdet. Området ble 
definert i følgende utbyggingsetapper: 

1. Jernbanetorget. 

2. Handelstorget 

3. Kulturtorget 

 

Jernbanetorget ble detaljprosjektert i 2007/2008 
og er ferdig utbygd. Det er utarbeidet planer også 
for kultur- og handelstorget. Pga. eierskifter og 
endret bruk, er det behov for å gjennomføre en ny 
planprosess for handelstorget med de nye 
grunneierne før det kan utarbeides byggetegninger 
og igangsettes bygging. Tiltaket er prioritert i 
kommunedelplanens tiltaksplan. 

VANN, AVLØP, RENOVASJON 

Kommunestyret har vedtatt at Tynset kommune 
skal ha full inndekning av alle kostnader (også 
kapitalkostnader) innen gebyrområdene. Dette 
betyr at kostnadene ved drift og utbygging av 
vann- og avløpsanleggene dekkes over gebyrene. 
Etter som kapitalkostnadene dekkes av 
abonnentene, vil ikke låneopptak til utbygging av 
vann og avløp ha samme virkning på kommunens 
økonomi som investeringer til andre utmerkede 
tiltak dersom en ser disse anleggene over hele 
deres levetid. 

Omlegging av vann og avløp  

Tynset kommune har noen gamle ledninger hvor 
det oppstår lekkasjer på vannledningene og 
tilstopping av avløpsledninger. I forbindelse med 
reparasjoner av disse, ser en ofte at ledningene 
burde legges om for å kunne få ryddet opp i det 
gamle ledningsnettet. Videre bør større fornyinger 
av va-anlegg gjøres over investeringsbudsjettet. 

Overvannsledning langs Holmengata mellom 
Idrettsveien og Olaf Røsts gate 

Va-nettet på denne parsellen er i rimelig bra stand. 
Det som er lagt inn her, er kun for å forlenge 
overvannsnettet noe der Holmengata krysser 
Lyngveien.  

Vann og avløp langs Holmengata mellom Olaf 
Røsts gate og Aumliveien 

Va-nettet i dette området er modent for utskifting. 
Det forutsettes her at dette tas samtidig med at 

Holmengata på samme parsell opprustes. 

Utbygging avløp bygda 

Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet 
i alle landets vannforekomster gjennom EU’s 
vanndirektiv. Avløpsdirektivets artikkel 3 stiller 
krav om at all tettbebyggelse har avløpsnett for 
avløpsvann, dersom dette ikke medfører 
uforholdsmessig store kostnader. I K-sak 48/15 
ble prinsipper for utvidelse av avløpsnettet vedtatt, 
samtidig med rekkefølge for utbyggingen.  
Bygda fra Tverråen og fram mot Næverrøsta ble 
foreslått utbygd først. Bakgrunnen for 
prioriteringen er at det her er synlig forurensning i 
området. Dernest Bygda langs Mellomriksveien fra 
Oldertrøen til Tverråen. For dette siste anlegget, 
kan det være aktuelt at abonnentene bygger ut 
anlegget selv og for egen regning, men at det tas 
over av kommunen. Bakgrunnen for dette er at de 
har tilgang på utstyr og ressurspersoner som kan 
utføre jobben. 

Utbygging avløp Bangmoen 

I K-sak 48/15 ble utvidelse av avløpsnettet til 
Bangmoen foreslått som 3. utbyggingsområde. 
Utbyggingen er forutsatt utført i 2. etapper. 1. 
etappe i 2019 og 2. etappe i 2020. 

Dublering av hovedvannledning fra 
høydebasseng Brekka 

I forbindelse med utarbeidelse av hovedplan for 
vann og avløp er det gjennom risiko- og 
sårbarhetsanalyser avdekket at det mest sårbare 
området for vannforsyninga til Tynset tettsted er 
strekningen fra høydebassenget og fram til der 
ledningsnettet deler seg med en streng mot 
Kjæreng og en mot Haverslia. 

 

Utskifting eternittledninger 

I Tynset har vi ca. 3,5 km med eternitt 
vannledningsrør. Disse er ufarlig å bruke i 
vannforsyningen, men blir sprø med alderen. I 
hovedplanen for vann er det anbefalt at 
eternittrørene skiftes ut relativt raskt. Det er 
forutsatt at det skiftes ut parsell for parsell. 
 
Utskifting av VA Furumoveien 

Dette er en av de eldre strekningene og det har 
vært noen lekkasjer opp gjennom årene. Det er i 
hovedplanen anbefalt å skifte ut eksisterende VA 
ledninger i Furumoveien.  
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Utbedring av Sandvoll pumpestasjon 
Dette er en av de eldste avløpspumpestasjonene i 
Tynset. Det er gammelt el-teknisk- og maskinelt 
utstyr, samtidig som glassfiberen i eldre 
pumpestasjoner erfaringsmessig blir porøs. Det er 
derfor på tide å gjøre vesentlige utbedringer på 
denne avløpspumpestasjonen.  
 
Vann- og avløpsledninger fram til nytt 
næringsområde 
Det er her antydet kostnader for framføring av 
vann og avløpsledninger til nytt næringsområde. 
Det er ikke avklart hvilket næringsområde som bør 
prioriteres utbygd først. Beløpene er derfor svært 
usikre. 
 

PLAN, BYGGESAK OG GEODATA 

Geovekstprosjekter 

Å ha et godt oppdatert og digitalt kartverk er 
vesentlig for at kommunen skal kunne yte rask og 
effektiv service til sine kunder og for planlegging 
av kommunens forskjellige virksomheter 
framover. Det er lovpålagt at kommunene skal ha 
et kartverk. Norges offentlige kartverk i digital 
form består av en samling datasett som til sammen 
utgjør det offentlige kartgrunnlaget. Dataene 
skaffes til veie av kommunene og Kartverket i 
fellesskap med andre offentlige etater. På nasjonalt 
nivå er det derfor etablert et forpliktende 
samarbeid, Geovekstavtaler, der kostnadene ved 
kartleggingsprosjektene fordeles mellom alle parter 
som har nytte av kartet (Statens kartverk, 
kommunene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, 
Telenor, Fylkesmannen, Hedmark fylkes-
kommune, NØK osv.). Kommunen betaler årlig et 
beløp (rentefri avbetaling) som nedbetaling på sin 
andel. Det er for 2017 startet et nasjonalt 
geovekstprosjekt med laserskanning på 5 
punkt/m2 og etablering av historiske flybilder. 
Dette vil føre til kostnader i tiden fremover, uten 
at beløpes størrelse er helt konkret angitt.  

EGENKAPITALTILSKUDD KLP 

Alle som etablerer avtale om offentlig 
tjenestepensjon i KLP skyter inn et 
egenkapitalinnskudd. Dette innebærer at 
kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og 
bedrifter med offentlig tjenestepensjon i KLP også 
er eiere av selskapet. 

http://snl.no/Statens_kartverk
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BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET 
(Obligatorisk budsjettskjema) 

        Beløp i 1 000 kr 

Budsjett Budsjett Regnskap

2 017 2 016 2 015

Investeringer i anleggsmidler 32 252 61 644 36 389

Utlån og forskutteringer 4 000 4 000 3 316

Avdrag på lån 1 000 950 812

Avsetninger 8 508

Dekning tidl. års udekket

Årets finansieringsbehov 37 252 66 594 49 025

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -26 635 -50 469 -25 100

Inntekter fra salg av anleggsmidler -380

Tilskudd til investeringer -4 417 -8 000 0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 000 -950 -17 265

Andre inntekter 0

Sum ekstern finansiering -32 052 -59 419 -42 745

Overført fra driftsbudsjettet -84

Bruk av avsetninger -5 200 -7 175 -6 196

Sum finansiering -37 252 -66 594 -49 025

Udekket/udisponert=0 0 0 0

 



Virksomhetsplan 2017 – 2020  

20 

BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETTET, 
FORDELING 
 

Budsjett Budsjett Budsjett

2017 2016 2015

INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 32 252 000 61 644 000 46 017 000

Fordelt slik:

Rådhus 1 200 000 200 000 500 000

Holmenbygget 1 000 000

Skoleområdet 1 625 000 2 450 000

Tynset ungdomsskole 2 520 000 1 395 000

Kvikne skole 427 000

Svømmehallen 500 000

Tynsetbarnehagene 28 200 000 12 000 000

Helsetjenesten

Tjenesten for funksjonshemmede 6 200 000 1 170 000 5 365 000

Hjemmebasert omsorg 350 000 5 800 000

Institusjonstjenesten 365 000 1 300 000

Kulturtjenesten 500 000 950 000 500 000

Kirkelig fellesråd 1 100 000 3 149 000 1 177 000

Tekniske tjenester 13 650 000 18 940 000 9 380 000

Vann, avløp og renovasjon 5 600 000 1 300 000 3 200 000

Plan, byggesak og geodata 300 000 300 000 800 000

Tjenestebiler 3 000 000

Egenkapitalinnskudd KLP 1 300 000 1 100 000 1 100 000

Sum anleggsmidler 32 252 000 61 644 000 46 017 000
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Budsjett Budsjett Budsjett

2 017 2 016 2 015

FINANSTRANSAKSJONER    

Avdrag på formidlingslån 1 000 000 950 000 950 000

Utlån formidlingslån 4 000 000 4 000 000 3 000 000

Sum finanstransaksjoner 5 000 000 4 950 000 3 950 000

FINANSIERINGSBEHOV 37 252 000 66 594 000 49 967 000

FINANSIERING:
Lån 26 635 000 50 469 000 36 892 000

Salgsinntekter 0 0

Tilskudd 4 417 000 8 000 000 5 258 000

Fondsmidler 5 200 000 7 175 000 6 867 000

Innbetalt avdrag investeringslån 1 000 000 950 000 950 000

37 252 000 66 594 000 49 967 000
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100 POLITISK STYRING  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  4 365 3 875 4 114 

Brutto driftsramme  5 086 5 341 

Lønnsutgifter  3 394 3 492 

    

 
   

      

Ordfører:    Merete Myhre Moen 

ORGANISERING 
Området består av de budsjettkapitlene som omhandler råd og utvalg, regionrådet, takstnemnd for 
eiendomsskatt, tilskudd til politiske partier, valg og revisjonstjenester. 

MÅLING AV INNBYGGERNES HOLDNING TIL TYNSET KOMMUNE 
 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål 
Snitt 

    2013 2014 2015 2018 

Brukere 
 

Brukertilfredshet – Innbyggerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Brukerens inntrykk av tjenesten som gis X   5,1 x  5,2 4,6  

Innbyggerens inntrykk av tjenesten som gis  X 4,8 X  4,9 4,3 

Levekår X  4,8 X  4,9 4,4 

Møte med din kommune X 4,2 X  4,5 3,5 

Helhetsvurdering X 4,8 X  4,9 4,0 

KOMMENTARER 
Kommunen gjennomførte våren 2014 en innbyggerundersøkelse i regi av Bedre kommune. 

Resultatet fra undersøkelsen ligger godt over landssnittet, men det varierer fra år til år hvor mange 

kommuner som bruker undersøkelsen. I 2014 var det 24 kommuner som gjennomførte 

innbyggerundersøkelsen. 

Undersøkelsen er omfattende, og bør ikke gjennomføres hvert år. Tynset kommune tar derfor 

utgangspunkt i at den gjennomføres 1 gang pr valgperiode. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 
Politisk styring, i kr pr. innbygger. 

978 551 605 575 448 

2 

Netto driftsutgifter styring og 
kontrollvirksomhet, i % av totale netto 
driftsutgifter. Enhet: Prosent. 

1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 
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KOMMENTARER 
Økningen for brutto driftsutgifter til funksjon 100 skyldes føring av tilskudd som ikke reflekterer driftsnivået. 
Netto driftsutgift i % viser den reelle utviklingen. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 3 875 3 875 3 875 3 875

1 Pris- og lønnsvekst 115 115 115 115

2 Valg 290 290

3 Økning kontrollutvalg 35 35 35 35

4 Oppreisningsordning 500 500 500

5 Bruk av disposisjonsfond -500 -500 -500

6 Økning eldreråd 50 50 50 50

Sum endringstiltak 490 200 490 200

Budsjettramme 2017 - 2020 4 365 4 075 4 365 4 075
 

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
 

2. Stortingsvalg 2017 
Valggjennomføring 2017. Utgifter til godtgjøring, teknisk utstyr, leie av lokaler og ekstrahjelp. Regnskap 
for kommunestyrevalg i 2015 var på kr 278 000.  

 
3. Økning kontrollutvalg  

Kontrollutvalget beskriver sitt budsjettforslag i egen sak. 
 

4. Oppreisningsordning 
Tynset kommune har opprettet en oppreisningsordning. Denne er i funksjon fra 01.10.16 til 01.10.18. 
Hvilke utgifter som kommer på dette området er usikkert. Det kan være behov for å justere beløpet 
underveis i 2017. 
 

5. Bruk av disposisjonsfond 
Eventuelle utbetalinger gjennom oppreisningsordningen dekkes av disposisjonsfondet. 
 

6. Økning eldreråd 
Eldrerådet har økt med 2 personer, dette gir en økning i møtegodtgjørelse. I tillegg ønsker rådet å legge 
opp til en fast gjennomføring av eldredagen med en kostnadsramme på kr 35 000. 
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120 RÅDMANNEN OG NÆRING  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  24 217 22 784 25 199 

Brutto driftsramme  34 444 38 035 

Lønnsutgifter  17 818 17 563 

Salgs- og gebyrinntekter  1 094 1 064 

 
Antall årsverk 26,9 26,2 26,2 

Rådmann:    Arild Einar Trøen  

Årsverksendringer: 

Økningen skyldes økning antall lærlinger. Dette tallet økes/reduseres annethvert år alt etter hvor hovedtyngden av 

lærlingene er i lærlingperioden.  

ORGANISERING 
Tjenesteområdet består av rådmannen og stabsfunksjonene: Servicetorget, IKT, næring, personal- og 

økonomiavdelingen samt Tynset kommunes utgifter til drift av interkommunal tjeneste for landbruk og miljø. 

 

I tillegg er følgende utgifter med i dette budsjettet: 

 Frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud 

 Interkommunal innkjøpsordning 

 Interkommunal arbeidsgiverkontroll 

 Felles personforsikring og kontingenter  

 Alle lærlinger 

 Bedriftshelsetjeneste 

 Felles informasjon 

 Turistinformasjon 

 Utmarkseiendommer 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Utøve en ledelse av Tynset kommune som spiller ansatte gode, skaper 
trivsel på jobb og vektlegger gode fagmiljøer innen tjenesteområdene. 

 Tynset kommune skal være en arbeidsgiver som folk vil jobbe for 

 Øke organisasjonens bevissthet på summen av alle små ting 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Ingen brukerundersøkelse for  stab      

  
     

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet X X 4,5 4,5 4,2 

Mestringsorientert ledelse X X 4,0 4,2 4,0 

Rolleklarhet X X 4,3 4,5 4,3 

Mestringsklima X X 4,3 4,5 4,1 
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Fravær i %           

Sykefravær 8,2 0,8 0,1 2,5 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 97,8 94,4 x 98,0 x 

Organisasjon 

Indikator 
 

 Utarbeide informasjonsstrategi Nei Nei Ja Ferdig X 

 Strategi for rekruttering Nei Nei Nei Ja X 

 Kompetansearbeid Nei Nei Ja Ferdig X 

 Bruk og etterbruk av kommunale 
bygninger 

Nei Nei Ja Ferdig X 

KOMMENTARER 
Resultatene for medarbeiderundersøkelsen har ingen sammenligningstall fordi dette er første år med 
gjennomføring. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført hvert 2.år. Sykefraværet er lavt. 
Organisasjonsmålene er bare delvis nådd. Det er startet en prosess rundt arbeid med informasjonsstrategi, 
ferdigstilles høst 2016. For rekrutteringsarbeidet er det planmessig arbeid i deler av organisasjonen, og hele 
organisasjonen skal registrere kompetanse i nytt personalsystem. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 

Netto driftsutgifter til administrasjon i 
% av totale netto driftsutgifter. Enhet: 
Prosent. 

7,1 7,4 6,8 7,0 7,5 

2 
Netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring i kr pr. innbygger. 

4 966 4 939 4 610 5 060 4 539 

3 
Lønn administrasjon, i % av totale 
lønnsutgifter. 

5,4 5,5 5,1 5,5 5,8 

 

KOMMENTARER 
I forhold til sammenlignbar kommunegruppe og Hedmark fylke ligger Tynset kommune nær gjennomsnittet. 
Driftsutgifter og lønn til administrasjon it kommunens totale utgifter har gått noe ned fra 2014 til 2015.  
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 22 784 22 784 22 784 22 784

1 Pris- og lønnsvekst 622 622 622 622

2 Økning kontingent FARTT 483 483 483 483

3 Landbruk og miljø 80 80 80 80

4 Tilskudd Tynset Frivilligsentral 365 365 365 365

5 Økning lærlinger 347 347 347 347

6 KS-kontingent 30 30 30 30

7 Økning arbeidsgiverkontrollen 69 69 69 69

8 Organisasjonsutvikling 200 200 200 200

9 Tilskudd organisasjonsutvikling -200 -200 -200 -200

10 Rammereduksjon -500 -500 -500 -500

11 Rammereduksjon -83 -200 -200 -200

12 Stipend for unge talenter 20 20 20 20

Sum endringstiltak 1 433 1 316 1 316 1 316

Budsjettramme 2017 - 2020 24 217 24 100 24 100 24 100  

KOMMENTARER 
1. Pris- og lønnsvekst 

Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
2. Økning kontingent FARTT 

FARTT har for 2017 budsjettert med en økning i sine driftsutgifter på 9,2 %. Dette som en følge av økte 
lisenskostnader og økte kapitalutgifter.  

3. Landbruk og miljø 
Skyldes lønnsøkning samt økt aktivitet med ajourhold av registre. 

4. Tilskudd Tynset Frivilligsentral 
Fjorårets tilskudd på kr 250 000 videreføres. I tillegg har statens andel til frivilligsentralene i årets 
budsjettramme blitt flyttet over til kommunene. For Tynset kommune utgjør dette kr 365 000. 

5. Økning lærlinger 
Som en følge av at flere av lærlingene i kommunen går inn i siste del av lærlingeløpet øker kostnadene til 
lærlingelønn i 2017. Slik driftsnivået er nå tas det inn 5 nye lærlinger hvert år, og dette innebærer at det 
totalt er 8-10 lærlinger i kommunen til enhver tid. 

6. KS-kontingent 
Økning av KS-kontingent. 

7. Økning arbeidsgiverkontrollen 
Felles arbeidsgiverkontroll for kommunene i Nord-Østerdal samt Røros og Holtålen har meldt at de må 
øke bemanningen med 0,6 stilling. Flertallet av kommunene har sluttet seg til dette. 

8. Organisasjonsutvikling 
Det planlegges et lederutviklingsløp for mellomledere i Tynset kommune. 

9. Tilskudd organisasjonsutvikling 
Organisasjonsutviklingsprosessen søkes finansiert via OU-midler fra KS. 

10. Rammereduksjon 
Tar ned staben med 0,4 årsverk. I tillegg må det gjøres andre reduksjoner for å komme ned på ny 
budsjettramme.  

11. Rammereduksjon 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinga å overføre kr 200 000 fra budsjettramma 
til rådmann og staber til budsjettramma for kultursektoren med formål miljøarbeider/ungdom med effekt 
fra 1.8.17. 

12. Stipend for unge talenter 
Bevilgning vedtatt ved kommunestyrets budsjettbehandling 
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120 RÅDMANNEN OG NÆRING  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  24 217 22 784 25 199 

Brutto driftsramme  34 444 38 035 

Lønnsutgifter  17 818 17 563 

Salgs- og gebyrinntekter  1 094 1 064 

 
Antall årsverk 26,9 26,2 26,2 

Rådmann:    Arild Einar Trøen  

Årsverksendringer: 

Økningen skyldes økning antall lærlinger. Dette tallet økes/reduseres annethvert år alt etter hvor hovedtyngden av 

lærlingene er i lærlingperioden.  

ORGANISERING 
Tjenesteområdet består av rådmannen og stabsfunksjonene: Servicetorget, IKT, næring, personal- og 

økonomiavdelingen samt Tynset kommunes utgifter til drift av interkommunal tjeneste for landbruk og miljø. 

 

I tillegg er følgende utgifter med i dette budsjettet: 

 Frikjøp av tillitsvalgte og hovedverneombud 

 Interkommunal innkjøpsordning 

 Interkommunal arbeidsgiverkontroll 

 Felles personforsikring og kontingenter  

 Alle lærlinger 

 Bedriftshelsetjeneste 

 Felles informasjon 

 Turistinformasjon 

 Utmarkseiendommer 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Utøve en ledelse av Tynset kommune som spiller ansatte gode, skaper 
trivsel på jobb og vektlegger gode fagmiljøer innen tjenesteområdene. 

 Tynset kommune skal være en arbeidsgiver som folk vil jobbe for 

 Øke organisasjonens bevissthet på summen av alle små ting 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Ingen brukerundersøkelse for  stab      

  
     

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet X X 4,5 4,5 4,2 

Mestringsorientert ledelse X X 4,0 4,2 4,0 

Rolleklarhet X X 4,3 4,5 4,3 

Mestringsklima X X 4,3 4,5 4,1 
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Fravær i %           

Sykefravær 8,2 0,8 0,1 2,5 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 97,8 94,4 x 98,0 x 

Organisasjon 

Indikator 
 

 Utarbeide informasjonsstrategi Nei Nei Ja Ferdig X 

 Strategi for rekruttering Nei Nei Nei Ja X 

 Kompetansearbeid Nei Nei Ja Ferdig X 

 Bruk og etterbruk av kommunale 
bygninger 

Nei Nei Ja Ferdig X 

KOMMENTARER 
Resultatene for medarbeiderundersøkelsen har ingen sammenligningstall fordi dette er første år med 
gjennomføring. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført hvert 2.år. Sykefraværet er lavt. 
Organisasjonsmålene er bare delvis nådd. Det er startet en prosess rundt arbeid med informasjonsstrategi, 
ferdigstilles høst 2016. For rekrutteringsarbeidet er det planmessig arbeid i deler av organisasjonen, og hele 
organisasjonen skal registrere kompetanse i nytt personalsystem. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 

Netto driftsutgifter til administrasjon i 
% av totale netto driftsutgifter. Enhet: 
Prosent. 

7,1 7,4 6,8 7,0 7,5 

2 
Netto driftsutgifter til administrasjon 
og styring i kr pr. innbygger. 

4 966 4 939 4 610 5 060 4 539 

3 
Lønn administrasjon, i % av totale 
lønnsutgifter. 

5,4 5,5 5,1 5,5 5,8 

 

KOMMENTARER 
I forhold til sammenlignbar kommunegruppe og Hedmark fylke ligger Tynset kommune nær gjennomsnittet. 
Driftsutgifter og lønn til administrasjon it kommunens totale utgifter har gått noe ned fra 2014 til 2015.  
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 22 784 22 784 22 784 22 784

1 Pris- og lønnsvekst 622 622 622 622

2 Økning kontingent FARTT 483 483 483 483

3 Landbruk og miljø 80 80 80 80

4 Tilskudd Tynset Frivilligsentral 365 365 365 365

5 Økning lærlinger 347 347 347 347

6 KS-kontingent 30 30 30 30

7 Økning arbeidsgiverkontrollen 69 69 69 69

8 Organisasjonsutvikling 200 200 200 200

9 Tilskudd organisasjonsutvikling -200 -200 -200 -200

10 Rammereduksjon -500 -500 -500 -500

11 Rammereduksjon -83 -200 -200 -200

12 Overføring av midler til kulturtjenesten -20 -20 -20 -20

Sum endringstiltak 1 393 1 276 1 276 1 276

Budsjettramme 2017 - 2020 24 177 24 060 24 060 24 060  

KOMMENTARER 
1. Pris- og lønnsvekst 

Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
2. Økning kontingent FARTT 

FARTT har for 2017 budsjettert med en økning i sine driftsutgifter på 9,2 %. Dette som en følge av økte 
lisenskostnader og økte kapitalutgifter.  

3. Landbruk og miljø 
Skyldes lønnsøkning samt økt aktivitet med ajourhold av registre. 

4. Tilskudd Tynset Frivilligsentral 
Fjorårets tilskudd på kr 250 000 videreføres. I tillegg har statens andel til frivilligsentralene i årets 
budsjettramme blitt flyttet over til kommunene. For Tynset kommune utgjør dette kr 365 000. 

5. Økning lærlinger 
Som en følge av at flere av lærlingene i kommunen går inn i siste del av lærlingeløpet øker kostnadene til 
lærlingelønn i 2017. Slik driftsnivået er nå tas det inn 5 nye lærlinger hvert år, og dette innebærer at det 
totalt er 8-10 lærlinger i kommunen til enhver tid. 

6. KS-kontingent 
Økning av KS-kontingent. 

7. Økning arbeidsgiverkontrollen 
Felles arbeidsgiverkontroll for kommunene i Nord-Østerdal samt Røros og Holtålen har meldt at de må 
øke bemanningen med 0,6 stilling. Flertallet av kommunene har sluttet seg til dette. 

8. Organisasjonsutvikling 
Det planlegges et lederutviklingsløp for mellomledere i Tynset kommune. 

9. Tilskudd organisasjonsutvikling 
Organisasjonsutviklingsprosessen søkes finansiert via OU-midler fra KS. 

10. Rammereduksjon 
Tar ned staben med 0,4 årsverk. I tillegg må det gjøres andre reduksjoner for å komme ned på ny 
budsjettramme.  

11. Rammereduksjon 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinga å overføre kr 200 000 fra ramma til 
rådmann og staber til ramma for kultursektoren med formål miljøarbeider/ungdom med effekt fra 1.8.17. 

12. Stipend for unge talenter 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinga å overføre kr 20 000 fra ramma til 
rådmann og staber til ramma for kultursektoren med formål stipend unge talenter. 
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200 GRUNNSKOLE  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  6 841 6 487 6 151 

Brutto driftsramme  8 634 8 337 

Lønnsutgifter  3 537 3 430 

Salgs- og gebyrinntekter    

 
Antall årsverk 

4,4 4,4 4,3 

Tjenesteområdeleder:    Bent Kvisle  

Årsverksendringer: 0,1. Justering interkommunalt samarbeid. 

ORGANISERING 
Utdanningssjefen har ansvar for Fåset skole- og barnehage, Tylldalen skole, Kvikne skole- og barnehage, 
Tynset barneskole, Tynset ungdomsskole, Tynset opplæringssenter, TATO samarbeidet og PP-tjenesten for 
Nord-Østerdal. I tillegg kommer ansvar for koordinering av kompetanse/skoleutvikling for alle grunnskolene 
i de 6 Nord-Østerdals kommunene. Utdanningssjefen er regionens representant i fora mot Fylkesmannen. 
Kontoret koordinerer også muntlig eksamen og arrangerer fagdager i fjellregionen.  
 
Følgende felles budsjettkapitler hører til GRUNNSKOLEN FELLES 

 Skoleadministrasjon    (2000) 

 Grunnskolen generelt 
o IKT grunnskolene   (2010) 
o Kompetanseutvikling   (2010) 

 Grunnskolen, skyss     (2020) 

 Kompetanseutvikling Nord-Østerdal   (2900) 

 TATO samarbeidet Tynset,  Alvdal og Tolga (2900) 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 
  En skole for alle, med blikk for den enkelte 

  Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål 
Snitt 

    2013 2014 2015 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)   Landet 

Trivsel                         7.trinn 
                                  10.trinn 

4,4 
4,3 

4,3 
4,3 

4,4 
4,1 

4,4 
4,3 

4,4 
4,2 

Mobbing                     7.trinn 
                                 10.trinn 

1,2 
1,1 

1,2 
1,2 

1,3 
1,1 

1,1 
1,1 

1,2 
1,2 

Vurdering for læring   7.trinn 
                                 10.trinn 

 4,0 
3,3 

 4,0 
3,6 

3,8 
3,3 

4,0 
3,6 

3,9 
3,3 

Mestring                      7.trinn 
                                 10.trinn 

 4,1 
4,0 

 4,1 
4,0 

4,0 
3,9 

4,1 
4,0 

4,1 
3,9 

Faglig utfordring         7.trinn 
                                 10.trinn 

 4,0 
4,2 

 4,1 
4,4 

4,1 
4,4 

4,1 
4,4 

4,1 
4,2 

Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)     Landet 
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Se den enkelte skole           

Brukerresultat nasjonale prøver ( skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole) Landet 

Lesing 5. trinn  2,1  2,1  2,3   2,1   2,0  

Regning 5. trinn  2,2  2,2 2,2  2,2  2,0 

Engelsk 5. trinn  2,1  2,2 2,2  2,2  2,0 

Lesing 8. trinn  3,2   3,2  3,1  3,2  3,0 

Regning 8. trinn  3,1  3,1 2,8  3,1  3,1 

Engelsk 8. trinn  2,7  2,8 3,1  3,1  3,0 

Lesing 9. trinn  3,5  3,7 3,4  3,7  3,4 

Regning 9.trinn  3,7  3,5 3,4  3,5  3,4 

Bruker-resultat grunnskolepoeng 10. klasse       Landet 

 Grunnskolepoeng 40,9 44,2 41,5  42  41,1 

 
    

 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,8 
 

4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,6 
 

3,9 

Rolleklarhet 
  

4,5 
 

4,3 

Mestringsklima   4,7  4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 4,3 3,6 0,3 0 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 86  87 98,4 100   

Organisasjon 
Indikator           

Kompetanse 7  5  11 6   

KOMMENTARER 
Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Det er disse tallene som vises her. Skolene gjennomfører 
elevundersøkelsen for 6.-10. trinn. Målene er minst på nasjonalt nivå. 
Nasjonale prøver gjennomføres om høsten. Målene er minst på nasjonalt nivå. 
Medarbeiderundersøkelsen viser tall fra skolekontoret og ledergruppa i skolen. Det er totalt 11 personer. 
Sykefravær viser hele grunnskolen, Tynset opplæringssenter, PPT og barnehagene på Fåset og Kvikne og 
skole/barnehage administrasjonen. 
Resultat i forhold til budsjett er på området 200, skoleadministrasjon, grunnskole felles, skyss, 
kompetanseutvikling Nord-Østerdal og TATO samarbeidet. 
Kompetanse viser tall på hvor mange lærere og rektorer vi har i utdanningsløpet «Kompetanse for kvalitet». 
Det er i henhold til et videreutdanningsprogram basert på nye kompetansekrav i skolen og regjeringens 
satsing på «Lærerløftet».. 

KOSTRATALL 

  2012 2013 2014 2015 
2015 

gr.12 

Hedm. 

2015 

1 Elevtall 731 713 708 723   

2 Årsverk 86,5 81,3 79,2 78,7   
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3 Brutto driftsutgifter pr. elev 115 255 117 009 117 613 117 849 123 955 112 579 

4 Netto driftsutgifter pr. elev 109 128 114 550 114 513 112 320 122 700 105 476 

5 Lønnsutgifter pr. elev 91 962 92 966 94 246 93 390 98 783 91 731 

6 Skyssutgifter pr. elev 3 489 3 779 4 025 4 212 2 793  3 731 

7 Utgifter til lokaler pr. elev 17 160 18 399 17 705 17 434 19 261 14 867 

8 Lærertetthet 1.-7. trinn 10.1 10.6 11.5 11.5 10,8 12.5 

9 Lærertetthet 8.-10 trinn 11.6 12.6 12.3 12.0 11.7 13.9 

10 
Lærertetthet alle – ordinær 
undervisning 

13.8 14.5 15.1 14.6 14,1 15.6 

11 Andel elever med §5.1 vedtak 8,3 5,5 5,4 5.4 9,5 7,9 

KOMMENTARER 
Ved sammenligning av drifts- og lønnsutgifter er det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for 
korrigering. Skolestrukturen er det viktig å ta hensyn til, når en skal sammenligne kommuner. Det samme 
gjelder både antall og type ressurskrevende elever. Disse 2 faktorene vil ha vesentlig betydning for hvor høye 
netto driftsutgifter blir. Tallene for skolene vil variere ut i fra skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten 
enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har 
lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere 
lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i barneskolen I tallene er det ikke tatt med husleie og SFO-
utgifter. 

GENERELLE KOMMENTARER:  
Vi får mye styringsinformasjon i skolen. Utdanningssjefen bruker analyseverktøy, rapporter og 
brukerundersøkelser aktivt i samhandling og i dialogmøter med skolene.  
Fra høsten 2016 og fram til 2022 vil Tynset sammen med alle kommunene i Hedmark delta i et 
skoleutviklingsprosjekt der målsettingen er å løfte utdanningsnivået i Hedmark og øke gjennomføringsgraden 
i videregående opplæring. Dette skal gjøres ved å ha fokus på læringsmiljøet, skolebasert og kollektiv 
kompetanseutvikling. Satsingen heter «Kultur for læring» Kommunen må forplikte seg til å sette av midler de 
tre første årene, Dette ønsker vi å organisere felles i NØ. Dette for å styre bruken av midlene lokalt. 
 
Det er fortsatt gode oppvekstsvilkår i Tynset. Tynset har tre fådeltskoler der Kvikne også er 1-10 skole. Vi har 
en relativt sett dyr skolestruktur, men bruker allikevel mindre penger enn kommunegruppe 12 og TATO 
kommunene. Skolene drives godt og vi henter ut stordriftsfordeler på Tynset barneskole og Tynset u-skole. 
Det er hele tiden en vanskelig balansegang å fordele rammene mellom skolene når elevtallet varierer. Det er 
også viktig å være tydelig på at vi er på smertegrensen for å holde kvaliteten på nåværende nivå. 
Grendeskolene er tatt ned mye og gevinsten av stordriftsfordelene i sentrumsskolene er hentet ut.  
 
Konsekvenser av dette budsjettforslaget: 
Dette budsjettforslaget legger opp til ytterligere kutt i skolen. Isolert sett ikke dramatisk for 2017. Men det er 
viktig å se det i et lengre tidsperspektiv. Lønns- og driftsutgifter pr elev i grunnskolene våre har økt med 840 
kroner i en treårsperiode. Utviklingen i kommunegruppe 12 i samme periode er en økning på 5 516 kr pr. 
elev. Det betyr en reell nedgang (kutt ) i perioden. 2017 vil bety et ytterligere kutt sett sektoren under ett. Det 
vil bli vanskelig å få et driftsnivå tilnærmet lik 2016 korrigert for lønns- og prisvekst.   
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I statsbudsjettet for 2017 ligger det inne noen økninger på skole. Det er helårsvirkning av en ny time i 
naturfag som ble innført høsten 2016. Regjeringen har også lagt inn midler i Statsbudsjettet for 2017 til tidlig 
innsats – økt lærertetthet og styrkingstiltak i 1.-4. klasse. Dette startet i 2016 og kom da som øremerkede 
midler på 842 000 kroner. Det vil bli vanskelig å følge opp disse intensjonene uten at rammene økes. Med de 
kuttene som ligger inne vil en styrking av disse områdene måtte hentes ut fra en omprioritering knyttet til 
annen del av opplæringen. 
Ser vi utover 2017 og videre ut i virksomhetsplanen ser vi store utfordringer for skolene. Det bli vanskelig å 
opprettholde den kvaliteten på tjenesten som vi har i dag. 
 
Elevprognoser fra 2017-2021  
Skoler 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fåset 60 62 57 57 52 48 47 

Tylldalen 23 24 17 18 16 18 23 

TB 356 365 371 362 351 357 341 

Kvikne 78 72 70 68 59 57 53 

TU 206 209 203 192 193 184 186 

Totalt 723 732 718 697 671 664 650 

 
Hvordan tolker vi elevprognoser? I skolepolitisk plattform vedtatt i 2006 viste elevprognoser for 2011 et 
elevtall på 633. Det faktiske tallet ble 735. 
I skolepolitisk plattform vedtatt i 2015 var prognosene 706 elever for 2016. Elevtallet pr. 01.10.16 er 732. 
Vi vet av erfaring at tallene for 2017/18 og utover blir høyere enn prognosen tilsier. 
 
Styringsdialogen 
Følgende prioriteringer ble gjort etter dialogseminaret.  
Skoleområdet:  
Viser til investeringsbudsjettet. I 2016 er uteområdet på Tynset barneskole rehabilitert. Tufteparken, 
volleyballanlegget, buldrevegg og aktivitetsparken (det sosiale rommet) er i løpet av høsten ferdigstilt på 
området rundt Tynset ungdomsskole og Holmenbygget. Seks spillemiddelsøknader er innvilget. Fire nye er 
klare. I 2017 er det folkehelseparken Holmen, Holmenplassen som kulturarena og aktivitetsløypa frisbeegolf 
som er planlagt. En forutsetning for videre utvikling er at parkering av 80 plasser i Sjukehusskogen blir 
iverksatt. 
 
Folkehelse/inkludering: 
En satsing på skoleområdet er også en satsing på folkehelse og inkludering. Skoleområdet vil bli en arena for 
organisert og uorganisert aktivitet.  
Skolene har også et trivselslederprogram i sin satsing for 2017. Programmet har fokus på sosial kompetanse. 
Gjennom aktivitet, relasjonsbygging og vennskap skal det bli bedre inkludering og mindre konfliktsituasjoner. 
 
Psykisk helse 
Det vil komme et krav til kommunene om egen kommune psykolog fra 2020. Skolesektoren har signalisert et 
økende behov i to år. Flere andre sektorer gjorde det samme på budsjettkonferansen 2016. Kommunen bør 
enten alene eller i samarbeid med andre ha ambisjoner om en psykolog før 2020. 
 
Tidlig innsats: 
Gjennom Statsbudsjettet for 2016 og 2017 legges det opp til en ny satsing på «tidlig innsats». I 2016 kom det 
et øremerket tilskudd for å ansette flere lærere i 1.-4. klasse. Et viktig mål for regjeringens skolepolitikk er å 
styrke opplæringen i lesing, skriving og regning på nevnte trinn. Det er varslet et nytt lovforslag i 2018. Denne 
satsingen er en forberedelse på dette.  
 
Kultur for læring: 
Stortingsmelding 30 (2003-2004) «Kultur for læring» satte fokus på læring og læringsutbytte i norsk skole. 
Det er store og systematiske forskjeller i læringsutbytte, og en uforholdsmessig høy andel elever tilegner seg 
for dårlige grunnleggende ferdigheter. Det er svak gjennomføring i videregående opplæring, og forskjellene 
mellom elevene skyldes blant annet sosiale ulikheter.  
Tynsetskolene har jobbet systematisk med god læringskultur. Fra høsten 2016 har Fylkesmannen initiert et 
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stor felles løft i hele Hedmark med navne «Kultur for læring». Denne satsingen har tre bein. Kultur for læring 
skal være et mål der fokus på læringsmiljøet skal gi bedre læring. Det skal være en arbeidsform der ulike 
aktører skal samarbeide bedre enn i dag. Elevenes grunnleggende ferdigheter i sentrale skolefag skal styrkes. 
Elevene skal utvikle ferdigheter for det 21. århundre (fokus på generell del og samfunnsmandatet). Dette skal 
gjøres gjennom et innovasjonsarbeid der forskere skal følge hele prosjektet som skal vare i seks år. Norsk 
Forskningsråd støtter denne delen av prosjektet. 
Alle kommunene skal forplikte seg til deltagelse både økonomisk og politisk. Høgskolen i Hedmark ved 
SEPU (Senter for praksisrettet utdanningsforskning) vil ha et faglig ansvar for kartlegging og forskning. 
Kommunen står fritt til valg av skoleutviklingstiltak og hvem de vil støtte seg på i eget utviklingsarbeid. 
Fylkesmannen beregnet kostnadsrammen for hver kommune i denne satsingen. For Tynset kommune er den 
satt til 400 000 i en treårsperiode. Denne summen er betinget av hvordan skoleutvikling er organisert og i 
hvilken grad det samarbeides lokalt. 
I Nord-Østerdal har vi hatt et tett og godt samarbeid i 25 år. Vi tror derfor at en videreføring og revitalisering 
av dette samarbeidet gjør at vi kan legge inn en lavere sum. Det legges inn 200 000 kr pr år i tre år. 
Så vil erfaringer fra 2017 medføre en evt. justering fra 2018. 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 6 487 6 487 6 487 6 487

1 Pris- og lønnsvekst 151 151 151 151

2 Økte skysstakster, skoleskyss 2% 62 62 62 62

3 Skyss til svømming i mai 25 25 25 25

4 Nye lærere i barneskolen-tidlig innsats/fordeles på bskolene 0 0 0 0

5 Elever med opplæring i andre kommuner 70 70 70 70

6 Kultur for læring 200 200 200 0

7 Reduksjon 10% stilling -75 -75 -75 -75

8 Reduksjon diverse driftsposter -79 -79 -79 -79

Sum endringstiltak 354 354 354 154

Budsjettramme 2017 - 2020 6 841 6 841 6 841 6 641  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst. 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
 

2. Økte takst skoleskyss. 

Hedmark Trafikk øker takster for skoleskyss hvert år. Vi vet ikke pr. dato satsen. Det er lagt inn en sats 
på 4 %. 2% utover den prisveksten som er lagt inn. 

 
3. Skyss til svømming i mai. 

Svømmehallen har vært stengt høsten 2016. Nye kompetansekrav i svømming innebærer at vi bør utvide 
vårsemesteret med en måned. 
 

4. Nye lærere i barneskolen- tidlig innsats. 

I tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2016 ble det for tilskuddsordningen «Tidlig innsats i 
skolen» gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn», kap 226 post 63 lagt inn et øremerket tilskudd. Nye 320 
millioner ble lagt inn i budsjettforliket. Fra skoleåret 2017-2018 vil grunnlaget for fordelingen til alle 
kommunene være grunnskolenøkkelen. Tilskuddet Tynset kommune fikk i 2016 var kr. 842 749. Til 
fordeling i 2017 antar vi det er lagt inn 850 000. Fådeltskolene styrkes med 4 t og Tynset barneskole 
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styrkes med 12 t hhv 100 000 og 300 000. Reserve på 150 000. 
Denne reserven er i siste runde nå kuttet. 
 

5. Elever med opplæring i andre kommuner. 

Tynset har det økonomiske ansvaret for elever som av ulike grunner får opplæring i andre kommuner. 
Motsatt søker vi refusjon på elever som blir plassert på Tynset. Dette er et komplisert og uoversiktlig 
område. Her er det lagt inn endringsbehov der vi har sett inntekter og utgifter opp mot hverandre. 
 

6. Kultur for læring. 
Beskrevet mer inngående i tekstdelen 

 
7. Rammekutt. 

Reduksjon stilling 10%. Regner med å hente den inn ved økte inntekter. 
 

8. Reduksjoner. 

Diverse driftsposter.  
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211 FÅSET SKOLE OG BARNEHAGE 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  9 416 9 868 9 437 

Brutto driftsramme  11 330 10 680 

Lønnsutgifter  10 876 10 097 

Salgs- og gebyrinntekter  1 093 1 064 

 
Antall årsverk 15,9 18,4 17,6 

Tjenesteområdeleder:    Jostein Sivertsen  

Årsverksendringer: 

Reduksjon i årsverk etter vedtak om nedleggelse av en barnehageavdeling fra og med august 2016 

ORGANISERING 
Skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehagen er samlet under ett felles tjenesteområde under ledelse av 
rektor. 
 
Fåset skole: 

 Organisert i tre trinn (1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn). Totalt 62 elever skoleåret 2016/2017 

 Fast arbeidstid for lærerne, bundet 36 t/u i 100 prosent stilling 

 SFO-tilbud 5 dager pr uke, morgen og ettermiddag med åpningstid fra kl.0700 – 16.30 
Fåset barnehage 

 Fra og med barnehageåret 2016/2017 er det en avdeling. Loken 0-5 år med 17 unger. Åpent 5 dager i 
uka med åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte 

 Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve 
mestring 

 Sammen skape framtidstro 

 

Fokusområder  Indikator  
Status 
2013 

Status
2014 

Status
2015 

Mål 
2017 

Snitt 
2015 

Brukere 

Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)  Landet 

Trivsel 4,1 4,4 4,2 4,4 4,3 

Mobbing 1,2 1,1 1,6 1,0 1,2 

Vurdering for læring 4,1 4,3 3,9 4,3 3,6 

Mestring 4,3 4,1 4,0 4,1 4,0 

Faglig utfordring 4,1 4,2 4,5 4,5 4,2 

Brukerresultat nasjonale prøver (skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole) Landet 

Lesing 5. trinn 2,0 1,9 2,2 2,2 2,0 

Regning 5. trinn 2,5 2,0 2,2 2,2 2,0 

Engelsk 5. trinn 1,8 1,6 1,9 2,0 2,0 
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Indikator  
Status 
2014 

Status
2015 

Status
2016 

Mål 
2017 

Snitt 
2016 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) SFO     Landet 

Respektfull behandling 5,8 x 5,8 5,8 5,1 

Tilgjengelighet 5,0 x 5,0 5,1 4,7 

Informasjon 4,5 x 5,1 5,2 3,9 

Brukermedvirkning 4,8 x 5,6 5,6 4,3 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) barnehage 

Resultat for bruker 5,2 5,3 5,4 5,5 5,1 

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

Tilgjengelighet 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 

Informasjon 5,1 5,3 5,1 5,2 4,8 

Brukermedvirkning 5,0 5,0 5,1 5,2 4,8 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet x x 4,9 4,9 4,2 

Mestringsorientert ledelse x x 4,7 4,7 4,0 

Rolleklarhet x x 4,6 4,7 4,3 

Mestringsklima x x 4,7 4,7 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 3,3 3,3 
 

5,6 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 94,9 97,7 x 100 
 

Organisasjon 
Indikator 

 
      

 
Kompetanse (antall lærere i videreutd) 0 1 1 1 

 

KOMMENTARER 
Elevundersøkelsen i november 2015 viste en tilbakegang på viktige områder som trivsel og mobbing. Tiltak 
ble satt i gang for gjøre noe med det. Vi har det siste året jobbet med sosial kompetanse som satsingsområde, 
og har utarbeidet ny handlingsplan for sosial kompetanse. Skolen er fra skolestart 2016/2017 også deltakere i 
trivselsprogrammet, der vi utdanner trivselsledere på skolen til å legge til rette for lek og aktivitet i 
friminuttene. Målene for trivselsprogrammet er som følger:  

 Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene 

 Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner  

 Redusere konflikter blant elever 

 Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 

 Fremme økt og mer aktivitet i undervisningen 
Sammen med økt fokus på sosial kompetanse, er dette tiltak som vi mener vil bidra til å forbedre resultatene 
på elevundersøkelsen. Økt trivsel og mer aktivitet er også viktige faktorer for økt læringsutbytte for den 
enkelte elev. 
 
Foreldreundersøkelsen i skolen er tatt bort som indikator for målstyringen. Bakgrunnen for dette er at vi skal 
delta i et FoU-prosjekt «Kultur for læring» der det er utarbeidet egne kartlegginger for foreldre. Disse 
kartleggingene vil foregå høsten 2016, 2018 og 2020. Noe som medfører ar foreldreundersøkelsen ikke vil bli 
gjennomført denne perioden. 
 
Gjennom deltakelsen i «Kultur for læring» er målene at: 
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 De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens 
samfunns- og arbeidsliv. 

 Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling  

 Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis. 

 Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner 
har et nærmere og mer forpliktende samarbeid 

 
Skolen vil bli tilført kompetanse i å bruke kartleggingsresultater og data på en bedre måte, slik at dette gir et 
enda større læringsutbytte for den enkelte elev. 
 
Vi har stor svarprosent på brukerundersøkelsene i SFO og barnehage og resultatene her er gode. Vi har derfor 
gode indikatorer på at vi leverer gode tjenester på disse områdene, og at vi har gjort dette over tid. 
 
Ved Fåset skole og barnehage er det få elever som danner grunnlaget for beregninger av resultat ved nasjonale 
prøver. I 2015 var det 7 elever. Det betyr at hver elev utgjør en stor prosentandel av grunnlaget. Svingningene 
i resultatene vil derfor variere mer hos oss enn ved større skoler. Resultatene analyseres grundig hvert år, og 
tiltak settes inn der vi ser at det er nødvendig for å få hver enkelt elev til å mestre de grunnleggende 
ferdighetene bedre. Deltakelsen i «Kultur for læring» vil gjøre oss enda bedre på denne dataanalysen. 

KOSTRATALL 

  2013 2014 2015 
Gr. 12 

2015 

Hedmark 

2015 

1 Elevtall  44 50 60 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

2 Årsverk – lærere 6,0 6,0 6,9 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

3 
Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, 
sfo. og lokaler) 

103 880 98 745 96 332 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

4 Lærertetthet 1.-7.trinn 8,1 9,3 9,5 10,8 12,5  

5 
Lærertetthet alle – ordinær 
undervisning 

8,3 10,0 11,6 14,1 15,6 

6 Andel elever med § 5-1 vedtak 4,6 % 6,0 % 10,0 % 9,5 7,9 

KOMMENTARER 
Kostratall: 
Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr. innbygger 6 – 15 år på skolenivå, er 
det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigering. Tallene for skolene vil variere ut i fra 
skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom 
barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke 
enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i 
barneskolen. Antall ressurskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. I 
tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO- utgifter. Tallene «Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning pr innbygger 6 – 15 år», kommunenivå, inkluderer deler av PP- tjenesten sin 
virksomhet. På skolenivå er ikke PP- tjenesten sin virksomhet med. 



36 

36 Virksomhetsplan 2017 – 2020   

 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 9 868 9 868 9 868 9 868

1 Pris- og lønnsvekst 237 237 237 237

2 Økt spes.pedbehov 1.trinn 2016/2017 262 262 262 262

3 Redusert foreldrebetaling Dippillen 149 149 149 149

4 Avvikling av Dippillen som barnehageavdeling -1 097 -1 097 -1 097 -1 097

5 Timetallsøkning barnetrinnet 15 15 15 15

6 Økt spes.pedbehov 128 128 128 128

7 Tidlig innsats 100 100 100 100

8 Rammereduksjon -246 -246 -246 -246

Sum endringstiltak -452 -452 -452 -452

Budsjettramme 2017 - 20120 9 416 9 416 9 416 9 416  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  

2. Økt spes.pedbehov 1.trinn 2016/2017 
Helårsvirkning av budsjettvedtak fra desember 2015 

3. Redusert foreldrebetaling Dippillen 
Helårsvirkning av budsjettvedtak fra desember 2015 

4. Avvikling av Dippillen som barnehageavdeling 
Helårsvirkning av budsjettvedtak fra desember 2015 

5. Timetallsøkning barnetrinnet 
Helårsvirkning av budsjettvedtak fra desember 2015 

6. Økt spes.pedbehov 
Budsjettvedtak fra desember 2015 ga oss 75 % oppdekking av 100 % spes.pedbehov i henhold til 
sakkyndig vurdering fra PPT. Bakgrunnen for dette var at vi tenkte å dele resterende 25 % ressurs med 
annen elev. Etter oppstart av nytt skoleår ser vi at det ikke lar seg gjøre å dele på denne ressursen, da 
spes.ped behovene er svært ulike. Det legges derfor inn en 25 % assistentressurs fra 1.1.2017 

7. Tidlig innsats 
I «Tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2016 ble det for tilskuddsordningen «Tidlig innsats i 
skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn», kap 226 post 63 lagt inn et øremerket tilskudd. Nye 320 
millioner ble lagt inn i budsjettforliket. Fra skoleåret 2017-2018 vil grunnlaget for fordelingen til alle 
kommunene være grunnskolenøkkelen. Tilskuddet Tynset kommune fikk i 2016 var kr. 842 749. Til 
fordeling i 2017 antar vi det er lagt inn 850 000. Fådeltskolene styrkes med 4 t og Tynset barneskole 
styrkes med 12 t hhv 100 000 og 300 000. Reserve på 150 000 settes på fellesområdet 

8. Rammereduksjon 
Rammereduksjonen innebærer at regjeringens tiltakspakke for «tidlig innsats» med økte lærertimer på 1.-
4.trinn ikke lar seg gjennomføre, uten at tilsvarende timer reduseres på mellomtrinnet. Det ses på som lite 
pedagogisk forsvarlig å redusere lærertimene på 5.-7.trinn, med tanke på elevsammensetning og 
spesialpedagogiske utfordringer på dette trinnet. Viser for øvrig til utdanningssjefens kommentarer om 
konsekvenser av budsjettforslaget. Øvrig rammereduksjon tas gjennom 3 ukers feriestengt barnehage 
sommeren 2017 
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212 TYLLDALEN SKOLE  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  4 668 4 615 4 685 

Brutto driftsramme  4 745 4 838 

Lønnsutgifter  4 587 4 666 

Salgs- og gebyrinntekter  77 50 

 
Antall årsverk  7,2 7,45 

      

Tjenesteområdeleder:    Morten Kroglund  

Årsverksendringer: 

 

ORGANISERING 

 Skolen er organisert i to team. Det ene teamet består av trinnene 1. - 4.trinn. Det andre teamet er 5. - 
7.trinn. 

 Grunnet tidligere omstillingskrav og færre elever, er trinnene mer sammenslått i flere fag. Dette 
omfatter også noen basisfag. Sammenslåing i flere fag er prioritert for å sikre et system med to lærere 
til stede. Det bidrar til å optimalisere læringsmiljøet for elevene. 

 Fast arbeidstid for lærere der det er bundet 35,5 t/u i full stilling. 

 SFO-tilbud 4 dager pr. uke – kun ettermiddag. På onsdag er det ikke tilbud om SFO. 
 
 
 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte 

 Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring 

 Tylldalen skole skal være en skole som aktivt bruker lokalsamfunnet i 

elevenes tilegnelse av kunnskap og mestring 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2015     2013 2014 2015 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)  Landet 

Trivsel 4,5 4,5 4,8 4,5 4,4 

Mobbing 1,3 1,3 1,0 1,1 1,2 

Vurdering for læring 4,2 4,3 4,1 4,3 3,9 

Mestring 3,9 4,3 4,0 4,3 4,1 

Faglig utfordring 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 

Brukerresultat nasjonale prøver ( skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole) Landet 

Lesing 5. trinn 2,0 2,2 X* 2,2 2,0 

Regning 5. trinn 2,3 2,3 X* 2,2 2,0 

Engelsk 5. trinn 2,1 2,3 X* 2,2 2,0 
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Medarbeidere 

Indikator Status Status Status Mål Snitt 

 2014 2015 2016 2017 2016 

Selvstendighet x x 4,6 4,6 4,2 

Mestringsorientert ledelse x x 4,1 4,1 3,9 

Rolleklarhet x x 4,5 4,5 4,3 

Mestringsklima x x 4,1 4,2 4,1 

Oppgavemotivasjon x x 4,7 4,7 4,3 

Fravær i %           

Sykefravær 3,8 5,6 x 3,5 
 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 99,4 99,7 x 100 
 

Organisasjon 
Indikator 

 
      

 
Kompetanse (antall lærer i videreutd.) 0 3 2 1 

 

KOMMENTARER 
Tylldalen skole er fådelt og det er relativt få elever som danner grunnlaget for de tallene som kommer frem på 
flere indikatorer. Hver elev vil utgjøre en stor andel av mengden, og det vil resultere i at en må være forberedt 
på større svingninger i resultatene enn på en større skole. Ved kun å se på ett årsresultat isolert sett, gjør at en 
kan trekke uriktige konklusjoner om elevenes læringsmiljø og kompetansen på fagmiljøet som er der.  
 
X* Brukerresultatet på nasjonale prøver for 2015 er tatt ut siden antallet som gjennomførte var for få til at det 
kan offentliggjøres som et grupperesultat. Utdanningssjefen kjenner til resultatene og analyserer resultatene 
med skolen for å vurdere skolens praksis. Allikevel vil jeg generelt trekke frem at Tylldalen skole kan vise til 
gode resultater på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Det er gledelig å se at elever og foresatte gir gode 
tilbakemeldinger på våre brukerundersøkelser. Vi mener resultatene beskriver at Tylldalen skole er en viktig 
bidragsyter til å gi elever i Tylldalen et godt læringsmiljø. 
 
Foreldreundersøkelsen i skolen er tatt bort som indikator for målstyringen. Bakgrunnen for dette er at vi skal 
delta i et FoU-prosjekt «Kultur for læring» der det er utarbeidet egne kartlegginger for foreldre. Disse 
kartleggingene vil foregå høsten 2016, 2018 og 2020. Noe som medfører ar foreldreundersøkelsen ikke vil bli 
gjennomført denne perioden. 
 
Gjennom deltakelsen i «Kultur for læring» er målene at: 

 De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens 
samfunns- og arbeidsliv. 

 Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling  

 Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis. 

 Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner 
har et nærmere og mer forpliktende samarbeid 

 
Skolen vil bli tilført kompetanse i å bruke kartleggingsresultater og data på en bedre måte, slik at dette gir et 
enda større læringsutbytte for den enkelte elev. 
 
Sykefraværet kan variere mye fra år til år. En person som blir sykemeldt i en lengre periode vil føre til 
prosentvis store utslag, siden personen utgjør en stor andel av de ansatte. Arbeidsmiljøet på skolen vil jeg 
karakterisere som godt. 
 
Når en ser på «resultatet i forhold til budsjett» må en se det i sammenheng med reduksjonen av årsverk 
(KOSTRA tall).   
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Tylldalen skole er en viktig aktør i nærmiljøet. Skolen har hatt en periode med reduksjon av elevtallet, men 
viser evne til omstilling i årsverk.  
 
Dette skoleåret er det to lærere som er på videreutdanning (spes.ped og fådeltskole). 
 

KOSTRATALL 

  2013 2014 2015 
Gr. 12 

2015 

Hedmark 

2015 

1 Elevtall 34 29 23 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

2 Årsverk 5,1 5,7 5,7 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

3 
Netto utgifter pr. elev (ikke skyss, sfo og 

lokaler) 
139.720 158.614 195.685 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

4 Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 6,0 4,6 10,8 12,5  

5 Lærertetthet alle – ordinær undervisning 8,1 6,7 4,6 14,1 15,6 

6 Andel elever med § 5.1 vedtak 5,9 % 6,9 % 0,0 % 9,5 7,9 

 
Elevtall 1.10.2016 er 24 elever. 

KOMMENTARER 
Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr. innbygger 6 – 15 år på skolenivå, er 
det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigering. Tallene for skolene vil variere ut i fra 
skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom 
barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke 
enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i 
barneskolen. Antall ressurskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. I 
tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO- utgifter. Tallene «Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning pr innbygger 6 – 15 år», kommunenivå, inkluderer deler av PP- tjenesten sin 
virksomhet. På skolenivå er ikke PP- tjenesten sin virksomhet med. 
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 4 615 4 615 4 615 4 615

1 Pris- og lønnsvekst 83 83 83 83

2 Kostnader "lærerløftet" -30 -30 -30 -30

3 Timetallsøkning barnetrinnet 15 15 15 15

4 Tidlig innsats 100 100 100 100

5 Rammereduksjon -115 -115 -115 -115

Sum endringstiltak 53 53 53 53

Budsjettramme 2017 - 2020 4 668 4 668 4 668 4 668  

KOMMENTARER 
Konsekvenser av dette budsjettforslaget: 
Til tross for at flere punkter i endringstiltak har en intensjon om å styrke skolenes mulighet til å bedre 
læringsmiljøet utgjør budsjettforslaget et ytterligere kutt for skolens drift. Netto endringstiltak utgjør mindre 
enn skolens pris- og lønnsvekst. Konsekvensen vil gjøre det krevende å opprettholde dagens kvalitet på 
tjenestene. Å styrke elevenes læringsmiljø ytterligere, slik intensjonen er, blir vanskelig.  
 
1. Pris- og lønnsvekst 

Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Kostnader «lærerløftet» 
Her er differansen fra virksomhetsplanen fra 2016 – 2019 tatt hensyn til. Netto blir det en reduksjon på 
kroner 30 000,-. (Fra kroner 70 000 til kroner 40 000,- i år 2017). 
 

3. Timetallsøkning barnetrinnet 
Her er differansen fra virksomhetsplanen fra 2016 – 2019 tatt hensyn til. Netto blir det en økning på 
kroner 15 000,-. (Fra kroner 11.000 til kroner 26.000,- i år 2017). 
 

4. Tidlig innsats 
I tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2016 ble det for tilskuddsordningen « Tidlig innsats» i 
skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn», kap. 226 post 63 lagt inn et øremerket tilskudd. Nye 320 
millioner ble lagt inn i budsjettforliket. Fra skoleåret 2017-2018 vil grunnlaget for fordelingen til alle 
kommunene være grunnskolenøkkelen. Tilskuddet Tynset kommune fikk i 2016 var kr. 842 749. Til 
fordeling i 2017 antar vi det er lagt inn 850 000. Fådeltskolene styrkes med 4 t og Tynset barneskole 
styrkes med 12 t hhv 100 000 og 300 000. Reserve på 150 000 settes på fellesområdet. 

 
5. Reduksjon 

Mye av driften for skolen er knyttet opp mot lønn, og skal en klare besparelser må en se på kutt på 
årsverk. En reduksjon for Tylldalen skole på kroner 115.000,- vil tilsvare en reduksjon på 4,5 time per 
uke. Dette vil utgjøre en lærerstilling på ca.18 %. Å ta ut innsparingen knyttet til neste skoleår vil innebære 
en stillingsreduksjon på ca.42,5 %.  
En slik reduksjon vil få konsekvenser for organiseringen av driften.  
Å redusere driften lavere enn vi nå drifter kan føre til at skolen som arbeidsplass ikke fremstår som en like 
attraktiv eller er et reelt alternativ i forhold til stillingsstørrelsen de ansatte ønsker. Å imøtekomme 
reduksjonen vil bli utfordrende, siden driften av skolen begynner å nærme seg pluss/minus 7 årsverk. 
Uavhengig av antall elever må skolen drifte klokt, og det har vi gjort de siste årene, men vi ser at vi 
allikevel må imøtekomme trinnenes pedagogiske særpreg. Dette særpreget skilles spesielt på basisfagene 
engelsk, norsk og matte opp imot trinnene første og andre trinn, tredje og fjerde trinn og femte til 
syvende trinn. Dette krever noe deling av trinn i flere av disse fagene.  
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213 TYNSET BARNESKOLE 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  26 797 24 839 23 961 

Brutto driftsramme  29 017 26 478 

Lønnsutgifter  26 981 24 872 

Salgs- og gebyrinntekter  1 245 1 200 

 
Antall årsverk 43,3 39,4 40,6 

Tjenesteområdeleder:    Stein Sagbakken 

Kommentarer til årsverksendring: 

1. Overføring lærere fra «Litun» Tynset læringssenter 2,1 

2. Ekstra utfordring 1. klasse, 1,8 

ORGANISERING 
Lærerne er organisert i team. Teamet har ansvar for ett trinn og skal, med få unntak, dekke alle faglige behov på 

trinnet. De har faglig ansvar og felles omsorg for elevene på trinnet. Elevene er organisert i sju enheter med hvert 

sitt baserom som blir kalt landskap. Det finnes mindre rom som gir noe anledning til å dele i grupper. Det åpner for 

fleksibilitet i valg av metode og organisering. Klassebegrepet er bestemt tatt bort fra sentralt hold. Elevene skal 

organiseres i basisgrupper med kontaktlærere. Dette begynte Tynset barneskole med i 1997. 

Fra og med skolestart 2008 har skolen også en spesialpedagogisk avdeling, der det er ansatt spesialpedagog. På 

denne avdelingen har skolen for tiden en og av og til to elever som krever full en-til-en bemanning.  

Videre har vi 28 elever med et § 2.8 vedtak (krav om særskilt norskopplæring). Skolen har tatt tak i signaler fra 

sentralt hold om å redusere antall elever med enkeltvedtak i spesialundervisning. Antallet er redusert fra 8,5% i 

2012/13 til 5,4% i 2015/16. Dette har ikke gitt full effektiviseringsgrad da elevene undervises innenfor forsterket 

tilpasset opplæring. Selv om prosentandelen elever er gått ned, er det verdt å merke seg at de elevene som mottar 

spesialundervisning har tildelt stor ressurs. 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte 

 Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring 

 «Et trygt sted å være, sammen leke og lære»  

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2015     2013 2014 2015 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)  Landet 

Trivsel 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 

Mobbing 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 

Vurdering for læring 3,9 3,9 3,7 4,0 3,6 

Mestring 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 

Faglig utfordring 4,0 4,2 4,0 4,3 4,2 

Brukerresultat nasjonale prøver ( skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole) Landet 

Lesing 5. trinn 2,1 2,2 
 

2,2 2,0 

Regning 5. trinn 2,1 2,2 2,2 2,2 2,0 

Engelsk 5. trinn 2,1 2,3 2,3 2,2 2,0 



42 

42 Virksomhetsplan 2017 – 2020   

 

Indikator 
Status 
2014 

Status 
2015 

Status 
2016 

Mål 
2017 

Snitt 
2016 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) SFO     Landet 

Respektfull behandling 
 

5,6 5,8 5,8 5,2 

Tilgjengelighet 
 

5,0 5,2 5,2 4,6 

Informasjon 
 

4,2 4,8 4,8 3,9 

Brukermedvirkning 
 

4,8 5,2 5,2 4,2 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet x x 4,3 4,3 4,2 

Mestringsorientert ledelse x x 3,6 3,9 3,9 

Rolleklarhet x x 4,3 4,3 4,3 

Mestringsklima x x 3,9 4,1 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 3,8 5,6 
 

5,5 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 103,8 99,8 
   

Organisasjon 
Indikator 

 
      

 
Kompetanse, antall videreutd. 1 2 1 2 

 

KOMMENTARER 
Gjennom et år gjennomføres mange brukerundersøkelser. Vi har Olweus sine fra 4.trinn og oppover, som 
brukes i kartlegging av læringsmiljø, spesielt opp mot mobbing.  
Skoleåret 2016/17 er vi også med i Trivselsprogrammet som skal skape økt aktivitet i friminuttene. Elevene er 
trivselsledere. 
Brukerundersøkelsen ved SFO viser høy score.  
De obligatoriske nasjonale prøvene på 5.trinn viser over tid en score over landsgjennomsnittet. Viktig å 
arbeide for denne positive trenden. 
Den «gamle» medarbeiderundersøkelsen erstattes av K-faktor. 
Foreldreundersøkelsen i skolen er tatt bort som indikator for målstyringen. Bakgrunnen for dette er at vi skal 
delta i et FoU-prosjekt «Kultur for læring» der det er utarbeidet egne kartlegginger for foreldre. Disse 
kartleggingene vil foregå høsten 2016, 2018 og 2020. Noe som medfører ar foreldreundersøkelsen ikke vil bli 
gjennomført denne perioden. 
 
Gjennom deltakelsen i «Kultur for læring» er målene at: 

 De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens 
samfunns- og arbeidsliv. 

 Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling  

 Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis. 

 Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner 
har et nærmere og mer forpliktende samarbeid 

KOSTRATALL 

  2013 2014 2015 
Gr. 12 

2015 

Hedmark 

2015 

1 Elevtall 346 350 360   

2 Årsverk 35,9 32,8 30,9   
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3 Netto driftsutgifter pr.elev (ikke skyss) 73 566 71 068 68 285   

4 Lærertetthet 1.-7.trinn 14,3 13,1 13,5 10,8 12,5 

5 Lærertetthet alle- ordinær undervisning 14,3 16,6 16,7 14,1 15,6 

6 Andel med §5.1 vedtak 5,2 5,3 5,4 9,5 7,9 

KOMMENTARER 
Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning på skolenivå, er det nødvendig å ta 
hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigering. Tallene for skolene vil variere ut i fra skolestørrelse. Det 
er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom barnetrinn og 
ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke enn på 
barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i barneskolen.  
Antall ressurskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. I tallene er det 
ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO-utgifter. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 24 839 24 839 24 839 24 839

1 Pris- og lønnsvekst 498 498 498 498

2 Spesialundervisning 1.trinn (en til en) 200 200 200 200

3 Spesialundervisning 2.trinn (en til en) 500 500 500 500

4 Timetallsøkning 7.klasse 38 38 38 38

5 Videreføring, velkomstklasse 100 100 100 100

6 Overføring spes.ped avd."Litun" til Tynset barneskole 1 150 1 150 1 150 1 150

7 Spes.ped overført TUS -208 -208 -208 -208

8 Tidlig innsats 300 300 300 300

9 Rammereduksjon -620 -620 -620 -620

Sum endringstiltak 1 958 1 958 1 958 1 958

Budsjettramme 2017 - 2020 26 797 26 797 26 797 26 797  
 

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
 

2. Spesialundervisning 1.trinn 
Elever med særskilte behov (en til en) flere elever med stort voksenbehov 
 

3. Spesialundervisning 2.trinn  
Elever med særskilte behov (en til en, helårsvirkning) flere elever med stort voksenbehov 
 

4. Timetallsøkning 7. klasse 
Timetallet  i naturfag utvidet med en time på 7.trinn fra høsten 2016. Viser til Statsbudsjettet 2016 
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5. Velkomstklasse 
Velkomstklasse for elever som har dårlige norskkunnskaper videreføres. Summen er lavere fordi antall 
elever er gått ned. 
 

6. Overføring spes.ped avd, Tynset opplæringssenter til Tynset barneskole 
Dette er lønn og utgifter fra spes.ped avd Tynset opplæringssenter som er overført til Tynset barneskole. 
I tillegg, avd. leder ser at behovet for spesialundervisning i kap. 4a 2 i opplæringsloven noen ganger ikke 
er avklart ved skolestart. Det meldes om behov fra PPT utenom ordinær søknadstid. 
 

7. Elev, Tus, høst 2017 
Elev starter på Tynset U-skole, høst 2017 
 

8. Tidlig satsing 
I tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2016 ble det for tilskuddsordningen «Tidlig innsats i 
skolen» gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn», kap. 226 post 63 lagt inn et øremerket tilskudd. Nye 320 
millioner ble lagt inn i budsjettforliket. Fra skoleåret 2017-2018 vil grunnlaget for fordelingen til alle 
kommunene være grunnskolenøkkelen. Tilskuddet Tynset kommune fikk i 2016 var kr. 842 749. Til 
fordeling i 2017 antar vi det er lagt inn 850 000. Fådeltskolene styrkes med 4 t og Tynset barneskole 
styrkes med 12 t hhv 100 000 og 300 000. Reserve på 150 000 settes på fellesområdet. Samtidig ser en 
med bekymring på utviklingen, og etter hvert mangel på ressurser med tanke på tidlig satsing. En henviser 
også til utdanningssjefens uttalelser. 
 

9. Rammereduksjon 
Dette tas ut, redusert stilling, AFP fra høsten 2016 og høst 2017. 
 
En stor skole er betydelig rimeligere i drift enn små enheter, men det er en smertegrense. Det er stadig 
nye krav til hva som forventes av lærerne. Forskrift om individuell vurdering i forhold til 
kompetansemålene er veldig tidkrevende, og enda større grupper gjør ikke situasjonen bedre. På nasjonalt 
hold arbeides det nå for å lovfeste størrelsen på gruppen elever pr. voksen. (Den skal ned.) 
 
Tynset barneskole har mange utfordringer. Det gjelder særlig innenfor store og omfattende 
spesialpedagogiske tiltak og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Begge gruppene har klare rettigheter 
i henhold til Opplæringsloven. Som sentrumsskole er det Tynset barneskole som oftest får elever som 
ankommer i løpet av skoleåret. Når disse har spesielle utfordringer, må det lages opplegg for det. Det er 
krevende å få til buffer som tar høyde for det. Det er også vanskelig å få til omorganisering i et skoleår 
som er i gang.  Det har kommet mye til de senere årene som har påvirket antall ansatte og behov for 
driftsmidler: Det gjelder timer til «Tidlig innsats», til leksehjelp, mange minoritetsspråklige elever, stort 
antall elever med 1:1 spesialundervisning, flere oppdrag fra andre kommuner og endret forholdstall 
mellom pedagoger og assistenter. 
En må kontinuerlig vurdere hva som er det «riktige» antall årsverk for Tynset barneskole, satt opp mot 
kommunens målsetting når det gjelder skole(blant annet tidlig satsing.) 
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215 KVIKNE SKOLE OG BARNEHAGE  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  9 776 9 550 9 243 

Brutto driftsramme  10 291 9 984 

Lønnsutgifter  9 637 9 342 

Salgs- og gebyrinntekter  615 615 

 
Antall årsverk 15,5 15,8 15,8 

      

Tjenesteområdeleder:    Kristoffer Flaa Sørensen  

Årsverksendringer:  - 0,3 årsverk 

 

ORGANISERING 

Kvikne skole 
 4-delt skole fra 1. til 10. trinn. Lærere organisert i tre team.  

 Elevene i 1. og 2. trinn har fri hver onsdag. 

 SFO-tilbud fem dager i uka. 

Kvikne barnehage 

   1 avdeling, 0 – 5 år. 20 barn.  

   Åpent 5 dager pr. uke 

   Barnehagen har sommerstengt 3 uker i juli. 

 

 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 
  En skole for alle, med blikk for den enkelte 

  Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2015     2013 2014 2015 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)   Landet 

Trivsel                         7.trinn 
                                  10.trinn 

4,3 
4,3 

4,3 
4,0 

4,3 
3,7 

4,4 
4,2 

4,4 
4,2 

Mobbing                     7.trinn 
                                 10.trinn 

1,5 
1,3 

1,1 
1,0 

1,2 
1,1 

1,0 
1,0 

1,3 
1,1 

Vurdering for læring   7.trinn 
                                 10.trinn 

3,8 
3,2 

4,1 
3,3 

3,8 
3,0 

3,9 
3,3 

3,9 
3,3 

Mestring                      7.trinn 
                                 10.trinn 

4,0 
4,2 

4,2 
3,9 

4,1 
4,1 

4,1 
3,9 

4,1 
3,9 

Faglig utfordring         7.trinn 
                                 10.trinn 

4,0 
4,1 

3,7 
5,0 

4,1 
4,3 

4,1 
4,2 

4,1 
4,2 
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Brukerresultat nasjonale prøver ( skala 1-3 barneskole og 1-5 u-skole) Landet 

Lesing 5. trinn 2,0 2,2 2,3   2,1   2,0  

Regning 5. trinn 2,3 2,4 2,3  2,1  2,0 

Engelsk 5. trinn 2,3 2,0 2,8  2,1  2,0 

Lesing 8. trinn 3,9 3,4 3,6  3,2  3,0 

 Regning 8. trinn 3,8 3,1 3,9  3,2  3,1 

Engelsk 8. trinn 2,9 3,3 3,9  3,1  3,0 

Lesing 9. trinn 4,0 4,2 3,6  3,6  3,4 

Regning 9.trinn 3,2 4,0 3,8  3,5  3,4 

Bruker-resultat grunnskolepoeng 10. klasse       Landet 

 Grunnskolepoeng 43,4 44,6 44,7 42,0  41,2 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Bhg     Landet 

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

Tilgjengelighet 5,5  5,3 5,3  5,5 5,5 

Informasjon 5,0  5,1 5,3  4,8 4,8 

Brukermedvirkning 4,9  4,9 5,1  4,8 4,8 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet  

Selvstendighet                           Skole 
                                                  Bhg 

x x 
4,6 
4,8 

4,6 
4,8 

4,2 
4,2 

Mestringsorientert ledelse          Skole 
                                                  Bhg 

x x 
4,5 
4,6 

4,5 
4,6 

3,9 
3,9 

Rolleklarhet                               Skole 
                                                  Bhg    

x x 
4,7 
4,6 

4,7 
4,6 

4,3 
4,3 

Mestringsklima                          Skole 
                                                  Bhg               

x x 
4,4 
4,6 

4,4 
4,6 

4,1 
4,1 

Fravær i %           

Sykefravær                                Skole 
                                                 Bhg 

2,7 
4,1 

1,5 
4,8 

x 
x 

3,6 
3,6 

x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 99,8 98,4 x 100 x  

Organisasjon 
Indikator           

Kompetanse 1 1 1 1 x 

KOMMENTARER 
 

Mål og resultater: 
Elevundersøkelsen høsten 2015 viser under parametere «trivsel» et resultat som ligger under 
landsgjennomsnittet. Spesielt på ungdomstrinnet er det stort avvik i resultatene. Vi jobber kontinuerlig med 
det psykososiale miljøet ved skolen. Vi velger å ta med alle elevene i 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn på 
undersøkelsen. Dette for å få et større utvalg i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at elevene trives i timene 
og er fornøyd med de faglige utfordringene. For å aktivisere elevene i friminuttene og for å øke trivselen blant 
elevene har Kvikne skole valgt å gå inn i trivselsprogrammet. Her vil vi legge til rette for lek og aktivitet i 
friminuttene. Målene for trivselsprogrammet er som følger:  

 Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene 

 Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner  

 Redusere konflikter blant elever 

 Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 
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 Fremme økt og mer aktivitet i undervisningen 
 
Resultatene på nasjonale prøver viser over tid at vi har et høyt faglig fokus. Vi ligger over landsgjennomsnittet 
i alle trinn der det gjennomføres nasjonale prøver.  
 
Foreldreundersøkelsen i skolen er tatt bort som indikator for målstyringen. Bakgrunnen for dette er at vi skal 
delta i et FoU-prosjekt «Kultur for læring» der det er utarbeidet egne kartlegginger for foreldre. Disse 
kartleggingene vil foregå høsten 2016, 2018 og 2020. Noe som medfører ar foreldreundersøkelsen ikke vil bli 
gjennomført denne perioden. 
 
Gjennom deltakelsen i «Kultur for læring» er målene at: 

 De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens 
samfunns- og arbeidsliv. 

 Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling  

 Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis. 

 Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner 
har et nærmere og mer forpliktende samarbeid 

 
Skolen vil bli tilført kompetanse i å bruke kartleggingsresultater og data på en bedre måte, slik at dette gir et 
enda større læringsutbytte for den enkelte elev. 
 
Foreldreundersøkelsen i barnehagen viser at foreldrene er meget fornøyd med Kvikne barnehage. Dette er i 
tillegg i samsvar med hva de ansatte svarer i medarbeiderundersøkelsen. Medarbeiderundersøkelsen viser godt 
fornøyde ansatte i skolen og barnehagen med dertil lavt sykefravær. Undersøkelsen ble forandret i 2016, 
derfor er det ikke tall for sammenligning med tidligere år. Skolen jobber med utviklingsprosjektet 
«Ungdomstrinn i utvikling».  Skoleutviklingsprosjektet er med på å bevisstgjøre de ansatte på sin rolle som 
klasseledere og medarbeidere.  
Resultat i forhold til budsjett viser at vi over tid forholder oss til de rammene som blir gitt.  

KOSTRATALL 

  2013 2014 2015 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 Elevtall 76 71 78   

2 Årsverk-lærere 8,0 8,0 8,0   

3 
Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, 

SFO og lokaler) 
86 530 98 701 89 576   

4 Lærertetthet 1.-7.trinn  11,3 10,2 10,8 10,8 12,5 

5 Lærertetthet 8.-10 trinn  11,1 11,5 12,8 11,7 13,9 

6 Lærertetthet – ordinær undervisning 12,1 12,1 12,7 14,1 15,6 

7 Andel elever med §5.1 vedtak % 5,2 4,2 3,8 9,5 7,9 

KOMMENTARER 
Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr. innbygger 6 – 15 år på skolenivå, er 
det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigering. Tallene for skolene vil variere ut i fra 
skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom 
barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke 
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enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i 
barneskolen. Antall ressurskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. I 
tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO- utgifter. Tallene «Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning pr innbygger 6 – 15 år», kommunenivå, inkluderer deler av PP- tjenesten sin 
virksomhet. På skolenivå er ikke PP- tjenesten sin virksomhet med. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 9 550 9 550 9 550 9 550

1 Pris- og lønnsvekst 224 224 224 224

2 Timeallsøkning barnetrinnet 15 15 15 15

3 Spesialpedagogiske tiltak 125 125 125 125

4 Tidlig innsats 100 100 100 100

5 Rammereduksjon -238 -238 -238 -238

Sum endringstiltak 226 226 226 226

Budsjettramme 2017 - 2020 9 776 9 776 9 776 9 776  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 

 
2. Timetallsøkning barnetrinnet 

Timetallet i naturfag utvides med en time på 5.-7.trinn fra høsten 2016. Viser til Statsbudsjettet 2016. 
 

3. Spesialpedagogisk tiltak 
Det er knyttet spesialpedagogiske tiltak. Basert på sakkyndig vurdering.  
 

4. Tidlig innsats 
I tildelingsbrevet til Utdanningsdirektoratet for 2016 ble det for tilskuddsordningen «Tidlig innsats i 
skolen» gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn», kap. 226 post 63 lagt inn et øremerket tilskudd. Nye 320 
millioner ble lagt inn i budsjettforliket. Fra skoleåret 2017-2018 vil grunnlaget for fordelingen til alle 
kommunene være grunnskolenøkkelen. Tilskuddet Tynset kommune fikk i 2016 var kr. 842 749. Til 
fordeling i 2017 antar vi det er lagt inn 850 000. Fådeltskolene styrkes med 4 t og Tynset barneskole 
styrkes med 12 t hhv 100 000 og 300 000. Reserve på 150 000 settes på fellesområdet. 
 

5. Kutt i ramma 
En reduksjon på 2,5% av ramma utgjør 238 000 kr ved Kvikne skole og barnehage. Dette medfører at vi i 
ikke kan gjennomføre regjeringens intensjon om tidlig innsats på 1.  – 4. trinn.  Driftsutgiftene er knyttet 
opp mot lønnsutgifter. Ytterlige reduksjon tas fra generelle stillinger ved skolen og barnehagen.  
 

6. Trivselsprogrammet 
Deltakelse i programmet ligger inne med en årlig deltakeravgift på kr 16 000, samt en lærertime til å drifte          
programmet på skolen med kr 26 000. Resterende sum er for å dekke opp to obligatoriske kurs for 
trivselslederne i året, samt innkjøp av utstyr. 

 
7. Stedfortreder for rektor 
       Det er et behov for en ansatt som kan gå inn i rollen som stedfortreder når rektor er borte. I tillegg er vi i                            
       inne i ulike utviklingsprosjekter som krever flere i ledergruppa ved skolen.  
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220 TYNSET UNGDOMSSKOLE 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  20 155 20 172 20 279 

Brutto driftsramme  21 802 22 609 

Lønnsutgifter  20 816 21 591 

Salgs- og gebyrinntekter  0 0 

 
Antall årsverk 32,5 33,0 33,2 

Tjenesteområdeleder:    Kjell Olav Høistad  

Årsverksendringer: - 0,5 
 
Organisering 
Lærerne ved Tynset ungdomsskole er organisert i klassetrinnsteam. Hvert årskull er delt i tre klasser. Tre 
teamledere sammen med rådgiver, assisterende rektor og rektor utgjør skolens styringsgruppe. Ved skolen 
arbeider 40 lærere, 5 assistenter og en vernepleier. Skolens bibliotek er bemannet alle fem ukedager. Fronter 
benyttes som læringsplattform. Elevene har tilbud om leksehjelp morgen og ettermiddag 2-3 ganger pr uke.  

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte 

 Elevene på Tynset ungdomsskole skal daglig tilegne seg kunnskap og 
oppleve mestring i en skole som er for alle og har blikk for den enkelte 

 Vi ønsker å skape et fleksibelt læringsmiljø gjennom varierte 
arbeidsmåter der elevene trives, trenes i å søke kunnskap, settes krav til 
og får utfordringer etter egne forutsetninger  

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2015     2013 2014 2015 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – elevundersøkelsen (skala 1-5)  Landet 

Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2 

Mobbing (1 er beste verdi) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Vurdering for læring 3,3 4,0 3,4 4,0 3,3 

Mestring 4,0 4,1 3,9 4,1 4,0 

Faglig utfordring 4,2 4,4 4,5 4,5 4,2 

Brukertilfredshet – foreldreundersøkelsen (skala 1-5)     Landet 

Helhetsvurdering   4,3  4,5   

Brukerresultat nasjonale prøver  (skala 1-5) Landet 

Lesing 8. trinn 3,1 3,2 3,0 3,2 3,1 

Regning 8. trinn 3,1 3,1 2,7 3,2 3,1 

Engelsk 8. trinn 2,7 2,8 3,0 3,1 3,0  

Lesing 9.trinn 3,5 3,7 3,4 3,7 3,5 

Regning 9.trinn 3,7 3,5 3,5 3,7 3,4 
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Grunnskolepoeng(tall for 2014 annen skala) 41,0 44,2   41,1 41,5 41,1 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,5 
 

4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,2 
 

3,9 

Rolleklarhet 
  

4,5 
 

4,3 

Mestringsklima   4,5  4,1c 

Fleksibilitetsvilje   4,7  4,4 

Fravær i %           

Sykefravær 4,8 3,7 3,9 3,5 
 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 99,5 99,2 96,9 100   

Organisasjon 

Indikator           

Kompetanse (antall lærere i 
videreutd.) 

1 3 5 
 

  

KOMMENTARER 
Skolen er godt fornøyd med resultatene. Dette gjelder både elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen. 
Særlig gledelig er å lese at tallene med hensyn til mobbeproblematikk er gode.  
Vi jobber kontinuerlig med at elevene skal oppleve et godt og trygt skolemiljø. Forebygging er viktig, Det er 
viktig med gode rutiner om episoder skulle oppstå. Krenkelser og situasjoner som oppleves som mobbing skal 
skolen umiddelbart ta tak i. Det skal handles i henhold til skolens vedtatte plan mot mobbing, for et godt 
psykososialt skolemiljø. 
Læringsresultatene viser relativt god score på nasjonale prøver. Vi ligger omtrent på landssnittet, med unntak 
av lesing og regning på 8. trinn. Vi er noe bekymret over regneferdighetene på 8. trinn. Prøvene er gjort en 
måned etter at elevene startet på ungdomsskolen. Vi er i dialog med barneskolen om å gjøre grep for å bedre 
læringsutbytte for elevene i regning. Vi ser an utviklingen med årets prøver om dette er et enkelttilfelle. Vi ser 
nå bedre resultater i engelsk på 8. trinn. Vi er fornøyd med resultatene og utviklingen i lesing og regning på 9. 
trinn.  
Det skal stilles forventninger til elevene, og elevene skal ha ambisjoner om en god læringskurve gjennom 
ungdomsskoletida. Vi har som mål at elevene skal gå ut fra skolen med grunnskolepoeng over 
landsgjennomsnittet. Det siste kullet som gikk ut nå i sommer ligger høyt an i fylket. Resultatet er akkurat på 
landsgjennomsnittet. 
Vi er fra skolestart 2016/2017 deltakere i  «Trivselsprogrammet». Det skal utdannes trivselsledere blant 
elevene på skolen, som skal legge til rette for lek og aktivitet i friminuttene. 

 
MÅLENE MED TRIVSELSPROGRAMMET ER:  

 Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i de to lange friminuttene 

 Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner  

 Redusere konflikter blant elever 

 Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt 

 Fremme økt og mer aktivitet i undervisningen 
 

Kostnadene med å delta i programmet vil for neste skoleår beløper seg til ca. kr 50 000,- 
Deltakelse i programmet kr 16 000, frikjøp ressurslærer 1 t/uke kr 25 000,- utstyr kr 10 000,-  
 
Skoleresultater kommunebarometeret/bedre skole: 
Resultatene av medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» er vi meget godt fornøyd med. De seks faktorene som 
er nevnt viser score fra 4,2 – 4,7. På faktoren fleksibilitet og endringsvilje scorer skolen høyt. Dette er viktige 
og nødvendige egenskaper å ha når man arbeider i skolen. Arbeidsmiljøet ved skolen oppleves som trygt og 
godt. Alle jobber mot samme mål med tanke på elevenes læringsutbytte og trivsel.  
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Sykefraværet i 2015 var 3,9 %. Dette er en økning på 0,2% fra året før. Dette er et resultat vi også er meget 
godt fornøyd med. 
 Foreldreundersøkelse skal gjennomføres senere i høst i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjektet 
«Kultur for læring.» I prosjektet skal kartlegginger gjøres blant elever, lærere, faglærere/assistenter, foreldre og 
skoleledere. Kartleggingene vil foregå høsten 2016, 2018 og 2020. Prosjektet initiert av fylkesmannen. Aktører 
som støtter og deltar i prosjektet er foruten fylkesmannen KS, NHO, Utdanningsforbundet, foreldreutvalget i 
grunnskolen og kommunene i Hedmark. 
 
Kultur for læring har som hovedmålsetting: Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer 
til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. 
Delmålene vil være: 

 De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens 
samfunns- og arbeidsliv. 

 Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling  

 Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis. 

 Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner 
har et nærmere og mer forpliktende samarbeid 

 
Skolen vil bli tilført kompetanse i å bruke kartleggingsresultater og data på en bedre måte, slik at dette gir et 
enda større læringsutbytte for den enkelte elev. Kartleggingen og spørsmålene til denne kommer fra SePU 
(senter for praksisrettet utdanningsforskning/høgskolen i Hedmark). 

KOSTRATALL 

  2013 2014 2015 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 Elevtall 221 208 207   

2 Årsverk – lærere 27,2 26,6 26,4   

3 
Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, 
sfo og lokaler) Tall for Tynset kommune 

91800 94246 97 495 97 954 85 775 

4 Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 12,4 11,9 11,7 13,9 

5 
Lærertetthet alle – ordinær 
undervisning 

21,4 19,1 17,4 14,1 15,6 

6 Andel elever med § 5-1 vedtak 9,1% 7,2% 7,7% 9,5 7,9 

KOMMENTARER 
Her er det nødvendig å ta hensyn til feilkilder som gir grunnlag for korrigering. Tallene for skolene vil variere 
ut i fra skolestørrelse. Det er dyrere å drifte en liten enhet enn en stor. Videre vil det være forskjeller mellom 
barnetrinn og ungdomstrinn. På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke 
enn på barnetrinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i 
barneskolen. Antall ressurskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. I 
tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss og SFO- utgifter. Tallene «Netto driftsutgifter til 
grunnskoleundervisning pr innbygger 6 – 15 år», kommunenivå, inkluderer deler av PP- tjenesten sin 
virksomhet. På skolenivå er ikke PP- tjenesten sin virksomhet med. 

 

Noen forhold i budsjettet som vil påvirke antall årsverk ved skolen: 
En multihandicapet elev kom fra Tynset barneskole til skoleåret 2015-16. Full dekning hele skoleuka.  
Til skoleåret 2017-18 meldes om ny multihandicapet elev fra 7. trinn. Lønnsmidler til lærer/assistent med 5 
mnd. virkning. 
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Flere minoritetsspråklige elever kom til dette skoleåret. Dette er arbeidsinnvandrere og enslige mindreårige 

flyktninger fra Afghanistan, Iran, Eritrea. Elevene kom i sommer. Enslige mindreårige kom fra mottak i andre 
kommuner. Familieflyktning fra Eritrea. Elevene uten norskkunnskaper. Det ventes flere enslige mindreårige 
elever skoleåret 2016/17. Vi har nå 12 elever med behov for særskilt norskopplæring. Kartlegginger avgjør 
hvor mange det skal lages enkeltvedtak for. Skolen har behov for å ansette sosionom/miljøarbeider i forhold 
til de enslige mindreårige, samt å hjelpe elever som sliter med tilpasning. Elevers psykiske helse har også blitt 
en stadig større utfordring. Vi har flere eldre arbeidstakere med avtale om redusert arbeidstid. 5 lærere og 2 
assistenter er over 60 år. 2 lærere er over 64 år. Dette utgjør 0,3 årsverk som det må kompenseres for. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 20 172 20 172 20 172 20 172

1 Pris- og lønnsvekst 369 369 369 369

2 Spesped overført 8. trinn Tynset barneskole 208 500 500 500

3 Spesped ut 10. trinn -270 -270 -270 -270

4 Lærerløftet - nye kompetansekrav i grunnskolen 30 30 30 30

5 Styrking av ramma. 150 150 150 150

6 Rammereduksjon -504 -504 -504 -504

Sum endringstiltak -17 275 275 275

Budsjettramme 2017 - 2020 20 155 20 447 20 447 20 447  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
 

2. Spesped  
Spesped-elev fra Tynset barneskole til skoleåret 2017-18 (5 mnd virkning) 

 

3. Spesped ut 10. trinn 
20 timer pedagog: 20 * 25 000/12*5 = 208 000,- 
12 timer assistent: 12 * 12 500/ 12*5 =  62 500,- 
                                                             270 500,- 

 
4. Lærerløftet, videreutdanning, permisjon med lønn 

Som en del av satsingen Kvalitet i skolen, har Kunnskapsdepartementet innført en nasjonalt styrt ordning 
med videreutdanning i prioriterte fag. Studieplassene er gratis på øremerkede universiteter/ høyskoler. 
Det forutsettes at studiet kombineres med jobb, halv studiefart og 37,5 % permisjon med lønn. Staten 
betaler 50 % av permisjonskostnadene. For skoleåret 2016-17 har Tynset ungdomsskole 3 lærere på 
videreutdanning «Kompetanse for kvalitet» (2 norsk, 1 matematikk) 
2 lærere tar videreutdanning utenfor nevnte ordning: 1 lærer tysk, 1 lærer spesped. 

5. Styrking av ramme 
Utdanningssjefen styrker skolens ramme med kr 150 000. 
 

6. Pålagt kutt i ramme 
Et pålagt kutt på 2,5 % utgjør kr 504 000,- Dette betyr en reduksjon på ett årsverk. Skolen har hatt 
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betydelige kutt i ramma både i 2015 og 2016. Vi har redusert bemanningen noe som resultat av pålagte 
kutt. Utviklinga er bekymringsfull i forhold til å kunne gi elevene tilpasset opplæring. Grunnbemanningen 
reduseres, og muligheten til å gi tilpasset hjelp med god lærertetthet reduseres. Tilpasset opplæring krever 
god og kompetent voksentetthet. Vi erfarer at mange elever som flytter til kommunen har store hjelp -og 
tilretteleggingsbehov. Dette er både pedagogiske og sosiale/atferdsmessige behov. 
Spesialpedagogiske tiltak er lovpålagt. Spespedressurs er knyttet opp imot enkeltelever. Ikke som generell 
styrking i klassene. Skolen har to lærere i vikariater i språkfag. Det er behov for undervisningskompetanse 
i fremmedspråk. Stadig tilflytting av minoritetsspråklige elever gjør at det er behov for kompetanse innen 
norskopplæring for minoritetsspråklige. 
Et kutt i ramma for 2017 gjør det nødvendig å vurdere avvikling av bibliotektjenesten/bemannet 
bibliotek ved skolen. Naturlig avgang lærere og assistenter kan ikke erstattes. 
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225 TYNSET OPPLÆRINGSSENTER 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  3 388 3 356 2 830 

Brutto driftsramme  26 627 22 081 

Lønnsutgifter  17 799 15 458 

Salgs- og gebyrinntekter  250 188 

Antall årsverk 14,3 17,1 14,9 

Tjenesteområdeleder:    Svanhild Næverdal  

Årsverksendringer: 

 

Tjeneste 2800 overføres 1.august 2016 til Tynset barneskole.  
Grunnet reduksjon i elevtallet vil ped.ressurs for 2017 være 1.9   - 2,1 årsverk 
Tjenestene 2810-2812 merkantilressurs.                 + 0,3 årsverk  
 
For 2016 ble fagleder 1 årsverk lagt inn budsjett.  
Denne stillingen skulle ikke være medregnet som årsverksøkning for 2016. Det ble informert om at denne 
stillingen skulle være med i beregningen av økning fra disposisjonsfondet som kommunestyret 10.12.15 
vedtok skulle overføres til Tynset opplæringssenter for å styrke arbeid med flyktninger.  
Årsverk til fagleder er tatt ut av foreløpig stillingsbudsjett for 2017 i påvente av kommunestyrets behandling 
av virksomhetsplan 2017. 
 
Total økning årsverk: 0,3. 1 årsverk fagleder er da tatt ut av denne beregningen. 
Ved norskavdelinga, bosetting og integreringsavdelinga er det en økning på 0,3 årsverk til merkantilressurs. 

ORGANISERING 
Tynset opplæringssenter er organisert med 3 lærerteam; ved norskavdeling, ved bosetting og 
integreringsavdelinga og ved grunnskoleopplæring for voksne. 
 
2810 Norsk- og samfunnskunnskap:  

 6-7 nivårdelte grupper à 20/24 t/u, Interkommunalt samarbeid for kommunene Tolga- Alvdal- 
Folldal- Tynset 

2811 Grunnskoleopplæring for voksne 

 Grunnskoleopplæring for voksne i samarbeid med NØVGS om innføringsklasse for de i alder 16-24 
år. 

 Grunnskoleopplæring for voksne for de i alder fra fylte 25 år. 
2812 Koordinering av bosetting og integreringsarbeidet 

 Bosetting av flyktninger 

 Oppfølging av alle innvandrere Tynset kommune 

 Flyktningebudsjett/ integreringstilskudd Tynset kommune 
3430 Introduksjonsprogram 

 Introduksjonsprogram for flyktninger 

 Oppfølging av språktreningsplasser  

 Kurs i samfunnskunnskap. Arrangerer kurs med deltakere fra omkringliggende kommuner.  
 
Avdelingene og de ulike funksjonene er samlet i et felles tjenesteområde som ledes av rektor. 
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MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte. 

 Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring. 

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gi muligheter og plikter til 
deltakelse, likestilling og integrering i det norske samfunnet. 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Introduksjonsprogrammet 
 

Norsk og samfunnskunnskap: 

Målt 
nivå 

B1 og 
A2 

Målt 
nivå 

B1 og 
A2 

Målt nivå 
B2,B1,A2 

Målt nivå 
B2,B1,A2 

Landet 

-lytteforståelse, skriftlig prøve 100% 96% 89% 90% 88 % 

-leseforståelse, skriftlig prøve 86% 83% 71% 90% 79 % 

-skriftlig fremstilling 46% 73% 90% 90% 82 % 

Muntlig fremstilling 65% 87% 91% 95% 91 % 

Introduksjonsdeltaker: 
     

I lønnet arbeid eller utdanning etter endt 
intro. program 

63  % 65% - 70% 63% 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,5 4,7 4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,4 4,7 3,9 

Rolleklarhet 
  

4,7 5 4,3 

Mestringsklima   4,7 5 4,1 

Bruk av kompetanse   4,6 4,7 4,2 

Fravær i %           

Sykefravær 3,9 6,1 1,7* 1,5 - 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 100 106,2 - 100 - 

Organisasjon 

Antall ansatte i videreutdanning 
 

 Kompetanse for kvalitet, grunnskole 2 3 3 2 
 

 Kompetanse for mangfold, norskavd 3 3 - 2 
 

 Flerkulturell forståelse 
   

1 
 

 Rådgivning 
  

1 1 
 

Suggestopedi, metode i språkopplæringen 
for voksne innvandrere.  

1 1 1 
 

*Sykefravær 2.tertial 
 
Brukere 
Introduksjonsprogrammet, prøver i norsk og samfunnskunnskap 
Tynset har arrangert språkprøver for kommunene Tynset- Tolga- Alvdal-Folldal fra og med sommer 2014. 
Prøveformen ble endret i 2014 fra språkprøve 2 og 3, skriftlig og muntlig, til å måle etter nivå A1-A2-B1, der 
A1og under A1 viser laveste resultat. Fra språkprøver sommer 2016 ble nytt nivå innført, B2, som viser til 
høyere nivå tilsvarende Bergenstest.  
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Nivåene A1-A2-B1-B2 måles i skriftlige prøver i lytte- lese- skrive. Prøvene er digitale og vurderes sentralt av 
VOX. Muntlige norskprøver arrangeres lokalt med ekstern sensor. Prøvene arrangeres 2 ganger/år. 
Tynset opplæringssenter har som mål å få raskere progresjon i norskopplæring for elever med liten eller ingen 
skolebakgrunn. Fra 2014 har det vært fokus på å øke skriftlige ferdigheter, noe som har gitt positive resultater. 
Vi har nå fokus på å oppøve leseferdighetene for å få bedre resultat innen dette ferdighetsnivået.  
For å kunne nå mål der flere elever oppnår nivå A2 og bedre har vi øket kompetansen innen ulike 
opplæringsmetoder og styrket pedagogisk oppfølging på språktreningsplasser for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Vi samarbeider med Regionrådet for fjellregionen om et prosjekt for arbeidsretting 
med styrket oppfølging på språktreningsplasser.   
 
Introduksjonsprogrammet, introduksjonsdeltakelse 
Tynset kommune kan over tid vise til jevnt gode resultater ved overgangen til lønnet arbeid eller utdanning 
for deltakere etter endt introduksjonsprogram. Fra 2009-2013 var resultatet 100 % aktivitet etter endt 
program. Resultatet for 2015 ble 65% (landsbasis 63%) og for 2014, 63 %. Resultatet for 2014 og 2015 er 
lavere enn vår målsetting, men fortsatt noe høyere enn landsgjennomsnittet for 2015. 
For å nå mål om 70% til lønnet arbeid eller utdanning for deltakere etter endt introduksjonsprogram for 2017 
vil det rettes mer fokus på oppfølgingsarbeid på språktreningsplasser, tettere samarbeid mellom 
norskopplæringen, introduksjonsavdelingen og andre samarbeidende enheter i kommunen. Se også styrking 
iverksatt ved skoleavdelingen for å øke kompetansen i norsk muntlig og skriftlig for elever med liten eller 
ingen skolebakgrunn. 
 
Medarbeidere 
Ved gjennomføring og evaluering av medarbeiderundersøkelsen 2016 har personalet og ledelsen jobbet 
grundig med kommunens visjon og verdier knyttet opp mot enhetens resultater ved 
medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor. 
 
Ved enheten ser vi verdien av systematisk bruk av kompetanse og samarbeid på tvers av enhetene. Ansatte må 
være godt rustet til å utføre oppgaver av høy kvalitet. For å oppnå forventet mål ved tjenesten er god faglig 
kompetanse, delingskultur og rolleavklaring viktig i alle ledd. 
 
Sykefraværet i 2015 var høyere enn 2014. Dette skyldes noe langtidsfravær. Sykefraværet forøvrig er lavt for 
enheten. For 2016 er det forventet lavere sykefraværsprosent enn for 2015. 
 
Økonomi 
Enheten kan vise til god økonomistyring der det ikke har vært store avvik mellom budsjett og regnskap. 
 
Organisasjon 
Enheten har over flere år hatt ansatte i høyskolestudier, både knyttet til Kompetanse for kvalitet og 
Kompetanse for mangfold, og også ansatte i høyskolestudier utenfor denne statlige ordningen. I de senere 
årene har det vært stort behov for kompetanseheving av det pedagogisk personalet og økt behov for 
kompetanse knyttet til mottak av flyktninger. 
For å styrke norskopplæringen, og for å få raskere progresjon for elever med liten eller ingen skolegang, har vi 
tatt i bruk suggestopedi som opplæringsmetode etter Lanzanov-metoden. 
Metoden bygger på kreativitet i en helhetlig sammenheng og som skal gi økt læringspotensial for raskere 
læring. Metoden er utviklet av hjerneforsker og psykiater Georgi Lozanov. 
Vi jobber også med å utvikle læringsmapper til bruk på språktreningsplasser. Dette arbeidet gjøres i samarbeid 
med Regionrådet for fjellregionen. 
 
Generelle kommentarer 
Ved Tynset opplæringssenter legger vi stor vekt på tverrfaglig samarbeid internt og i å samarbeide faglig med 
andre enheter, organisasjoner og frivillige for å få til god integrering og inkludering.  
Ved økt styrking ved avdelingen for bosetting og integrering i 2016 har vi hatt noe bedre mulighet for 
oppfølging av elever i introduksjonsprogrammet, noe bedre oppfølging med skolerådgiver til elever som 
ønsker å søke seg på vgs og høyskoler og vi har en liten stillingsprosent som tilskuddsansvarlig for omsøking 
av særtilskudd. Skal vi klare å følge opp særtilskudd i samarbeid med helsevesenet, der psykolog og lege vil 
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være sentrale fagpersoner, ser vi et klart behov for å øke den sentrale stillingen som tilskuddsansvarlig. På sikt 
vil denne stillingen være selvfinansierende.  

NØKKELTALL FOR TJENESTEN 

KOMMENTARER  
Antall elever 01.10.16: 
Registrerte elever ved norskavdelinga er pr. 1.oktober 120 elever fordelt på 6-7 grupper. Gruppene er delt 
etter mestringsnivå i norsk. Elevene er bosatt i Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga. 
Ved grunnskoleopplæring vo er det 13 elever skoleåret 2016-17. Elevene er bosatt i Tynset og Folldal. 
Elevtallet ved norskavdelinga er variabel. Ved oppstart medio august var elevtallet 131 ved norskavdelinga og 
14 ved grunnskole vo. Siden oppstart har noen elever sluttet grunnet studieplass ved videregående skole og 
jobbtilbud.  
Ved introduksjonsordningen er det 56 deltakere pr 14.10.2016. 4 deltakere har fødselspermisjon. Det er 13 
deltakere som har språktreningsplass fordelt på 4 privat bedrifter i Tynset og ved flere kommunale enheter. 
16 deltakere har undervisning ved Vgs, innføringsklasse og grunnskole for voksne. Elever med skoletilbud på 
30 timer/uka skal ikke ha språkpraksis. 
Tynset kommune har vedtatt 20 språktrening. Vi har fått til disposisjon 16 plasser pr. d.d. 5 av disse er p.t 
aktive som språktreningsplasser. 
Ved gjennomføring av samfunnskunnskapskurset høst 2016 var det 65 deltakere fra 5 kommuner.  Det var 6 
forskjellige språkgrupper representert. Hver gruppe fikk opplæringen ved kurset på eget morsmål. 
 
Vi gir opplevelse av mestring og læring ved våre opplæringsavdelinger. Med kvalifiserte lærere og godt 
samarbeid mellom de ansatte skaper dette en trygg læringsarena. For oss er det viktig med sosial- og kulturell 
kompetanse for å forstå de ulike utfordringer den enkelte elev/ deltaker kan ha. 
Vi jobber tverrfaglig for å få til en god integrering og inkludering av våre bosatte flyktninger.  
For å lykkes med positiv integrering og inkludering må vi til enhver tid ha et høgt fokus på opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap, vurdere tiltak, fatte enkeltvedtak etter individuelle behov og å ha kulturell forståelse 
for mangfoldet. 
 

  
2011 

Pr 1.10 

2012 
Pr 

1.10 

2013 
Pr 1.10. 

2014 
Pr.1.10. 

2015 
Pr.1.10. 

2016 
Pr 1.10. 

1 Elevtall spes.ped. avd. 39 40 44 
44 

( 55 
elevplasser) 

41 
 

2 
Årsverk spes.ped.avd, 
ped.ressurs 

4,0 4,4 4 3,9 1,8 
 

3 Elevtall norskavd. 
65 dag og 

kveld 
54 76 82 94 120 

4 
Årsverk norskavd., 
ped.ressurs 

3,3 4,1 7,1 7 6,32 7,5 

5 Elevtall grunnskole vo     14 13 

6 
Årsverk grunnskole vo., 
ped.ressurs 

    1,4 
1,5 

7 Introduksjonsdeltakere 22 25 26 28 40 53 

8 
Årsverk bosetting / 
intro.avd 

2 2 2 2 2 4,3 
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KOMMENTARER 
 

1. Lønns- og prisvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Visma Flyktning, digitalt fagsystem for introduksjonsordningen 
Det har blitt stadig større behov for et digitalt fagsystem der kommunene ved det interkommunale 
samarbeidet kan ha en felles database for oppfølging av introduksjonsdeltakere. I dag registreres vedtak 
om introduksjonsprogram og behandling av introduksjonslønn på ulike måte i de 4 kommunene Tolga- 
Alvdal- Folldal- Tynset.  For registrering og organisering av norskopplæring har vi allerede Visma 
voksenopplæring som er en del av det interkommunale samarbeidet. Det oppleves som en styrke at 
vedtak om norskopplæringen og deltakertimer registerets likt for de 4 kommunene, men ser et voksende 
behov for å ha en tilsvarende registreringsmulighet for deltakere i introduksjonsprogrammet. 
Visma Flyktning har en kostand på ca. kr 140 000, dette inkluderer opplæring av dataprogrammet og gir 
en utgift på ca. kr 35 000 pr kommune dersom kommune Tolga-Folldal- Alvdal- Tynset er villige til å 
utvikle et samarbeid om etablering av Visma Flyktning. 
Både Visma Flykning og Visma voksenopplæring overfører data til NIR, nasjonalt innvandringsregister. 

 
3. Økning introduksjonsstønad 

Grunnet økning av deltakere ved introduksjonsprogrammet gir dette økte utgifter til introduksjonslønn.  
Sammenlignet med registrering av intro.deltakere okt. -15 er det en økning på 13 deltakere ved 
registrering okt. -16. Ved beregning behov for intro.lønn 2017 er det tatt hensyn til de som har fått 
innvilget vedtak 2015 og 2016, de som avslutter sitt vedtak i løpet av 2017 og vedtatt bosetting 2017. 
Tall etter ny anmodning fra IMDI 10.10.16 er lagt inn i tabell for økning. 

 
4. Økning bruk av integreringstilskudd, intro.stønad 

Se pkt. 3. Introduksjonsstønad balanseres ved bruk av integreringstilskudd. 
 
5. Avdelingsleder integrering og bosetting 100% stilling 

Viser til virksomhetsplanen lagt frem til behandling i kommunestyret desember 2015.  
Fortsatt behov for fagleder/ avdelingsleder som kan ivareta den daglige oppfølgingen ved bosetting- og 
integreringsavdelingen. Denne ressursen vil ha den økonomiske oppfølgingen ved bosetting og i å følge 
opp integreringstiltak i kommunen.  
Økt bosetting gir behov for dimensjonering av mottaksapparatet. 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 3 356 3 356 3 356 3 356

1 Pris- og lønnsvekst 47 47 47 47

2 Visma Flyktning 35 35 35 35

3 Økning introduksjonsstønad 1 210 1 210 1 210 1 210

4 Økt bruk av integreringstilskud, intro.stønad -1 210 -1 210 -1 210 -1 210

5 Avdelingsleder integrering og bosetting 100% stilling 622 622 622 622

6 Programveileder 100% stilling 565 565 565 565

7 Overføring spes.ped til Tynset barneskole -1 150 -1 150 -1 150 -1 150

8 Innsparing, 2,5% tilsvarer ca 15% ped. stilling -87 -87 -87 -87

Sum endringstiltak 32 32 32 32

Budsjettramme 2017 - 2020 3 388 3 388 3 388 3 388
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6. Programveileder 100 % stilling 
Viser til møtet i kommunestyret 10.12.15 der det ble vedtatt å styrke arbeidet med flyktninger ved bruk av 
disposisjonsfondet. 
For å imøtekomme et økende behov for oppfølging av introduksjonsdeltakere ble området styrket med 
en 100 % stilling som programveileder / rådgiver / tilskuddsansvarlig. 
For 2017-2019 er det vedtatt å bosette 30 (ny anmodning 20) flyktninger hvert år hvorav 10 (ny 
anmodning 6) enslige mindreårige. 
I tillegg kommer familiegjenforente som ikke er en del av vedtakstallene. 
Det er stort behov for mer rendyrkede roller som kan ivareta oppgaver knyttet til rådgiver, 
tilskuddsansvarlig og programveileder. Per d.d. har kommunen 60-70 introduksjonsdeltakere, hvorav flere 
med særskilte behov, fordelt på ca. 1,5 rendyrket programveilederårsverk. Nasjonal norm er 15-20 
deltakere per programveilederårsverk.  
Alle deltakere har behov for rådgivningstjeneste for å søke skoler eller komme seg i arbeid. Derfor har 
kommunen behov for å styrke ressursene rådgiver, tilskuddsansvarlig og programveileder. 
Se pkt 9. 
 

7. Øverføring spes.ped. til Tynset barneskole, 1,9 årsverk 
Viser til vedtak fattet i kommunestyret 10.12.15 der det vedtas å flytte spes.ped.avd. fra Tynset 
opplæringssenter til Tynset barneskole. 
 

8. Innsparing 2,5 % tilsvarer ca. 15 % pedagogisk stilling 
Mottak av flyktninger til Norge har avtatt de siste månedene og kommunene er anmodet om å bosette 
færre enn vedtatt for 2017.  Vi vil fortsatt ha samme antall elever ennå i noen år, men vi kan anta at 
elevtallet synker ved norskopplæringa og at det sannsynligvis kommer en dreining der flere elever søker 
grunnskole vo. 
Ved innsparing vil det være ca. 15 % pedagogisk stilling som må reduseres for 2017. 
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230 PP-TJENESTEN 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015  

 

Netto driftsramme  2 719 2 669 2 540 

Brutto driftsramme  11 148 10 819 

Lønnsutgifter  6 954 6 748 

Salgs- og gebyrinntekter  10 16 

 
Antall årsverk 9,9 9.9 10,2 

      

Tjenesteområdeleder:     Ragni Hole 

 

ORGANISERING 
PP-tjenesten for Nord-Østerdal dekker kommunene Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Os, og 

fylkeskommunen. Tynset kommune er vertskommune.  

Tjenesten er organisert i: 

*Inntaksteam for Logoped- og PP-tjenesten 

* Barnehageteam 

* Grunnskoleteam 

* Videregående skoleteam.  

Hver skole og barnehage har en kontaktperson i PPT som har fast besøksplan mot den enkelte enhet. Alle har et 

ansvar for det systemiske arbeidet i hver organisasjon. I tillegg har tjenesten 3 team som arbeider med 

kompetanseheving innen følgende områder: 

*Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. 

*Sosiale og emosjonelle vansker.  

*Sammensatte lærevansker.  

 

Logopedtjenesten, består av en stilling, er administrativt underlagt PP-tjenesten og arbeider i alle 6 kommunene.  

 

MÅL 

Overordnede mål for PP-
tjenesten 

 En synlig og tilgjengelig tjeneste som bidrar til helhet og sammenheng i 

tiltak 

 Arbeide forebyggende og systemrettet med fokus på læringsmiljø og 

pedagogisk læringsmiljø  

 Bidra til tidlig innsats i barnehage og skole  

 Faglig kompetent tjeneste som yter kvalitativt gode tjenester 

Overordna mål for 
logopedtjenesten 

 Diagnostisere, utrede, behandle og veilede målgruppen som har krav på 

logopediske tjenester 

 Samarbeider tett med PP-tjenesten i veiledning av skole/barnehage 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål 
Snitt 

    2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet 
 

Skala 1-6. Planen var, gjennomføres i 
2015. Ikke utført. 

          

Medarbeidere Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 
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Selvstendighet 
  

4,5 
 

4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,1 
 

3,9 

Rolleklarhet 
  

4,3 
 

4,3 

Mestringsklima   4,4  4,1 

Relevant kompetanseutvikling   4,2  3,7 

Fravær i %           

Sykefravær 5,0 5,0 8,0 4,0 6,2 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 100 % 90,0%    100 %    

Organisasjon 
Indikator           

Ansatte i videreutdanning   3 3 2 2   

KOMMENTARER 
Bedrekommune har ikke laget brukerundersøkelse for PP-tjenesten.  

DET FINNES IKKE KOSTRATALL FOR PP-TJENESTEN OG DERFOR ER DET FØRT OPP EN DEL ANDRE 

FAKTORER SOM ER VIKTIGE FOR OVERORDNA MÅL. 

 Avgjørende faktorer Indikatorer 2015 2016 Mål 2017 

1 Henvisning i tidlig alder 
Klientstatistikk, 

førskolealder 
7,1 % 7,8 % 8,5 %   

2 Tidlig intervensjon ved vansker Klientstatistikk   Ikke venteliste 

3 DUÅ, foreldreveiledning 
Antall grupper, 

symptom på vansker 
 

Nedgang i 
symptomer 
på vansker 

Nedgang i 
symptomer på 

vansker 

4 
Tilgjengelighet gjennom 
kontaktperson 

Besøksplan i skoler og 
barnehager 

 
Utsendt 

besøksplan 
Utsendt 

besøksplan 

5 
Tverrfaglig/tverretatlig 
samarbeid 

BUT i alle kommuner 
Min. 4 møter 

pr. år 
Min. 4 møter 

pr. år 
Min 4 møter pr. 

år 

6 
Systemisk tilnærming i 
individsaker 

Standard for systemisk 
arbeid i saker 

 
Implement.  
av standard 

Bruke 
standarden i 
aktuelle saker 

7 Skoleutvikling 
Ungdomstrinn i 

utvikling/Kultur for 
læring 

  Delta i satsingen 

8 
Kompetanseheving i 
skoler/barnehager 

Kurs og nettverk for 
lærere/førskolelærere 

4 2 3 

9 Fagkompetanse i teamet 
Kvalitet på sakkyndige 

uttalelser 
   

10 Volum på logopedtjenesten Utdanne logopeder Venteliste Venteliste 
Unngå 

venteliste 

KOMMENTARER 
Målsettinger er tatt ut fra nasjonale føringer for PP-tjenesten. Det er fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid. 

Det er vanskelig å finne kvantitative mål på tjenestekvalitet, da vi hele tiden arbeider gjennom samarbeidspartnere 

(skole og barnehage). Resultatet av vårt arbeid måles best i skolen og barnehagen i form av læringsmiljø, trivsel og 

læringsresultat. God veiledning i forhold til tilpassa opplæring fører i neste omgang til gode resultat i skolen og god 
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gjennomføringsprosent i videregående skole. God kvalitet på sakkyndighetsarbeidet gjennom utredninger og 

observasjoner gir også gode læringsresultater i skolen og god utvikling i barnehagen. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2019

Budsjettramme 2016 8 361 8 361 8 361 8 361

Tynset kommune sin andel 2016 2 669

1 Pris- og lønnsvekst 197 197 197 197

2 10% stilling som en overgangsordning 52

3 Bruk av fond -150

Sum endringstiltak 99 197 197 197

Budsjettramme 2017 - 2020 8 460 8 558 8 558 8 558

Tynset kommune sin andel 2 719

Os kommune sin andel 772

Tolga kommune sin andel 741

Alvdal kommune sin andel 1 266

Folldal kommune sin andel 675

Rendalen kommune sin andel 704

Hedmark fylkeskommune sin andel 1 583

8 460  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst.  
Her er det beregnet pris og lønnsvekst ut fra 2016 nivået. 
 

2. 10% stilling som en overgangsordning. 
Det er nødvendig å styrke leder/nestlederressursen i en overgangsperiode. Leder er nytilsatt og har bare 
50% lederressurs. Det er vakans i en stilling på kontoret. Det er tilsatt tre personer i engasjementstillinger 
for å dekke opp løpende utfordringer. Merkantil er sykemeldt. Dette gir krevende lederutfordringer. 
 

3. Bruk av fond 
Bruk av tidligere avsatte tilskuddsmidler til kjøp av tjenester, dvs. testkompetanse. 
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250 TYNSETBARNEHAGENE  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015  

Netto driftsramme  38 072 38 569 37 479 

Brutto driftsramme  43 887 44 615 

Lønnsutgifter  30 688 31 749 

Salgs- og gebyrinntekter  4 389 4 972 

 
Antall årsverk 

54,7 52,4 53,4 

Tjenesteområdeleder:    Mariann Hagen 

Årsverksendringer: + 2,3 årsverk skyldes omlegging av drift i barnehagesektoren, og helårsvirkningen av 
dette. Furumoen barnehage (privat) ble lagt ned 1.august 2016.  Barna som gikk der ble tildelt plass i andre 
barnehager, de fleste i Tronstua barnehage. Fåset barnehage reduserte fra to til en avdeling fra 15.august 2016. 
Barna som nå ikke får plass på Fåset, tildeles plass i andre barnehager, hovedsakelig kommunale barnehager i 
Tynset sentrum. I tillegg til dette øker antallet nye barn, per 1.oktober 2016 har kommunen 18 søknader fra 
barn/foreldre som ønsker barnehageplass fra 1.januar 2017. Det er sannsynlig at dette tallet vil øke. 

ORGANISERING 
Tynsetbarnehagene består av 3 barnehager. 
Tronstua barnehage har 5 avdelinger og har per dato 76 barn. 
Haverslia barnehage har 4 avdelinger og har per dato 51 barn. 
Skogstua barnehage har 4 avdelinger og har per dato 57 barn.  
 
Det har lenge vært tverrpolitisk enighet om at Tynset kommune skal ha barnehageplass til alle, både de som 
har rett til plass og de som ikke oppfyller vilkårene, enten fordi de flytter til kommunen utenom 
hovedopptaket eller de har barn som fyller 1 år etter november måned. Dette betyr at barnehagesektoren til 
enhver tid må ha noe overkapasitet, særlig gjelder dette på høsten, siden mange foreldre ønsker oppstart for 
barna sine i januar. 
For å drive mest mulig kostnadseffektivt blir ledige barnehageplasser styrt og fordelt mellom barnehagene og 
barnehageavdelingene. Den enkelte barnehageavdeling skal fylles opp og bemannes opp igjen i takt med 
behovet for barnehageplasser. Dette er, og vil bli en kontinuerlig og krevende prosess, ikke minst for de 
ansatte i barnehagene. Det er også utfordrende når det gjelder å skaffe og ta vare på fagkompetanse, men 
barnehagene har ingen andre tiltak for å holde kostnadene nede. Antall barn som har plass i den enkelte 
barnehage, varierer med barnas alder og oppholdstid.  Jo større andel barn over 3 år, jo flere barn er det totalt 
plass til i den enkelte barnehage.  
 
Tynsetbarnehagene har budsjettansvar for spesialpedagogiske tiltak og andre støttetiltak i samtlige barnehager, 
både kommunale og private. Videre har tjenesteområdet ansvar for å beregne og utbetale det totale offentlige 
tilskuddet til private barnehager i henhold til revidert forskrift om økonomisk likebehandling av barnehager. 
For 2017 utgjør dette 8,7 millioner av det totale budsjettet for Tynsetbarnehagene. I henhold til 
barnehagelovens forskrift om likeverdig behandling når det gjelder offentlig tilskudd, skal kommunen 
kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til offentlig ettersyn. 
Kommunens beregning, etter nye retningslinjer for utmåling basert på regnskapstall fra 2015, regulert med 
kommunal deflator for 2016 og 2017, gir følgende tilskuddssatser 2017: 
Hel plass 0-2 år /år: 198 250 
Hel plass 3-6 år /år: 96 250 
Når det gjelder kapitaltilskudd bruker Tynset kommune nasjonale satser som vedtas i statsbudsjett 2017.  
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MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 God ressursutnyttelse 

 Kvalitet i barnehagetilbudet 

 Ansatte med riktig kompetanse 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 4,9 4,8 5,1 5,1 5,1 

Respektfull behandling 5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 

Tilgjengelighet 5,3 5,4 5,5 5,5 5,5 

Informasjon 4,5 4,7 4,9 5,0 4,8 

Brukermedvirkning 4,4 4,4 4,8 5,0 4,9 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet x x 4,3 4,3 4,2 

Mestringsorientert ledelse x x 4,1 4,3 3,9 

Rolleklarhet x x 4,4 4,4 4,3 

Mestringsklima x x 4,2 4,4 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 9,1 7,6 4,9* 7,0 X 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 99,2 92,9 x x X 

Organisasjon 

Indikator 
 

 Andel ansatte med førskolelærerutdanning 
(pedagogisk høgskoleutdanning f.eks 
lærer/barnevernspedagog) 

28,5 
(36,5) 

30,4 
(42,8) 

x 33 36,1 

 Andel ansatte som deltar i 
prosjekt/utviklingsarbeid 

100 100 100 100 X 

 Antall kursdager for alle ansatte 2 2 2 2 X 

 Antall ansatte under utdanning 
/videreutdanning / etterutdanning 

- 7 9 10 X 

*Sykefravær 2 første tertial 

KOMMENTARER 
 
Brukertilfredsheten i Tynsetbarnehagene har økt på alle områder i perioden 2014-2015-2016. Barnehagene har 
jobbet spesielt med informasjon og brukermedvirkning. I 2016 ble det gjennomført en ny 
medarbeiderundersøkelse; 10-faktor. Resultatet viser at Tynsetbarnehagene ligger over landsgjennomsnittet på 
alle områder. Etterarbeidet viser likevel at barnehagene kan forbedre seg, og barnehagene setter spesielt fokus 
på «mestringsklima» og «mestringsledelse» i perioden fram til neste undersøkelse. Tjenesteområdet er godt 
fornøyd med den nye undersøkelsen, den framstår mer hensiktsmessig, og ansvarliggjør alle ansatte på en 
bedre måte enn før. Dette gjør det enklere å følge opp undersøkelsen. 
Sykefraværet i Tynsetbarnehagene er betydelig redusert de senere årene, fra 12,1 % til 7,6 % fra 2012 til 2015. 
Etter 2 tertial i 2016 er det gjennomsnittlige sykefraværet i barnehagene på 4,9 %. 
Regnskapsresultat i forhold til budsjett viser god budsjettstyring.  
 
Barnehagesektorens viktigste satsingsområde er kompetansebygging og kompetanseutvikling.  



65 

65 Virksomhetsplan 2017 – 2020   

 

Kvaliteten på samspillet mellom barn og voksen er en viktig indikasjon på barnehagens kvalitet. Andel ansatte 
med pedagogisk høgskoleutdanning og fagutdanning er økende. Kommunen har, i samarbeid med andre, satt 
i gang flere tiltak, blant annet barnehagebasert barnehagelærerutdanning, etterutdanning i spesialpedagogikk, 
etterutdanning for fagarbeidere og støtte til fagopplæring for assistenter. Tallene viser at kommunen er på 
riktig vei, og målet om 50 % pedagogdekning er ikke så langt unna. I tillegg til dette jobber sektoren 
systematisk med kompetanseheving og kompetansetiltak rettet mot hele personalgruppa. Like viktig som å 
skaffe ny kompetanse, er det å ta i bruk og nyttiggjøre seg den kompetansen en allerede har. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 96,4 % 96,7 % 96,4 % 91,5 % 92,5 % 

2 Andel barn 1-2 år med barnehageplass 91,4 % 94,4 % 90,3 % 82,3 % 84,6 % 

3 Andel barn 0 år med barnehageplass 2,2 % 6 % 14 % 3,3 % 4,9 % 

4 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 99,0 % 97,7 % 99,5 % 97,2 % 97,2 % 

5 
Andel barn i kommunale barnehager i 
forhold til alle barn i barnehage 

73,1 % 75,1 % 74,4 % 66,9 % 57,2 % 

6 
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i 
kommunale barnehager 

9 726 9 666 10 115 10 699 10 985 

7 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale barnehager per korrigert 
oppholdstime (kostrafunksjon 201) 

52 51 51 48 50 

8 
Andel barn med opphold 4 eller 5 
dager/uke i kommunale barnehager 

94,9 % 91,3 % 86,5 % 95,5 % 94,8 % 

9 
Antall barn korrigert for alder per 
årsverk i kommunale barnehager 

5,8 5,6 6,1 5,8 5,9 

10 

Andel minoritetsspråklige barn i 
barnehage sett i forhold til antall 
innvandrerbarn 1-5 år 

74,4 % 87,5 % 90,3 % 81,8 % 73,4 % 

11 

Andel minoritetsspråklige med 
barnehageplass i forhold til alle barn 
med barnehageplass 

10,2 % 8,7 % 8,8 % 10,6 % 10,5 % 

12 

Andel ansatte med 
førskolelærerutdanning/barnehage-
lærerutdanning (annen pedagogisk 
høgskoleutdanning) 

30,4 % 
(42,8 %) 

28,5 % 
(36,5 %) 

27,0 % 
(33 %) 

37,2 % 37,6 %  

Kostratallene gjelder hele barnehagesektoren (alle barnehager) i Tynset kommune. 

KOMMENTARER 
 
Andel barn med barnehageplass 
Tynset har en meget høy andel barn med barnehageplass i alle aldersgrupper. Gruppa 0 år varierer mye, og det 
ser ut til å være en tendens til at noen flere benytter seg av den økte kontantstøtten for barn fra 1 til 1 ½ år. 
Samtidig er det slik at noen flere enn før ønsker barnehageplass fra 7-8 måneders alder. Dette er 
ressurskrevende og en utfordring for barnehagene. 
Oppholdstid 
Andelen barn med 4-og 5-dagers opphold har vært stabilt høy de senere årene, og er fortsatt økene. 
Fordeling kommunale og private barnehager 
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Fordelingen av andelen barn i kommunale og private barnehager har holdt seg stabilt på 70-75/30-25 %, men 
vil forskyves noe etter at Furumoen barnehage stengte. 
Kostnader-effektivitet-personaltetthet 
Kostnadene per barnehageplass økte da kommunen fikk nok barnehageplasser til å kunne ta imot søkere og 
innvilge barnehageplasser hele året. I 2014 hadde heller ikke barnehagene satt i verk tiltak for mest mulig 
effektiv utnytting av ansatte. Dette ble jort i 2015. Korrigerte oppholdstimer per årsverk øker, og antall barn 
korrigert for alder øker igjen fra 2015. Det viser at utviklingen er snudd. Å kunne tilby plass til de yngste 
barna når de har behov, samt å kunne tilby barnehageplass til nyankomne flyktninger eller andre tilflyttere, 
uansett tid på året, betyr at barnehagene må ha stående ledige plasser gjennom barnehageåret. Dette vil 
uansett bli relativt dyrere barnehageplasser, men er et svært viktig virkemiddel for å øke/holde bosettingen 
stabil og for integrering av flyktninger.  
Minoritetsspråklige 
Andel barn med barnehageplass sett i forhold til alle innvandrerbarn er litt synkende. Dette til tross for 
innføring av redusert foreldrebetaling. Andel barn med minoritetsbakgrunn av alle barn i barnehage er 
økende. Bortimot alle disse har plass i Tynsetbarnehagene. 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning 
Tallene viser at kommunen er på riktig vei, og målet om 50 % pedagogdekning er ikke så langt unna. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 38 569 38 569 38 569 38 569

1 Pris- og lønnsvekst 1 129 1 129 1 129 1 129

2 Lønnsendringer utover beregnet lønns og prisvekst 118 118 118 118

3 Økning barn og ansatte i Tynsetbarnehagene 2 033 2 033 2 033 2 033

4 Endring offentlig tilskudd private barnehager -2 800 -2 800 -2 800 -2 800

5 Endring foreldrebetaling -100 -100 -100 -100

6 Endring kostpenger (prisøkning) -10 -10 -10 -10

7 Opphør øremerket statstilskudd minoritetsspråklige 93 93 93 93

8 Økning av foreldrebetaling deltidsplasser -60 -60 -60 -60

9 Reduksjon av 0,67 årsverk (2 stillinger fra 15.08) -400 -400 -400 -400

10 Reduksjon av ytterligere 0,33 årsverk fra 15.08 -200 -200 -200 -200

11 Ytteligere reduksjon tilskudd private barnehager -300 -300 -300 -300

Sum endringstiltak -497 -497 -497 -497

Budsjettramme 2017 - 2020 38 072 38 072 38 072 38 072  

KOMMENTARER 
 

1. Lønns- og prisvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Lønnsøkninger utover beregnet lønns- og prisvekst 
Samme antall årsverk ligger til grunn. Sektoren har 3 nye kjente foreldrepermisjoner. Mellomlegget 
mellom budsjettert lønn til vikarer og refusjon foreldrepenger (pensjon og arbeidsgiveravgift) utgjør i 
hovedsak denne økningen. 
 

3. Økning barn og ansatte i Tynsetbarnehagene 
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Furumoen barnehage (privat) ble lagt ned 1.august 2016.  Barna som gikk der ble tildelt plass i andre 
barnehager, de fleste i Tronstua barnehage. Fåset barnehage reduserte fra to til en avdeling fra 15.august 
2016. Barna som nå ikke får plass på Fåset, tildeles plass i andre barnehager, hovedsakelig kommunale 
barnehager i Tynset sentrum. I tillegg til dette øker antallet nye barn, per 1.oktober 2016 har kommunen 
18 søknader fra barn/foreldre som ønsker barnehageplass fra 1.januar 2017. Dette gjør at antallet ansatte 
må økes i forhold til budsjettet for 2016. 
 

4. Endring offentlig tilskudd private barnehager 
Ny beregning av tilskuddet til private barnehager 2017 er beregnet med utgangspunkt i antall barn og 
kommunens regnskap for 2014, justert for lønns- og prisvekst. 
 

5. Endring av foreldrebetaling 
Økning antall barn betyr økte inntekter i form av foreldrebetaling. Ordningen med redusert 
foreldrebetaling gjør at foreldrebetalingen totalt ikke øker mer enn med 100 000 kroner. 
Ordningen med gratis kjernetid videreføres og utvides til å gjelde for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier 
med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.  
Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme nivå som i 
2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2730 kroner per måned. Ordningen som sikrer at ingen 
familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. Fra 2017 
vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. 
 

6. Endring kostpenger - prisjusteres 
Økning av kostpenger i henhold til prisvekst. 
 

7. Opphør øremerket statstilskudd minoritetsspråklige 
Opphør av øremerket statstilskudd til språkstimulering minoritetsspråklige. Tilskuddet har blitt gitt ut ifra 
antall minoritetsspråklige barn i barnehage og utgjorde for Tynset kommune vel 90 000 kroner i 2016.  
 

8. Økning av foreldrebetaling deltidsplasser 
Bestemmelsen om maksimalpris gjør at foreldrebetalingen ikke kan økes utover 2750 kroner per måned. 
Det er likevel rom for å øke prisen for deltidsplasser. I dag er deltidsplassene forholdsvis 10 % dyrere en 
hel barnehageplass. I dette tiltaket foreslås en økning slik at deltidsplassene blir forholdsvis 20 % dyrere 
enn hel barnehageplass. Dette begrunnes med at disse plassene krever mer administrasjon og kan være 
utfordrende å organisere uten inntektstap for kommunen. 
 

9. Reduksjon 0,67 årsverk  
En pålagt innsparing på 2,5 % av ramma for 2016 utgjør 960 000 kroner. Det er umulig å redusere 
kostnadene så mye uten at det betyr reduksjon i bemanning. Konsekvensen av dette er at ledige 
pedagogstillinger må lyses ut som vikariater. Det gjør det vanskeligere å få gode søkere, og skaper mindre 
stabile personalgrupper. Denne bemanninga opp og ned er også tid- og arbeidskrevende for 
barnehagesektoren. 
 

10. Ytterligere reduksjon 0,33 årsverk 
Se pkt 8. 
 

11. Ytterligere reduksjon tilskudd private barnehager  
Det er å forvente at de reduksjoner som gjøres i forhold til kommunale barnehager også fører til 
reduksjoner i tilskuddet til private barnehager. Tilskudd til private barnehager beregnes med utgangspunkt 
i kostnadsnivået for de kommunale barnehagene. 
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300 HELSETJENESTEN 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015  

 

Netto driftsramme  22 261 21 439 28 080 

Brutto driftsramme  33 602 31 863 

Lønnsutgifter  19 786 18 603 

Salgs- og gebyrinntekter  1 606 1 666 

 
Antall årsverk 

26 26 40,3 

Tjenesteområdeleder:    Knut Selmer  

 

ORGANISERING 
Helsetjenesten består av Legetjenesten som er splittet i Allmennlegetjenesten (fastlegene med hjelpepersonell) 
og kommunal legetjeneste (kommunale legestillinger, avdelingssykepleier og turnuslege), 
Helsestasjonstjenesten (helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjeneste) 
Ergoterapitjenesten (ergoterapi, dagsenter, og kommunalt hjelpemiddellager), Fysioterapi (3 fysioterapeuter 
har individuell avtale om kjøp av kommunale timer), Psykiatri- og Rus tjenesten. 
 

Overordnede mål for tjenesten 
 Tverrfaglig kompetanse og samarbeid gjør en forskjell og sikrer et 

helhetlig fokus i våre tjenester. 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 4,5 X 5,0 5,2 5,0 

Respektfull behandling 5,1 X 5,7 5,7 5,7 

Tilgjengelighet 4,7 X 5,3 5,3 5,2 

Informasjon 4,4 X 4,9 5,2 5,0 

Brukermedvirkning 4,7 X 5,2 5,2 5,1 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet X X 4,8 - 4,2 

Mestringsorientert ledelse X X 4,4 - 3,9 

Rolleklarhet X X 4,3 - 4,3 

Mestringsklima X X 4,6 - 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 3,3 8,3 8,0 6,0 - 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 116,1 90,2 
  

- 
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KOSTRATALL 

 
Detaljerte nøkkeltall,  

E. kommunehelse-nivå 2 
2015 2014 2013 

2015 
gr. 12 

Hedmark 
2015 

 Prioriteringer. 
 

    

1 
Netto driftsutgifter til forebyggende 
arbeid, helse pr innbygger. 

139 90 35 261 240 

2 
Netto driftsutgifter, diagnose, 
behandling og rehabilitering pr. 
innbygger 

2757 2826 2664 2304 1605 

 
Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste, funksjon 232 

 
    

3 
Andel nyfødte med hjemmebesøk 
innen to uker etter hjemkomst 
(prosent) 

98 102 96 85 76 

4 
Årsverk helsesøstre pr. 10 000 
innbygger 0-5år 

106 100,3 99,5 83,9 86,5 

 Re-/Habilitering      

5 
 Årsverk av ergoterapeuter pr. 10 000 
innbyggere (khelse+plo)  Enhet : 
 Avtalte årsverk 

6,6 5,2 4,3 3,6 3,5 

 Fastlegeregisteret 
 

    

6 
 Gjennomsnittlig listelengde Enhet : 
 Personer 

1078 952 1067 - - 

 Kvalitet      

7 Legetime pr uke pr beboer i sykehjem 0,41 0,26 0,16 0,49 0,45 

8 
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i 
sykehjem 

0,21 0,11 0,12 0,43 0,35 

KOMMENTARER. 
  

1. Tynset bruker betydelig mindre av egne penger til forebygging enn de fleste andre en sammenlignes 
med.  

2. Vi bruker betydelig mer på diagnose, behandling og rehabilitering.  
3. Hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst synliggjør en prioritering av de minste i Helsestasjon. 
4. Årsverk helsesøstre må vurderes opp mot kvalitet og terskelen for å få tjenesten, det legges nå 

føringer gjennom samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven på betydelig større satsing på 
forebyggende helsearbeid, lavterskel tilbud, Tynset har over tid hatt satsing på dette området og bygd 
opp blant annet skolehelsetjenesten til Videregående skole og har nå i tillegg videreført satsing på «De 
utrolige årene», DUÅ, som er et foreldreveiledningsprogram. 

5. Tallet her synliggjør at det er ansatt ergoterapeuter utenom ergoterapitjenesten, bl.a. i TFF. 
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6. Listelengde for fastlegene er noe høyere enn sammenlignbare kommuner. Normen for maksimal 
listelengde er 1500. Listelengden korrigeres for kommunal stilling. 

7.  Tynset kommune har litt mindre legeressurs til tilsynslege ved institusjon sammenlignet med andre 
kommuner. 

8. Det foreligger avtale om fysioterapi tjenester 6 timer pr uke. I tillegg har en fysioterapeut arbeidet i 60 
% stilling siden vår 2016.  

 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 21 439 21 439 21 439 21 439

1 Pris- og lønnsvekst 614 614 614 614

2 Nødnett kommunale tjenester 20 20 20 20

3 Pensjonsutgifter vikar helsestasjon 100 100 100 100

4 Praksiskompensasjon fri etter vakt 80 80 80 80

5 Økt kostnad legevakt 287 287 287 287

6 Lønn psykiatri 165 165 165 165

7 Reduksjoner -544 -544 -544 -544

8 Ambulant tjeneste rus og psykiatri 100 100 100 100

Sum endringstiltak 822 822 822 822

Budsjettramme 2017 - 2020 22 261 22 261 22 261 22 261  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
 

2. Nødnett kommunale tjenester 
Det forberedes en mulig innføring av nødnett til flere kommunale tjenester. Dette er i så fall en kostnad 
som kommunene må ta selv.  

 
3. Pensjonsutgifter vikar helsestasjon 

Må kontrolleres! 
 
4. Praksiskompensasjon fri etter vakt 

Økte satser framforhandlet mellom KS og Dnlf. 
 

5. Økt kostnad legevakt 
Økte satser framforhandlet mellom KS og Dnlf. 
 

6. Lønn psykiatri 
Korrigering av lønn etter feilbudsjettering. 
 

7. Reduksjoner 
Innsparinger og rasjonelle løsninger ifm. permisjoner og vikarbruk. 
 

8. Ambulant tjeneste rus og psykiatri 
Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlinga å bevilge kr 100 000 til psykiatritjenesten for å styrke 
ambulant tjeneste. 
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310 HELSE- OG OMSORG FELLESTJENESTER 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  5 191 5 516 4 640 

Brutto driftsramme  5 516 4 910 

Lønnsutgifter  3 462 3 518 

Salgs- og gebyrinntekter    

 
Antall årsverk 4,4 4,4 4,6 

Tjenesteområdeleder: 
   Øystein Kyrre 

Johansen 
Årsverksendringer: 

Ingen endringer.  

ORGANISERING 
Stillinger på området: 
Helse- og omsorgssjef    100 % 
SLT-koordinator   20 % 
Systemkoordinator individuell plan 50 % 
Kommuneoverlege   40 % 
Vedtakskontor     150 % 
1.konsulent     60 % 
Folkehelsekoordinator   20 % 
 
Helse og omsorgssjefen har ansvar for områdene tjenesten for funksjonshemmede (TFF), 
institusjonstjenesten, hjemmetjenesten og helsetjenesten.  

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Kompetente og myndiggjorte medarbeidere skal yte helse og 
omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhandling. 

 Tjenestene skal bære preg av koordinering, sammenheng og bygge på 
«beste praksis».  

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 4,7 - 5,0 5,1 5,0 

Respektfull behandling 5,1 - 5,7 5,5 5,7 

Tilgjengelighet 5,3 - 5,3 5,4 5,2 

Informasjon 4,9 - 4,9 5,2 5,0 

Brukermedvirkning 5,2 - 5,2 5,4 5,1 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet X X 4,6 4,6 4,2 

Mestringsorientert ledelse X X 3,9 4,2 3,9 

Rolleklarhet X X 4,0 4,2 4,3 
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Mestringsklima X X 4,5 4,5 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 5,1 20,5 0 0 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 63 134,2 
  

x 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

 Prioriteringer:      

1 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten 

3 375 3 526 3 198 3 140 2 414 

2 

Netto driftsutgifter pr innbygger i 
kroner pleie- og omsorgstjenesten 
Enhet : kroner 

20 615 20 275 20 005 19 565 17 951 

 Dekningsgrad:      

3 
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, 
kommunehelsetjenesten 

10,8 10,8 10,7 11,7 11,0 

4 
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 
innbyggere, kommunehelsetjenesten 

8,5 8,1 8,1 10,0 10,4 

5 
Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner  Enhet : prosent 

100 100 100,0 93,9 96,1 

6 
Andel innbyggere 80år og over som er 
beboer på institusjon Enhet : prosent 

13,0 11,4 12,3 14,2 13,3 

KOMMENTARER 
1. Her rapporteres netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 

233 Forebyggende arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering. 
I Tynset vil det si følgende avdelinger og tjenester: Tjeneste 3200 Helsestasjon, skolehelsetjenesten, 
helsestasjon for ungdom, jordmor. Tjeneste 3100 Fastlegetjenesten, 3104 Kommunal legetjeneste, 
3112 Tynset kommunes andel av interkommunal legevakt, 3113 Tynset kommunes andel av 
interkommunallegevaktsentral, 3301 Psykiatri- Rustjenesten. 

2. Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene 
som bla. inneholder øremerkede tilskudd og ev. andre direkte inntekter, er trukket fra.  

3. Legedekningen (både kommunalt ansatte og privatpraktiserende) til 232 (forebygging, skole- og 
helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, 
rehabilitering, 253 (pleie i institusjon) og 120 (administrasjon) målt i antall beregnede årsverk i forhold 
til antall innbyggere. 

4. Fysioterapeuter til funksjonene 232 (forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste), 233 (forebyggende 
arbeid, helse og sosial), 241 (diagnose, behandling, rehabilitering), 253 (pleie i institusjon) og 120 
(administrasjon) målt i antall beregnede årsverk pr.10 000 innbyggere.  

5. Sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie regulert etter lov om helsetjenesten i 
kommunene, jfr. §1-3, annet ledd, pkt.6. Unntatt fra institusjonsbegrepet i denne sammenheng er 
rene avlastningsboliger/-institusjoner for funksjonshemmede og barneboliger.  

6. Dekningsgraden i institusjoner for personer 80 år og over i prosent av tilsvarende aldersgruppe i 
befolkningen. Det tas ikke hensyn til om beboeren er innbygger i kommunen eller ikke. 
Dekningsgraden vil dermed kunne vise et for høyt tall i kommuner som selger plasser til andre 
kommuner. 

 
 



73 

73 Virksomhetsplan 2017 – 2020   

 

KOMMENTARER  

 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016. 
 

2. Start døgntilbud psykiatri 
Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp døgntilbud i 
kommunen. For somatiske pasienter ble øyeblikkelig hjelp døgnopphold et lovpålagt tilbud i 2016. 
Endelig organisering av tjenesten er ikke klar, og nøyaktig finansiering vil komme senere. 
 

3. Overføring krisesenter til barnevern 
Barnevernet tar over ansvar og oppfølging av krisesentertilbudet fra 01.01.17. 
 

4. Stillingsreduksjon 
Redusere driftsutgifter bl.a. ved å reduser behovet for kostnader knyttet til omstilling.  

 
 

Oppsummerende betraktninger for helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune 
 

Ambisjoner videre i et tre års perspektiv 2017-2019. 

• Målene våre er som følger: 

– Utvikle tjenestene både faglig og strukturelt. Mål økonomisk: bedret kontroll 2017, noe etterslep i 
2018 og balanse ut fra budsjett (2019 budsjett) i 2019. 

– Budsjettet må ses i sammenheng med strukturen som ligger til grunn for driften pr. i dag. 
 

• Hvordan nå målene: 

• Redusere antall plasser i langtidsavdelingen ved Tjønnmosenteret med 6 plasser. Avvikling over tid. 
Ingen flyttes på. 

– Utfordringer 

• Nye brukere med behov for langtidsplass. Pr nå 4-5 søknader. Disse må etter faglig 
vurdering håndteres på andre nivåer i tjenesten. 

• Fleksibel bruk av ressursene i institusjonstjenesten, hjemmetjenesten og i sektoren som helhet. 

– Utfordring 

• Ønsker, kompetanse og muligheter 

• Utvikle dagsentertilbudet. 

– Hvorfor 

• Vil bedre tilbudet og redusere pågangen til andre tjenestetilbud. 

• Nøkkelfaktor i en fremtidig helse og omsorgssektor. 

• Utvikle hjemmetjenestene. 

– Hvorfor 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 5 902 5 902 5 902 5 902

1 Pris- og lønnsvekst 161 161 161 161

2 Start døgntilbud psykiatri 80 80 80 80

3 Overføring krisesenter til barnevern -402 -402 -402 -402

4 Reduksjon driftsutgifter -550 -550 -550 -550

Sum endringstiltak -711 -711 -711 -711

Budsjettramme 2017 - 2020 5 191 5 191 5 191 5 191
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• Flere brukere vil få tilbud hjemme 

• I en overgang og sannsynligvis også permanent noen flere «tyngre» brukere. 

• Befolkningsutvikling 

• Viktig «suksessfaktor» for avvikling av langtidsplasser, og for å nå målet om å «Få bo 
hjemme lengst mulig». 

• Velferdsteknologi 

– Ved riktig bruk skaper dette hjelp og trygghet for enkelte brukere og bidrar til bedre 
ressursstyring 

• TFF tar ansvar for sine eldre brukere.  

– Bedre både for bruker og sektoren. 

• Gode prosesser: 

– god kommunikasjon og informasjonsflyt mellom ledere, ansatte, tillitsvalgte og andre. 

• Utvikle samarbeidet og kompetansebruken mellom tjenesteområdene. 

• Komitearbeidet i forhold til kommunens demensomsorg blir viktig. 

– Følges opp av en revisjon av hele Helse- og omsorgsplanen. 

• Bruk av individuell plan og koordinatorer/kontaktpersoner. 

– Kan bedre ressursutnyttelsen og kvaliteten på utførte tjenester. 

• Vurdere og justere ulike satser for tjenester i hele kommunen, inkludert i Helse- og omsorgssektoren. 
 
Sluttkommentarer 

• Stor kompetansetilgang og vilje i organisasjonen 

• Stort utviklingspotensial 

• Mange faktorer som gjør at vi bør lykkes kvalitetsmessig og driftsmessig 
 
Helse og omsorgsektoren trenger i 2017 ekstra bevilgninger for å drifte vedtatt struktur i hjemmetjenesten. 
Dette inkluderer døgnbemanning på Furumoen og Enan og vedtatt organisering. Dette var det ikke 
budsjettert med i 2016 og må ses på som en direkte konsekvensjustering. Dette vil også bli en «permanent» 
økning på den økonomiske ramma. 
 
Dette betyr at helse og omsorgsektoren slik man er organisert i dag kreve større bevilgninger enn det som var 
tilfelle i 2016. Vi må uansett kontinuerlig jobbe med kvaliteten, strukturen og organiseringen av våre tjenester, 
slik at vi sikrer våre innbyggere gode nok tjenester innenfor de rammene kommunen rår over. Dette er både 
et politisk og forvaltningsmessig ansvar. 
 
Evt. økte behov for ressurser i Hjemmetjenesten, dagsenter, demensomsorg etc. vil måtte dekkes inn av 
omdisponeringer av ressurser internt i sektoren i årene fremover. Ut fra hva som var planen i 
«Budsjettforslaget for helse- og omsorgsavdelingen for 2015-2018», vil vi nå årsverksmålsetningen i løpet av 
2018. Dette er viktige poenger som viser at vi går riktig vei, selv om det er noe forsinket sett i forhold til 
ambisjonene. 
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340 BARNEVERN  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  7 465 6 603 5 492 

Brutto driftsramme  38 091 35 418 

Lønnsutgifter  25 707 22 378 

Salgs- og gebyrinntekter  24 10 

 
Antall årsverk 

12,3 12,5 12,6 

  11,5 11,5 11,5  

Tjenesteområdeleder:    Linda Granrud  

Årsverksendringer:  

Vi har gått ned 0,2 årsverk pga. usikkerhet om videreføring av midler fra fylkesmann. 

ORGANISERING 
Barneverntjenesten er et eget tjenesteområde med tjenesteområdeleder. 
 
Barnevernet består av et interkommunalt samarbeid mellom Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset 
kommuner, hvor Tynset er vertskommune. Tjenesten er inndelt i team; et for mottak av meldinger og 
undersøkelse, et for oppfølging av tiltak og et omsorgsteam. Tjenesteområdeleder har en nestleder, som også 
fungerer som fagleder og stedfortreder. Alle fem kommunene har sin kontaktperson i barnevernet, men vi har 
fast kontorsted på Tynset. 
 
I tillegg har barnevernet ansvar for enslig mindreårige asylsøkere (EMA) bosatt i Tynset kommune. Tynset 
kommune skal til enhver tid ha ansvar for oppfølging av 15 EMA. Som tiltak bosetter vi i bofellesskap, 
vertsfamilie og egne boliger/hybler. Av de 17 som vi i dag har ansvaret for, bor 3 i bofellesskap og 14 ute i 
egen bolig med oppfølging. Tynset kommune har sagt ja til å bosette 10 EMA i året.   
Området for EMA har egen daglig leder, mens teamet i bofellesskapet og teamet for oppfølging av ungdom i 
egne boliger, har hver sin fagleder.  
 
På bakgrunn av medarbeiderundersøkelsen er det behov for å strukturere organisasjonen noe annerledes, med 
fagleder for EMA og fagleder saksbehandling, og de som jobber i team, om det er på saksbehandling eller 
med tiltak EMA får en teamkoordinator. Tjenesteområdeleder og de to faglederne vil utgjøre et lederteam. 
 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 

 Sikre god integrering av enslig mindreårige flyktninger.  

 Hjelpe de, slik at de skal mestre sin egen hverdag gjennom omsorg, 
veiledning og læring. 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 1,7 3,5 0 3,8 
 

Respektfull behandling 1,5 3,8 0 4 
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Tilgjengelighet 1,9 3,5 0 4 
 

Informasjon 2,1 3,0 0 4 
 

Brukermedvirkning 2,1 3,6 0 3,8 
 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,4 
 

4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,1 
 

3,9 

Rolleklarhet 
  

4,0 
 

4,3 

Mestringsklima   4,2  4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 7,7% 6,7% 9,2% 
 

X 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå 4,5 

Resultat i forhold til budsjett i % 125,4 116,4 
  

X 

Organisasjon 

Indikator Hedmark 

 Struktur med team (mottak/undersøkelse, 
oppfølging tiltak og oppfølging 
fosterhjem).Spesialistmodellen 

Gjennom-
føring 

Etablert Etablert 
 

De fleste 
kommuner 
har i dag 

spes.modell 

Andel fristbrudd (meldinger og 
undersøkelser 

0 1 0 
 

186 

 Antall henlagte meldinger 10 5 8 
 

426 

 Antall henlagte undersøkelser 25 20 9 
 

980 

KOMMENTARER 
Brukerundersøkelse: 
Barneverntjenesten har de senere årene benyttet seg av brukerundersøkelse som har vært rettet mot barn og 
ungdom mellom 9 og 18 år som mottar hjelpetiltak fra barneverntjenesten. I og med at vi de senere årene har 
hatt mye hjelpetiltak som har vært foreldre støttende tiltak ønsket vi i år å spørre foreldregruppa hvordan de 
synes hjelpen de får fra barnevernet er. Dette lyktes vi ikke med, da vi kun fikk inn to svar. 
 
Medarbeiderundersøkelse: 
I år har barneverntjenesten, som resten av Tynset kommune, hatt 10-faktor undersøkelse. Derfor blir det 
vanskelig å sammenligne med årene før. Men resultatet for barnevernet er som landsgjennomsnittet og litt 
over. Vi hadde en total svarprosent på 88%.100% for saksbehandlerne og 77% for miljøarbeiderne i EMA.  

- Selvstendighet: Her ligger vi litt over landsgjennomsnittet. Medarbeiderne er fornøyd med 
muligheten til å være selvstendig. De opplever at det er rom for egne vurderinger, basert på egen 
kompetanse innen en definert jobbrolle. 

- Mestringstro ledelse: Her ligger vi også over landsgjennomsnittet. Tjenesten føler de har en leder 
som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 
forutsetninger, slik at hver enkelt medarbeider opplever mestring og yter sitt beste. Teaminndeling 
hvor en kan jobbe på det feltet man har interessen sin i er positivt. Det legges vekt på 
kompetanseheving, og at alle saksbehandlere skal få mulighet til å utvikle seg og tilegne seg ny 
kompetanse. 

- Rolleklarhet: Der ligger vi under landsgjennomsnittet. Dette er et område vi hadde som 
fokusområde i gjennomgangen vår og jobber med for å komme høyere. Det trengs en rolleavklaring i 
fht hvem som til enhver tid kan ta beslutninger mellom leder og nestleder/fagleder. Det trengs også 
rolleavklaring mellom ledelse og merkantilfunksjonen. 

- Mestringsklima: Her ligger vi som landsgjennomsnittet. Vi hadde mestring som fokusområde på 
hvor vi kan bli enda bedre. Vi må jobbe med tillit mellom teamene og tillit til hverandre. Vi kan bli 
enda bedre på feedback, se fremover og være løsningsorienterte. 
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Sykefravær: 
Sykefraværet gjengir totalen i tjenesten. Bofellesskap for enslig mindreårige har hatt en litt større andel med 
sykemeldinger enn det som er tilfelle på saksbehandlersiden. Vi hadde en nedgang i sykemeldinger i 2015 mot 
året før. Status i dag er at vi foreløpig ligger høyere enn tidligere år. Dette skyldes igjen sykemeldinger på 
ansatte som jobber opp mot EMA. 
 
Økonomi:  
Barneverntjenesten er delt inn i tre KOSTRA-funksjoner, 244 som er administrasjon, 251 som er 
barneverntiltak når barn ikke er plassert av barneverntjenesten og 252 som er barneverntiltak når barn er 
plassert av barneverntjenesten.  
 
På administrasjonssiden fikk vi et overforbruk på kr. 350 000 
På barneverntiltak i familien (251) hadde vi et overforbruk på kr. 200 000. Dette er knyttet til foreldre 
støttende tiltak 
På barneverntiltak utenfor familien (252) hadde vi et overforbruk på kr. 850 000.  Dette er knyttet til 
plassering av barn i ny omsorgsbase 
 
Organisasjon: 
Strukturen med team fungerer. Undersøkelsesteamet jobber godt, hvor kvalitet og internkontroll på mottak av 
meldinger og undersøkelsene blir ivaretatt. Oppfølging tiltak, har jevnlige evalueringer av tiltakene, og en har  
bedre kontroll på de oppgavene som skal løses. Eget fosterhjemsteam, har gjort kvaliteten på oppfølging av 
barn under omsorg og fosterforeldrene god. 
 
Fristbrudd, henlagte meldinger, henlagte undersøkelser og henlagte saker tas med for å belyse hvordan 
saksbehandlingen måles. Statustall for 2016 er for første halvår. 
 

 Andel fristbrudd er en av faktorene vi måles på i barnevern, og som fylkesmannen har hatt stort 
fokus på. Fristbrudd går på både antall meldinger (behandling innen 1 uke) og antall undersøkelser 
(behandlet innen 3 mnd. eller fått godkjent utvidelse til 6 mnd.).  
For Tynset hadde vi 1 fristbrudd (2%) i 2015.  
For samarbeidskommunene så tallene slik ut: 
-Alvdal: 0, de hadde også 0 i 2014 
-Folldal: 0, de hadde 2 (18%) i 2014 
-Rendalen: 1 utgjør 4%, de hadde 1 (6,5%) i 2014 
-Tolga:   0, de hadde 1 (6,5%) i 2014 
 

 Antall henlagte meldinger har gått ned fra 10 i 2014 til 5 i 2015 for Tynset. Alle meldinger som 
kommer inn behandles, men vi er blitt flinkere til å kartlegge meldingen og utfallet kan bli at saken 
hører til i annen instans.  
For samarbeidskommunene ser tallene slik ut: 
Alvdal:  9, mot 3 i 2014  
Folldal: 3, mot 2 i 2014  
Rendalen: 4, det samme som i 2014  
Tolga:  0, mot 3 i 2014  
 

 Antall henlagte undersøkelser har igjen gått ned for Tynset, fra 25 i 2014 til 20 i 2015. 
For samarbeidskommunene ser tallene slik ut: 
Alvdal:  17, mot 10 i 2014 
Folldal: 3, mot 5 i 2014 
Rendalen: 6, mot 3 i 2014 
Tolga:  5, mot 4 i 2014 
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KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 
Andel undersøkelser som fører til 
tiltak i prosent. 

47,4 34,2 48,9 - - 

2 
Andel barn med utarbeidet tiltaksplan i 
prosent. 

76 87,5 85 - - 

3 Andel barn med tiltak i fht innbyggere 5 5,1 4,7 - - 

4 
Netto driftsutgifter pr barn 
(244,251,252) i barnevernet 

75 068 65 241 58 301   

5 
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 
år 

5 315 4 586 3 837 9 944 10 184 

6 
Stillinger m/fagutdanning pr 1000 
barn 0-17 år 

6,9 7,9 3,4 - - 

KOMMENTARER 
 
Nasjonalt er barnevernet kanskje den sektoren med størst endring de siste årene. Målt mot hvor mange barn 
som har tiltak fra barnevernet, er det på landsbasis om lag to av tre tiltak som er i hjemmet. Det er ikke alltid 
mulig å ha tiltakene i hjemmet, noen ganger må barnet omplasseres.  

1. Tynset hadde i 2015 en oppgang i andel undersøkelser som førte til tiltak, mot året før, 18 av 43 
undersøkelser. Grundig og systematisk arbeid i undersøkelsen er nok hovedårsaken her.. 

2. Vi har hatt økt fokus på barn i tiltak, og at de til enhver tid skal ha tiltaksplaner. Likevel har vi gått 
ned igjen på andel barn med tiltaksplan i fht. året før. Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan 
er middels målt mot resten av landet. Her telles også de enslig mindreårige som bor i bofellesskapet 
og ute i opptreningsboliger.  

3. Andel barn med tiltak i alderen 0-17 år, ligger vi noenlunde likt som året før. Dette harmonerer 
ganske bra med andel undersøkelser som fører til tiltak, samtidig som det også henger sammen med 
at mange barn har løpende tiltak, slik at de sakene som gikk til tiltak i 2014, telles jo også i 2015. 
Andel barn mellom 0-17 år i Tynset er 1 243, av 5 580 innbyggere totalt. Tynset kommune har relativ 
høy barnebefolkning mellom 0 - 17 år. Dette kan henge sammen med tallene vi ser her. 

4. Netto driftsutgifter pr. barn, når gjelder både utgifter knyttet til administrasjon, utgifter knyttet til 
tiltak i hjemmet og plasseringer utenfor hjemmet er høyere i 2015 enn i 2014. Vi ser at ny tenking på 
tiltakssiden, der vi har fokus på foreldre støttende tiltak ikke alltid lar seg gjøre ved at 
saksbehandlerne selv jobber med foreldreveiledningen. Vi er flinke til å tenke kreative løsninger, da 
det har skjedd en helt klar oppgaveforskyvning fra staten, men likevel må vi i enkelte tilfeller kjøpe 
disse tjenestene. At vi ligger høyere her enn tidligere år må også ses i sammenheng med plassering 
utenfor hjemmet. Vi har flere barn i tiltak, både i familien og utenfor familien. 

5. Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, blir også høyere enn året før. Når vi har økning med antall 
barn som mottar hjelpetiltak blir dette utslagsgivende her. Likevel ligger vi lavere enn sammenlignbar 
KOSTRA gruppe og Hedmark. 

6. Bemanningen av fagpersonell i barneverntjeneste er relativt høy, og må ses i sammenheng med 
hvordan vi rapporterer stillingene på ansatte. Her rapporteres både saksbehandlere i 
barneverntjenesten og de som jobber opp mot enslig mindreårige. Dette ble endret i overgangen 
2013 og 2014. I fht at vi har gått ned fra året før handler det om ansatte på rapporteringstidspunktet 
med fagutdanning knyttet opp mot EMA og bofellesskapet. For de som jobber med saksbehandling 
er prosentandelen 4,4. Snittet i Norge, på saksbehandlersiden, er 4,3 % pr. 1000 mindreårig 
innbygger. 
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 19 090 19 090 19 090 19 090

Budsjettramme Tynset 2016 6 217

1 Endring i adm.utg. Tynset 295 295 295 295

2 Endring tiltak i fam. Tynset 225 225 225 225

3 Endring tiltak utenom fam. Tynset 326 326 326 326

4 Tynset Overføring av krisesenter fra helse- og omsorg 402 402 402 402

5 Tynset Enslige mindreårige 0 0 0 0

Sum endringstiltak Tynset 1 248 1 248 1 248 1 248

6 Endring adm. Og tiltak Alvdal -691 -691 -691 -691

7 Endring adm. Og tiltak Folldal -223 -223 -223 -223

8 Endring adm. Og tiltak Rendalen 841 841 841 841

9 Endring adm. Og tiltak Tolga -2 -2 -2 -2

Sum endringstiltak 1 173 1 173 1 173 1 173

Budsjettramme 2017 - 2020 20 263 20 263 20 263 20 263

Andeler kommunene:

Tynset 7 465 7 465 7 465 7 465

Alvdal 3 035 3 035 3 035 3 035

Folldal 2 068 2 068 2 068 2 068

Rendalen 3 736 3 736 3 736 3 736

Tolga 3 959 3 959 3 959 3 959

Sum kommuner 20 263 20 263 20 263 20 263  

KOMMENTARER 
 

1. Endring i adm. utgift Tynset 
Barneverntjenesten har samme bemanning som tidligere år, vi har mye folk med god kompetanse. 
Korrigering av lønn fra 2015 til 2016. Økning på internt kjøp av tjenester. Økte utgifter på husleie, 
kontingenter knyttet til at vi har advokat. Konsulenttjenester knyttet til avtale med VISMA. For Tynset 
betyr det økte utgifter på kr. 295 129 for 2017. 
 

2. Endring i tiltak i familien Tynset 
På tiltak i familien har vi økte utgifter på kr. 225 900 mer enn i 2015. En stor prosentvis økning, fra kr. 
388 100 i 2015 til kr. 614 000 for 2017. Dette er utgifter knyttet til foreldre støttende tiltak som MST og 
foreldre-barn senter. Foreldre-barn senter er det fattet vedtak på fra fylkesnemnda etter pålegg om 
hjelpetiltak. I tillegg har vi bruk av sakkyndig psykolog i en komplisert sak og 138 besøkshjemdøgn, det er 
5 barn i besøkshjem 2 døgn i mnd. gjennom et år. 
 

3. Endring i tiltak utenom familien Tynset 
På tiltak i familien er det en økning på kr. 326 800. Vi har et budsjett på kr. 3 921 720 i år, mot et budsjett 
på kr. 3 594 920 i 2015. Vi ligger likt på fosterhjemsgodtgjøringen som året før, men vi har flere krevende 
barn i fosterhjem som også har avlastningstiltak. I tillegg dekker vi barnehage/SFO for noen barn i 
fosterhjem jfr. Lovverket. Vi har økt utgift på institusjonsopphold jfr. sentrale økninger. 
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4. Overføring av krisesenter fra helse- og omsorg 
Tilskudd til Gudbrandsdalen krisesenter utregnet etter folketall pr. 01.07.16 er på kr. 71,89 pr innbygger 
inkl. administrasjonskostnader. For Tynset kommune utgjør dette tilsammen kr. 402 053 i året. I tillegg 
kommer de faktiske utgifter til oppholdet som eventuell reise og selvhusholdsutgifter, om vedkommende 
ikke er i stand til å finansiere dette selv. For de 7 kommunene i Østerdalen som kjøper tjenester av 
Gudbrandsdalen krisesenter på Lillehammer er det en samlet utgift på kr. 1 268 411. 
 

5. Enslige mindreårige 
Ved bosetting av 15 EMA vil Tynset kommune ut fra dagens organisering og drift ha et budsjett på lønn 
og drift på til sammen kr. 13 708 700 
Staten refunderer 80% av utgiftene, som er på kr. 8 481 440.  
Kommunen får særtilskudd pr ungdom. Særtilskuddet pr. ungdom er på kr 207 000 pr. år, som til 
sammen er kr. 3 105 000 pr år. 
Ved å bosette enslig mindreårige, får kommunen også integreringstilskudd. Integreringstilskuddet er på kr. 
184 000 pr ungdom, dette utgjør kr. 2 760 000 pr år.  
Dette gjelder de ungdommene kommunen har i tiltak. Integreringstilskuddet går over 5 år, og tilskuddet 
kommer til kommunen selv om ungdommen flytter ut av barnevernstiltaket. De enslige mindreårige har 
tiltak gjennom barnevernet i snitt 3 år. Det betyr at kommunen får tilskudd på ungdom som nødvendigvis 
ikke bor i kommunen lengre. 
Egenandelen pr. barn pr. mnd. er på kr. 17 100. kr. 3 283 200 i året.  
Det foreslås at kommunens andel på 20% dekkes inn av integreringstilskuddet pr. enslig mindreårig 
ungdom, som for 2017 vil være på kr. 2 760 000. 
 

6. Endring i administrasjon og i tiltak Alvdal 
Barneverntjenesten har samme bemanning som tidligere år, vi har mye folk med god kompetanse. 
Korrigering av lønn fra 2015 til 2016. Økning på internt kjøp av tjenester. Økte utgifter på husleie, 
kontingenter knyttet til at vi har advokat. Konsulenttjenester knyttet til avtale med VISMA. For Alvdal 
betyr det økte utgifter på kr. 145 328 for 2017. 
 
På tiltakssiden i familien har Alvdal en liten økning fra året før, på kr. 5 000. Vi har gjort noen justeringer, 
og utgiftene her er knyttet til lønn støttekontakt, og det er tatt høyde for dekning av fulltidsplass i 
barnehage for ett barn.  
 
For tiltak utenfor familien vil Alvdal få en reduksjon på kr. 841 500 ut fra dagens situasjon. Alvdal har 4 
barn i fosterhjem, og reduksjonen er knyttet til lavere arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for 
fosterhjem, det blir også reduksjon på arbeidsgiveravgift og kilometergodtgjøring. Alvdal har p.t ingen 
barn i institusjon. Dette er slik dagens situasjon er, så vet vi at dette bildet kan bli seende annerledes ut for 
Alvdal. 
 

7. Endring i administrasjon og i tiltak Folldal 
Barneverntjenesten har samme bemanning som tidligere år, vi har mye folk med god kompetanse. 
Korrigering av lønn fra 2015 til 2016. Økning på internt kjøp av tjenester. Økte utgifter på husleie, 
kontingenter knyttet til at vi har advokat. Konsulenttjenester knyttet til avtale med VISMA. For Folldal 
betyr det økte utgifter på kr. 101 898 for 2017. 
 
På tiltakssiden i familien i Folldal er det kun gjort noen justeringer, og det er en liten økning på kr. 4 000 
ut fra dagens situasjon. Vi har lagt inn et barn med fulltidsplass i barnehage, i tillegg er det økning på 
lønnsutgifter til støttekontakt og besøkshjem, i tillegg har vi økt kilometergodtgjøringen ut fra hva vi ser 
av dagens regnskap.  
 
På tiltak utenfor familien vil Folldal få en reduksjon på kr. 321 000. Folldal har et barn i kommunal 
institusjon, som barneverntjenesten dekker husleie på. I tillegg har det vært en liten reduksjon på utgifter 
til fosterhjem, men en økning på konsulenttjeneste. 
 

8. Endring i administrasjon og i tiltak Rendalen 
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Barneverntjenesten har samme bemanning som tidligere år, vi har mye folk med god kompetanse. 
Korrigering av lønn fra 2015 til 2016. Økning på internt kjøp av tjenester. Økte utgifter på husleie, 
kontingenter knyttet til at vi har advokat. Konsulenttjenester knyttet til avtale med VISMA. For Rendalen 
betyr det økte utgifter på kr. 115 656 for 2017. 
 
På tiltak i familien for Rendalen har vi lagt inn en reduksjon på kr. 52 100. Dette er knyttet til reduksjon 
på godtgjøring besøkshjem. Vi har lagt inn et barn med fulltidsplass i barnehage, så er det noe økning på 
utgifter til støttekontakt.  
 
På tiltak utenfor familien er det økte utgifter, på til sammen kr. 777 500. Dette er knyttet til 
fosterhjemsplasseringer, både arbeidsgodtgjøring, arbeidsgiveravgift og utgiftsdekning. 
 

9. Endring i administrasjon og i tiltak Tolga 
Barneverntjenesten har samme bemanning som tidligere år, vi har mye folk med god kompetanse. 
Korrigering av lønn fra 2015 til 2016. Økning på internt kjøp av tjenester. Økte utgifter på husleie, 
kontingenter knyttet til at vi har advokat. Konsulenttjenester knyttet til avtale med VISMA. For Tolga 
betyr det økte utgifter på kr. 91 764 for 2017. 
 
På tiltak i familien har vi en liten økning på kr. 29 900. Dette er knyttet til 3 barn i besøkshjem 2 døgn i 
mnd. et år. I tillegg har vi lagt inn dekning av utgifter til et barn med full plass i barnehage, i tillegg til økte 
lønnsutgifter på støttekontakttiltak. 
På tiltak utenfor familien har vi en reduksjon på kr. 124 620 om dagens situasjon holder seg. Dette er på 
grunn av at der hvor vi har hatt barn i forsterkede fosterhjem over lengre tid i en beredskapsperiode, nå 
har gått over i normaliteten og er i mer eller mindre ordinære fosterhjem. Vi har p.t 6 barn i fosterhjem. 
Dette er slik dagens situasjon er, så kan det ligge an til endringer her.  Noen av de barna dekkes det 
barnehage/SFO for. 
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345 NAV  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  5 091 4 385 5 655 

Brutto driftsramme  6 725 7 758 

Lønnsutgifter  2 644 4 644 

Salgs- og gebyrinntekter 0 0 0 

 
Antall årsverk 

3,0 3,0 5,5 

Tjenesteområdeleder:    Brit Kværness  

Årsverksendringer:  

Ingen endringer 

ORGANISERING 
Tynset kommune åpnet sitt NAV kontor i mars 2009. NAV-kontoret styres av et partnerskap mellom 
kommunen v/rådmannen og Fylkesdirektøren i NAV. 
NAV Tynset har per i dag det som kan karakteriseres å være NAV sine kjerneoppgaver. På kommunal side 
jobber vi ut fra lov om sosiale tjenester i NAV. NAV Tynset har, utover ordinær hjelp til innbyggerne etter 
den nevnte lovgivning, også oppgaver knyttet til etableringen av nyankomne flyktninger. Innenfor NAV sitt 
budsjett er det satt av midler til selve etableringen (inventar og utstyr i bolig). I tillegg yter vi økonomisk hjelp 
som livsopphold for de nyankomne inntil de har fått vedtak om (og får utbetalt) introduksjonslønn.  
 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 NAV skal gi mennesker muligheter 

 Bidra til at våre brukere får den bistand de trenger for å bli selvhjulpne, 
og for å øke yrkesdeltagelsen 

 Bidra til flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad  

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 
 

4,6 4,7 5,0 
 

Respektfull behandling 
 

5,0 5,1 5,2 
 

Tilgjengelighet 
 

5,1 5,1 5,1 
 

Informasjon 
 

4,6 4,7 5,0 
 

Brukermedvirkning 
 

5,2 5,1 5,2 
 

 Selvbetjeningsløsninger  4,3 4,3 4,5  

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Energi 
 

3,0 
 

4,0 4,0 

Kunnskap – identitet 
 

3,1 
 

4,1 4,1 

Sikkerhet og forbedring 
 

2,4 
 

4,0 3,9 

Fravær i %           

Sykefravær, kommunalt ansatte 2 % 8,2 % 1,1 % <2 % x 
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Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 99,3 122,5 
  

x 

Organisasjon 

Indikator 
 

 Sosialhjelpsmottakere 103 138 125 
  

 Antall som er langtidsmottakere av 
økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde 
til livsopphold 

  
45 

  

 Antall unge som har mottatt økonomisk 
sosialhjelp   

59 
  

 Antall deltakere i kvalifiseringsprogram 
  

3-4 
  

 Antall personer med gjeldsrådgivning 
  

41 
  

KOMMENTARER 
NAV Tynset har både statlige og kommunalt ansatte. Når det gjelder gjennomføring av brukerundersøkelser 
og medarbeidertilfredshet så har vi her på kontoret valgt å bruke statens sine maler og spørringer. Resultatene 
fra medarbeiderundersøkelsen for 2016 er ikke klar ennå. 
Når det gjelder sykefraværet så er dette en indikator som lett kan svinge. Med kun 3 årsverk kan ett eventuelt 
langtidsfravær gi stort utslag. Målet er samtidig å holde fraværet på et tilsvarende lavt nivå som i inneværende 
år. 
Indikatorene som er valgt for tjenesteytingen er de samme som rapporteres i vårt månedlige «målekort». 
Indikatorene forteller noe om tilstanden for innbyggerne i Tynset kommune. Økonomisk sosialhjelp er ikke 
ment å være en langvarig ytelse. Vi må bidra overfor den enkelte slik at disse raskt kommer over til å bli 
selvforsørget, samtidig ligger tiltaket «kvalifiseringsstønad» fortsatt inne i det kommunale budsjettet. Tiltaket 
er hjemlet i sosialtjenesteloven og gjelder for personer i yrkesaktiv alder som ikke har andre (eller eventuelt i 
svært begrenset grad) statlige ytelser. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 
Netto driftsutgifter til sosialtjeneste pr. 
innbygger 20 – 66 år 

2 596 2 688 2 409 3 540  

2 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i 
prosent av samlede netto driftsutgifter 

2,5 2,7  3,4  

3 
Brutto driftsutgifter til økonomisk 
sosialhjelp pr. mottaker 

38 341 32 796 24 529   

4 
Gjennomsnittlig stønadslengder, 
mottakere 25 – 66 år 

4,2 4,2    

5 
Lønnsutgifter til sosialtjenesten 
inkludert funksjon 273 

13 086 15 539    

KOMMENTARER 
Tynset kommune ligger lavt i forhold til sammenlignbare kommuner hva gjelder netto driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr innbygger 20 – 66 år. Når vi ser på andelen dette er av kommunens totale budsjett ligger 
Tynset lavt med sine 2,5 %.  
Når det gjelder brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottaker så ligger Tynset om lag midt på treet 
i forhold til sammenlignbare kommuner. 
Som kjent har NAV – sosialtjenesten noen utgiftsposter knyttet til bosetting i sitt budsjett. Blant annet betaler 
vi ut livsopphold til nyankomne i påvente av at det fattes vedtak om introduksjonslønn. Før man foretar en 
sammenligning med andre kommuner anbefales det å sikre seg at det er det er tilsvarende kostnader som er 
ført i alle kommuner før sammenligning foretas. 
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 4 385 4 385 4 385 4 385

1 Pris- og lønnsvekst 113 113 113 113

2 Reelt justert utbetaling av økonomisk sosialhjelp (etterslep) 420 420 420 420

3 Reelt justert utbetaling av livsopphold flyktninger 600 600 600 600

4 Forskudd på andre ytelser -200 -200 -200 -200

5 Avvikle sommerjobb for ungdom -127 -127 -127 -127

6 Reduksjon budsjettramme -100 -100 -100 -100

Sum endringstiltak 706 706 706 706

Budsjettramme 2017 - 2020 5 091 5 091 5 091 5 091  

KOMMENTARER 
 

1. Lønns- og prisvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. 3. og 4. Konsekvensjustering 
Dessverre har det i 2016 blitt budsjettert med en vesentlig lavere utbetaling av økonomisk sosialhjelp enn 
det som var realistisk. Regnskapet for 2015 viste et betydelig merforbruk og vi har ikke klart å snu denne 
trenden i løpet av budsjettåret 2016. Også utbetalinger til livsopphold til nyankomne flyktninger var 
allerede i 2015 betydelig over budsjettet. Disse summene er nå justert. Individuelle ytelser etter 
sosialtjenesteloven er rettighetsbaserte ytelser. I Tynset kommune følger vi i hovedsak de anbefalte 
satsene for utbetaling (Statens satser), samtidig vil det alltid være et visst skjønn i slike saker. Alle 
utbetalinger skjer i form av enkeltvedtak. Disse kan påklages og det er Fylkesmannen som både avgjør 
klager og som fører tilsyn med tjenesteområdet. 
For budsjettåret 2017 velger vi å budsjettere også med inntekter i form av «refusjon fra NAV». Dette er 
inntekter der de kommunale utbetalingene (gjerne økonomisk sosialhjelp) gis i en periode der den det 
gjelder venter på en annen stønad fra NAV (stat). For å sikre at det ikke betales ut dobbelt bistand i 
perioder sender NAV Tynset et refusjonskrav i disse konkrete tilfellene. 

 
5. Avvikle sommerjobb for ungdommer. 

Som eneste forslag til nedtrekk av tjenesteområdet foreslås en avvikling av «sommerjobb for ungdom». 
Dette tiltaket startet som et prosjekt i 2012 bl.a. med bakgrunn i statstilskudd kr 90 000. Statstilskuddet 
har nå falt bort slik at det i sin helhet blir en kommunal utgift dersom prosjektet skal videreføres. 
Hensikten med ordningen var å bidra til at flere ungdommer fikk prøve seg i det ordinære arbeidslivet – i 
form av en sommerjobb. Tiltaket er ikke lovbestemt. Det er viktig at særlig unge mennesker får et godt 
forhold til arbeidslivet og den gleden det gir både å tjene segne penger og å kunne bidra i samfunnet. 
Samtidig har vi ikke tallgrunnlag nok til å si at dette tiltaket bidrar til at færre personer enn ellers har hatt 
behov for annen type stønad, - og at årsaken til dette ligger i dette tiltaket. 
 

6. Reduksjon av budsjettramme 
Kommunestyret vedtok ved budsjettbehandlingen å redusere budsjettramma med kr 100 000 for å 
overføre tilsvarende beløp til budsjettramma for Helse. 
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350 TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE   

   (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015  

 

Netto driftsramme  29 490 28 678 26 973 

Brutto driftsramme  42 939 41 443 

Lønnsutgifter  41 008 39 776 

Salgs- og gebyrinntekter  370 370 

 
Antall årsverk 66,05 65,0 62,3 

Tjenesteområdeleder:    Sissel Urset  

Årsverksendringer: Økning kapittel 9 Helse- og omsorgstjenesteloven + 2,8 årsverk. Kutt -1,75 årsverk 

 

ORGANISERING 
Tjenesteområdet består av: *Tilrettelagte botilbud  *Avlastning  *Dagtilbud  *Støttekontakter 
 
I virksomhetsplaner for de siste år er det lagt inn en forutsetning om at eldre beboere i tjenesten skal flyttes 
over til andre tjenesteområder. Dette har av ulike årsaker vist seg vanskelig gjennomførbart. I budsjettet for 
2016 var det tatt høyde for at utflytting skulle skje i løpet av året. For kommende år foreslås at de eldre som 
var tenkt flyttet ut forblir boende i TFF så langt råd er i forhold til helsemessige utfordringer. Erfaringer en 
har gjort seg er at dette har positive virkninger både sett i forhold til aktuelle tjenestemottakere og også at det 
er gunstig rent økonomisk.  
Konsekvensen av å løse det på denne måten er at TFF opprettholder nivået på tjenester og ikke reduserer fra 
2017 som opprinnelig tenkt.    

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 

 Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å 
ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukerundersøkelse: Svarene som benyttes er ja og nei. Ja = 1, nei = 2. Landet 

Resultat for bruker 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 

Respektfull behandling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

Selvbestemmelse 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 

Informasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

Brukermedvirkning 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet  4,0   4,2 

Mestringsorientert ledelse  3,8 
  

3,9 

Rolleklarhet  4,3 
  

4,3 

Mestringsklima  3,9 
  

4,1 

Bruk av kompetanse  4,1   4,2 
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Relevant kompetanseutvikling  3,8   3,7 

Fravær i %           

Sykefravær 6,0% 7,0% 
 

5,0 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 98,5 104,9% 
  

x 

Organisasjon 

Indikator 
 

Lederutviklingsprogram Ja Ja Ja Ja Ja 

Utarbeide informasjonsstrategi Nei Nei Nei Ja Ja 

KOMMENTARER 
Brukerundersøkelse: Er nå gjennomført 3 år på rad. Tallene viser en stabil trend med stor grad av tilfredshet 
blant tjenestens brukere.  
Medarbeiderundersøkelse: Den «gamle» medarbeiderundersøkelsen erstattes av K-faktor. Det er lagt inn to 
egne faktorer som kommer i tillegg til den strategiske ledergruppens innspill. 
Økonomi: TFF har gjennom årene hatt god kontroll på økonomistyringen og unngått overforbruk. I 2015 ble 
ikke planlagt omorganisering gjennomført – dette medførte også for TFF sin del overforbruk.  

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr 
mottaker av kommunale pleie og 
omsorgstjenester 

481 803 501 774 475 993 415 595 399 808 

2 

Mottakere av hjemmetjenester til 
hjemmeboende pr 1000 innbyggere 0-
66 år 

15 15 14 24 25 

3 
Andel hjemmeboende med høy 
timeinnsats 

7,0 7 6,3 8,1 6,7 

4 
Gjennomsnittlig antall tildelte timer 
praktisk bistand 

15,8 14,6 11,6 10,3 12,4 

5 
Andel beboere i bolig med heldøgns 
bemanning 

44,6 89,1 84,5 51,5 35,7 

6 
Andel hjemmetjenestemottakere 0-66 
år med omfattende bistandsbehov 

37,7 36,8 36,4 20,1 21,7 

KOMMENTARER 

KOSTRA- tall for hjemmetjenester hentes ut fra KOSTRA-funksjon 254. Under denne funksjonen ligger 
tjenestene praktisk bistand, praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistanse, hjemmesykepleie, 
avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, pleie og omsorgstjenester i alle våre omsorgsboliger. 
Punkt 1: Sammenlignet med gruppe 12 ligger kommunen høyt i kostnad. Tynset har gode tjenester. I tillegg 
kan årsaken være at Tynset har relativt mange ressurskrevende brukere innenfor TFF. Ressurskrevende 
brukere utløser refusjoner fra staten som ikke framgår av KOSTRA. 
Punkt 2: Tynset har lav andel institusjonsplasser som påvirker behovet for hjemmetjenester. Tjenester i 
omsorgsboligene registreres som hjemmetjenester.  
Punkt 3: Viser at timeinnsatsen ikke er høy i forhold til bistandsbehovet.  
Punkt 4: Praktisk bistand og opplæring som ytes til beboere i TFF er her inkludert. 
Punkt 5: Tynset har mange beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning jfr punkt 4. Reduksjonen 
skyldes at eldreomsorgen ikke lengre har heldøgns bemanning på boliger hvor dette tidligere var tilfellet.  
Punkt 6: Tallet her er høyt da Tynset har en stor andel psykisk utviklingshemmede i denne aldersgruppen i 
forhold til sammenlignbare kommuner. Mange av disse har omfattende bistandsbehov. 
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 28 678 28 678 28 678 28 678

1 Pris- og lønnsvekst 970 970 970 970

2 Utvidelse jfr vedtak kap 9 Helse- og omsorgstj.loven 1 960 1 960 1 960 1 960

3 Økt refusjon ressurskrevende tjenester -764 -764 -764 -764

4 Økt kostnader støttekontakter 63 63 63 63

5 Reduksjon 2,5% -717 -717 -717 -717

6 Reduksjon -700 -700 -700 -700

Sum endringstiltak 812 812 812 812

Budsjettramme 2017 - 2020 29 490 29 490 29 490 29 490  

KOMMENTARER 

 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Utvidelse vedtak kap. 9 Helse- og omsorgstjenesteloven 
Økning av vedtak for bruker med vedtak etter kapittel 9 i Helse- og omsorgstjenesteloven (bruk av tvang 
og makt). Økningen tilsvarer 2,8 årsverk.  
 

3. Økt refusjon ressurskrevende tjenester 
På bakgrunn av punkt 2 er det stipulert en økning i refusjoner tilsvarende det beløp som er lagt inn. 
 

4. Økte kostnader støttekontakter 
Økningen skyldes økt timepris for støttekontakter fra 120,- til 180,-. Omfanget på tjenesten er den samme 
som inneværende år.  
 

5. Reduksjon 2,5% 
Kuttet utgjør 2,5% av netto budsjett 2016. Medfører reduksjon i bemanning tilsvarende 1 årsverk. Her er 
det foretatt mindre kutt på flere områder. 
 

6. Reduksjon 
Kuttet tas ved å kutte stillingshjemmel i tillegg til reduksjon i ulike vikarposter. Medfører flytting av 
beboere innad i tjenesten som fordrer at ombygging av bofellesskap starter så raskt som mulig i 2017 for 
å oppnå helårsvirkning.  
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360 HJEMMETJENESTEN  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015  

Netto driftsramme  38 187 32 444 31 413 

Brutto driftsramme  34 769 36 894 

Lønnsutgifter  33 081 34 640  

Salgs- og gebyrinntekter  578 2 105 

 
Antall årsverk 

50,3 43,2 39,9 

      

Tjenesteområdeleder:    Geir Arne Nordfjord  

Årsverksendringer: 

 4,43 årsverk som effekt av endret organisering for hjemmetjenestene. Var definert blant overtallig 
årsverk i 2016 og holdt utenfor budsjett.  

 0,26 årsverk overtallighet ved kjøkken på Enan som var definert blant overtallig årsverk i 2016 og 
holdt utenfor budsjett.   

 1,91 årsverk på natt for å opprettholde nattevakt på Enan i tråd med kommunestyrets sak 113/15..   

 0,5 årsverk som avdelingsleder for Furumoen og Enan.  

 0,8 årsverk økning på bakgrunn av framsatte forhandlinger på bakgrunn av merarbeid 

ORGANISERING 
Organiseringen har, på bakgrunn av kommunestyrets oppfølging av sak 65/14 gjennom ulike vedtak i 2015 
blitt endret. Ved inngangen av året og fram til september var organiseringen slik:  

 Hjemmesykepleien 
o Hjemmesykepleien Sør inkl. tilrettelagte boliger på Tjønnmosenteret 
o Hjemmesykepleien Nord inkl. tilrettelagte boliger Furumoen og Enan 

 Praktisk bistand 

 Brukerstyrt personlig assistent 

 Omsorgslønn 
Men på bakgrunn av politisk behandling er organiseringen nå slik;  

 Hjemmesykepleie 
o Utegruppen inkl. Praktisk bistand og Brukerstyrt personlig assistent 
o Tilrettelagte boliger Tjønnmosenteret 
o Tilrettelagte boliger Enan og Furumoen inkl. hjemmesykepleie Kvikne 

 
Som vist her, har hjemmetjenesten nå en annen struktur enn den som lå til grunn for budsjett 2015 og 2016. 
Dette har i ført til overskridelser for regnskapsåret 2016. Inngangen av 2016 startet med et meget høyt 
sykefravær for tjenesten, med tilsvarende høye refusjoner. Refusjonene som kommer 3-4 måneder etter 
faktisk fravær, gir for regnskapet en positiv effekt når sykefraværet reduseres så raskt og så sterkt som det har 
gjort gjennom året. Når tjenesten i tillegg har vært nødt til å erstatte fraværet med innleie av lavere faglig 
kompetanse, samt at mange vakter har stått udekket som følge av høyt fravær/mangel på tilgjengelige 
ressurser, har man klart å holde overskridelsene nede.  
 
Budsjettutfordringene for 2017 blir allikevel store da man skal drifte en struktur som er annerledes enn planen 
var for 2016. Strukturen gir høyere kostnader enn budsjettert for 2016. Hjemmetjenesten vil sammen med 
hele sektoren ha stort fokus på utvikling av tjenester slik at ressursene blir utnyttet best mulig. Økte behov for 
hjemmetjenester utover det som er beskrevet under konsekvensjusteringer, må løses gjennom 
omdisponeringer internt i sektoren og utvikling av tjenesten 
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MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Hjemmetjenesten skal tilby nødvendige hjemmetjenester og 
tilrettelegginger i hjemmet, slik at brukere kan bo hjemme og være 
selvhjulpne så lenge som mulig.  

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 5,1 
 

5,1 5,1 
 

Respektfull behandling 4,9 
 

4,8 5,0 
 

Tilgjengelighet 5,0 
 

4,9 5,1 
 

Informasjon 5,0 
 

4,9 5,0 
 

Brukermedvirkning 4,4 
 

4,6 4,8 
 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

3,5 
 

4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

2,8 
 

3,9 

Rolleklarhet 
  

3,9 
 

4,3 

Mestringsklima   3,5  4,1 

Relevant kompetanseutvikling (egen)   2,7  3,7 

Mestringstro (egen)   3,8  4,3 

Fravær i %           

Sykefravær 8,5 11,9 7,7 6,5 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 99,3% 108,8% 
  

x 

KOMMENTARER 

 På medarbeider er det lagt inn to egne faktorer som kommer i tillegg. Dette er ut i fra de ansattes 
utpekte fokusområder for arbeid med 10-faktor 2016-2017.  

 Det er på organisasjon lagt inn to områder på avvikshåndtering som det har vært delvis fokus på. For 
å sette økt fokus på dette, samt dokumentere endring over tid, er disse to tatt inn som egne KPI’er i 
planarbeidet.  

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 
Andel hjemmetjenestemottakere 0-66 
år med omfattende bistandsbehov 

37,7 36,8 36,4 20,1 21,7 

2 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr 
innbygger 67 år og over 

124 631 124 195 123 753 125 397 100 397 

3 
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 
innbyggere 67-79 år 

75 72 79 78 70 

4 
Gjennomsnittlig antall tildelte timer 
praktisk bistand 

15,8 14,6 11,6 10,3 12,4 

5 
Gjennomsnittlig antall tildelte timer 
hjemmesykepleie 

3,8 4 4,7 5,7 3,6 
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6 
Andel beboere i bolig m/heldøgns 
bemanning 

44,6 89,1 84,5 51,5 35,7 

 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 32 444 32 444 32 444 32 444

1 Lønns- og prisvekst 1 028 1 028 1 028 1 028

2 Endring av bemanning som følge av ny organisering 3 047 3 047 3 047 3 047

3 Natt Enan 1 640 1 640 1 640 1 640

4 Opprettholde stilling (26,3%) kjøkken Enan 134 0 0 0

5 Økt 50% årsv. avdelingsleder som følge av ny organisering 359 359 359 359

6 Konsekvens av forhandlinger på merarbeid 410 410 410 410

7 Reduksjon av hjemmehjelp til personer med inntekt over 4 G -200 -200 -200 -200

8 Innføring av velferdsteknologi -675 -1 012 -2 024

9 Endring av egenbetaling for trygghetsalarmer -100 -100 -100 -100

10 Økt Fullkostsats mat -55 -55 -55 -55

11 Reduksjon i vikarinntak ved sykdom, permisjon mv -520 -520 -520 -520

Sum endringstiltak 5 743 4 934 4 597 3 585

Budsjettramme 2017 - 2020 38 187 37 378 37 041 36 029  

KOMMENTARER 
 

1. Lønns- og prisvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  

2. Endring av bemanning som følge av ny organisering 
Det er en overtallighet på 4,43 årsverk målt opp mot kommunestyrets sak 65/14. Som en konsekvens av 
kommunestyrets behandling og vedtak i sakene 4/15, 6/15 og 21/15 har disse årsverkene vært nødvendig 
for å bemanne Enan ut i fra en heldøgns bemanning i tråd med lignende krav for boligene ved 
Tjønnmosenteret og Furumoen. Med opprettholdelse av Enan og bemanning tilknyttet stedet, samt å 
tilknytte fast bemanning til Furumoen og boligene ved Tjønnmosenteret er det ikke mulig å redusere disse 
årsverkene. Som en konsekvens av dette må lønns og stillingsrammen for 2017 økes.  

3. Natt Enan 
Det ble i kommunestyresak 113/15 vedtatt at nattevakt ved Enan skulle inkluderes i turnus, og dette 
skulle for 2016 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret har lagt føringer for 
opprettholdelse av Enan og av bemanning tilknyttet Enan og Kvikne som område. Dert medfører at 
dette må dekkes inn som en del av budsjettrammen for hjemmetjenesten for framtidige budsjett.  

4. Kokk Enan 
I forbindelse med omlegging av kjøkkendriften ved Enan, ref kommunestyresak 37/16, er det fortsatt en 
stilling som kokk på 0,263 årsverk. Dette var en stilling som i utgangspunktet var definert blant overtallig 
årsverk, i tråd med kommunestyrets sak 65/14. Det er ut i fra kommunestyrets behandling av sakene 
4/15, 6/15, 21/15, 50/15, 115/15 lagt føringer for Enan som medfører at denne stillingen må inkluderes 
i budsjett 2017. Ettersom dette ikke er en stilling i pleie, men kun relatert til mat på Enan, er ikke dette en 
prioritert stilling/rolle. Stillingen/rollen er oppretthold inntil annen jobb foreligger. Vedkommende fikk i 
august 2016 en større midlertidig stilling annet sted i kommunen. Dersom denne opprettholdes etter 
august 2017, vil stillingen på kjøkkenet på Enan bli avviklet. Dersom ikke dette skjer, må oppsigelse 
gjennomføres.  

5. Økt stilling som avdelingsleder 50% årsverk 
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Etter tidligere nevnte saker (nevnt under punkt 2) er hjemmetjenesten organisert i tre avdelinger med hver 
sin avdelingsleder. Dette er en endring av hva som lå bak kommunestyrets behandling i sak 65/14, men 
ble til som en konsekvens av behandlingen i de øvrige sakene. Konsekvensen av dette er at tjenesten 
måtte utvide fra 2 til 3 avdelingsledere, noe som ikke er dekket inn i budsjett 2016. I denne organiseringen 
er den ene av de tre avdelingslederende 50% medregnet i pleie, og den økonomiske konsekvensen er 
derfor en økning på 50% stilling som avdelingsleder.  

6. Konsekvens av forhandlinger utvidelse stillinger 
I forbindelse med krav om utvidelse av stilling våren 2016 ble det enighet om at enkelte ansatte fikk 
utvidet in stilling. Totalt utgjør dette en årsverksendring på 0,8 årsverk. Denne økningen har også vært 
nødvendig for å dekke behovet for bemanning ved en mer stedsbunden bemanning opp mot lokasjon. 

7. Reduksjon hjemmehjelp 
Hjemmehjelpsordningen er ikke en lovpålagt oppgave. Det er derfor naturlig å se på denne som en 
tjeneste som kan nedprioriteres eller øke egenbetaling for denne dersom en innsparing skal finne sted.  
Samtidig er dette en viktig tjeneste som møter bruker på et tidlig tidspunkt. Man kan derfor anta at en 
reduksjon eller fjerning av dette som en kommunal tjeneste, vil ha en innvirkning på sikt for øvrig 
tjenesteapparat.  Konsekvensen kan være at bruker blir «oppdaget» på et senere tidspunkt, og mer 
ressurskrevende tjenester må settes inn på et tidligere tidspunkt enn hva tilfellet ellers ville vært. Dersom 
tjenesten som et tilbud ikke tilbys som en kommunal tjeneste, vil dette kunne medføre en besparelse for 
2017 på i underkant av kr. 900.000.- Dersom man velger å øke satsene på tjenesten slik at det med høy 
inntekt betaler mer, opp til eller lik det tjenesten faktisk koster, antas det en besparelse eller økt inntekt på 
ca. kr. 200.000.- En besparelse må tas ut som reduksjon av bemanning, som innebærer oppsigelse. 

8. Innføring av velferdsteknologi 
Det igangsettes i 2016 et arbeid for innføring av velferdsteknologi i Tynset kommune, og bruke dette som 
middel for å levere bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. Som en følge av dette forutsettes det 
en innsparing/rasjonalisering ut i fra dagens nivå på ett årsverk i 2018, og økende de to neste til 2 årsverk, 
eller at antallet timer bistand til hjemmeboende øker tilsvarende. Denne reduksjonen/rasjonaliseringen 
forutsetter en positiv innstilling til investering i teknologi som ikke er kostnadsberegnet her.  

9. Betaling trygghetsalarmer 
Betaling for trygghetsalarm som tjeneste bør ikke inngå som en del av egenbetaling, og være underlagt 
egenandelstak. Trygghetsalarm må ansees som utstyr som bruker leier av Tynset kommune til 
selvkostpris. Dette medfører at kostnad for trygghetsalarmen betales i sin helhet, og vil gi en økt inntekt 
på kr. 100.000 forutsatt dagens brukermasse.  

10. Økt betalingssats for fullkost 
Satsen for fullkost (de som mottar alle måltider på f.eks. tilrettelagte boliger) er ikke endret på to år, selv 
om matvarene er en varegruppe som kanskje har hatt høyest konsumprisindeks de siste to årene. Det 
foreslås derfor at prisen justeres årlig med 3,5% på dette og ny sats fastsettes til kr. 4.530,-. For 
hjemmetjenestene vil dette ha en virkning på kr. 55.000.- men det vil også ha en innvirkning på økte 
inntekter også for andre tjenester. Det må gjøres et arbeid i løpet av 2017 for å finne de faktiske 
kostnadene på mat, slik at mat i sin helhet dekkes av de brukerne som mottar denne ordningen. 

11. Reduksjon i vikarinntak ved sykdom, permisjon mv 
Gjennom å utvikle bedre ressursutnyttelse på tvers av enhetene, ved bl.a. å se på bedre samarbeid på natt 
internt for hjemmetjenesten og evt. i samarbeid med institusjonstjenesten, samt å se på struktur for 
personer som ikke jobber i direkte pleierettet arbeid (f.eks. hjemmehjelp) men i fulle vakter, mener vi å 
kunne hente synergieffekter gjennom 2017 målt opp mot 2016 nivå. Dette forutsetter også at disse 
ansatte må være fleksible, og i ytterste konsekvens må forholde seg til en endringsoppsigelse. 2017 vil 
kunne være en start på å tenke på en litt annen måte mht hvordan og hvor den enkelte ansatte jobber. 
Det antas at en besparelse i dette vil innebære reduksjon i vikarinntak tilsvarende kr. 520.000.- etter pris 
og lønnsjustering målt mot ramme for 2016.  
Generelle kommentarer 

 Det er ikke lagt inn lønn til lærlinger i budsjett 2017 

 Det er satt av økt ramme innenfor konto 11100 og 11140. Dette for å kunne imøtekomme et behov for 
mer spesialisert behandling i hjemmet som følge av at bruker skal bo hjemme lengre. Om denne økningen 
vil kunne imøtekomme behovet, er usikkert. Denne endringen er innenfor rammen.  
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370 INSTITUSJONSTJENESTEN 
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  46 090 41 495 28 145 

Brutto driftsramme  52 531 48 483 

Lønnsutgifter  46 385 42 981 

Salgs- og gebyrinntekter  10 142 9 410 

Antall årsverk 69,5 64,5 49,4 

Tjenesteområdeleder:    Inga-Lill Rønning 

Årsverksendringer: 
- Ved inngangen av 2017 har institusjonstjenesten 74,52 
- 3,77 årsverk er økning av stilling hos faste ansatte som resultat av forhandlinger knyttet til rettigheter 

til økt stilling. 
- 5,25 årsverk er gjenværende overskuddsårsverk, overskuddsårsverk ble holdt utenfor budsjett i 2016. 

Disse avvikles i løpet av 2017, men kun med en halvårseffekt i 2017. 
- 1,0 årsverk er en kokk som ble overført fra Enan til Tjønnmosenteret. 

ORGANISERING 
Tjenesteområdet består av: 

- Institusjonskjøkken 
- Langtidsavdeling 24 plasser (midlertidig 30) 
- Skjermet avdeling 20 plasser 
- Korttidsavdeling 10 plasser 

MÅL 

Overordnede mål for 

tjenesteområdet 

 Individuelt tilrettelagte tjenester som ivaretar pasientens egenomsorg, identitet 

og integritet. 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 

    2014 2015 2016 2017 2016 

 

Brukertilfredshet – pårørendeundersøkelsen (skala 1-6)   

Resultat for bruker 4,6     

Respektfull behandling 5,2     

Tilgjengelighet 4,7     

Informasjon 4,6     

Brukermedvirkning 4,5     

Forenklet 
brukerundersøkelse 

Korttid  

Total for alle spørsmål  
(skala 0-2) 

  2,0   

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,2 
 

4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

3,9 
 

3,9 
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Rolleklarhet 
  

4,3 
 

4,3 

Mestringsklima   4,0  4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 10,5 6,6 
 

6% x 

Økonomi  
Forsvarlig utgiftsnivå           

Resultat i forhold til budsjett i % 112,9 108,1   
 

  

 
Avvik, antall avvik fordelt på 
hovedområder. 

     

Internkontroll HMS 28 38    

 Organisasjon/internt 39 35    

 Tjeneste/bruker 80 147    

KOMMENTARER 
- Det er gjennomført en forenklet brukerundersøkelse på korttid, bruker har her tre svar alternativ, ja, nei og 

vet ikke. Vi vurderer å ta i bruk en ordinær brukerundersøkelse i denne avdelingen for å kunne få mer 

konkrete svar på hva som er bra og hvor det er forbedringspotensialet. Pasientene i denne avdelingen er i all 

hovedsak i stand til å svare selv. For de øvrige avdelingene vurderes det fortsatt at pårørende undersøkelse 

er mest relevant da 85-90 % av pasientene har en demens diagnose. 

- Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i alle avdelinger, hver avdeling har plukket ut 2-3 fokusområder 

de jobber systematisk med. 

- Sykefraværet har vært noe høyere de 8 første månedene i 2016. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr. 12 

Hedmark 

2015 

1 Utgifter pr beboerdøgn i Institusjon 2 812 3 030 - 3544 3075 

2 
Andel innb. 67 – 79 år som er beboere på 

institusjon. Enhet %. 
3,0 3,0 - 1,6 1,5 

3 
Andel brukere i institusjon som har 

omfattende bistandsbehov: Langtidsplass 
95,9 97,6 - 85,5 85,5 

4 
Andel innbyggere 80 år og over som er 

beboer i institusjon 
13,0 11,4 - 14,2 13,3 

5 
Plasser i institusjon i prosent av 

innbyggere 80 år og over 
21,3 18,1 - 19,3 18,0 

KOMMENTARER 
1. Synliggjør at vi drifter institusjonsplassene rasjonelt pr. plass ift. de vi sammenlignes med.  
2. Dette synliggjør at det er en del yngre kronisk og eller alvorlig sjuke som har behov for institusjonsplass. 

Kostra- analyse poengterer også at vertskommuner tiltrekker seg innbyggere med tjenestebehov. Tallet 
kan også indikere et behov for å jobbe videre med kriterier og behovsvurderingene til den enkelte bruker. 

3. De som tildeles institusjonsplass har et behov for observasjon, sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging og 
behandling samt hjelp til å ivareta grunnleggende behov. Det må jobbes videre med å få til en ensartet 
bruk av IPLOS og andre vurderingsverktøy.  

4. Andel beboere over 80 år som er beboere i institusjon er økt fra 2014, dette skyldes at vi ved 
rapporterings tidspunkt 01.01.16 har 6 plasser mer i drift. Sammen med punkt 2 beskriver dette et behov 
for å jobbe bedre forebyggende, se på mulighetsrommet knyttet til velferdsteknologi, se på kriterier og ny 
gjennomgang av trinnene i omsorgstrappen.  Andelen 67-79 år er den samme. Med erfaringene i 2016 vil 
trolig andelen av yngre øke da det er flere innleggelser av yngre demente i institusjon første halvår 2016. 
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5. Sammen med pkt2 viser dette at vi drifter mange institusjonsplasser med heldøgns bemanning, men sett i 
forhold til punkt 1 drifter vi hver plass rasjonelt.  

 

KOMMENTARER 
 

1. Lønns- og prisvekst. 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Økning i faste stillinger grunnet rettigheter til økt stilling. 
Det ble fremmet krav om økte stillinger for 20 ansatte i Institusjonstjenesten, dette resulterte i en økning i 
faste stillinger på 3,77 årsverk. Det er lagt føringer for at disse økningene ikke skal medføre økt 
helgebelastning for den ansatte. Konsekvensen: fortsatt behov for 24 helge stillinger på 15-17 % i 
institusjonstjenesten for å dekke bemanningsbehovet på helg for 54 plasser. Gjennom endringer på 
bemanningsplaner, bemanningsbehov, turnuser etc. forsøkes disse årsverkene lagt inn i ordinære 
årsverksrammer i løpet av 1 til 2 år. 
 

3. Ubudsjetterte årsverk, overskuddsårsverk fra omorganisering 2015. 

 1 årsverk er knyttet til kokk som er overført fra Enan til kjøkkenet på Tjønnmosenteret. Det er ikke 
ventet noen naturlig avgang av årsverk her, det vil føre til redusert vikarbehov for kjøkkenet knyttet 
til sykdom og ferie.  

 I forbindelse med omorganiseringsprosessen i 2015 ble det tatt i bruk 6 ekstra langtidsplasser i 
institusjon. Det ble overflyttet 7 pasienter fra Furumoen og Enan. Det bemanningsbehovet denne 
økningen medførte skulle dekkes av overskuddsårsverk. Disse årsverkene ble besluttet ikke lagt inn i 
budsjett for 2015. Det har vært en intensjon at disse plassene skulle avvikles fortløpende og at en da 
skulle kunne avvikle årsverk som av ulike årsaker ble vakant.  
Det har i perioden fra 01.01.til 01.08.16 vært 16 søknader på langtidsplass, vedtakskontoret har utfra 
dagens tjenestetilbud og faglige vurdering innvilget 7 av disse. Årsverk knyttet til disse plassene har da 
ikke vært mulig å omdisponert/tatt bort fra Langtidsavdelingen og/eller Institusjonstjenesten. 

 Ambisjonen er at 6 plasser avvikles i løpet av 1 halvår 2017, og at man i løpet av en 1 års periode får 
omdisponert årsverkene. Mål for 2017 tilsvarer ca. halvparten av merforbruket i 2016. Det er grunn 
til å anta at det vil bli en liten merkostnad i 2018, avhengig av hvilke muligheter som gir seg i 
organisasjonen med tanke på omdisponering/avvikling av overskuddsårsverk. 

 Hvordan lykkes med dette: 
o Det er avgjørende i dette at ALLE (inkludert teknisk mht boliger) avdelinger innenfor 

kommunen spiller på lag for at bruker skal få et faglig og forsvarlig tilbud i hjemmet, og 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 41 495 41 495 41 495 41 495

1 Pris- og lønnsvekst 1 370 1 370 1 370 1 370

2 Økning i faste stillinger, rettighetsbassert 3,77 årsverk 1 225 600 0 0

3 6,25 overskuddsårsverk fra 2015. 2 500 1 000 0 0

4 Merforbruk årsverk skjermet enhet. 500 500 0 0

5 Bedre tilpassede bemanningsplaner og ressursutnyttelse -500 -500 -500 -500

6 Redusere vikarer, bedre utnyttelse av fast bemanning. -500 -500 -500 -500

Sum endringstiltak 4 595 2 470 370 370

Budsjettramme 2017 - 2020 46 090 43 965 41 865 41 865
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kunne bo der så lenge som mulig. Fokuset må være forebyggende tiltak, hverdagsmestring og 
«hva er viktig for deg». 

o Vedtak må kvalitetssikres gjennom bedre dokumentasjon og en standardisering av de faglige 
vurderingene som legges til grunn for vedtak. Hva kan/må tilbys for at bruker skal få et riktig 
tilpasset tilbud. Dette jobbes det godt med i dag, men må videreutvikles på alle nivå og i alle 
avdelinger. 

o Alt annet må være vurdert og/eller prøvd ut i hjemme, som bruk av velferdsteknologi og 
andre tjenester. Dagsenter, støttekontakt, bruk av frivillige, frivillighetssentralen, tilrettelagte 
boliger må også være vurdert før det fattes vedtak om langtidsplass. Det vil bli reelle behov 
for plass i løpet av det halvåret plassene skal avvikles, hvordan dette skal løses vil avhenge av 
den aktuelle pasientens helhetlige situasjon, men skal tjenesten innfri krav om reduksjon av 
plasser vil en måte innføre venteliste i en slik situasjon. 

o I tett samarbeid med tillitsvalgte og ansatte må det utarbeides en plan for hvordan ressursene 
skal brukes fleksibelt i en overgangsperiode. Det må i tillegg foreligge en plan og enighet for 
omdisponering av årsverkene. 

 
4. Overforbruk i skjermet avdeling. 

Å bli lagt inn i institusjon er en stor belastning som ofte medfører sterke reaksjoner hos disse pasientene, 
men er allikevel eneste riktige tilbud for mange. Overforbruk er i all hovedsak knyttet til en til en 
bemanning. Antall avvik knyttet til fysisk og psykisk utagering er mange tross ekstra bemanning, det er 
derfor en kontinuerlig vurdering av hvor grensen går, når må det iverksettes tiltak som ekstra bemanning 
og medikamentell behandling for å unngå alvorlige konsekvenser på medpasienter og bemanning. En til 
en bemanning skjer alltid i dialog med, tilsynslege og spesialisthelsetjenesten.  
Det jobbes i avdelingen med tiltak som kan redusere dette behovet hos denne pasientgruppen, et tiltak vil 
være hospitering for å innhente erfaringer fra andre tjenester, kommuner evt. spesialisthelsetjenesten. Økt 
kompetanse innen velferdsteknologi er viktig også innenfor institusjon og for denne pasient gruppen. 
Objektive kartlegginger av pasienten, bedre «overganger» og fag/erfaringsutvekslinger mellom 
tjenesteområder (TFF, dagsenter; skjermet enhet og andre) vil kunne bedre behandlingstilbudet til den 
aktuelle pasientgruppen og dermed redusere bemanningsbehovet. Riktige tiltak i hjemmet og utvikling av 
velferdsteknologi vil kunne påvirke tidspunkt for innleggelse i institusjon også for denne gruppen.  
 

5. Bedre tilpassede bemanningsplaner og ressursutnyttelse 
Bemanningsplaner, døgnrytme, turnuser og ressursutnyttelse er sterk knyttet til tradisjon, kultur og 
ivaretakelse av ansattes rettigheter. Gjennom å videreutvikle bemanningsplaner, turnuser og fleksibilitet i 
samarbeid med ansatte og tillitsvalgte vil det være mulig å oppnå samme kvantitet og kvalitet med 
redusert økonomisk ramme. Bemanningsplaner og turnuser må være basert både på pasientenes, de 
ansattes og organisasjonens behov for fleksibel og behovsstyrt ressursutnyttelse. 
 

6. Redusere vikarer, bedre utnyttelse av fast bemanning. 
Dette henger sammen med punkt 5, ved økt fleksibilitet og mulighet for ressursbruk på tvers i 
organisasjonen vil en kunne redusere vikarbruk, det er også viktig å utvikle en felles forståelse og kultur, 
hos ledere, ansatte og tillitsvalgte for premisser for innleie, forskyvninger og samarbeid på tvers. 
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400 KULTURTJENESTEN  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  7 053 6 746 6 202 

Brutto driftsramme  12 330 11 721 

Lønnsutgifter  8 676 8 454 

Salgs- og gebyrinntekter  2 750 2 649 

Antall årsverk 12,5 12,2 12,5 

Tjenesteområdeleder:    Beate Hjertager  

Årsverksendringer: Årsverksendringen skyldes at Ttrafo i fjor omdisponerte vakant stillingsressurs til å kunne leie 

inn ulik kompetanse til ulike prosjekter. Dette var ikke beregnet som årsverk, men omdisponert til honorarposter. Nå 

er det lagt inn som årsverk under engasjementer. 

ORGANISERING 
Tjenesten er organisert som én enhet, men med såpass ulike virksomheter som kulturskole, bibliotek, kino, 

kunstgalleri, drift av kulturhus, fritidstilbud for barn og unge, behandling av spillemiddelsøknader, fysaktiltak, 

kulturvern. 

 

Overordnede mål for tjenesten 

 Gi regionen et kulturtilbud som har bredde, aktualitet og høy kvalitet. 

 Gi spesielt barn og ungdom som vokser opp i Tynset et godt kulturelt 

startgrunnlag. 

 Skape gode kulturelle møteplasser med muligheter for utøvelse og 

opplevelse. 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2015     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Brukerundersøkelse Kulturskolen:      

Resultat for bruker 4,9 4,9 - 4,9 4,8 

Respektfull behandling  5,4 5,4 - 5,4 5,4 

Tilgjengelighet 4,9 4,9 - 5,0 4,8 

Informasjon 4,3 4,6 - 4,7 4,3 

Brukermedvirkning  4,9 4,9 - 5,0 4,8 

Antall elevplasser i kulturskolen:  241  268 290 290    

Besøkstall:      

Biblioteket 60 100 59 000  60 000  

Arrangementer kulturhuset 12 368 12 076  12 500  

Kino 12 810 14 021  15 000  

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,6 4,6 4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,3 4,4 3,9 

Rolleklarhet 
  

4,3 4,4 4,3 
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Mestringsklima   4,4 4,4 4,1 

Fleksibilitetsvilje   4,7 4,7 4,5 

Fravær i %           

Sykefravær 5,3 6,5 
 

3,0 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 104  100,5  -  100 - 

KOMMENTARER 
Økning av elevplasser i kulturskolen skyldes opprettelse av nye gruppetilbud. Dette kan gjøres innenfor 

kulturskolens ramme fordi foreldrebetalingen er den samme per plass i grupper som ved enkeltundervisning, og ved 

større grupper kan derfor foreldrebetalingen finansiere tilbudet. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 
gr.12 

Hedmark 
2015 

1 
Netto driftsutg. for kultursektoren i 
prosent av kommunens totale netto 
driftsutgifter 

3,2 3,1 3,3 4,5 3,5 

2 
Bokutlån fra folkebibliotek per 
innbygger 

6,9 6,9 6,7 3,2 3,5 

3 
Antall bokutlån barnelittr. per 
innbygger 0-13 år 

22,0 22,4 21,3 10,2 12,3 

4 Besøk i folkebibliotek per innbygger 10,6 10,8 10,8 5,2 5,0 

5 Besøk per kinoforestilling 22,2 16,8 22,4 22,3 33,4 

6 
Netto driftsutgifter til kino per 
innbygger 

15 52 12 51 17 

7 
Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler per innbygger 

419 360 281 384 297 

8 
Andel elever i grunnskolealder i 
kommunens kulturskole, prosent av 
barn i alderen 6-15 år 

27 27,6 29,2 16,4 15,1 

9 
Korrigerte brutto driftsutgifter til 
musikk- og kulturskoler per bruker 

13 865 12 733 10 841 18 715 18 357 

KOMMENTARER 
1. Netto driftsutgifter for kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter har gått svakt opp igjen, 

men ligger 1,3% lavere enn snittet for gruppe 12, og 0,3% under snittet for Hedmark. 

2. Bokutlån fra folkebiblioteket per innbygger ligger stabilt høy, og nesten dobbelt så høyt som snittet for 

kommunegruppe 12 og for Hedmark. 

3. Utlån av barnebøker ligger fremdeles svært høyt, selv om det har gått ned med noen tideler. Det ligger mer enn 

dobbelt så høyt som snittet for kommunegruppe 12, og nesten dobbelt så høyt som snittet for Hedmark. 

4. Også besøkstallene har gått et par tideler ned, men ligger fremdeles mer enn dobbelt så høyt som 

kommunegruppe 12 og snittet for Hedmark. Tallene plasserer Tynset bibliotek blant de beste i Norge på utlån 

og besøk. 

5. Besøket per kinoforestilling har gått opp igjen fra et svakere år i 2014. Besøket er på nivå med snittet for 

kommunegruppe 12, men lavere enn snittet for Hedmark.  

6. Netto driftsutgifter følger besøkstallet, og har derfor gått ned fra 2014. Generelt har det blitt dyrere å drive kino 

fordi noen avgifter har økt. 
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7. Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskoler per innbygger har økt, og her ligger vi litt høyere enn 

kommunene vi sammenligner oss med, men så har vi også en høyere andel elever i kulturskolen, og en lavere 

brutto utgift per bruker. Det vil si at vi driver kostnadseffektivt, og dette skyldes at en stor andel av skolens 

elever går på dans eller billedkunst, og undervises i større grupper.  

8. Se kommentar ovenfor. 

9. Prosentvis andel barn- og unge som har plass i kommunens kulturskole har sunket litt de siste åra, men vi ligger 

fremdeles høyere enn de vi sammenligner oss med, og i nærheten av det nasjonale målet om 33% andel. 

 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 6 746 6 746 6 746 6 746

1 Pris- og lønnsvekst 224 224 224 224

2 Dekning fra Kulturfond -77 -77 -77 -77

3 Utbetaling av tilskudd fra kulturfond 77 77 77 77

4 Dekning fra Idrettsfond -77 -77 -77 -77

5 Utbetaling av tilskudd fra idrettsfond 77 77 77 77

6 Utbetaling stipend unge talenter (avsatt fra kulturfond) 20 20 20 20

7 Miljøarbeider/ungdom 83 200 200 200

Sum endringstiltak 327 444 444 444

Budsjettramme 2017 - 2020 7 073 7 190 7 190 7 190  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet økning i utgiftene til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift sammenlignet med 2015. 
Tallene for 2015 er først justert for 1,5% prisvekst. Eventuelle endringer i antall stillinger ligger ikke inne i 
dette beløpet. 

2. Dekning fra Kulturfond 
Her inntektsføres penger som tas fra fondet 

3. Utbetaling av tilskudd fra kulturfond 
Utbetaling av tilskudd i henhold til vedtektene for kulturfondet. 3% av budsjetterte 
konsesjonskraftinntekter skal tilføres til kulturdelen av fondet årlig.. 

4. Dekning fra Idrettsfond 
Her inntektsføres penger som tas fra fondet 

5. Utbetaling av tilskudd fra idrettsfond 

Utbetaling av tilskudd i henhold til vedtektene for kultur- og idrettsfondet.  3% av budsjetterte 
konsesjonskraftinntekter skal tilføres til idrettsdelen av fondet årlig. 

6. Utbetaling stipend unge talenter 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinga å overføre kr 20 000 fra budsjettramma til 
rådmann og staber til budsjettramma for kultursektoren med formål stipend unge talenter 

7. Miljøarbeider ungdom 
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinga å overføre kr 200 000 fra budsjettramma 
til rådmann og staber til budsjettramma for kultursektoren med formål miljøarbeider/ungdom med effekt 
fra 1.8.17. 
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500 KIRKE OG TROSSAMFUNN  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme 5 164 5 150 4 900 

ORGANISERING 
Tynset kirkelige fellesråd: 

Virksomheten drives med hjemmel i kirkeloven og gravferdsloven, begge av 1996. Tynset prestegjeld består av 4 

sogn med egne menighetsråd, kirker og kirkegårder. Menighetsrådene er folkevalgte organer med ansvar for 

innholdet i de tjenestene kirken yter. Tynset kirkelige fellesråd består av to representanter valgt fra hvert 

menighetsråd, prost og en kommunal representant. Fellesrådet v/administrasjonen har ansvar for gjennomføring av 

vedtak, bemanning, drift og vedlikehold i henhold til kirkelovens § 14 og gravferdslovens § 3. Kommunen yter 

tilskudd i henhold til kirkelovens § 15 og gravferdslovens § 3. Tynset er prostesete i Nord-Østerdal, og fellesrådet 

har ansvar for å skaffe kontorer både til prost, soknepresten og prostiets vikarprest. Biskopen er arbeidsgiver og 

lønner de geistlig tilsatte samt en mindre saksbehandlerstilling for prosten. 

Trossamfunn: 

Kommunen er forpliktet til å betale tilskudd til registrerte trossamfunn. Tilskuddet regnes ut med bakgrunn i antall 

medlemmer pr trossamfunn registrert i Tynset og med en sats tilsvarende kommunens utgifter pr medlem i 

statskirka. 

 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 5 150 5 150 5 150 5 150

Andel kirke 4 917

Andel trossamfunn 233

1 Pris- og lønnsvekst kirke 67 67 67 67

2 Økt bevilgning til  trossamfunn 70 70 70 70

3 Reduksjon budsjettramme Fellesrådet 2,5% -123 -123 -123 -123

Sum endringstiltak 14 14 14 14

Budsjettramme 2017 - 2020 5 164 5 164 5 164 5 164
Andel kirke 4 861

Andel trossamfunn 303

Alternative endringsforslag (ikke tatt med i innstillinga)

4 Tilsetting av diakon fom 2. h.år 2017 175 175 175 175

5 Vedlikeholdstilskudd 50 50 50 50

6 Fond driftsutstyr 32 32 32 32

7 Møtegodtgjøring FR-medlemmer 33 33 33 33  
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KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet pris- og lønnsvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Økt bevilgning til trossamfunn 
Tilskuddet til trossamfunn øker på grunn av økt antall registrerte medlemmer i forskjellige trossamfunn. 
 

3. Reduksjon budsjettramme fellesrådet 
Fellesrådet er i en kontinuerlig prosess for å utnytte ressursene på en god måte slik at vi kan yte best 
mulige tjenester til våre brukere.  
Det er videre nødvendig å gjennomgå og kvalitetssikre tidligere og foreslåtte investeringsprosjekter da 
økonomiske rammer kan være utdaterte. Dette kan slå ut både i positiv og negativ retning økonomisk. 
For året 2016 ble det vedtatt å bruke avsatte midler på disposisjonsfond til å finansiere kravet til redusert 
budsjettramme. Dette kan dog ikke være regelen over tid, da det er nødvendig å ha avsatte midler til 
uforutsette hendelser innenfor rimelige rammer 
 

4. Tilsetting av diakon 
Bispedømmerådet dekker i utgangspunktet halvparten av lønnskostnadene til diakonstilling, men siden vi 
ikke har diakon nå, er «våre» midler omdisponert. Det medfører at vi må inn på ei 
vente-/prioriteringsliste for igjen å kunne motta slike midler. Men her vil vi altså kunne få en full stilling 
for halv kostnad. Diakonen er den av fellesrådets ansatte som genererer mest frivillig arbeid, noe som er 
spesielt viktig i forhold til kommunens eldre innbyggere. En mulighet til å finansiere stillingen er at 
fellesrådet og kommunen hver finner midler til 25%, mens bispedømmerådet søkes om finansiering av 
resten. Dette åpner for at en kan tilsette diakon i halv stilling fra andre halvår 2017 og senere utvide til hel 
når Tynset blir prioritert i bispedømmerådet. 
 

5. Vedlikeholdstilskudd 
Slik situasjonen har vært for fellesrådet de siste årene, er det beklageligvis et ganske betydelig etterslep på 
vedlikeholdsområdet. Det vil være rimeligere å utføre løpende vedlikehold før det blir nødvendig med 
omfattende reparasjoner. Fellesrådet har nå full bemanning på kirketjenersiden, noe som gjør at vi kan få 
utført mye godt vedlikeholdsarbeid, men materiellkostnadene må dekkes. Det er derfor et sterkt ønske 
om en økning av vedlikeholdsposten i budsjettet. 
 

6. Fond driftsutstyr 
Fellesrådet anmoder om årlig avsetninger til utskifting/fondsoppbygging for driftsutstyr til 
kirkegårdsdrift. Sikker og rasjonell drift av kirkegårdene krever egnet utstyr til formålet. De største 
investeringene er klippe-/transportutstyr og snøfresere. Slik fellesrådet ser det, vil det gjøre 
budsjetteringen mer forutsigbar for både kommunen og fellesrådet om det årlig settes av et beløp til 
formålet. 
 

7. Møtegodtgjøring FR medlemmer 
På lik linje med kommunens valgte politikere bør også kirkens politikere motta møtegodtgjøring. Det bør 
heller ikke være forskjell i satsen for møtegodtgjøring. I beregningen her er kr 500 lagt til grunn, 8 valgte 
representanter i fellesrådet og 6 møter årlig. I tillegg beregnes samme sats for 3 representanter i 6 
administrasjons-/arbeidsutvalgsmøter 
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 ‘601  TEKNISK DRIFT OG EIENDOMSAVDRLINGEN  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  29 603 30 204 28 293 

Brutto driftsramme  60 672 53 193 

Lønnsutgifter  22 401 20 915 

Salgs- og gebyrinntekter  17 108 16 541 

 
Antall årsverk 

40,3 40,2 38,6 

      

Tjenesteområdeleder:    Per John Valle  

Årsverksendringer: 0,147 

ORGANISERING 
Tjenesteområdet er organisert i eiendomsavdelingen og teknisk drift og har følgende ansvarsområde: 
• Kommunale bygg og utleieboliger 
• Vei, gatelys og grøntområder 
• Tomtesalg, startlån og boligtilskudd. 
• Gjennomføring av byggeprosjekt. 
• Kontakt med og budsjettet for Tynset kommunes andel av brann- og feiervesenets i Midt Hedmark 

brann og redning IKS. 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Være konkurransedyktig produsent av tjenester 

 Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap 

 Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Innbyggerundersøkelse – brukerundersøkelsen (skala 1-6) Landet 

Standard på veier og gater 3,2 
Ikke 
gj.f. 

Ikke 
gj.f. 

3,5 
 

Utvikling kommunesenteret 4,5 Ikke gj.f 
Ikke 
gj.f. 

4,5 
 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,7 4,7 4,2 

Mestringsorientert ledelse 
  

4,0 4,5 3,9 

Indikator 
Status 
2014 

Status 
2015 

Status 
2016 

Mål 2017 
Snitt 
2016 

Medarbeidertilfredshet – 
brukerundersøkelseen (skala 1-6) 

    Landet 

Rolleklarhet 
  

4,5 4,5 4,3 

Mestringsklima   4,0 4,5 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 12,2 3,9 1,6 4,6 x 
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Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 103 102,8 
  

x 

Organisasjon 

Indikator 
 

 Unngå ulykker og skader som 
medfører fravær/sykemeldinger 

0 0 0 0 
 

 Energieffektivisering av  
kommunale bygg, KWh pr. m2.  
Krav Tek 10 nybygg. 

Skole. 
187 

Barneh1
52 

Kultur/
adm. 
221 

Helse. 
189 

Skole. 
143  
Barneh. 
136  
Kultur/ 
adm. 
204 
Helse. 
178  

 

TEK 10 
Skole. 
120 

Barneh. 
140 

Kultur/ 
adm. 165 

Helse. 
215 

 

KOMMENTARER 
Brukere: 
Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelser i 2015. 
Medarbeidere: 
Det er i 2016 brukt en ny type undersøkelse, slik at det er ikke mulig å sammenlikne med tidligere år. 
Resultatet vurderes som godkjent. 
Sjukefraværet er lavt samlet for 1. og 2. tertial 2016. 
Økonomi: 
Det er brukt mer penger på drift og vedlikehold enn budsjettert. 
Organisasjon: 
Det har ikke vært arbeidsulykker som har medført fravær fra arbeid i 2015. 
Det er for 2015 brukt graddagskorrigerte tall for å kunne sammenligne med TEK 10 som bruker 
graddagskorrigerte tall i Oslo. Tallene for Tynset er omregnet til samme grunnlag. Tallene for 2014 er 
ukorrigerte tall. Det er ikke realistisk at en med kommunens eldre bygg skal kunne nå TEK 10 kravene som 
gjelder for nye bygg, men det gir en indikasjon på energiforbruket. Det er her korrigert for utetemperatur. 
 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 
Netto driftsutg. Kommunal 
eiendomsforv. i kr pr. innbygger 

4 865 4 773 4 936 5 607 4 403 

2 
Korrigerte brutto dr. utgifter til 
eiendomsforv. på eide bygg pr. m2 

614 602 677 809 915 

3 
Samlet areal på formålsbygg 
kommunen eier i m2 pr. innbygger 

7,5 7,5 7,0 6,1 5,0 

4 
Netto driftsutg. kommunens 
disponerte boliger i kr pr. innb. 

418 114 122 9 -205 

5 
Kommunalt disp. boliger pr. 1000 
innb. 

33 33 32 25 25 

6 
Netto driftsutg. Forebyggende brann 
og brannvesen i kr pr. innbygger 

864 774 684 1 048 764 

7 
Brutto driftsutg. I kr pr. innbygger for 
kommunale veier 

419 504 420 1 717 822 

8 
Brutto driftsutg. I kr pr. km 
kommunal vei og gate 

80 621 96 586 80 414 112 955 67 533 
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9 
Utgifter til renholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltn. pr. m2 

119 118 128 143 163 

10 
Energikostn. for kommunal 
eiendomsforv. pr. m2 

92 77 135 91 114 

KOMMENTARER 
1. Driftsutgifter pr. innbygger ligger litt lavere enn for gjennomsnitt gr.12. Dette til tross for at Tynset har 

mer areal bygg pr. innbygger. 
2. Tynset har noe lavere driftskostnader pr. m2 på eide bygg enn for gjennomsnitt gr. 12 og gjennomsnittet 

for kommunene i Hedmark. I forhold til gr. 12 og 50 000 m2 bygg, utgjør forskjellen kr 9-10 mill. 
3. Tynset har mer areal på formålsbygg enn gjennomsnitt for gr. 12. Av årsakene til dette er kjøpet av 

Holmen og grendeskolene som er relativt stor i areal i forhold til elevtallet. Nye Tronstua er ikke med her 
ennå. Med samme m2 pr innbyggere som gj.sn. kommunene i Hedmark, hadde tynset hatt (5500 * 2,5) ca. 
13 000 m2 mindre med formålsbygg. 

4. Tynset har renovert kjøkken og bad på flere av de eldre boligene i år. Dette sammen med lav husleie, er en 
av hovedårsakene til at det er brukt vesentlig mer til kommunalt disponible boliger enn gjennomsnitt i gr. 
12. I egen sak i k-styret i 2015 ble det vedtatt at husleiene skulle økes til gjengs leie. Dette er vi nå i gang 
med, men det ta 3 år før dette gir fullt utslag. Se konsekvensjustert budsjett. 

5. Tynset kommune har noe flere utleieboliger pr. 1000 innbyggere enn gjennomsnitt gr. 12.  
6. Til tross for økte kostnader de 2 siste årene pga. omlegging vaktordningen i brannvesenet, ligger Tynset 

lavere enn gjennomsnitt gr. 12. 
7. Tynset bruker mindre penger på drift og vedlikehold av kommunale veier pr. innbygger enn gjennomsnitt 

gr. 12. Noe av årsaken er at Tynset kommune har relativ få km vei. 
8. Til kommunale veier og gater bruker Tynset kommune mindre penger til drift og vedlikehold enn gj.sn for 

gruppe 12. Dersom TK skulle brukt tilsvarende midler som gr.12, måtte budsjettet økes med ca. kr 1 mill. 
9. Tynset bruker mindre til renhold enn gjennomsnitt gr. 12. En av årsakene er at vi har innført 

renholdsstandarden INSTA 800. Ved overgangen til INSTA 800 sparte kommunen ca. kr 10,- pr m2. Med 
gulvareal på 50 000m2 utgjør dette innsparing på kr 500 000,-. 

10. Tynset har tilnærmet samme energikostnaden pr. m2 som gjennomsnitt gr. 12, men lavere enn 
gjennomsnittskommunen i Hedmark. Årsaken til avvikene i 2014 og 2013 er at faktureringen ved årskiftet 
gjorde at noe av kostnaden for 2014 ble betalt i 2013. 
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ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 30 204 30 204 30 204 30 204

1 Pris- og lønnsvekst 290 290 290 290

2 Utflytting brakker Tronstua -418 -418 -418 -418

3 Kostnader med å ta vare på Skogly og Tronstua 40

4 Utflytting pavilong Fåset 80 -380 -380

5 Redusert inntekter FARTT ut av rådhuset 70 70 70 70

6 Økte leie inntekter FARTT inn på Holmen -163 163 -163 -163

7 Redusert energiforbruk -500 -700 -800 -800

8 Besparelse energi ombygging ventilasjon Furumoen -30 -30 30 -30

9 Utbedring av tak på barneskolen og u-skolen 500 400

10 Bruk av disposisjonsfond -500 -400

11 Økte inntekter økt antall utleieboliger -300 -600 -600 -600

12 Økte kostnader økt antall utleieboliger 100 200 200 200

13 Tilpasning husleier til gjengsleie -225 -525 -925 -925

14 Økte kostnader drift/vedlikehold ny p-plass og gangveier 70 140 140 140

15 Overtakelse vei og gatelys Jørgensmoen 45 45 45 45

16 Økt vedlikehold utv. gang-/sykkelvei Fv. 30 30 30 30 30

17 Økt husleie fremmedspråklig (interkom.) -360 -360 -360 -360

18 Vedlikehold boliger 250 250 250 250

19 Endringer leie av hallene 50 50 50 50

20 Opphør av tjenester levert Alfarheim borettslag 200 200 200 200

21 Vedlikehold formålsbygg 250 250 250 250

Sum endringstiltak -601 -865 -2 091 -2 151

Budsjettramme 2017 - 2020 29 603 29 339 28 113 28 053  

KOMMENTARER 
 

1. Pris- og lønnsvekst 
Her er det beregnet lønns- og prisvekst med utgangspunkt i driftsnivået i 2016.  
 

2. Utflytting brakker Tronstua 
Leieforholdet til brakkeriggen, kalt Gullegget i Tronstua barnehage, utløp 01.09.2016. Kostnader for 
opprydding og leie for deler av 2016 er tatt ut her. Ny barnehage ble tatt i bruk 15.08.16 og brakkene 
(Gullegget) er fjernet. 
 

3. Kostnader med å ta vare på Tronstua og Skogly 
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Det er vedtatt å rive eiendommene. Kostnaden for nødvendig energibruk er lagt inn her i 2017 men ikke 
for senere år. 
 

4. Utflytting paviljong Fåset 
Leieavtalen utløp 23.08.2015 men leietiden er forlenget. Det er foreløpig ikke avklart hvor lenge det er 
behov for å leie denne.  Det foreslås at en inntil videre avslutter sommer 2018.  Begrunnelsen for dette er 
at i barnehageåret 2015-16 er det nok barn på Fåset til å fylle opp to avdelinger. Disse store barnetallene 
gjør det nødvendig å fortsette å benytte paviljongen de nærmeste årene til klasserom.  

 
5. Reduserte inntekter FARTT utflytting av rådhuset 

FARTT har flyttet ut av 10. et. for å få bedre plass. Flyttingen medfører redusert husleie for 10. et. i 
rådhuset. 
 

6. Økte leie inntekter FARTT inn på Holmen 
FARTT har flyttet inn i 1. etasje i D-blokka på Holmen og betaler husleie for de nye lokalene. 
 

7. Redusert energiforbruk 
Ved å gjennomføre de tiltak som er foreslått gjennomført i ENØK prosjektet som pågår, er det mulig å 
redusere energikostnadene. Dette er lagt inn her. 
 

8. Besparelse energi ombygging ventilasjon Furumoen 
Furumoen har et svært dårlig og gammelt ventilasjonsanlegg. Det er bevilget penger til å bygge nytt og 
moderne ventilasjonsanlegg. Prosjektet blir gjennomført vinter/vår 2017. Fornyelsen vil redusere energi 
kostnadene noe. 
 

9. Utbedring av tak på Tynset barneskolen og U-skolen 
Deler av takbelegget på barneskolen skulle skiftes i 2016. Pga. mange andre presserende oppgaver har det 
ikke vært mulig å få gjennomført dette i 2016. Det foreslås derfor at utbedringen gjennomføres i 2017 og 
at taket på U-skolen utbedres i 2018. 
 

10. Reduksjon av disposisjonsfond 
Det foreslås avsatt disposisjonsfond til å dekke kostnadene med utbedring av takbelegget.  

 
11. Økte leieinntekter, økt antall boliger 

Det planlegges 8 nye utleieboliger i Rådyrstien som skal stå ferdig sommeren 2017. Husleieinntektene 
øker dermed med husleie for 8 leiligheter. 
 

12. Økte kostnader, økt antall utleieboliger 
Antall utleieboliger øker med 8 stk. Dette medfører mer areal å drifte (kom. gebyrer m.v.) og 
vedlikeholde. 
 

13. Tilpasning husleier til gjengsleie på utleieboliger 
Kommunens husleier på utleieboliger, har ikke fulgt markedets leienivå. Ved å ta utgangspunkt i SSB sin 
statistikk for gjennomsnittlig leie for tettsteder mellom 2 000 og 20 000 innbyggere, har en kommet fram 
til at Tynset ligger ca. 28 % lavere en SSB sin statistikk. Ved en økning av husleiene til gjengsleie (gj.sn. 
SSB’s statistikk) for alle utleieboligene, vil en få økte inntekter på ca. kr 0,9 mill. pr. år når alle leieforhold 
er fornyet.  Justering til gjengsleie kan gjøres etter 3 års leietid og med 6 måneders forhåndsvarsel og ved 
nyinnflytting. Det betyr at en ikke oppnår full effekt før om 3-4 år. 
 

14. Økte kostnader drift/vedlikehold ny p-plass og gangveier - Sykehusskogen 
Dette gjelder drift- og vedlikehold av infrastrukturen som er planlagt bygd i Sykehusskogen. Det som 
ligger her er kostnader ved drift og vedlikehold av ca. 160 p-plasser, hvorav ca. 60 p-pl. med 
motorvarmekontakter (viktig at motorvarmerne fordeles slik at uttakene ikke kommer over 25 Amper). 
Ca. 30 gatelysarmaturer og 115 meterer gangvei. 
 

15. Overtakelse vei og gatelys Jørgensmoen 
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Når infrastrukturen er ferdig utbygd i boligfeltet, skal kommunen overta vei, gatelys, overvann, vann og 
avløpsnett. Dette er drift og vedlikehold av ca. 460 meter gate med tilhørende gatebelysning. 
 

16. Overtagelse av gang-/sykkelvei langs Fv. 30. 
Fylkeskommunen bygger 900 meter gang-/sykkelvei mellom Røroskrysset og Mellomriksveien. Drift og 
vedlikehold blir overført til kommunen når den er ferdig bygd. 

 
17. Økt husleie Fremmedspråklig (Interkommunal del). 

Etter at voksenopplæringa/fremmedspråklig flyttet til Holmen, har arealet som benyttes økt vesentlig. 
Fremmedspråklig benytter nå ca. 445 m2 netto. I tillegg kommer fellesareal på 560 m2. 
Dette er en interkommunal virksomhet og det bør derfor betales en mest mulig riktig husleie for de 
arealene som leies.  
 

18. Vedlikehold boliger 
I vedlikeholdsplan for formålsbygg og boliger er det foreslått årlig økning til vedlikehold på kr 930 000,- 
på kommunens 177 boliger. Det er her foreslått en økning kr 250 000. 
 

19. Endring leie av hallene 
Tynset kommune benytter 2% prisstigning men TIF har økt leien med mer. Over tid utgjør denne 
forskjellen relativt mye. I tillegg leies det også noen flere timer. 

 
20. Opphør av tjenester levert Alfarheim borettslag 

Tynset kommune har solgt tjenester som daglig leder, renhold og vaktmestertjenester til Alfarheim 
borettslag. Tjenestemottaker har signalisert at de ikke er fornøyd med utførelsen og kommunen har 
derfor sagt opp avtalen med borettslaget. Dette utgjør et inntektstap på ca. kr 200 000,-. Beløpet er lagt 
inn her. 
 

21. Vedlikehold formålsbygg 
I vedlikeholdsplan for formålsbygg og boliger er det foreslått årlig økning til vedlikehold på ca. kr 3,5 mill. 
Det er ikke mulig å finne midler til en økning i slik størrelsesorden nå, men det foreslås en økning på kr 
250 000. 
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602  VANN-ALØP-RENOVASJON (VAR)  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  0 0 0 

Brutto driftsramme    

Lønnsutgifter    

Salgs- og gebyrinntekter    

 
Antall årsverk 

 3,1 3,1 

      

Tjenesteområdeleder:    Per John Valle  

Årsverksendringer: 

 

ORGANISERING 
Området har ikke egen netto budsjettramme da området er selvfinansierende. Det betyr at merforbruk dekkes 
av fond og overskudd avsettes til fond. 
Tjenesteområdet har følgende ansvarsområde: 

• Vann  
• Avløp  
• Septik  
• Renovasjon 

 
Inntektene på området som består av abonnentenes gebyrbetaling skal dekke de løpende driftskostnadene til 
de enkelte anleggene. I tillegg skal gebyrinntektene dekke kapitalkostnader på lån til investeringer i form av 
renter og avskrivninger samt administrative kostnader slik som regnskapsførsel, fakturering, IKT og annen 
løpende administrasjon. Dette er oppgaver utført av sentraladministrasjonen og tekniske tjenester.  
Dersom inntektene fra gebyrer blir større enn utgiftene, settes merinntekten på fond. I motsatt fall dekkes 
merutgift fra tidligere fondsavsetninger. Konsekvensen av dette er at inntektene over tid blir like store som 
utgiftene. 
 

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Være konkurransedyktig produsent av tjenester 

 Vi skal bygge for minst 100 år. 

 Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting 

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – Innbyggerundersøkelse (skala 1-6) Landet 

Kvalitet på drikkevannet 5,6 
Ikke 

gj.ført   
5,6 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet 
  

4,9 4,9 4,3 

Mestringsorientert ledelse 
  

3,5 4,0 3,9 

Rolleklarhet 
  

4,5 4,5 4,3 
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Mestringsklima   4,3 4,5 4,1 

Fravær i %           

Sykefravær 2,4 0,8 17,0 0,5 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 0 0 0 0 x 

Organisasjon 

Indikator 
 

Standard vannforsyning, resultater bedre 
vann 

3,6 4,0 
  

3,3 

Standard avløpstjenesten, resultater bedre 
vann 

0,8 1,6 
  

2,8 

 Unngå skader og ulykker som medfører 
fravær (dager) 

0 0 0 0 
 

 Vannlekkasje på ledningsnettet i% 30 29 
 

25 
 

KOMMENTARER 
Brukere: 
Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelser i 2015. 
Medarbeidere: 
Det er i 2016 brukt en ny type undersøkelse, slik at det har ingen hensikt å sammenlikne med tidligere år. 
Resultatet vurderes som godkjent. 
Sjukefraværet er høyt samlet for 1. og 2. tertial. Årsaken ligger i at en tilsatt har vært alvorlig syk. 
Økonomi: 
Dette er selvkostområder og belaster ikke det kommunale budsjettet. Alle var-områdene har positive fond. 
Organisasjon: 
Tynset kommune er som eneste kommune i Nord Østerdal med i prosjektet «bedre VANN», som er en 
tilstandsvurdering av de kommunale vann- og avløpstjenestene. I 2015 var 83 av landets kommuner med i 
denne tilstandsvurderingen. Resultatet vektes fra 0 til 4 som er topp. Det er Norsk Vann som er ansvarlig for 
tilstandsvurderingen. Resultatene foreligger sommer/høst året etter, slik at 2015 er det siste året vi har resultat 
fra. For vann viser resultatet topp karakter. Avløp ligger i andre enden av skalaen. Hovedårsaken til dette, er at 
vi sliter med å holde rensekravene på Tynset og Fåset renseanlegg. For få tilknyttet offentlig avløp rundt 
Tynset sentrum og for mye overløp av fremmedvann ved regn og snøsmelting. Det er imidlertid gjort mye for 
å redusere innlekking og bedre renseeffekten.  
Det har ikke vært skader eller ulykker som har medført fravær fra jobben. Dette er svært viktig i en bransje 
som har høy ulykkesrisiko.  
Vannlekkasjene i 2015 har ligget i under 30% i 2015. Dette gjelder både kommunens- og de private 
stikkledningene og er svært positivt. 

KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 Driftsutgifter vann pr. tilknyttet innb. Ikke oppg. 1 271 1 149 Ikke oppg. Ikke oppg. 

2 
Årsgebyr for vannforsyning 
(Rapporteringsåret + 1 år) 

3 122 3 122 3 070 2 819 3 625 

3 
Driftsutgifter avløp pr. tilknyttet 
innbygger 

2 0208 2 070 1 960 Ikke oppg. Ikke oppg. 

4 
Årsgebyr avløpstjenesten 
(Rapporteringsåret + 1år) 

5 911 5 747 5 661 3 258 4 728 

5 
Årsgebyr septik (Rapporteringsåret + 
1år) 

1 060 1 060 1 060 1 492 1 746 
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6 
Årsgebyr avfall, standard abonnement, 
Rapporteringsåret + 1år) 

2 735 2 700 2 690 2 663 2 342 

KOMMENTARER 
1. For driftsutgifter vann pr. tilknyttet innbygger er det ikke kommet tall for 2015. 
2. Årsgebyr for vann er beregnet for et forbruk på 150 m3. Tynset ligger litt høyere på gebyret for vann enn 

gj.sn. for gr. 12, men lavere enn gjennomsnittet for Hedmark. En av årsakene til at vi har mange vannverk 
og meter ledning pr. abonnent. 

3. For driftsutgifter for avløp pr. tilknyttet innbygger er det bare tilgjengelige tall for Tynset, men bl.a. pga av 
mange renseanlegg og meter ledning pr. abonnent, regner jeg med at vi ligger relativt høyt. 

4. Årsgebyr for avløp er beregnet for et forbruk på 150 m3. Tynset ligger vesentlig høyere enn gj.sn. gr. 12 
og Hedmark på gebyret for avløp. Hovedårsaken er høye kapitalkostnader og mange renseanlegg. 

5. Tynset ligger lavt på gebyrer for septik i forhold til både gjennomsnittet gr. 12 og Hedmark. 
6. For renovasjon ligger gebyret i Tynset litt høyere enn gjennomsnittet i gr. 12 og Hedmark. 
 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 0 0 0 0

1 Endringer gebyrinntekter vann 0 0 0 0

2 Endringer kostnader vann 0 0 0 0

3 Endringer gebyrinntekter avløp -200 -200 -200 -200

4 Endringer kostnader avløp 200 200 200 200

5 Endringer gebyrerinntekter septik -356 818 -356 818

6 Endringer kostnader septik 356 -818 356 -818

7 Endringer gebyrinntekter avfall -386 -386 -386 -386

8 Endringer kostnader avfall 386 386 386 386  

KOMMENTARER 
 

1. Endringer gebyrinntekter vann 
Det foreslås ikke endringer i gebyrene for vann og det vil bli tilnærmet de samme inntekter som for 2016. 
Gebyrene blir: Abonnementsgebyr bolig/næring kr 686,-, fritid kr 1 714,- og forbruksgebyr kr 16,24 pr 
m3. Årsaken til at abonnementsgebyret for fritid er 2,5 ganger abonnementsgebyret for boliger, er at 
fritidseiendommer pga. brukstid bruker mindre vann, samtidig som vannverkene må ligge inne med stor 
kapasitet for å kunne levere nok vann når hyttene er i bruk. Dette er ofte til samme tid. 
 

2. Endringer kostnader vann 
Driften rasjonaliseres slik at en kan drifte for tilnærmet samme kostnad som i 2016. 
 

3. Endringer gebyrinntekter avløp 
Gebyrinntektene økes med 2%. De nye gebyrene foreslås til: Abonnementsgebyr bolig/næring kr 1 418,-, 
fritid kr 3 545,- og forbruksgebyr kr 30,75 pr. m3. Årsaken til at abonnementsgebyret for fritid er 2,5 
ganger abonnementsgebyret for boliger, er at fritidseiendommer pga. brukstid slipper ut mindre 
avløpsvann, samtidig som avløpsverkene må ligge inne med stor kapasitet for å kunne rense avløpsvannet 
når hyttene er i bruk. Dette er ofte på samme tid. 
 

4. Endringer kostnader avløp 
Det som er lagt inn er kostnadsøkningen pga. av prisstigning på 2%. 
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5. Endringer gebyrinntekter septik 
Det foreslås ikke endringer i gebyrene for septik fra 2016. Gebyrene blir da fortsatt kr 1 060,- for anlegg 
som tømmes 2. hvert år og kr 2 120,- for anlegg som tømmes årlig. Gebyrinntektene har samme størrelse 
hvert år, men kostnadene varierer mye mellom år der alle anlegg tømmes og det året bare de anleggene 
som må tømmes årlig tømmes. I 2017 og 2019 skal alle anlegg tømmes. For å dekke kostnadene brukes 
det av fond i de årene alle anleggene tømmes, mens en i de årene bare anlegg som skal tømmes hvert år 
blir tømt, fører overskuddet til fond. 
 

6. Endringer kostnader septik. 
Tjenesten er endret ved at en nå ikke tømmer hele anlegget, men lar det være igjen 30% av vesken i det 
enkelte anlegget. Dette er en anbefaling som kommunene har sluttet seg til. Dette betyr imidlertid at 
kostnadene for tømming øker med ca. 30%. Det legges imidlertid opp til at kostnadsendringen dekkes av 
tidligere opparbeidet fond, sannsynligvis fram til 2019. 
 

7. Endringer gebyrinntekter avfall 
Økningen i gebyrene skyldes ca. 2% prisstigning og økt antall abonnenter. De foreslåtte gebyrene blir. 
Fritid: kr 930,-, standardabonnement kr 2 788,- og miniabonnement kr 2 244,- 
 

8. Endringer kostnader avfall 
Prisstigning og økt antall abonnenter utgjør kostnadsøkningen. 
 



Gebyrberegninger vann og avløp Økonomiplan

Beregninger av gebyrer vann: 2017 2018 2019 2020

Driftsutgifter 4 187 000 4 187 000 4 187 000 4 187 000

Avskrivningskostnader 806 000 806 000 795 000 765 000

Avskrivningskostnader fremtidige investeringer 16 000 45 000 64 000 109 000

Kalkulatorisk rente 487 000 487 000 467 000 427 000

Kalkulatoriske renter fremtidig investeringer 30 000 54 000 84 000 150 000

Sum direkte kostnader 5 526 000 5 579 000 5 597 000 5 638 000

Netto driftsutgifter, interntjenester 667 000 667 000 667 000 667 000

Sum kostnader 6 193 000 6 246 000 6 264 000 6 305 000

Årsgebyr 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000

Tilknytningsgebyr 100 000 100 000 100 000 100 000

Øvrige salgsinntekter 300 000 300 000 300 000 300 000

Sum direkte inntekter 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000

 +/-Avsetning til/bruk av fond 407 000 354 000 336 000 295 000

Sum inntekter - vann 6 600 000 6 600 000 6 600 000 6 600 000

Gebyrberegning vann 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Andel av kostnader som dekkers av fastleddet 17 % 17 % 17 % 17 %

Fastledd andel av gebyrinntektene 1 056 000 1 056 000 1 056 000 1 056 000

Antall kunder 1 540 1 545 1 545 1 545

Fast del av årsgebyret (pr. kunde) 686 686 686 686 686

Fast del av årsgebyret (pr. fritidseiendom kunde) 1 714 1 714 1 714 1 714 1 714

Variabel andel av gebyrinntektene 5 143 560 5 143 560 5 143 560 5 143 560

Total mengde levert eller produsert (m3) 273 000 273 000 273 000 273 000

Variabel del av årsgebyret (per m3) 16,24 16,24 16,24 16,24 16,24

Endring av fast del av årsgebyret fra året før 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Endring i variabelt gebyr fra året før 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Benyttet rente 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

Beregninger av gebyrer for avløp: 2017 2018 2019 2020

Driftsutgifter 6 267 000 6 267 000 6 267 000 6 267 000

Avskrivningskostnader 2 108 000 2 099 000 2 099 000 2 099 000

Avskrivningskostnader fremtidge investeringer 17 000 92 000 167 000 226 000

Kalkulatorisk rente 1 367 000 1 315 000 1 262 000 2 110 000

Renter fremtidige investeringer 54 000 127 000 191 000 261 000

Sum direkte kostnader 9 813 000 9 900 000 9 986 000 10 963 000

Netto driftsutgifter, interntjenester 757 000 757 000 757 000 757 000

Sum kostnader 10 570 000 10 657 000 10 743 000 11 720 000

Årsgebyr 9 834 000 10 030 000 10 331 000 10 744 000

Tilknytningsgebyr 100 000 200 000 200 000 200 000

Sum direkte inntekter 9 934 000 10 230 000 10 531 000 10 944 000

 +/-Avsetning til/bruk av fond -636 000 -427 000 -212 000 -776 000

Sum inntekter - avløp 9 934 000 10 230 000 10 531 000 10 944 000

Gebyrberegning avløp: 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Andel av kostnader som dekkers av fastleddet 20,0 % 20,0 % 20,0 % 20,0 %

Fastledd andel av gebyrinntektene 1 996 000 2 050 000 2 127 000 2 228 900

Antall kunder 1 408 1 418 1 428 1 438

Fast del av årsgebyret (pr. kunde) 1 390 1 418 1 446 1 490 1 550

Fast del av årsgebyret (pr. fritidseiendom kunde) 3 475 3 545 3 615 3 725 3 875

Variabel andel av gebyrinntektene 7 838 000 7 980 000 8 204 000 8 515 100

Total mengde levert eller produsert (m3) 252 300 253 700 256 800 257 400

Variabel del av årsgebyret (per m3) 30,14 30,75 31,00 31,90 33,90

Endring av fast del av årsgebyret fra året før 2,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 %

Endring i variabelt gebyr fra året før 2,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 %

Benyttet rente 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
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Gebyrberegninger septik og renovasjon Økonomiplan

Beregninger av gebyrer septik: 2017 2018 2019 2020

Driftsutgifter 1 900 000 726 000 1 900 000 726 000

Netto driftsutgifter, interntjenester 326 000 326 000 326 000 326 000

Sum kostnader 2 226 000 1 052 000 2 226 000 1 052 000

Årsgebyr 1 870 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000

Sum inntekter - septik 1 870 000 1 870 000 1 870 000 1 870 000

Fond -356 000 818 000 -356 000 818 000

Gebyrberegning septikk 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Antall kunder 904 900 900 900

Tømming hvert år 314 310 300 290

Tømming 2. hvert år 590 590

Gebyrer tømming hvert år 2120 2 120 2 120 2 200 2 200

Gebyrer tømming 2 hvert år 1 060 1 060 1 060 1 100 1 100

Endring i variabelt gebyr fra året før 0,0 % 0,0 % 3,6 % 0,0 %

Beregninger av gebyrer for renovasjon: 2017 2018 2019 2020

Driftsutgifter 7 206 000 7 206 000 7 206 000 7 206 000

Netto driftsutgifter, interntjenester 692 000 692 000 692 000 692 000

Sum kostnader 7 898 000 7 898 000 7 898 000 7 898 000

Årsgebyr 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

Fond 102 000 102 000 102 000 102 000

Gebyrberegning rennovasjon: 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020

Antall abonnement: 4 296 4 296 4 296 4 296

Standard 1 773 1 773 1 773 1 773

Mini 631 631 631 631

Fritid og seter 1 892 1 892 1 892 1 892

Gebyrer:

Standardabonnement 2 735 2 788 2 788 2 788 2 788

Miniabonnement 2 200 2 244 2 244 2 244 2 244

Seter- og fritidsabonnement 916 930 930 930 930
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650 PLAN, BYGGESAK OG GEODATA  
      (Beløp i 1 000 kr) 

 2017 2016 2015 

 

Netto driftsramme  3 869 4 309 4 114 

Brutto driftsramme  22 860 24 470 

Lønnsutgifter  8 393 8 802 

Salgs- og gebyrinntekter  2 577 2 781 

 
Antall årsverk 

12,6 13,3 13,5 

Tjenesteområdeleder: 
   Trine Økseter 

Knudsen 
Årsverksendringer: 

1) Prosjekt eiendomsskatt i Tynset, ny taksering er redusert med 1 årsverk.  

2) Stilling felles for Tynset og Alvdal innen Plan er redusert med 0,6 årsverk. 

3) Stilling felles for Tynset og Alvdal innen Geodata er økt med fra 0,28 årsverk, siden Tynset skal redusere 

innsatsen i adressering i Tynset 0,28 årsverk. 

4) Stilling felles for Tynset og Alvdal innen Geodata er økt tilbake med 0,2 årsverk grunnet barnepermisjon.  

 

ORGANISERING 
Plan, byggesak og geodata er også vertskommune for Alvdal kommune og tjenesteområdet er organisert med 
fagteam med følgende ansvarsområder:  

 Fradeling, seksjonering, kart og oppmåling. 

 Kartvedlikehold. 

 Bygge- og tiltaksbehandling, samt tilsynsmyndighet i byggesaker. 

 Forhåndsgodkjenner tiltakssøknader om spillemidler i Tynset.  

 Planutarbeidelse og planbehandling.  

 Drift og vedlikehold av eiendomsskattegrunnlaget for boliger, fritidsboliger, verker og bruk. 

 Vegmyndighet på kommunale veger, og sekretærfunksjon for Trafikksikkerhetsutvalget i 
Tynset. 

 Følger opp kommunens klimaarbeid i Tynset. 

 Vertskommune for NØ-gis samarbeidet (FARTTO).  

MÅL 

Overordnede mål for tjenesten 

 Styrke kommunens rolle og funksjon som samfunnsutvikler.  

 Skape gode planprosesser som forsterker demokrati og politisk styring 
og sikrer en god og tydelig kommunikasjon med befolkning og 
brukere. 

 Gi tjenester med høy faglig kvalitet innenfor fastsatte tidsfrister.  

 

Fokusområder Indikator Status Status Status Mål Snitt 
2016     2014 2015 2016 2017 

Brukere 

Brukertilfredshet – brukerundersøkelsen, svarprosent = 42 (skala 1-6) Landet 

Resultat for bruker 4,8 4,8 4,6 4,6 4,2 

Respektfull behandling 5,3 5,2 5,1 5,1 4,8 

Tilgjengelighet 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 
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Informasjon 4,7 4,6 4,7 4,7 4,3 

Medarbeidere 

Medarbeidertilfredshet – medarbeiderundersøkelsen (skala 1-5) Landet 

Selvstendighet x x 4,4 4,4 4,2 

Mestringsorientert ledelse x x 4,4 4,4 4,1 

Rolleklarhet x x 4,3 4,3 4,3 

Mestringsklima x x 4,3 4,3 3,9 

Fravær i %           

Sykefravær 2,8 1,0 3,3 2,0 x 

Økonomi 
Forsvarlig utgiftsnivå   

Resultat i forhold til budsjett i % 74,2 94,0 x 95,0 x 

Organisasjon 

Strategiske styringsdokumenter Gr.12  

 Kommunal planstrategi 2011-2015, alder 1 2 0 1 x 

 Kommuneplanens Samfunnsdel, alder x 0 1 2 x 

 Kommuneplanens Arealdel, alder 12 13 14 14 x 

 Kommunedelplan Tynset tettsted, alder 7 0 1 1 x 

 Kommunedelplan Savalen, alder 0 1 2 2 x 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Gr.12  

Rammetillatelse (12 ukers frist) x 78 x 80 x 

Ett – trinn (12 ukers frist) 20 27 x 80 x 

Ett – trinn (3 ukers frist)  15 17 x 20 x 

Ett – trinn uten ansvarsrett (3 ukers frist)  x 12 x 20 x 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Dispensasjon (dager) Landet 

Dispensasjon fra plan x 96 84 84 x 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Plansaker (dager)  

Planbehandling (12 uker) x 119 x 80 x 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid geodata (dager)  

Seksjonering x 8 x 20 x 

Oppmålingsforretning (12 uker) x 49 x 80 x 

Opprettelse av grunneiendom (3 uker) x 14 x 20 x 

Opprettelse av grunneiendom (12 uker) 43 35 x 80 x 

Kvalitet – medarbeiderundersøkelse, svarprosent = xxxx (skala 1-6)   

Mestringstro x x 4,0 4,5 4,3 

Relevant kompetanseutvikling x x 4,2 4,5 3,7 

KOMMENTARER 
Der hvor det er satt x i kolonnen, foreligger det ikke tall. Sykefravær 2016 er basert på foreløpige tall. 
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KOSTRATALL 

  2015 2014 2013 
2015 

gr.12 

Hedmark 

2015 

1 
Gebyr, privat reguleringsplan 
boligformål. 

27 870 27 300 27 000 x 37 361 

2 Gebyr for oppføring av enebolig. 7 600 6 600 6 000 x 11 437 

3 

Gebyr for kombinert kart- og 
oppmåling, tilsvarende boligtomt 750 
m2. 

14 500 14 250 14 250 x 15 036 

KOMMENTARER 
 

TYNSET 

 
1. Plansaker 

ENDRINGSTILTAK 2017 2018 2019 2020

Budsjettramme 2016 7 907 7 907 7 907 7 907

Budsjettramme Tynset 2016 4 309

Budsjettramme Alvdal 2016 3 598

Tynset

1 Plansaker -158 -158 -158 -158

2 Bygge og delingssaker 205 205 205 205

3 Geodata 76 76 76 76

4 Eiendomsskatt, drift 20 20 20 20

5 Eiendomsskatt, ny besiktigelse -398 400 400 -400

6 Adressering -185 -185 -185 -185

Sum endringstiltak -440 358 358 -442

Alvdal

7 Plansaker -83 -83 -83 -83

8 Bygge og delingssaker 98 98 98 98

9 Geodata 141 137 137 137

10 Eiendomsskatt, drift 17 17 17 17

11 NØ-gis 2 2 2 2

Sum endringstiltak 175 171 171 171

Budsjettramme 2017 - 2020 7 642 8 436 8 436 7 636

Budsjettramme Tynset 3 869 4 667 4 667 3 867

Budsjettramme Alvdal 3 773 3 769 3 769 3 769

7 642 8 436 8 436 7 636
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Reduksjon skyldes mindre stillingsressurs på plan.  
 
2. Bygge og delesaker 
Økning skyldes tap på krav (50 000,-) og endring i lønn.  
 
3. Geodata 
Økning skyldes endring i lønn. Tidligere har vi leaset tjenestebil, men nå er denne kjøpt og årlig avskrivning er 
kostnadsberegnet (13.749,- )  
  
4. Eiendomsskatt, drift 
Økning skyldes endring av kostnader for drift programvare og endring i lønn.  
 
5. Eiendomsskatt, ny besiktigelse 
Prosjektet er utsatt til 2018. 
 
6. Adressering 
Reduksjonen skyldes at lønnskostnadene finansieres via ordinær drift. Dette budsjetteres på med Alvdal 36% 
og Tynset med 64%. Ved årsslutt avregnes konkrete timer brukt i hver kommune.  
 
 
ALVDAL 
 
7. Plansaker 
Reduksjon skyldes mindre stillingsressurs på plan.  
 
8. Bygge og delesaker 
Økning skyldes tap på krav (20 000,-) og endring i lønn.  
 
9. Geodata 
Økning skyldes Geovekstavtalen (100 000,-) som nå er flyttet til vårt budsjettet, resten skyldes endring i lønn. 
Tidligere har vi leaset tjenestebil, men nå er denne kjøpt og årlig avskrivning er kostnadsberegnet (7.733,-) 
 
10. Eiendomsskatt, drift 
Økning skyldes endring av kostnader for drift programvare og endring i lønn.  
 
11. Adressering 
Økningen skyldes at lønnskostnadene finansieres via ordinær drift. Dette budsjetteres på med Alvdal 36% og 
Tynset med 64%. Ved årsslutt avregne, og endring av konkrete timer brukt i hver kommune.  
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BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETTET 
 

 

Budsjett Budsjett Regnskap

2017 2016 2015

Skatt på inntekt og formue -125 290 -119 300 -113 932

Ordinært rammetilskudd -205 530 -202 100 -198 969

Eiendomsskatt annen eiendom -10 480 -12 500 -13 293

Eiendomsskatt boliger/fritidseiendom -8 300 -8 200 -8 162

Andre direkte eller inndirekte skatter -3 500 -3 500 -3 535

Andre generelle statstilskudd -26 800 -17 000 -16 166

Sum frie disponible inntekter -379 900 -362 600 -354 057

Renteinntekter og utbytte -1 870 -2 400 -3 196

Gevinst finansielle instrumenter

Renteutgifter , provisjoner og andre

finansutgifter 10 234 10 240 9 772

Tap finansielle instrumenter

Avdrag på lån 19 660 19 690 21 642

Netto finansinntekter/-utgifter 28 024 27 530 28 218

Til dekning av tidligere års 

regnskapsmessige merforbruk

Til ubundne avsetninger 18 153 17 318 17 804

Til bundne avsetninger 3 770 3 860 11 269

Bruk av tidligere års regnskaps-

messige mindreforbruk -2 996

Bruk av ubundne avsetninger -1 000 0 -10 896

Bruk av bundne avsetninger -9 166

Netto avsetninger 20 923 21 178 6 015

Overføring til investeringsregnskapet 0 0 85

Til fordeling drift -330 953 -313 892 -319 739

Sum fordelt til drift (skjema 1B) 330 953 313 892 319 739

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0

Innholdet i dette skjemaet samsvarer ikke med driftsrammene (fellesinntekter og fellesutgifter)

som er beregnet på side 8. Dette fordi skjema 1A er et obligatorisk skjema etter budsjett- og 

regnskapsforskriftene. Beregning av driftsrammer  er knyttet opp mot vårt interbudsjett som er  

tilpasset kommunens egne behov og hvor vi ikke trenger å ta hensyn til budsjett- og regnskaps-

forskriftene.  
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BUDSJETTSKJEMA 1B– DRIFTSBUDSJETTET 

FORDELING 
 

Endring Forventet
ift. oppr. budsjettavvik

budsjett 2 016

TIL FORDELING fra skjema 1A -330 953 -313 892 -319 739

Øvrige fellesutg./fellesinntekter -18 905 -19 861 -13 442

-349 858 -333 753 -333 181

Politisk og diverse 12,6 4 365 -100 3 875 4 048

Rådmann,stabsavdelinger og div. 6,1 24 177 0 22 784 22 450

Grunnskolen generelt 5,5 6 841 0 6 487 5 961

Fåset skole og barnehage -4,6 9 416 0 9 868 9 319

Tylldalen skole 1,1 4 668 0 4 615 4 705

Tynset barneskole 7,9 26 797 0 24 839 24 417

Kvikne skole og barnehage 2,4 9 776 0 9 550 9 189

Tynset ungdomsskole -0,1 20 155 100 20 172 20 207

Tynset opplæringssenter 1,0 3 388 0 3 356 9 490

PP-Tjenesten 1,9 2 719 0 2 669 2 409

Tynset barnehage -1,3 38 072 -1 000 38 569 34 693

Helsetjenesten 3,8 22 261 -100 21 439 17 515

Helse og omsorg, fellestjenester -12,0 5 191 -300 5 902 6 148

Barnevern 20,1 7 465 600 6 217 6 339

NAV - Sosialtjenesten 16,1 5 091 1 000 4 385 8 171

Tjenesten for funksjonshemmede 2,8 29 490 500 28 678 28 995

Hjemmetjenesten 17,7 38 187 1 600 32 444 35 499

Institusjonstjenesten 11,1 46 090 9 000 41 495 40 046

Kultur 4,8 7 073 -100 6 746 7 156

Kirkelig fellesråd og trossamfunn 0,3 5 164 0 5 150 4 961

Tekniske tjenester -2,0 29 603 0 30 204 26 745

Vann, avløp og renovasjon (VAR) 0,0 0 0 0 0

Plan, byggesak og geodata -10,2 3 869 -400 4 309 4 718

Sum tjenesteområdene 4,8 349 858 10 800 333 753 333 181

8010 Konsesjonskraft -2 550 -5 300 -6 633

8202 Eldreoms. Dekn kap. utg -1 690 -1 780 -1830

8203 Skolebygg. Dekn kap. utg -740 -870 -937

8205 Kirkebygg. Dekn. kap.utg -85

8300 Overført tilskudd 214

8400 Kalkulatoriske renter selvkost -4 885 -5 430 -1 546

8500 Internoverf renter

8501 Bankomkostninger 7

8610 Ref fra fylkeskommunen 0

8700 Premieavvik pensjon -14 040 -10 800 1 049

8701 Amortisering av premieavvik pensjon 5 000 4 319 4 497

8710 Bruk av premiefond KLP -8 178

-18 905 -19 861 -13 442

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015
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ØKONOMISK ANALYSE 

Driftsresultat 
Driftsresultat 2009–2015 (1000 kr)  

 
Brutto driftsresultat er lik differansen mellom drifts-

inntekter og driftsutgifter. Netto driftsresultat er lik 

driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og av-

drag. Forskjellen mellom brutto og netto driftsresultat 

viser hvor stor andel av kommunenes inntekter som 

går med til å betjene renter og avdrag. Netto driftsre-

sultat viser hva kommunene og fylkeskommunene 

sitter igjen med til avsetninger og investeringer. 

Brutto driftsresultat er på kr 17 528 600, en nedgang 

fra kr 18 826 500 i 2014. 

Netto driftsresultat er på kr 6 100 000, en nedgang fra 

kr 6 876 000 i 2014.  

 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2009-2015 

 
Netto driftsresultat kan også beskrives som netto 

fondsavsetninger (avsetning til fond minus bruk av 

fond), overføringer til investeringsregnskap og regn-

skapsmessig mer/-mindreforbruk. 

 

Grensen for økonomisk balanse over tid går ved et 

netto driftsresultat på 2% av brutto driftsinntekter. Ved 

et lavere resultat vil verdiene i kommunesektoren 

forringes. Årsaken til dette er at avdragene på lån 

ligger inne i kommuneregnskapene, og ikke avskriv-

ningene som i private regnskaper. Dette innebærer at 

2% netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat 

virksomhet. Vi er avhengig av å bringe regnskapsre-

sultatet stabilt over tid innenfor denne sona for å ha en 

økonomi som er bærekraftig. Resultatet for 2015 er 

altså på 1,1 %. Gjennomsnittlig resultat for hele landet 

er også 2,9 %. Dette viser at vi har en utfordring med å 

styrke økonomien. 

 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2010 - 2020 

 
 

Diagrammet viser utviklingen i netto driftsresultat 

med de forutsetninger som ligger inne i rådmannens 

forslag. Tallene tom 2015 er regnskapstall. For 2016 

ligger forutsetningene i siste regnskapsrapport inne. 

Fra 2017 og utover brukes budsjettall. Som man ser 

ligger det an til at vi få et netto driftsresultat som lig-

ger rundt null for hele planperioden. 

Denne tendensen må snus. Tjenestetilbudet må tilpas-

ses inntektene slik at netto driftsresultat blir liggende i 

nærheten av 2% av driftsinntektene. Dette innebærer 

en forbedring med ca. 10 mill. kr pr. år. 

 

Brutto driftsutgift fordelt på utgiftsarter 2015 (%) 

 
Lønnsutgiftene er den dominerende driftsutgiftsarten 

med 68,6 %. Hovedårsaken til at lønnsutgiftene utgjør 

en så stor andel av totalutgiftene er at kommunen i 
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hovedsak produserer tjenester innenfor arbeidskraftin-

tensive sektorer slik som skole og pleie/omsorg. 

Inntekter 
Frie inntekter 2012–2015 (1000 kr)  

 2012 2013 2014 2015 

Formue-/innt.skatt 101 758 110 297 107 688 113 932 

Eiendomsskatt 19 364 20 367 20 746 21 455 

Rammetilskudd 186 152 189 746 200 001 198 969 

Sum frie inntekter 307 274 320 410 328 435 334 356 

Frie inntekter innebærer at disse inntektene ikke er 

bundet opp til å brukes innenfor spesielle områder. 

Begrepet frie inntekter i denne tabellen er ikke direkte 

sammenlignbart med frie inntekter i regnskapsskjema 

1A i årsregnskapet hvor også konsesjonsavgifter og 

statstilskudd til flyktninger er innlemmet. Veksten i frie 

inntekter fra 2014 er 4 mill. kr lavere enn lønnsveksten. 

 

Skattedekningsgrad 
Skattedekningsgrad 2009–2015 (%) 

 
Skattedekningsgraden viser hvor stor andel av drifts-

utgiftene som dekkes av skatt på formue/inntekt og 

eiendomsskatt. Skatteinntektenes betydning som inn-

tektskilde for kommunen er redusert de siste årene. 

Rammetilskuddet har tilsvarende økt sin betydning. 

Det er til vår fordel som relativt skattesvak innlands-

kommune at skattenes betydning som inntektskilde er 

redusert i de senere årene og at en større andel av 

inntektene kommer via rammetilskuddet. Dersom 

inntektssystemet legges om slik at det blir mindre 

inntektsutjevning mellom kommuner, vil dette falle til 

vår disfavør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer og lån 
Investeringer og lån 2010–2015 (1000 kr) 

 
Diagrammet viser i hvilken utstrekning investeringene 

er finansiert av eksterne lånemidler. Øvrige finan-

sieringskilder utover lån kan være eksterne tilskudd, 

tilskudd fra egen drift samt bruk av fondsmidler. In-

vesteringsnivået har siden 2007 ligget svært høyt som 

følge av bl.a. skole- og barnehageutbygginger, om-

sorgsboliger, veiopprusting og VAR-investeringer. 

Dette byr på økonomiske utfordringer som følge av 

økte utgifter til renter og avdrag på lån samt til drift av 

ny bygningsmasse. 

De største utgiftene til investeringer i 2015 er oppstar-

ten av Tronstua barnehage med 12,1 mill. kr og ferdig-

stillelse av omsorgsboliger TFF med 12,8 mill. kr. 

 

Lånegjeld 2012–2015 (1000 kr) 

 2012 2013 2014 2015 

Lånegjeld pr. 01.01. 345 084 367 607 422 917 439 777 

 - Avdrag 17 893 19 241 22 341 22 453 

 - Ekstraord. avdrag 2 847    1 100    

 + Nye lån 43 263 74 551 40 301 36 892 

 Total lånegjeld 31.12. 367 607 422 917 439 777 454 216 

   - Ubrukte lånemidler 30 171 41 687 46 962 58 754 

   - Utlån pr. 31.12. 14 258 15 179 15 998 15 951 

Netto lån pr. 31.12. 323 178 366 051 376 817 379 511 

Med total lånegjeld menes kommunale lån inklusive 

husbankmidler til videre utlån. Med utlån menes utlån 

av husbankmidler, sosiale lån og næringsfondslån. 

Ekstraordinære avdrag skyldes ekstra innbetaling fra 

våre låntakere av husbanklån. Disse innbetalingene har 

vi brukt til å nedbetale ekstra avdrag på våre husbank-

lån. Ubrukte lånemidler stammer fra låneopptak der 

investeringsprosjekter ikke er igangsatt eller fullført 

samt husbankmidler som ikke er utlånt til låntakere. 

Kommunens netto lånegjeld nådde en foreløpig topp i 

2002 med 209,3 mill. kr. Senere ble gjelda noe redu-

sert med en bunn på 189,4 mill. kr i 2006. Ved ut-

gangen av 2014 har vi nådd en ny topp med 379 mill. 

kr. Tilbakebetalingen av lånegjelda legger beslag på 

betydelige deler av kommunens inntekter. Staten dek-
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ker renter for lån på ca. 49 mill. kr og avdrag for lån 

på ca. 23 mill. kr. Disse lånene stammer fra skoleut-

bygginger og byggingen av Tjønnmosenteret og om-

sorgsboliger. 
 

 

Netto lånegjeld pr. innbygger 2010–2015 (kr) 

 
Diagrammet vise netto lånegjeld pr. innbygger i Tyn-

set kommune og for Norge som helhet. Kommunen 

har en stor og tyngende lånegjeld som ligger en del 

over landsgjennomsnittet. Netto lånegjeld har økt de 

siste 6 årene på grunn av store investeringer.  

 

 

Brutto lånegjeld 2013 – 2020 

 
Diagrammet viser utviklingen i kommunens lånegjeld 

med de forutsetningene som ligger i 

virksomhetaplanen gjennom avdragsbetalinger og 

opptak av nye lån.  

Balanseregnskapet 
Balanseregnskap 2012–2015 (1000 kr) 

 2012 2013 2014 2015 

EIENDELER     

Omløpsmidler 158 437 185 591 201 084 223 296 

Herav kortsik-

tige fordringer  
45 090 44 524 63 987 62 929 

Anleggsmidler 904 351 980 253 1 045 144 1 091465 

Sum 1 062 788 1 165 844 1 246 228  1 314 761  

 

Langsiktig 

gjeld  
941 984 1 054 662 1 110 134 1 139 232 

Kortsiktig 

gjeld  
67 332 71 141 70 511 72 608 

Egenkapital  53 472 40 041 65 583 102 921 

Sum 1 062 788 1 165 844 1 246 228 1 314 761 

 

Balansen viser kommunens økonomiske status ved 

utgangen av året.  

 

Omløpsmidlene utgjør likvide beholdninger, kortsikti-

ge plasseringer og kortsiktige fordringer.  

 

Anleggsmidlene består av varige driftsmidler (faste 

eiendommer og anlegg, utstyr, maskiner og andeler) 

og finansielle anleggsmidler (utlån, aksjer og andeler)  

 

Langsiktig gjeld omfatter pensjonsforpliktelser samt 

de lån kommunen har tatt opp. 

 

Kortsiktig gjeld oppstår som følge av tidsforskjellen 

mellom når anskaffelsen av en vare er kjent og mottatt 

og når den blir betalt. 

 

Egenkapitalen består av reelle egenkapitalkonti slik 

som regnskapsmessig mindreforbruk/merforbruk og 

fond. I tillegg kommer «kapitalkonto». Kapitalkontoen 

har en særskilt funksjon i kommuneregnskapet. Sal-

doen viser kommunens samlede egenfinansiering av 

anleggsmidler, dvs. hvor mye kommunen selv har 

bidratt med til finansiering av anleggsverdiene. Denne 

finansieringen kan enten være over driftsresultatet, av 

inntekter i investeringsregnskapet eller ved bruk av 

tidligere oppsparte midler. 

 

 

Arbeidskapital 2010–2015 (1000 kr) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

75 055 89 776 91 104 114 451 130 573 150 688 

 

Arbeidskapitalen tilsvarer omløpsmidler (kasse, bank-

konti og kortsiktige fordringer) med fradrag av kort-

siktig gjeld. Arbeidskapitalen er et mål på kommunens 

evne til å betjene sine betalingsforpliktelser. Den er på 

kort sikt betegnende for den økonomiske handlefrihe-

ten. Arbeidskapitalen bør være større enn den kortsik-

tige gjelda. 
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Likviditetsgrad 2010–2015  

 
Likviditetsgraden viser forholdet mellom omløps-

midler og kortsiktig gjeld. Som en norm bør likvi-

ditetsgraden være større enn 2,0 for at det kan sies at 

kommunens likvide tilstand er tilfredsstillende. 

Omløpsmidlene er korrigert for akkumulert premieav-

vik. 

 

Fondsbeholdningen 2012–2015 (1000 kr) 

 2012 2013 2014 2015 

Disposisjonsfond 11 536 19 143 22 986 29 893 

Bundne driftsfond 38 406 41 187 41 041 43 130 

Ubundne inv.fond 9 329 9 735 14 448 16 064 

Bundne inv.fond 1 050 1 761 1 202 1 913 

Sum 60 321 71 826 79 677 91 000 

 

Tabellen viser at fondsmidlene er økt med ca. 11,3 

mill. kr det siste året.  

 Disposisjonsfond er økt sammenlignet med 2014. 

Dette skyldes avsetning av regnskapsmessig 

mindreforbruk fra 2014 samt avsetning av etable-

ringstilskudd flyktninger. 

 Bundne driftsfond utgjør hovedtyngden av fonds-

midlene og viser liten økning fra 2013. Nærings-

fondet utgjør 17,2 mill. kr.  

 Ubundne investeringsfond er økt med 1,6 mill. kr 

Dette skyldes større bruk av fondsmidler til finan-

siering av investeringer enn avsetning av nye inn-

tekter fra mva. kompensasjon. 

 Bundne investeringsfond er økt med 0,7 mill. kr. 

bl.a. som følge av avsetning av midler fra våre 

låntakeres ekstraordinære innbetalinger. Disse 

midlene skal brukes til ekstraordinære innbeta-

linger til Husbanken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2009–2015 

 
Diagrammet viser utviklingen i disposisjonsfond i 

prosent av driftsinntekter. Som det fremgår av tabellen 

over ligger Tynset under landsgjennomsnittet men har 

nærmet seg snittet de senere årene. Disposisjonsfondet 

er blant annet ment å fungere som en buffer i forhold 

til raske endringer i kommunens økonomi. Lav be-

holdning av disposisjonsfond gjør kommunen sårbar 

for uforutsette endringer. Det bør derfor tilstrebes å 

øke disposisjonsfondet i tida framover.  

Disposisjonsfondet bør av likviditetsmessige årsaker 

minimum tilsvare det akkumulerte premieavviket for 

pensjon. Premieavviket utgjør 1.1.2016 27,9 mill. kr.  
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NÆRINGSFONDET  
Næringsfondet har en bundet fondskapital på kr 5,23 millioner. Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, 
herunder ansvarlige lån, og/eller avsettes til garantifond. 
Næringsfondet var pr. 31.12.16 på kr 17 367 000. Av dette var kr 175 000 utlån. Fondet tilføres årlig ca. 
3,5 mill. kroner i form av konsesjonsavgift samt ca. 0,2 mill. kroner i renteinntekter. I tillegg har 
kommunestyret de senere årene også tilført fondet statlig næringsfond gitt gjennom Hedmark 
fylkeskommune. Tilskuddet var i 2016 på kr 505 760. 
Disponibel ramme fastsettes vanligvis tilsvarende avkastningen av fondet. Dette er i praksis den årlige 
konsesjonsavgift samt renter og annen avkastning av kapitalen. Avkastningen kan benyttes til tilskudd. 
Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale 
tiltak. 
Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør prioriteres. Det kan 
ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Det bør heller ikke gis 
støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. Fondets midler kan kun 
nyttes til investeringer i varige driftsmidler.  

Budsjett 

  2017 2018 2019 2020 

Konsesjonsavgifter -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 3 500 000 

Renteinntekter -230 000 -230 000 -230 000 -230 000 

Statlig næringsfond -505 000 -505 000 -505 000 -505 000 

Ekstra bruk av fondet 3 100 000    

SUM DISPONIBELT -7 335 000 -4 235 000 -4 235 000 -4 235 000 

Næringsressurs i kommunen 512 000 512 000 512 000 512 000 

Regionrådet 280 000 280 000 280 000 280 000 

Tynset arrangement SA| 300 000 300 000   

Norsk spekematfestival AS 500 000 500 000   

Kommuneplan, boligutv. Fåset 400 000    

Ulike reguleringsplaner, Tynset 200 000   

 

 

 

Reguleringsplan Holmengata, 

Arnemoveien, Sjukehusveien 200 000    

 

Destinasjon Røros 175 000 175 000 175 000 175 000 

Tilskudd til fiber/bredbånd 500 000 500 000 500 000  

Tilskudd til grøfting 100 000 100 000 100 000 100 000 

Næringsutvikling i fjellregionen 330 000 330 000 330 000 330 000 

     

Turistinformasjon, Tynset og 

Kvikne 50 000 50 000 50 000 50 000 

     

Informasjonsblad 200 000 200 000 200 000 200 000 
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Landbruksprosjektet Tynset-Alvdal 300 000    

     

Tilskudd til nydyrking 150 000 150 000 150 000 150 000 

Tilskudd til vedlikehold Vollan 

gård 1 500 000    

     

Ikke disponert ramme 1 638 000 1 138 000 1 938 000 2 438 000 

SUM BRUK 7 335 000 4 235 000 4 235 000 4 235 000 

 

Kommentarer 
Statlig næringsfond 
Dette er næringsfond avsatt i statsbudsjettet og som fordeles av fylkeskommunen. Kommunestyret har de 
siste årene lagt tilskuddet fra fylkeskommunen til næringsfondet for å kunne se dette i sammenheng. 
Bevilgningen i 2016 var på kr 505 000. Det budsjetteres med samme beløp i 2017. 
 
Næringsressurs i kommunen 
Dekker oppgaver knyttet direkte til forvaltning av Næringsfondet og til å følge opp kommunens 
strategiske næringsarbeid og støtte i den forbindelse for ordfører og rådmann. Bevilgningen dekker en 50 
% stilling. 
 
Regionrådet 
Næringsrettede prosjekter i regionrådet. 
 
Tynset arrangement SA 
I en treårsperiode fra 01.04.2012 vedtok kommunestyret en støtte på kr 300000 pr år til et reiselivsprosjekt 
på Savalen. Dette prosjektet ble avsluttet sommeren 2015. I forlengelsen av dette prosjektet ble Tynset 
kommune og Tynset næringsforening enige om å opprette Tynset arrangement SA (TA), som skal arbeide 
med utvikling av arrangementer i hele kommunen. Det er vedtatt av kommunestyret at det kan kjøpes 
tjenester av TA for inntil kr 300000 pr. år i en ny treårsperiode. TA ble formelt stiftet 11. juni 2015.  
 
Norsk spekematfestival AS 
Kommunestyret vedtok i januar 2016 (sak 15/1520) å støtte utviklingen av Norsk spekematfestival med et 
tilskudd på kr 500 000 pr år. Tilskuddet skal dekke festivalene i 2016, 2017 og 2018. 
 
Kommuneplan, boligutvikling på Fåset 
Det er vedtatt å budsjettere med kr 400 000 i forbindelse med kommunens planarbeid knyttet til framtidig 
boligutvikling på Fåset. 
 
Ulike reguleringsplaner på Tynset 
Det er satt av kr 200 000 i forbindelse med behovet for å utarbeide ulike reguleringsplaner i og nær 
sentrum på Tynset. Gjelder bl.a. Kongsveien, rulleskiløype Haverslia og fortau Holmengata/Idrettsveien. 
 
Reguleringsplan Holmengata, Arnemoveien, Sjukehusveien 
Formannskapet vedtok i sak 16/260 å bevilge kr 200 000 til reguleringsplan for dette området. Dette 
arbeidet er enda ikke utført, og bevilgningen overføres til budsjettet for 2017. 
 
Destinasjon Røros 
Tynset kommune betaler årlig en medlemsavgift på kr 175 000 til Destinasjon Røros. Den framtidige 
organiseringen av reiselivet i fjellregionen er i disse dager oppe til diskusjon. Destinasjon Røros 
omorganiserer mot et mer rendyrket markedsføringsselskap. Det er mulig at midlene knyttet til denne 
posten vil bli benyttet annerledes framover, men det vurderes som riktig å budsjettere med samme beløp 
som tidligere år, inntil det foreligger en avklaring mht hvilken tilknytning kommunen skal ha til framtidige 
destinasjonsselskap. 
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Tilskudd til fiber/bredbånd 
Kommunestyret vedtok i forb. med virksomhetsplanen for 2016 å bevilge kr 500 000 pr år i årene 2016-
2019 til fiber- og bredbåndutbygging i Tynset kommune. Midlene kna bl.a. benyttes i forb. med såkalte 
dugnadsfiberprosjekter. 
 
Tilskudd til grøfting 
Kommunestyret vedtok i forb. med virksomhetsplanen for 2017 at det skulle avsettes kr 100 000 pr år i 
tilskudd til grøfting av innmark. Regelverk for dette tilskuddet vil bli utarbeidet i løpet av 2017. 
 
Næringsutvikling i fjellregionen 
Denne budsjettposten dekker Tynset kommunes andel av kostnadene forbundet med de to regionalt 
ansatte næringssjefene. 
 
Turistinformasjon Tynset og Kvikne 
Det er i flere år brukt kr 25 000 til Turistinformasjonen på Kvikne. Dette videreføres i 2017. På Tynset er 
det brukt betydelig mindre i 2016 enn tidligere år. Den totale bevilgningen til turistinformasjon reduseres 
derfor til kr 50 000 pr år fra og med 2017. 
 
Informasjonsblad Tynset kommune 
Finansiering av deler av denne kostnaden. 
 
Landbruksprosjektet Tynset-Alvdal 
Dette prosjektet skal avsluttes innen nyttår 2017. Av det beløpet som kommunestyret har bevilget til 
prosjektet gjenstår det nå om lag 300 000 kr. 
 
Tilskudd til nydyrking 
Kommunestyret vedtok i 2013 at nydyrking skal støttes med kr 500 pr daa, for arealer godkjent for 
dyrking etter 01.01.2013. Det er vanskelig å anslå hvor mange dekar som vil bli godkjent det enkelte år, 
men det foreslås ut fra erfaringer i 2014, 2015 og 2016 å legge inn kr 150 000 i budsjettet for 2017.  
 
Tilskudd til vedlikehold av Vollan gård 
Kommunestyret vedtok i sak 15/1090 å bevilge kr 1,5 mill. kr til vedlikehold av Vollan gård. Beløpet er 
enda ikke utbetalt, men dette foreslås gjort i 2017. Dette er et stort beløp som medfører behov for ekstra 
avsetning til næringsfondets ramme i 2017. 
 
Ikke disponert ramme 
Dette er ramme til disposisjon i løpet av året. Erfaringsmessig har det vært tilstrekkelig med om lag 1,5 
mill. kr pr år til løpende bevilgninger. For 2017 må det avsette ekstra midler på fondet, utover det beløpet 
som blir tilført gjennom konsesjonsavgifter, renteinntekter og statlig næringsfond. Hovedårsaken til dette 
er at det er gjort flere tilsagn enn vanlig på store beløp, som Norsk spekematfestival og ulike 
reguleringsplaner. Det største beløpet, til vedlikehold av Vollan gård, er et engangstilfelle som bare får 
konsekvenser for budsjettet i 2017. Med de beløp som allerede ligger inne som bevilgninger i 2017 vil 
fondet gå med et underskudd på om lag kr 900 000. Det foreslås derfor en ekstra avsetning på fondet for 
2017 på kr 2,5 mill. kr. 
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GEBYR- OG BETALINGSSATSER 
          Beløp i kr 

Tjeneste 2017 2016 

Barnehage Satser pr. 

mnd 

Satser pr. 

mnd 

2 dager pr. uke 1 310,- 1 200,- 

Kostpenger 2 dager pr. uke 115,- 110,- 

3 dager pr uke 1 965,- 1 800,- 

Kostpenger 3 dager pr. uke 170,- 160,- 

4 dager pr uke 2 620,- 2 350,- 

Kostpenger 4 dager pr. uke 230,- 220,- 

5 dager pr uke 2 730,- 2 655,- 

Kostpenger 5 dager pr. uke 280,- 270,- 

Ekstradag 180,- 160,- 

Kostpenger ekstradag 25,- 20,- 

Betaling 11 mnd. pr. år   

Skolefritidsordning Satser pr. 

mnd 

Satser pr. 

mnd 

Priskode 60 2 690,- 2 595,- 

Priskode 62 2 230,- 2 150,- 

Priskode 95 – Ekstradag 295,- 285,- 

 Timesatser Timesatser 

Priskode 52 – Timepris over 10 t/pr.uke (Tynset barneskole) 45,- 40,- 

Priskode 50 – Timepris under 10 t/pr.uke (Tynset barneskole) 50,- 45,- 

Kulturskola   

Semesteravgift: 

  

1 300,- 1 250,- 

Søskenmoderasjon 325,- 320,- 

Fleraktivitetsmoderasjon 325,- 320,- 

Instrumentleie 300,- 270,- 

Hjemmehjelpstjenester/Praktisk bistand (herunder også 

timer innenfor BPA som er praktisk bistand) 

Satser pr 

mnd 

Satser pr 

mnd 

Hjemmehjelp pr. mnd (inntekt inntil <2G) Følge max nasjonal 
sats (Pr 01.01.17 kr 

200,-) 

Følge max nasjonal 
sats (Pr 01.01.16 kr 

190,-) 
Hjemmehjelp pr. mnd fra og med 2G til 4G.  280,-/time 275,-/time 

Hjemmehjelp pr. mnd fra og med 4G til 6G 325,-/time  

Hjemmehjelp pr mnd fra og med 6G 350,-/time  

Trygghetsalarm Satser pr 

mnd 

Satser pr 

mnd 

Etablering av alarm ved behov for telefonlinje o.l.  Bekostes av bruker  

Leie av trygghetsalarm pr mnd (uten utrykningstjeneste) Følge max nasjonal 
sats (Pr 01.01.17 kr 

200,-) 

Følge max nasjonal 
sats (Pr 01.01.16 kr 

190,-) 
Utrykningstjeneste fra kommunen pr mnd (abonnement) 100.-  

Tilrettelagte boliger (Furumoen, Enan, Tjønnmosenteret) Satser Satser 

Middag pr. mnd fra Kjøkkenet på Tjønnmosenteret 102,- (dag) 95,- (dag) / 
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/3100,- (mnd) 2850,- (mnd) 

Frokost/kveldsmat pr. dag/mnd 50,- (dag) 

/1520,- (mnd) 

/egenkost 

 

Husleie dagopphold eks mat 100.-  

Husleie for Tilrettelagte boliger (Furumoen, Enan, 

Tjønnmosenteret) 

Satser pr 

mnd 

Satser pr 

mnd 

FURUMOEN   

Leilighet ny  3400,- 3200,- 

Hybel 2650,- 2480,- 

Leilighet (tidligere arbeidsstua) 4360,- 4090,- 

Leilighet (m/bad) 3070,- 2880,- 

ENAN   

Leilighet m/ soverom 3690,- 3460,- 

Leilighet u/ soverom 3410,- 3200,- 

Hybel 2880,- 2695,- 

TJØNNMOSENTERET   

Leilighet 4790,- 4490,- 

Hjemmeboende Satser Satser 

Middag pr. dag fra Kjøkkenet på Tjønnmosenteret med 

kjøring 

107,-  

Tjønnmosenteret Satser Satser 

Leie av rom, inntil 4 timer 500,- 500,- 

       ”            , utover 4 timer 1000,- 1000,- 

Dagsenter Tjønnmosenteret Satser Satser 

Dagsenterplass 275,- 250,- 

Dagopphold i institusjon 80,-  

Kulturhuset Satser pr. 

gang 

Satser pr. 

gang 

Storsalen: leietid inntil 4 timer   

Kurs, møter – ikke inntektsbr. virksomhet 3300 3 200 

Øvinger 1050 1 020 

Ideelle org. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 10000 3300 3 200 

Næringsv. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 10000 8500 8 250 

   

Storsalen: leietid utover 4 timer   

Kurs, møter – ikke inntektsbringende virksomhet 3850 3 750 

Øvinger 1300 1 290 

Ideelle org. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 10000 4000 3 850 

Næringsv. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 10000 10800 10 450 

   

Salgsfremmende utstilling/demo pr. dag 8500 8 280 

   

Storsalen: helårsleie   

En gang pr. uke gang 13000 12 800 

   

Veslesalen: leietid inntil 4 timer   
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Kurs, møter – ikke inntektsbringende virksomhet 1050 1 035 

Øvinger 390 375 

Ideelle org. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 6000 1050 1 035 

Næringsv. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 6000 2100 2 070 

   

Veslesalen: leietid utover 4 timer   

Kurs, møter – ikke inntektsbr. Virksomhet 1330 1 285 

Øvinger 600 590 

Ideelle org. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 6000 1330 1 285 

Næringsv. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 6000 2540 2 450 

   

Salgsfremmende utstilling/demo pr. dag 2100 2 040 

   

Veslesalen: helårsleie   

En gang pr. uke  9500 9 200 

   

Galleriet:   

Kunstutstilling/håndtverksutstilling m. salg 25% av salgsinnt.   

Infoutstilling uten salg pr. dag 305 295 

Salgsfremstillende utstilling/demo pr.dag 800 775 

   

Smea: leietid inntil 4 timer   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet 305 295 

Virksomhet med billettsalg 1070 1 035 

Smea: leietid utover 4 timer   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet 490 480 

Virksomhet med billettsalg 1330 1 285 

   

Kunstutstilling/håndtverksutstilling m. salg 25% av salgsinnt.   

Infoutstilling uten salg pr. dag 305 295 

Salgsfremmende utstilling/demo pr. dag 800 775 

   

Smea: helårsleie   

En gang pr. uke  9500 9 200 

   

Nystua leietid inntil 4 timer   

Kurs, møter – ikke inntektsbr. virksomhet 1070 1 035 

Øvinger 445 430 

Nystua leietid utover 4 timer   

Kurs, møter – ikke inntektsbr. virksomhet 1330 1 285 

Øvinger 600 590 

   

Kunstutstilling/håndtverksutstilling m. salg 25% av salgsinnt.   

Infoutstilling uten salg pr. dag 305 295 

   

Ideelle org. m. billettsalg. + 20% av billettsalg over kr 2000 1070 1 035 

Næringsv. m. billettsalg.   + 20% av billettsalg over kr 2000 2100 2 040 
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Loftet / Klåvån / Helsesenteret: inntil 4 timer   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet 305 295 

Loftet / Klåvån / Helsesenteret: utover 4 timer   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbringende virksomhet 500 490 

   

Loftet / Helsesenteret: helårsleie   

En gang pr. uke  7600 7 395 

   

Særvilkår 1   

Gratis lokalleie til   

 Ikke inntektsg. aktiviteter for barn og ungdom under 18år 

 Møter arr. av lokale politiske partier 

 Møter arr. av lokale fagforeninger 

 Møter og kurs arr. av interkomm tiltak m. hovedkont. i 

Tynset 

  

   

Særvilkår 2   

Ved spesielle arrangementer der kommunen er arrangør eller 

medarrangør, kan kultursjefen innvilge fritak for eller redusert 

husleie 

  

   

Utstyr   

Piano/TVog video/Lys til øving/Lyd PA til øving 230 225 

Flygel 1070 1 035 

Flygel til øving 230 225 

Lys til arrangement (Full lyssetting) 880 855 

4 moving heads 570 550 

Leie av lyd og lyskjøring fra kulturhusleder pr. time 340 330 

Bibliotek Satser pr. 

gang 

Satser pr. 

gang 

Gebyr 2. gangs varsel 

 

60,- 60,- 

Rådhuset Satser Satser 

Kommunestyresalen     

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbr. virksomet u/o 4 timer 580/960 570/940 

Virksomheter med billettsalg u/o 4 timer 960/1230 940/1210 

Formannskapssalen   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbr. virksomet u/o 4 timer 330/490 325/480 

Datakursrom   

Kurs for eksterne brukere, leie for kursrommet m/PC'er pr 

person pr. dag  

150 145 

Grupperom   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbr. virksomet u/o 4 timer 330/490 325/480 

Andre møterom   

Kurs, møter, øving – ikke inntektsbr. virksomet u/o 4 timer 330/490 325/480 

   

Særvilkår:   

Leie ved ikke inntektsbringende aktivitet, barn og ungdom Gratis Gratis 
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under 18 år 

Møter arrangert av lokale politiske partier Gratis Gratis 

Møter arrangert av lokale fagforeninger Gratis Gratis 

Møter og kurs i regi av kommunale etater og interkommunale 

tiltak med hovedkontor i Tynset 

Gratis Gratis 

Ved spesielle arrangementer hvor kommunen er arrangør eller 

er medarrangør, kan rådmannen innvilge fritak eller redusert 

leie 

  

Utstyr, samme pris som for utleie i kulturhuset   

Husleie 

 

Satser Satser 

Husleien prisjusteres i samsvar med endring i 

konsumprisindeksen i tida etter siste leiefastsetting, jf. 

husleie-loven§4-2 

Gjengsleie  

Skolene/barnehagene 

 

  

Rom i barnehager/skoler, ikke inntektsgivende virksomhet: 

1. klasserom/grupperom 

2. Større rom (musikkrom) 

3. Gym-sal 

 

205/265 

265/330 

150 pr. t 

 

200/260 

260/325 

145 pr.t. 

Forretningsmessige og åpne arr. med billettinntekter: 

1. Klasserom/grupperom 

2. Større rom (musikkrom) 

 

380/515 

515/630 

 

375/505 

505/620 

Fritak: 

 Aktiviteter for barn/unge under 18 år (gjelder ikke 

inntektsgivende arr) 

 Voksenopplæring ut fra gitte bestemmelser 

 Kommunale møter og kurs 

 Møter for kommunalt ansatte, arr av lokale 

fagforeninger 

  

Overnatting: pr. person pr.natt 

 

65,- 60,- 

Kroppsøv.bygg/svømmehall Satser pr. 

time 

Satser pr. 

time 

Svømmehall 500,- 490,- 

Vannforsyning Satser uten 

mva 

Satser uten 

mva 

Abonnementsgebyr pr år 686,- 686,- 

Abonnementsgebyr fritidseiendom pr. år 1714,- 1714,- 

Forbruksgebyr vann pr målt m3 16,24 16,24 

Målerleie 226,- 226,- 

Installasjon av måler + deler ved montering 600,- 600,- 

Dersom abonnenten ikke melder inn vannmålerstanden årlig, 

kan kommunen foreta avlesningen og belaste abonnenten med 

avlesningsgebyr pr. gang på 

600,-                600,- 

Tilknytningsgebyr, engangsgebyr pr abonnent 20 000 20000,- 

Avløp Satser før 

mva. 

Satser før 

mva. 
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Abonnementsgebyr pr år 1 418,- 1 390,- 

Abonnementsgebyr fritidseiendom pr. år 3 545,- 3 475,- 

Forbruksgebyr avløp pr målt m3 30,75 30,14 

Vanngebyr pr målt m3, overflatevann 0,62 0,60 

Vanngebyr pr målt m3, spesialleveranse 13,- 12,70 

Målerleie mindre eller lik 50 mm 226,- 226,- 

Målerleie større enn 50 mm 600,- 600,- 

Installasjon av måler + deler ved montering 600,- 600,- 

   

Tilknytningsgebyr, engangsgebyr pr abonnent 20 000,- 20 000,- 

Kontrollgebyr mindre renseanlegg Satser pr. år 

før mva. 

Satser pr. år 

før mva. 

Anlegg under 15 PE 50,- 50,- 

Anlegg 16-100 PE 100,- 100,- 

Anlegg 101-500 PE 200,- 200,- 

Anlegg over 500 PE 520,- 520,- 

Renovasjon Satser før 

mva. 

Satser før 

mva. 

Standardabonnement pr. år 2 788,- 2 735,- 

Miniabonnement pr. år 2 244,- 2 200,- 

Fritidshus/Seter pr. år 930,- 916,- 

For levering til gjenvinningsstasjon for husholdninger inkl. 

hytter og tilleggstjenester 

FIAS sin pris-

liste følges 

FIAS sin pris-

liste følges 

Slamrenovasjon Satser før 

mva 

Satser før 

mva 

Tømming hvert 2. år:   

Slamavskiller pr. boenhet med WC tilknyttet 1060,- 1060,- 

Slamavskiller pr. boenhet uten WC tilknyttet 204,- 204,- 

Tømming hvert år:   

Slamavskiller pr. boenhet med WC tilknyttet 2 120,- 2 120,- 

Slamavskiller pr. boenhet uten WC tilknyttet 414,- 414,- 

Fritidshus som tømmes hvert 4. år   

Slamavskiller pr. fritidshus med WC tilknyttet 426,- 426,- 

Slamavskiller pr. fritidshus uten WC tilknyttet 206,- 206,- 

Fritidshus som tømmes hvert 2. år   

Slamavskiller pr. fritidshus med WC tilknyttet 844,- 844,- 

Slamavskiller pr. fritidshus uten WC tilknyttet 414,- 414,- 

Tillegg pr gang:   

Bortkj. vannfase i forb. med fast tømming 660,- 660,- 

Ekstra tømming av septik 2 800,- 2 800,- 

Tømming slamavskiller ved flere boenheter   

2 boenheter 3 636,- 3 636,- 

3 boenheter 4 888,- 4 888,- 

For minirenseanlegg og tette tanker beregnes gebyret pr. m3 

uavvannet slam, pr. m3 

545,- 534,-  

   

Gebyr for feiing og tilsyn Satser før 

mva. 

Satser før 

mva. 
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Bygninger med 1 pipe inntil 3 etasjer, pr. år 440,- 435,- 

Bygninger over 3 etasjer, tillegg pr. etasje pr. år 74,- 73,- 

For større røykpiper og fritidshus betales etter medgått tid, pr 

time 

473,- 469,- 

Mannskap pr. time, fyrkjele feiing 473,- 469,- 

Gebyrer for tilsyn med gassfyringsanlegg i bolig  217,- 

Gebyrer ferdigbefaring/trykkprøving/videofilming pr. røykløp 

inntil 1 time, pr. påbegynt time nr. 2 er kr 395,-. 

624,- 617,- 

Konsesjonsgebyr på erverv av fast eiendom Satser pr. 

sak 

Satser pr. 

sak 

Erverv av bebygd eiendom som utløser verdiberegning* 5 000,- 5 000,- 

Annet konsesjonspliktig erverv* 2 500,- 2 500,- 

* Vedtatt av kommunestyret 28.02.12   

Behandlingsgebyr delingssak etter  jordloven Satser pr. 

sak 

Satser pr. 

sak 

Fradeling fra, og oppdeling av eiendommer* 2 000,- 2 000,- 

*Vedtatt av kommunestyret 28.02.12   

Utleie priser maskiner og utstyr Satser før 

mva. 

Satser før 

mva. 

Maskintjenester:   

Lastebil, internt/eksternt m. fører pr. time 660/730 590/650 

Volvo FL6 arbeidsbil, internt/eksternt m. fører pr. time 620/680 550/600 

Pr. km 10,50/10,70 9,50/9,70 

Rørleggerbil, internt/eksternt 500/565 490/550 

Pr. km 9,50/9,70 9,50/9,70 

Hjullaster, internt/eksternt m. fører pr. time 670/750 600/670 

Taktorhøvel, internt/eksternt m. fører pr. time 730/770 650/680 

Minigraver, internt/eksternt m. fører pr. time 700/740 620/660 

Gravetjenester:   

Tynset kirke 2350 2 300 

Brydalen og Tylldalen kirker 3570  3 500 

Kvikne kirke 4800 4 700 

Utstyr:   

Store gressklippere, årsleie internt 18975 17 000 

Snøploger, årsleie internt 16775  15 000 

Platevibrator, pr. døgn/helg 410/750  365/670 

Jordfres, pr. døgn/helg 410/750 365/670 

Elektrisk agregat, pr. døgn/helg  410/750  365/670 

Hoppetusse pr. døgn/helg 400/680 350/600 

5000 l vanntank, internt/eksternt   

Pr. døgn, internt/eksternt 400/445 350/390 

Pr. halv mnd., internt/eksternt 1800/2260 1 600/2 000 

Pr. mnd., internt/eksternt 2370/2610 2 100/2 300 

Pr. år 15680 14 000 

Steamkjeler, årlig leie 16780 15 000 

Tillegg til bil ved leieoppdrag, internt/eksternt 275/310 240/270 

Lensepumper, årlig leie 5120 4 500 

Tillegg ved leieoppdrag, døgn/helg 400/630 350/550 
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Grøftelaser pr. uke, internt/eksternt 500/550 440/480 

Asfaltsag, tillegg ved leieoppdrag, internt/eksternt 290/350 250/300 

Kjerneborremaskin pr. hull, internt/eksternt 510/590 450/525 

Personbiltilhengere pr. stk. pr. år 4510 4 000 

Personbiltilhenger, pr. døgn/helg       510/700  450/620 

Metallsøker, døgn/helg 310/520 275/450 

Mannskaper pr. time, internt/eksternt 510/570 450/500 

Mannskaper ved arbeid på VA-anlegg 610 540 

Brann Satser Satser 

Utrykning unødige alarm, utover 1 pr. år pga. manglende 

vedlikehold/uaktsomhet 

7 270,- 6 506,- 

Gebyr behandling søknad fyrverkeri og tilsyn utsalgssted 3 360,- 3 013,-,- 

For andre priser og gebyrer, se Midt Hedmark brann og 

redning IKS sin hjemmeside – www.mhbr.no 

  

Gebyr for salg og skjenking av alkoholholdige drikker Satser Satser 

Bevillingsgebyr salg av øl Ihht 

alkoholloven 

Ihht 

alkoholloven 

Bevillingsgebyr alkohol  Ihht 

alkoholloven 

Ihht 

alkoholloven 

Bevillingsgebyr enkeltanledning  375,- 310,- 

Kunnskapsprøve alkohollovgivning  440,- 400,- 

Kunnskapsprøve om serveringsloven 440,- 400,- 

Kommunens utmarkseiendommer - Husvære Satser pr. 

Døgn 

Satser pr. 

Døgn 

Gammeldalen, Y-tjønnan, Enmolægret og Tjuvholbua, pris pr 

døgn pr person 

110,- 100,- 

Veibua, uavhengig av antall personer (kun 2 d pr. gang) 330,- 300,- 

Ryansetra, pris per døgn 610,- 550,- 

Ryansetra, pris per uke 3300,- 3000,- 

Gebyr ved manglende vask 550,- 500,- 

Kommunens utmarkseiendommer - Diverse Satser pr. Satser pr. 

Beiterettigheter til innenbygds rettighetshaver, pr. beiterett pr. 

år (1 storfe eller 5 småfe) 

17,- 15,- 

Beiterettigheter til utenbygds rettighetshaver, pr. beiterett pr. 

år (1 storfe eller 5 småfe) 

20,- 50,- 

Garnfiske, pr. helg, inkludert leie av bu 2 100,- 1 480,- 

Hogst av ved til egen bruk, pr husstand/år 660,- 600,- 

Kommunens utmarkseiendommer - Jakt Satser pr. Satser pr. 

Villreinjakt, pris pr kg, eks moms 73,- 66,- 

Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., forskudd, stor bukk 5 150,- 4 590,- 

Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., forskudd, liten bukk 3 250,- 2 900,- 

Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., forskudd, simle  2 170,- 1 930,- 

Villreinjakt Y-tjønnan og Magnilld., forskudd, kalv 1 460,- 1 305,- 

Villreinjakt Leiran, forskudd, fritt dyr 4 220,- 3 760,- 

Villreinjakt Leiran, forskudd, fritt dyr under 60 kg 2 800,- 2 490,- 

Villreinjakt Leiran, forskudd, simle/ungdyr 2 110,- 1 880,- 

Villreinjakt Leiran, forskudd, kalv 900,- 810,- 
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Småviltjakt, 5 dager etter trekning 1. periode inkl. leie av bu, 

hele feltet, innenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet. 

2 590,- 2 300,- 

Småviltjakt, 5 dager etter trekning 1. periode inkl. leie av bu, 

hele feltet, utenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet. 

3 970,- 3 540,- 

Småviltjakt, 5 dager etter trekning 2.periode inkl. leie av bu, 

hele feltet, innenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet. 

2 160,- 1 920,- 

Småviltjakt, 5 dager etter trekning 2.periode inkl. leie av bu, 

hele feltet, utenbygdsboende. NB! Hele laget betaler samlet. 

3 620,- 3 230,- 

Hundetreningskort, Forollhogna 100,-  

Småviltjakt, døgnkort, innenbygds 290,- 260,- 

Småviltjakt, døgnkort, utenbygds 440,- 390,- 

Småviltjakt, Leiran etter trekning, innenbygdsboende 2 345,- 2 300,- 

Fellingsavgift elg, voksent dyr (endres etter statens satser) 496,- 496,- 

Fellingsavgift elg, kalv (endres etter statens satser) 292,- 292,- 

Fellingsavgift hjort, voksent dyr (endres etter statens satser) 379,- 379,- 

Fellingsavgift hjort, kalv (endres etter statens satser) 230,- 230,- 

Fellingsavgift villrein, voksent dyr (endres etter statens satser) 271,- 271,- 

Fellingsavgift villrein, kalv (endres etter statens satser) 159,- 159,- 
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Gebyr Plan, byggesak og geodata Satser pr. 

2016 

Satser pr. 

2015 

Tjenester etter medgått tid, timepris: 

a) Kontorarbeid: 

b) Feltarbeid: 

 

800,- 

900,- 

 

770,- 

880,- 

Planarbeid:  

Oppstartsmøte med møtereferat:  

Behandling av planforespørsel i formannskapet 

Behandling av planprogram: 

Behandling av normalplan: 

Behandling av arbeidskrevende plan: 

Rettelse av avvik i innsendt planmateriale: 

Fornyelse av 5-års frist for gjennomføring av plan: 

Avbrutt planbehandling, saken er under forberedelse til FS 

Avbrutt planbehandling, saken er behandlet i FS 

Mindre planendringer, ekstern høring og behandling i FS 

Små endringer, uten ekstern høring og delegert vedtak 

Dispensasjon fra plan, med ekstern høring og behandling i FS 

Dispensasjon fra plan, uten ekstern høring og behandling i FS 

Dispensasjon fra plan, med ekstern høring og delegert vedtak 

Dispensasjon fra plan, uten ekstern høring og delegert vedtak 

 

3 500,- 

9 200,- 

9 200,- 

30 000,- 

45 000,- 

2 700,- 

5 500,- 

5 000,- 

9 200,- 

13 150,- 

5 500,- 

13 150,- 

9 200,- 

6 400,- 

5 500,- 

 

3 060,- 

 

8 400,- 

28 560,- 

43 050,- 

2 620,-  

4 930,- 

 

 

13 130,- 

6 830,- 

13 130,- 

6 830,-  

Byggesaksarbeid:  

Gebyr for purring, mangelfull søknad m.m. pr. purring: 

Etterlysning av egenerklæring om ansvarsrett når den ikke er 

levert kommunen innen byggestart: 

Forhåndskonferanse 

Tiltak uten ansvarsrett: 

a) Krever oppdatering av offentlig kart eller register 

b) Krever ikke oppdatering av offentlig kart eller register  

c) Rivning av bygg under 70 m2 som er registrert i 

matrikkelen. 

Godkjenning av:  

a) Foretak som mangler formell-kompetanse: 

b) Selvbygger: 

Bolig- og fritidsbolig, nybygg, til-/påbygg: 

a) Ett-trinns søknad (3 uker frist) 

b) Ett- trinn søknad (12 uker frist) 

c) Rammetillatelse 

d) Oppføring av uthus, garasje, anneks og rivning i 

samme sak 

e) Igangsettingstillatelse 

f) Midlertidig brukstillatelse 

Andre bygninger, nybygg og tilbygg: 

a) Ett- trinns søknad (3 uker frist) 

b) Ett- trinns søknad, (12 ukers frist) medgått tid og 

utgifter til sakkyndig bistand, minstegebyr 

c) Rammetillatelse, medgått tid og utgifter til sakkyndig 

bistand, minstegebyr 

d) Igangsettingstillatelse 

 

1 290,- 

 

1 290,- 

2 050,- 

 

2 590,- 

1750,- 

950,- 

 

 

2 280,- 

2 280,- 

 

10 000,- 

12 000,- 

13 990,- 

 

2 590,- 

2 000,- 

2 500,- 

 

13 200,- 

 

15 200,- 

 

17 820,- 

3 000,- 

 

1 250,- 

 

1 250,-  

 1 960,- 

 

2 500,-  

1 660,- 

900,- 

 

 

2 200,- 

2 200,- 

 

7 800,- 

10 100,- 

13 500,- 

 

1 000,- 

1 550,- 

 

 

10 100,- 

 

14 200,- 

 

17 200,- 

2 500,- 
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e) Midlertidig brukstillatelse 

Andre tiltak: 

a) Bruksendring m.v, minstegebyr 

b) Rivning av bygning, konstruksjon eller anlegg 

c) Oppdeling eller sammenslåing av bruksenhet 

d) Innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning 

e) Vesentlig terrenginngrep, veg / parkeringsplass, 

minstegebyr 

f) Innredning og endring av våtrom 

g) Oppføring, endring eller represjon av byggtekniske 

installasjoner, minstegebyr: 

For andre bygg og tiltak som ikke framgår av a)-g), skal gebyr 

fastsettes etter medgått tid og for utlegg til sakkyndig bistand, 

minstegebyr 

Endringer i forhold til gitt tillatelse (endringsvedtak) 

a) Endring som ikke medfører endring i andre registre: 

b) Endring som medfører endring i andre registre: 

Landbruksbygg tiltalt inntil 1 000 m2 (nybygg, tilbygg) 

a) Driftsbygninger med husdyrrom (nybygg, tilbygg over 

100 m2): 

b) Andre enklere landbruksbygg: 

c) Tilbygg landbruk < 50m2: 

For tilbygg > 50 m2 kommer et tillegg pr. m2 på:  

d) Rivning i samme sak: 

Avviksbehandling ved tilsyn 

Avbrutt byggesaksbehandling 

Ulovlighetsoppfølging (byggsak forskriften § 16-1) 

a) Der tiltaket i det vesentlige er i overensstemmelse med 

krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, 

- For privatpersoner, inntil  

- For foretak, inntil  

b) Der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav 

gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, 

- For privatpersoner, inntil  

- For foretak, inntil 

c) Der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller 

fare for dette, 

- For privatpersoner, inntil 

- For foretak, inntil 

2 500,- 

 

2 480,- 

4 660,- 

3 520,- 

2 330,- 

 

3 520,- 

2 280,- 

 

2 290,- 

 

 

2 390,- 

 

1 760,- 

2 590,- 

 

 

10 620,- 

5 180,- 

2 530,- 

14,- 

1 290,- 

4 000,- 

1 250,- 

 

 

 

 

5 000,- 

10 000,- 

 

 

25 000,- 

50 000,- 

 

 

100 000,- 

200 000,- 

 

 

2 400,- 

4 500,- 

3 400,- 

2 250,- 

 

3 400,- 

2 200,- 

 

2 300,- 

 

 

2 200,- 

 

1 700,- 

2 500,- 

 

 

10 250,- 

5 000,- 

2 450,- 

13,- 

1 250,- 

3 400,- 

1 200,- 

10 000,- 

Deling av fast eiendom/rasjonalisering av bruk: 

Søknad i samsvar med reguleringsplan: 

a) For første tomt: 

b) For hver tomt deretter: 

Søknad i uregulerte områder, for hver tomt 

 

 

3 000,- 

500,- 

3 550,- 

 

 

2 100,- 

150,- 

2 600,- 

Utslipp fra mindre avløpsanlegg: 

Behandling av utslippstillatelse: 

a) Anlegg der utslippet er kalkulert til < 15 pe: 

b) Anlegg der utslippet er kalkulert mellom 15 - 50 pe: 

Utslipp som ikke er godkjent, gebyr etter medgått tid, 

 

 

5 900,- 

11 680,- 

 

 

 

5 700,- 

11 275,- 
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minstegebyr 

Kontroll og tilsynsgebyr, etter medgått tid, minstegebyr 

Behandling av private avløpsplaner: 

a) Inntil 5 tomter: 

b) Over 5 tomter- tillegg pr. tomt.   

Avløpsplaner for utbyggingsområder, gebyr etter medgått tid 

med minstegebyr 

6 480,- 

4 970,- 

 

14 870,- 

1 200,- 

 

14 870,- 

6 250,- 

4 800,- 

 

14 350,- 

980,- 

 

14 350,- 

Gebyr for matrikkelarbeid 

Etablering av matrikkelenhet 

Etablering av grunneiendom og festegrunn: 

a) Areal fra 0 – 500 m2: 

b) Areal fra 501 – 2000m2 

c) Areal fra 2001m2 – økning pr. påbegynt daa. inntil 10 

daa 

d) Over 10 daa etter medgått tid, minstegebyr 

Tilleggsareal inntil 500 m2: 

a) Eiendommer der grensene tidligere er 

koordinatbestemt 

b) Eiendommer der grensene tidligere ikke er 

koordinatbestemt 

Punktfeste, innmålt: 

Matrikkulering av eksisterende umatrikkulert grunn: 

a) Areal fra 0 – 500 m2 

b) Areal fra 501 – 2000m2 

c) Areal fra 2001m2 – økning pr. påbegynt daa. 

Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon: 

a) Areal fra 0 – 51 m2  

b) Areal fra 51 – 250m2 

c) Areal fra 251m2 -2000m2 

d) Areal 2001– økning pr. påbegynt daa. 

Etablering av anleggseiendom: 

a) Volum opp til 2000 m3 

b) Volum fra 2001 m3 – økning pr. påbegynt 1000m3 

Registrering av jordsameie, etter medgått tid med minstegebyr 

Etablering av matrikkelenhet u/ fullført oppmålingsforretning  

Etablering av ny matrikkelenhet 

Grensejustering og makeskifte 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie: 

a) Areal fra 0-250 m2 

b) Areal fra 251 -500 m2: 

Anleggseiendom:  

a) Volum fra 0 – 250 m³  

b) Volum fra 251 – 1000 m³  

Arealoverføring 

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie, annet enn veg og 

jernbaneformål 

a) Areal fra 0 – 250 m²  

b) Areal fra 251 – 500 m²  

c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en 

økning av gebyret på 

 

 

 

13 500,- 

15 500,- 

 

1 050,- 

24 950,- 

 

 

6 220,- 

 

9 320,- 

8 290,- 

 

13 000,- 

15 000,- 

1 050,- 

 

5 500,- 

8 200,- 

15 500,- 

1 050,- 

 

15 500,- 

1 050,- 

3 000,- 

 

3 000,- 

 

 

4 400,- 

5 500,- 

 

4 350,- 

5 490,- 

 

 

 

6 000,- 

9 000,- 

 

1 000,- 

 

 

 

13 000,- 

15 000,- 

 

1 000,- 

25 000,- 

 

 

6 000,- 

 

9 000,- 

8 000,- 

 

12 800,- 

14 800,- 

1 000,- 

 

5 400,- 

8 000,- 

15 000,- 

1 000,- 

 

15 000,- 

1 000,- 

2 900,- 

 

2 900,- 

 

 

4 300,- 

5 400,- 

 

4 200,- 

5 300,- 

 

 

 

10 700,- 

15 000,- 

 

2 000,- 
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Veg og jernbaneformål: 

a) Areal fra 0 – 250 m²  

b) Areal fra 251 – 500 m2  

c) Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en 

økning i gebyret på 

Anleggseiendom:  

a) Volum fra 0 – 250 m³  

b) Volum fra 251 – 500 m³ kr. 14 000,- 

c) Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører 

en økning av gebyret på 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er 

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning: 

a) For inntil 2 punkter:  

b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt: 

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere 

er koordinatbestemt: 

a) For inntil 2 punkter:  

b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt: 

Matrikkelforbedring:  

Klarlegging, merking og måling av grenser for eiendom som 

ligger i matrikkelen, men som ikke er kartlagt (eller kun 

kartlagt som sirkeleiendom) 

a) For inntil 2 punkter:  

b) For overskytende grensepunkter, pr. punkt: 

Privat grenseavtale: 

a) For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde: 

b) For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 

grenselengde: 

Utstedelse av attestert matrikkelbrev som egen sak: 

a) Inntil 10 sider 

b) Over 10 sider 

Samlet meglerpakke 

 

4 400,- 

5 500,- 

 

1 000,- 

 

11 090,- 

15 540,- 

 

2 070,- 

 

 

3 600,- 

1 050,- 

 

 

4 560,- 

1 550,- 

 

 

 

 

2 070,- 

520,- 

 

2 900,- 

 

520,- 

 

210,- 

360,- 

2 280,- 

 

 

 

 

 

 

10 700,- 

15 000,- 

 

2 000,- 

 

 

3 500,- 

1 000,- 

 

 

4 500,- 

1 500,- 

 

 

 

 

2 000,- 

500,-  

 

2 800,- 

 

500,-  

 

200,- 

350,- 

2 200,- 
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