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Rådmannens kommentar 

 

Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om siste års aktiviteter. Den behandles sammen med årsregn-

skapet. 

 

Årsmeldingen er et viktig element i kommunens plan- og budsjettprosess, og den er derfor primært utformet med tanke 

på å gi politikerne et godt grunnlag for planarbeidet.  

Organisering 
Tynset kommune har totalt 17 tjenesteområder som rapporterer sine delresultater. I tillegg kommer stab og servicetor-

get. Organiseringen er en blanding av 2- og 3-nivå modell. 6 tjenesteområder rapporterer direkte til rådmannen, 4 tje-

nesteområder rapporterer sine resultater via helse- og omsorgssjef og 7 tjenesteområder rapporterer via utdanningssjef. 

Stillingene som helse- og omsorgssjef og utdanningssjef har vist seg å være viktig for å sikre samordning og drift av 

tjenesteområdene innenfor skolesektoren og sektoren for helse- og omsorg. Det er lagt ned betydelig innsats for å styr-

ke mellomledernivået i kommunen gjennom kompetanseheving, myndiggjøring og delegering. 

Kommunens tjenester 
Det arbeides kontinuerlig med å synliggjøre ressursbruk, dekningsgrader og prioriteringer i vår kommunale tjeneste-

produksjon. Alle tjenesteområdene i kommunen gjennomgås systematisk for å vurdere ressursbruken i Tynset kommu-

ne opp mot andre sammenlignbare kommuner. Hensikten er å gi økt innsikt, kompetanse og skape et godt beslutnings-

grunnlag for de valgene kommunen står overfor. Våre analyser viser at Tynset har høye inntekter og høye utgifter. 

Høye inntekter gjør at vi kan tillate oss å ha mer omfattende tjenester til våre innbyggere enn det mange andre kommu-

ner kan. 

 

Sammenligningstallene, også kalt KOSTRA-tall, forteller ikke noe om kvaliteten på tjenestene som gis eller om bru-

kerne er fornøyde eller ikke. KOSTRA-tallene sier heller ikke noe om hvorvidt kommunen har valgt et riktig nivå eller 

omfang på tjenestene sine - altså ingen ting om hva som er rett eller galt. Denne vurderingen må kommunen selv gjøre 

ut fra den kunnskapen man har om sine brukere og de prioriteringer man ønsker å gjøre. 

 

I en omstillingsfase kan det derfor være nyttig å oppsøke nye og andre miljøer for å få innspill til andre vurderinger og 

nye måter å løse etterspørselen av tjenester på. For selv om det tilsynelatende kan se ut til å være små forskjeller i kro-

ner og øre sammenlignet med andre kommuner, kan dette utgjøre betydelige summer når vi ganger differansen pr bru-

ker opp med antall brukere i systemet. Det viktigste er imidlertid at kommunen selv gjør seg opp en mening om hvilket 

nivå på tjenestene som er “godt nok”, med de konsekvenser det får for kommunens totaløkonomi og øvrige tjenestetil-

bud. Dette må ikke basere seg på å tro eller mene, det må gjøres med grunnlag i faktisk kunnskap. 

 

Økonomi  
Netto driftsresultat er 6,9 mill. kr, mens det foregående år var 12,4 mill. kr. Tjenesteområdenes avvik fra budsjett viser 

en samlet innsparing på 1,19 mill. kroner. I 2013 var innsparingen på 1,9 mill. kr innenfor tjenesteområdene. Fellesom-

rådet har hatt en økning i sine inntekter i forhold til budsjett med 1,80 mill. kr. Dette innebærer at det samlet mindre-

forbruk for kommunen på 2,99 mill. kr for 2014.  
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Utvikling i lokalsamfunnet 
 Befolkningen i kommunen har siste året økt med 13 personer, mot en nedgang på 21 foregående år. Antall 

fødte i 2014 er 50, mens det i 2013 var 45.  

 Nye boligområder er under utbygging.  

 Fortsatt aktivitet med fortettingsprosjekter/etablering av leiligheter i Tynset sentrum. 

 Næringsdrivende i sentrum har fortsatt sine investeringer.  

 

Ny videregående skole er åpnet. Det skal bygges nytt helsearkiv med sentraldepot for Statsarkivet. Prosjektet ble ikke 

tatt med i statsbudsjettet for 2015, men det arbeides målrettet for at det skal komme med i neste års statsbudsjett. Beg-

ge prosjektene er store og viktige for Tynset og regionen for øvrig. De underbygger de positive trendene fra de senere 

årene.  

 

Befolkningsutvikling i Tynset kommune siden 2007:  

1.jan 2007 5 371 

1.jan 2008 5 400 

1.jan 2009 5 400 

1.jan 2010 5 490 

1.jan 2011 5 495 

1.jan 2012 5 564 

1.jan 2013 5 570 

1.jan 2014 5 549 

1.jan 2015 5 562 

 

Befolkningsframskriving i Tynset fram mot 2035: 

2020 6 128 

2025 6 472 

2030 6 773 

2035 7 035 

Framskrivingen i tabellen er basert på middels nasjonal vekst. 

 

Begge tabellene viser et forholdsvis stabilt nivå hva gjelder folketall. Det er en felles utfordring for hele regionen å 

stabilisere folketallet og sikre fortsatt vekstkraft.  

 

Utfordringer framover 
Økonomi  

Kommunens viktigste oppgave de neste årene er å sørge for at driftsnivået er tilpasset inntektsgrunnlaget. Det betyr 

kort og godt av netto drift må reduseres. Dette er helt nødvendig for å dekke inn økte drifts- og kapitalutgifter som 

følge av de investeringer som er foretatt og som er under gjennomføring og planlegging.  

 

Omstillinger i det omfang det her er snakk om kan for den enkelte innbygger, bruker og ansatte oppleves som krevende 

og belastende. Vi har sett noe av det i forbindelse med omleggingen som er vedtatt innen eldreomsorgen. Likevel vil 

neppe kravene til omstillingsevne i kommunen bli mindre i årene som kommer.  

 

Klima og miljø 

Tynset kommune har vært er med i et prosjekt som «Klimaspydspiss» i regi av ZERO. Gjennom dette prosjektet har 

Tynset kommune fått faglig bistand til å forsøke å nå målene som er satt i klima- og energiplanen for reduserte klima-

gassutslipp/ energiforbruk. Det gjennomføres et stort prosjekt med energiøkonomisering av kommunale bygg. Gatelys 

skiftes ut til LED belysning. Det er installert LED lys ved våre kirker. Alle tiltak gjøres for å redusere energiforbruket 

og spare miljøet. Det er montert solcellepanel på taket for å måle potensiell energiproduksjon i høyereliggende områ-

der med klar innlandsluft. Dette har vist positive resultater.  

 

Vi driver langsiktig arealplanlegging der fokus på lavt energiforbruk og transportbehov er sentrale temaer. Tylldalen 

skole og oppvekstsenter har fått erstattet sin oljekjel med bærekraftig flisfyring. Høsten 2014 ble Kommunedelplan for 

klima og energi, del 2 Handlingsdelen revidert, der det ble satt fokus på nye tiltak for Tynset kommune. Det jobbes nå 

med prosjektet «Grønn vei» i regi av Energiråd innlandet, og vi forsøker å sette økt fokus på lokal transport / hjem-

jobb. Dette i samarbeid med, og i tråd med nylig vedtatt folkehelseplan. 
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Kommuneplanarbeid 

Kommuneplaner og delplaner er viktige overordnede styringsverktøy som vil legge føringer for framtidig utvikling. 

Det er i løpet av året utarbeidet utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 som har vært på høring og offentlig 

ettersyn. Det er første gang Tynset kommune utarbeider en slik plan. Rullering av kommuneplanens arealdel ble startet 

opp i november, med prioritering av delplan Tynset tettsted. Samtidig ble kommunedelplan for Savalen (felles kom-

munedelplan med Alvdal kommune) vedtatt i desember.  

 

Tverrfaglighet, kompetanse og systematikk. 

Mer sammensatte, uforutsigbare og raskt skiftende brukerbehov stiller stadig større krav til tverrfaglighet og tilgang på 

spesialisert kompetanse. Evnen til både å gi egne medarbeidere utvikling i jobb-situasjonen og tiltrekke seg nye med-

arbeidere vil være avgjørende for å gi gode tjenester i årene fremover. En viktig forutsetning for dette er at en vektleg-

ger alles ansvar for å tenke helhetlig, myndiggjøring og motivering av medarbeidere og betydningen av kulturbygging.  

Vi arbeider målrettet med å styrke internkontroll og systematisere avvikshåndtering og har kommet langt med etable-

ring av et omfattende kvalitetsstyringssystem. 

 

Ny nasjonal kommunereform. 

Regjeringen ønsker færre kommuner og har lansert et ambisiøst prosjekt der alle kommuner i Norge må ta stilling til 

sin egen rolle i en ny kommunereform. Regjeringen har lagt til rette for en bred og grundig prosess rundt kommunere-

formen både i Stortinget og i kommunene. Ambisjonen er å lage et nytt kommunekart som skal bli til gjennom regiona-

le og lokale prosesser, der kommunene selv må diskutere hvilke kommuner de ønsker å slå seg sammen med. Refor-

men ble satt i gang i 2014 og varer frem til nasjonale vedtak er fattet, innen 1. januar 2018.  

 

For kommuner som gjør kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge til rette for at sammen-

slåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016. Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur skal 

etter planen legges fram for Stortinget våren 2017 og nasjonale vedtak om ny kommunestruktur skal vedtas i løpet av 

sommeren 2017. 

 

Regionsenteret Tynset  

Kommunens utfordringer knyttet til å utvikle regionsenteret Tynset blir stadig viktigere både for Tynsetsamfunnet og 

omlandet. Vi tilhører en region som sliter med å opprettholde folketallet. Og selv om Tynset isolert sett ligger an til 

svak vekst sliter regionen samlet sett med negativ befolkningsutvikling. Et sterkt og livskraftig regionsenter er viktig 

for å sikre framtidig utvikling. 

 

Organisatoriske utfordringer er knyttet til kommunens evne til samhandling med øvrige forvaltningsnivåer, andre of-

fentlige organer, og ikke minst med næringsaktører. Dette er et område som har utviklet seg positivt den senere tid, 

men evne og kapasitet til nettverks- og allianseskaping bør ytterligere styrkes. Kontakten med lokalt og regionalt næ-

ringsliv må også styrkes. 

 

Det er viktig at kommunen fortsatt har høye ambisjoner for regionsenterutviklingen. Det har vært og er fortsatt den 

viktigste utviklingsoppgaven for kommunen. 
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Administrasjon og fellestjenester 
 

Administrativ organisering 
 

Tynset kommune har en flat organisering med rådmannen som øverste administrative leder. Under rådmannen er 

det 17 tjenesteområder (resultatenheter). 

 

Staben  består av servicetorget, personalavdeling, økonomiavdeling, næringsmedarbeider og IKT. Assisterende 

rådmann er stabsleder. I tillegg er landbruk og miljø lagt inn under den samme økonomiske rammen.  
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Personalet 
Tabellen nedenfor viser bemanningen utførte årsverk for de enkelte tjenesteområdene i perioden 2009-2014. 

 

Tjeneste område 
Årsverk 

2009 

Årsverk 

2010 

Årsverk 

2011 

Årsverk 

2012 

Årsverk 

2013 

Årsverk 

2014 

Rådmannen, staber, næ-

ring og landbruk 
28,6 23,9 24,9 24,8 25,4 26,3 

Grunnskole gen. 2,9 3,8 4,1 3,5 4,7 4,3 

Fåset sk. og b.h. 11,8 12,8 18,3 18,1 17,4 17,2 

Tylldalen skole 8,6 9,3 9,2 8,6 8,0 7,6 

Tynset barneskole 45,1 47,2 46,1 46,1 43,1 41,2 

Kvikne sk. og b.h 16,0 16,0 15,8 16,6 16,4 16,3 

Tynset u-skole 40,1 34,0 33,9 33,0 33,9 33,2 

Tynset oppl.senter 
 

9,1 10,7 9,8 11,7 13,9 

PP-tjenesten 9,7 9,1 9,9 9,9 9,9 10,0 

Tynset barnehage 44,5 45,9 45,1 47,5 53,9 55,7 

Helsetjenesten 31,1 47 48,1 47,1 46,4 40,8 

Helse omsorg felles    3,3 2,8 3,3 

Barnevern 12,2 22,3 23,6 23,4 29,0 27,7 

NAV -Sosial 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 5,5 

TFF 49,6 50,6 53,4 55,8 59,4 61,7 

Hjemmebasert oms 39,6 40,3 41,1 39,5 40,9 39,7 

Bo- og behandling 62,4 66,8 67,4 67,4 63,0 60,3 

Kulturtjenesten 9,5 10,1 11,9 12,2 12,2 12,5 

Teknisk e tjenester 39,3 38,8 41,4 38,2 38,6 38,7 

Vann, avløp, renov.    3,1 3,1 3,1 

Plan, byggesak og  geoda-

ta 
9,3 10,5 12,6 14,1 14,7 14,7 

SUM 464,8 502,0 522,5 527,0 535,3 533,7 

 

Inkludert i årsverkstallene for rådmannen ligger ressursbruken for tillitsvalgte i Tynset kommune, IKT, nærings-

konsulent samt Tynset kommunes lærlinger. Noen tjenesteområder er interkommunale tiltak hvor Tynset er ar-

beidsgiver. Dette gjelder Grunnskole generelt, Plan, byggesak og geodata, PP-tjenesten,  Barnevern og Tynset 

opplæringssenter.  

Sykefraværet 
Sykefraværet i Tynset kommune 2009–2014 (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

7,7 8,0 7,0 7,0 5,8 5,4 

 

Sykefraværet totalt i Tynset kommune har fra 2010 til 2014 hatt en nedgang.  

Sykefravær for 2014 er på totalt 5,4 %.  
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Aldersfordeling 
Gjennomsnittsalder for tilsatte i Tynset kommune var ved årsskiftet 48,7 år. Gjennomsnittsalderen for kvinnelige 

arbeidstakere er 48,4 år, mens gjennomsnittsalderen for mannlige arbeidstakere er 49,2 år. 

 

Lærlinger 
Pr. 31.12.2014 var det 5 lærlinger tilsatt i kommunen. Lærlingene fordeler seg slik på de ulike fagene pr 

31.12.2014: 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget              1 

IKT-servicefaget    1 

Helsearbeiderfaget   3 

Bedriftshelsetjeneste 
Kommunen har avtale med Bedriftshelsetjeneste AS som innebærer kollektivt medlemskap for alle ansatte. Fore-

byggende helsearbeid, oppfølging av sykmeldte samt deltagelse i dialogmøter har vært prioriterte arbeidsområ-

der.  

Akan 
Det har ikke vært gjennomført tiltak i regi av Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblema-

tikk (AKAN) i 2014. 

Inkluderende arbeidsliv 
Tynset kommune har vært IA (Inkluderende Arbeidsliv) bedrift siden 2002. Tynset kommune har i 2014 under-

skrevet ny samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for 2014-2018. Avtalen er underskrevet Tynset 

kommune v/rådmannen, hovedtillitsvalgt i Tynset kommune og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Målet for 

avtalen er å redusere sykefraværet, tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne og å øke den reelle 

pensjonsalderen. Tynset kommune som IA-bedrift forplikter seg til å utarbeide årlige overordnete målsettinger 

for sin virksomhet ved inngåelse av ny IA-avtale. Utover dette er det utarbeidet en overordnet tiltaksplan for å 

oppfylle IA-avtalens 3 hovedpunkter. Både overordnete målsettinger og tiltaksplan er behandlet i kommunens 

arbeidsmiljøutvalg. I tiltaksplanen for 2014 ble det lagt særlig vekt på å innarbeide det enkelte tjenesteområde 

sine målsettinger og tiltak for å øke arbeidsnærværet som en del av det etablerte HMS-systemet.  

 

2014 har vært 2. året hvor arbeidstakerne i Tynset kommune har hatt en utvidet egenmeldingsordning. Dette 

betyr at totalt antall egenmeldingsdager siste 12 måneder fortsatt er maks 24 dager, men egenmeldingsperioden er 

utvidet fra 8 til 16 dager. Bakgrunnen for utvidelsen var å vise de ansatte tillit og for å kunne bygge bedre rela-

sjoner i sykefraværsarbeidet. Den ansattes vurdering om å være helt eller delvis borte fra jobb knyttes i de første 

16 dagene til en tett dialog mellom den ansatte og leder.  

 

Tynset kommune har gjennom hele 2014 hatt et stort fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær. Over-

ordnet målsetting for nærværet i 2014 var: 94,5 %.  

Andre personaltiltak 
 Seniorpolitikk: Kommunestyret vedtok i 2006 retningslinjer for seniorpolitikk i Tynset kommune gjeldende 

fra 01.01.07. Reviderte seniorpolitiske retningslinjer er gjeldende fra 01.01.2012. Retningslinjene omfatter 

bl.a. følgende tiltak: Seniorpolitikk som regelmessig tema på ledersamlinger, seniorsamtale/plan for alle over 

60 år og økt fritid for ansatte over 62 og 64 år. Målsetting for seniorpolitikken er å inspirere til et inklude-

rende og godt arbeidsmiljø for alle, å ivareta alle arbeidstakere samt å øke den reelle pensjonsalderen i Tyn-

set kommune.  

 

 Bedriftsavtale for trening i Tynset Friskliv: Kommunen har bedriftsavtale som innebærer noe redusert pris 

for våre arbeidstakere til å kjøpe frisklivspass i Tynset Friskliv. Kommunen har i tillegg noen tilrettelagte 

treningsopplegg for enkelte grupper; renholdere, turnus arbeidere, ansatte over 55 år, barnehageansatte (nytt 

tilbud fra høsten 2010) og andre enkeltmedarbeidere. I alt benyttet 117 arbeidstakere seg av tilbudet i 2014. 
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Internkontroll  
Kommunene er gjennom en rekke lover og forskrifter pålagt å utføre internkontroll for store deler av sin virk-

somhet. De viktigste kravene gjelder internkontroll i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS), og internkon-

troll og kvalitetssikring av helsetjenestene. 

HMS-arbeidet har blitt gjennomført slik Tynset kommunes plan tilsier; det er gjennomført evaluering, kartleg-

ging, risikovurdering og utarbeidet handlingsplan for hvert tjenesteområde. 

Internkontroll for IKT-systemene styres av en egen gruppe innenfor FARTT-samarbeidet, og er tilgjengelig på 

intranettet.  

Likestilling 
Ved årsskiftet var 75,7 % av arbeidstakerne i kommunen kvinner og 24,3 % av arbeidstakerne menn. Blant disse 

jobber kvinner 78,6 av alle årsverk, mens menn jobber 21,4 % av alle årsverk. I ledergruppen blant enhetsledere 

og avdelingsledere i Tynset kommune, er det 63,6 % kvinner og 36,4 % menn. Ved tilsettinger legges det vekt på 

formell kompetanse, tidligere yrkeserfaring og personlige egenskaper. Dersom søkere stiller likt etter vurdering 

av disse kravene forsøker man å ansette kvinne/mann etter behovet i den enkelte enhet. Det er ikke forskjell på 

lønn for kvinner og menn i sammenlignbare stillinger. 

 

Ansatte fordelt på heltid/deltid og kjønn 

Oversikten viser antall faste ansatte (ikke årsverk) fordelt på menn og kvinner.  

  Heltid Prosent Deltid Prosent 

Kvinner 173 70,6 296 88,1 

Menn 72 29,4 40 11,9 

Sum 245 100 336 100 

 

 
 

Stillingsfordeling kjønn på ulike tjenesteområder: 
Oversikten viser antall ansatte som jobber i ulike prosenter fast/midlertidig på ulike tjenesteområder, både faste 

og variable ansatte. Ansatte har følgende stillingskategorier: 

F – Fast ansatt 

M – Timelønn, vikarer, prosjektstilling, vakante stillinger, eksamensvakter. 
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  Menn Kvinner Totalt 

Rådmann, Stab, næring 15 23 38 

Grunnskole generelt 4 8 12 

Fåset skole og barnehage 10 32 42 

Tylldalen skole 5 8 13 

Tynset barneskole 15 58 73 

Kvikne skole og barnehage 10 34 44 

Tynset ungdomsskole 18 39 57 

Tynset Opplæringssenter 14 36 50 

PP-tjenesten 2 12 14 

Tynsetbarnehagene 15 109 124 

Helsetjenesten 26 109 135 

Helse omsorg felles 2 2 4 

Barnevern 16 48 64 

NAV - sosial 2 3 5 

TFF 93 168 261 

Hjemmebasert omsorg 8 128 136 

Bo- og behandling 23 268 288 

Kulturtjenesten 23 30 53 

PBG 7 13 20 

Teknisk 62 55 117 

Beredskapsarbeid 
Det arbeides med en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal gi grunnlag for revidering av kommunens 

kriseplan. Nåværende kriseplan ble revidert og godkjent i kommunestyret i oktober 2012. 

 

Omfanget av beredskapsarbeidet er i endring, og nye krav medfører at kommunen må tilpasse seg endrede forut-

setninger. Ny teknologi som befolkningsvarsling blir prioritert. I tillegg er det viktig at andre offentlige instanser 

og frivillige foreninger tas med i beredskapsarbeidet slik at alle tilgjengelige ressurser kan benyttes best mulig. 

IKT 
Tynset kommune deltar i et forpliktende samarbeid med Folldal, Alvdal, Rendalen og Tolga om felles IKT-

løsninger, FARTT. Samarbeidet er styrt gjennom et interkommunalt selskap, IKT Fjellregionen IKS, og er basert 

på en modell hvor selskapet leier opp mot 70 % IKT konsulent-stilling fra hver av de deltakende kommunene. I 

tillegg leier selskapet 50 % lærlingestilling fra enkelte av kommunene. FARTT ivaretar nå drift av nesten alle 
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IKT-systemene med unntak av noen lokale løsninger og infrastruktur. Kommunen betaler en årlig avgift til 

FARTT for å dekke felles drift av IKT-løsningene. 

Samarbeid 

Tynset kommune har et aktivt samarbeid med Alvdal på en rekke områder, og de to viktigste områdene er: 

 Landbruk og miljø (styres administrativt fra Alvdal kommune og er samlokalisert med Storsteigen vide-

regående skole). 

 Plan, byggesak og geodata (styres administrativt fra Tynset kommune og er lokalisert i rådhuset).  

 

Tynset kommune samarbeider også nært med Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen kommuner innenfor fagfeltet 

barnevern, med felles barnevernstjeneste. Innenfor skole stiller Tynset med skolefaglig kompetanse i Alvdal og 

Tolga kommuner (TATO-samarbeidet).  

Informasjon 
Brukerne skal i hovedsak hente informasjon selv på nettet, og ledere som har arbeidstakere uten tilgang til nett, 

har ansvaret for å formidle den aktuelle informasjonen gjennom andre kanaler.  

Kommunen utarbeider et informasjons-magasin for Tynset kommune. Magasinet har 4 utgivelser i året og sendes 

alle husstander samt hytteeiere. Informasjonsmagasinet er en del av omdømmebyggingen for kommunen. I så 

måte har kommunen fått mange positive reaksjoner fra innbyggerne på at dette er et interessant og informativt 

magasin. I tillegg benyttes kommunens hjemmeside og Facebook.  
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PLANARBEIDET (OVERSIKT PR. 31.12.14) 

Planer Vedtak Rullering Revidering År Kommentar 

Overordna planer      
Langsiktig del av kommuneplanen    Hvert 4. år  Samfunnsdelen gjennomføres 2014.  

Virksomhetsplan  m/styringskort  Årlig    

Årsbudsjett   Årlig    

Handlingsplaner  på hvert tjenesteområde  Årlig    

Arealplanen – overordnet del 2002  Hvert 4. år   

Arealplanen – delplan Kvikneskogen 2002  Hvert 4. år   

Arealplan – delplan Savalen 2003  Hvert 4. år  KDP Savalen vedtas sommeren 2014 

Arealplan – delplan Sentrum 2002  Hvert 4. år 2007 Sluttbehandlet desember 2007 

Klima- og energiplan 27.04.10 Årlig    

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 27.01.15  Hvert 4.år   

      

Sektorplaner       
Strategisk næringsplan 2009-2014 2010 Årlig Hvert 4. år 2014  

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 2012  Hvert 4. år  (Sak 12/399) 

Kriseplan 2007 Årlig   Rullering vedtatt i 2012 (sak 12/347) 

Plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune 2008  Hvert 4. år 2017 Rullert handlingsplan vedtatt 11.06.13. 

Skole      

Skolepolitisk plattform 28.11.06  Hvert 4. år  2012  

Kompetanseplan Mai 2011 Årlig    

Barnehage      

Plan for tilsyn med barnehager 26.08.2008    Vedtatt i kommunestyret august 2008, sak 237/2008 

Helse og sosial      

Psykiatriplan 2007-2010 2007  Hvert 4. år  Vedtatt februar 2007 

Rehabiliteringsplan  1999     

Plan for helsestasjon og skolehelsetjeneste     Revidert i 2010 

Plan for helsemessig og sosial beredskap. 28.09.04 Årlig Hvert 4. år   

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 23.11.10 Årlig Hvert 4. år 2014 Ikke utført i 2014. 

Kultur      

Kulturplan 2013 Ved behov   KS sak 9/13 

Plan for kulturbygg i Tynset 2006 Årlig Hvert 4. år   

Plan for idrett og annen fysisk aktivitet  2006 Årlig Hvert 4. år  Vedtatt 13.12.12.  

Teknisk      

Hovedplan for avløp 1998 - 2001 27.10.98 Årlig Hvert 4. år  Revideres høst 2014 – vinter 2015 
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Planer Vedtak Rullering Revidering År Kommentar 
Hovedplan for vannforsyning 1998 - 2001 27.10.98 Årlig Hvert 4. år  Revideres høst 2014 – vinter 2015 

Handlingsplan for landbruket 2010 Årlig Hvert 4. år 2015  

Trafikksikkerhetsplan 2011-2015 2011  Hvert 4.år 2015  

      

Interne planer (org. Tynset kommune)      
Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet  Årlig    

Arkivplan 2012 Årlig Ved behov   

IKT sikkerhetsplan  2007 Årlig Hvert 4. år 2010 Utføres i FARTT 

Kompetanseutviklingsplan  Febr 2007 Årlig Etter 2 år   

Lønnspolitiske retningslinjer Sept 2012  Ved behov   
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Interkommunalt samarbeid 

Samarbeid i Fjellregionen 
Tynset samarbeider med de andre kommunene i Fjellregionen på en rekke områder. Mye av samarbeidet skjer i 

regi av Regionrådet. De faste samarbeidstiltak Tynset deltar i framgår av oversikten nedenfor.  

 

Tynsets deltakelse i interkommunale tiltak i 2014 

Tiltak Deltakerkommuner  Kontorsted               

Arbeidsgiverkontrollen 
Tynset, Alvdal, Tolga, Rendalen, Os, Røros, 

Tydal, Holtålen 
Os 

Barnevernssamarbeid Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen Tynset 

Destinasjon Røros Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal Røros 

Dovrefjellrådet 

Tynset, Folldal, Dovre, Lesja, Oppdal, Rauma, 

Nesset, Sunndal, Hedmark og Sør-Trøndelag 

fylkeskommuner 

Sunndal 

FIAS (avfallsselskap) 
Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, 

Stor-Elvdal, Røros, Holtålen 
Tolga 

Fjellregionen IKT (FARTT) Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen Tynset 

Geodatasamarbeid Tynset, Folldal, Rendalen, Alvdal, Tolga, Os Tynset 

IKA Opplandene IKS Kommuner i Hedmark og Oppland Lillehammer 

Innkjøpssamarbeid Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os Tynset 

Jordmorfølgetjeneste 
Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Stor-

Elvdal 
 

Landbruk og miljø  Tynset, Alvdal Alvdal 

Legevaktordningen Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Rendalen Tynset 

Legevaktsentralen 
Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Stor-

Elvdal 
Tynset 

MeSkano Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os Tynset 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 
Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, 

Alvdal, Rendalen, Tolga, Folldal, Tynset 

Elverum/  

Tynset 

Nord-Østerdal Musiker Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Os Tolga 

Nord-Østerdalsmuseet Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os Tynset 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, 

Hedmark fylkeskommune 
Tynset 

Plan, byggesak og geodata Tynset, Alvdal Tynset 

Regionrådet for Fjellregionen 
Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, 

Røros, Holtålen, Hedmark fylkeskommune 
Tynset 

Forvaltningsstyret for Forollhogna 
Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros, Os, Tolga, 

Tynset, Rennebu 
Røros 

Skolefaglig rådgivning Tynset, Alvdal, Tolga Tynset 

Ttrafo (Teater i Fjellregionen) Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal, Folldal, Os Tynset 

Tverrfaglig opplæringskontor i Fjellregionen 
Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal, Rendalen, Os, 

Røros 
Røros 

Gudbrandsdal krisesenter 

Lillehammer, Lesja, Dovre, Sel, Skjåk, Lom, 

Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, 

Gausdal, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-

Elvdal, Tolga,og Tynset. 

Lillehammer 

Kreftkoordinator Alvdal, Tynset og Tolga Alvdal 

Voksenopplæring Tynset, Tolga, Alvdal og Folldal Tynset 
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Økonomisk analyse 

Driftsutgifter/ Budsjettavvik 

Tjenesteområde 

Bto utg. 

Regn-

skap 

Nto utg.  

Regn-

skap 

Nto. utg. 

Budsj. 
Avvik 

Politisk og div. 4 541 3 524 3 826 -303 

Rådm./stabsavd./næring  34 207 20 081 20 542 -461 

Tynsetskolene, felles 8 253 5 562 6 089 -527 

Fåset skole og barneh. 10 295 8 692 9 153 -461 

Tylldalen skole 5 147 4 812 4 842 -30 

Tynset barneskole 28 316 24 610 24 324 286 

Kvikne skole og barneh 10 375 9 220 9 236 -16 

Tynset ungdomsskole 22 576 19 903 20 072 -169 

Tynset opplæringssent. 19 917 3 246 3 262 -16 

PP-tjenesten 10 877 2 488 2 502 -13 

Tynset barnehage 46 144 37 829 38 125 -297 

Helsetjenesten 44 921 28 982 28 232 750 

Helse- og omsorg gen. 9 735 7 951 9 494 -1 544 

Barnevern 41 141 6 552 5 226 1 327 

NAV-Sosialtjenesten 8 753 5 086 5 868 -782 

Tjenesten for funksj.h. 42 986 28 211 28 643 -432 

Hjemmebasert omsorg 33 620 28 037 28 231 -194 

Bo- og behandlingstj. 53 862 39 380 34 884 4 496 

Kulturtjenesten 11 994 6 414 6 157 257 

Kirke og trossamfunn 4 557 4 557 4 460 97 

Tekniske tjenester 76 844 23 121 25 209 -2 069 

Plan,Byggesak,Geodata 20 546 3 113 4 206 -1 093 

Sum 549 606 321 371 322 582 -1 191 

 

Tabellen viser i første kolonne fordelingen av brutto-

utgift regnskap. Dette innebærer alle driftsutgifter som 

er belastet på tjenesteområdet unntatt avskrivninger.  

 

Andre kolonne viser netto driftsutgift i regnskapet. Det 

vil si alle driftsutgifter minus egne inntekter, tilskudd 

og bruk av fond. Eksempler på egne inntekter er 

kommunale gebyrer, husleieinntekter, brukerbeta-

linger. Tilskudd kommer fra fylke, stat, andre kom-

muner og private. Bruk av fondsmidler kan for eksem-

pel være tidligere avsatte ubrukte øremerkede tilskudd 

eller bevilgninger som for eksempel kulturfond.  

Tredje kolonne viser budsjettert netto driftsutgift som 

tilsvarer det vi kaller tjenesteområdenes netto budsjett-

rammer. 

Fjerde kolonne viser avvik mellom regnskap og bud-

sjett. Negativt fortegn betyr innsparing. Uten fortegn 

betyr overskridelse.  

 

Tjenesteområdenes samlede innsparing i forhold til 

budsjett utgjør kr 1 191 000. Til sammenligning viste 

tjenesteområdenes regnskaper for 2013 en samlet 

innsparing i forhold til budsjett på kr 1 928 000 og i 

2012 en innsparing på kr 4 941 000.  De fleste tjenes-

teområder har i 2014 resultater som viser innsparinger 

eller ligger nært opp til budsjett. Noen tjenesteområder 

viser til dels store overskridelser.  

 

Fellesområdet har hatt økning i nettoinntekter med ca. 

kr 1 805 000 sammenlignet med budsjettet. Dette gir 

et samlet mindreforbruk for kommunen på                  

kr 2 996 000. I 2013 var det et mindreforbruk på          

kr 1 932 000.  

 

På fellesområdet har vi sammenlignet med budsjettet 

kommet gunstig ut på rammetilskudd, lånerenter, 

eiendomsskatt og premieavvik pensjon. Vi har kom-

met ut dårligere enn budsjettet på formue- og inntekts-

skatt. 

Driftsresultat 
Driftsresultat 2008–2014 (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 18 826 500, en nedgang 

fra kr 21 484 000 i 2013. 

Netto driftsresultat er på kr 6 876 000, en nedgang fra 

kr 12 365 000 i 2013.  

 

Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2008-2014 
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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 3% 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 

3% netto driftsresultat tilsvarer et nullresultat i privat 

virksomhet. Det er bare i årene 2005 og 2006 at vi i 

det siste 10-året har ligget innenfor sona mellom 3 og 

4 %. I 2011 var vi på nytt innenfor denne sona men i 

de to siste årene har resultatet sunket noe. Vi er av-

hengig av å bringe regnskapsresultatet stabilt over tid 

innenfor denne sona for å ha en økonomi som er bæ-

rekraftig. Resultatet for 2014 er altså på 1,3 %. Gjen-

nomsnittlig resultat for hele landet er også 1,3 %.  

 

Brutto driftsutgift fordelt på utgiftsarter 2014 (%) 

 
Lønnsutgiftene er den dominerende driftsutgiftsarten 

med 68 %. Hovedårsaken til at lønnsutgiftene utgjør 

en så stor andel av totalutgiftene er at kommunen i 

hovedsak produserer tjenester innenfor arbeidskraftin-

tensive sektorer slik som skole og pleie/omsorg. 

Inntekter 
Frie inntekter 2011–2014 (1000 kr)  

 2011 2012 2013 2014 

Formue-/innt.skatt 99 198 101 758 110 297 107 688 

Eiendomsskatt 18 716 19 364 20 367 20 746 

Rammetilskudd 166 964 186 152 189 746 200 001 

Sum frie inntekter 284 878 307 274 320 410 328 435 

Betegnelsen frie inntekter innebærer at disse inntektene 

ikke er bundet opp til å brukes innenfor spesielle områ-

der. Begrepet frie inntekter i denne tabellen er ikke 

direkte sammenlignbart med frie inntekter i regnskaps-

skjema 1A i årsregnskapet hvor også konsesjonsavgif-

ter og statstilskudd til flyktninger er innlemmet.. Den 

samlede økningen i frie inntekter skal i tillegg til lønns- 

og prisstigning dekke statlige satsninger slik som tidlig 

innsats dvs. tettere oppfølging av enkeltelever 

(2009/2010), utgifter knyttet til Samhandlingsreformen 

(2012). Tilskudd til barnehager var tidligere overført 

som øremerkede tilskudd men ble innbakt i rammetil-

skuddet fra 2011. Kommunen har også økte inntekter 

fra eiendomsskatt som følge av utvidelse av eiendoms-

skatteområdet til å gjelde hele kommunen (2010).  

Skattedekningsgrad 
Skattedekningsgrad 2008–2014 (%) 

 
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 2009–2014 (1000 kr) 

 
Diagrammet viser i hvilken utstrekning investeringene 

er finansiert av eksterne lånemidler. Øvrige finan-
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sieringskilder utover lån kan være eksterne tilskudd, 

tilskudd fra egen drift samt bruk av fondsmidler. Det 

forrige tiåret startet med en svært stor aktivitet på 

investeringssiden, med en topp for låneopptak i årene 

2000, 2001 og 2002 i forbindelse med utbyggingen av 

Tjønnmosenteret. I 2003, 2004, 2005 og 2006 ble 

investeringsnivået redusert. Dette var en nødvendighet 

med tanke på den høye lånegjelda. Investeringsnivået 

har fra 2007 igjen ligget svært høyt som følge av bl.a. 

skole- og barnehageutbygginger, omsorgsboliger, 

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 bygnings-

masse. 

Lånegjeld 2011–2014 (1000 kr) 

 2011 2012 2013 2014 

Lånegjeld pr. 01.01. 311 808 345 084 367 607 422 917 

 - Avdrag 16 023 17 893 19 241 22 341 

 - Ekstraord. avdrag 2 300  2 847    1 100  

 + Nye lån 51 599 43 263 74 551 40 301 

 Total lånegjeld 31.12. 345 084 367 607 422 917 439 777 

   - Ubrukte lånemidler 31 742 30 171 41 687 46 962 

   - Utlån pr. 31.12. 12 467 14 258 15 179 15 998 

Netto lån pr. 31.12. 300 875 323 178 366 051 376 817 

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 2013 har vi nådd en ny topp med 376 mill. 

kr. Tilbakebetalingen av lånegjelda legger beslag på 

betydelige deler av kommunens inntekter. Staten dek-

ker renter for lån på ca. 53 mill. kr og avdrag for lån 

på ca. 24 mill. kr. Disse lånene stammer fra skoleut-

bygginger og byggingen av Tjønnmosenteret og om-

sorgsboliger. 
 

Netto lånegjeld pr. innbygger 2009–2014 (kr) 

 

Diagrammet vise netto lånegjeld pr. innbygger i Tyn-

set kommune og for Norge som helhet. Kommunen 

har en svært stor og tyngende lånegjeld som ligger 

godt over landsgjennomsnittet. Netto lånegjeld har økt 

vesentlig de siste 6 årene på grunn av store investe-

ringer. Veksten er større enn for landssnittet forøvrig. 

Balanseregnskapet 
Balanseregnskap 2011–2014 (1000 kr) 

 2011 2012 2013 2014 

EIENDELER     

Omløpsmidler 154 120 158 437 185 591 201 084 

Herav kortsikti-

ge fordringer  
55 610 45 090 44 524 70 512 

Anleggsmidler 834 939 904 351 980 253 1 045 144 

Sum 989 059 1 062 788 1 165 844 1 246 228  

 

Langsiktig gjeld  868 202 941 984 1 054 662 1 110 134 

Kortsiktig gjeld  64 344 67 332 71 141 70 511 

Egenkapital  56 513 53 472 40 041 65 583 

Sum 989 059 1 062 788 1 165 844 1 246 228 

 

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 2009–2014 (1000 kr) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

80 074 75 055 89 776 91 104 114 451 130 573 

 

Arbeidskapitalen tilsvarer omløpsmidler (kasse, bank-

konti og kortsiktige fordringer) med fradrag av kort-

siktig gjeld. Arbeidskapitalen er et mål på kommunens 
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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. 

 

Likviditetsgrad 2008–2014  

 
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 2011–2014 (1000 kr) 

 2011 2012 2013 2014 

Disposisjonsfond 6 144 11 536 19 143 22 986 

Bundne driftsfond 33 801 38 406 41 187 41 041 

Ubundne inv.fond 10 665 9 329 9 735 14 448 

Bundne inv.fond 3 415 1 050 1 761 1 202 

Sum 54 025 60 321 71 826 79 677 

Tabellen viser at fondsmidlene er økt med ca. 7,8 mill. 

kr det siste året. Disposisjonsfondet og ubundne inves-

teringsfond har økt mest siste året.  

 Disposisjonsfond er økt sammenlignet med 2013. 

Dette skyldes avsetning av regnskapsmessig 

mindreforbruk fra 2013 samt avsetning av etable-

ringstilskudd flyktninger. 

 Bundne driftsfond utgjør hovedtyngden av fonds-

midlene og viser liten endring fra 2013. Nærings-

fondet utgjør 16,5 mill. kr.  

 Ubundne investeringsfond er økt med 4,7 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 redusert med 0,5 mill. 

kr. bl.a. som følge av avsetning av midler fra våre 

låntakeres ekstraordinære innbetalinger er brukt 

til innfrielse av lån i Husbanken. 

 

 

 

 

 

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 2008–2014 

 
Diagrammet viser utviklingen i disposisjonsfond i 

prosent av driftsinntekter. Som vi ser ligger vi i Tynset 

vesentlig under landsgjennomsnittet men vi har nær-

met oss snittet siste år. Disposisjonsfondet er bl.a. 

ment å fungere som en buffer i forhold til raske end-

ringer i kommunens økonomi. Lav beholdning av 

disposisjonsfond gjør oss sårbar for uforutsette end-

ringer. Kommunen bør derfor tilstrebe å øke disposi-

sjonsfondet i tida framover.  

Disposisjonsfondet bør av likviditetsmessige årsaker 

minimum tilsvare det akkumulerte premieavviket for 

pensjon. Premieavviket utgjør nå hele 31,4 mill. kr. I 

forhold til dette målet så er altså disposisjonsfondet 

8,5 mill. kr for lavt. 
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Navn på tjeneste 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
4,5 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
3,5 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
 

Tjenesteområdeleder: Bersvend Salbu 

Organisering 
Politisk organisering pr 31.12.14: 

 

 
 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i 
% av tot. brutto driftsutgifter  Enhet :  Prosent 

0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

2 
Netto driftsutgifter politisk styring og kontrollvirk-
somhet, i % av totale netto driftsutgifter  Enhet : 
 Prosent 

1,1 1,2 1,1 1,0 1,0 
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Kommentarer til tabellen 

Generelt: 

Tynset kommune ligger likt, eller litt over KOSTRA-gruppe 12 og Hedmark. For øvrig er det en liten nedgang fra 

2013 til 2014. Dette er også tendensen på landsbasis. 

 

 

Økonomisk resultat 

Området hadde et mindreforbruk på kr 303 000. Dette skyldes mindre utbetaling av godtgjøring og tapt arbeidsfortje-

neste, samt mindreforbruk innen kontroll og tilsyn. 

 

 

Medlemmer i kommunestyre og formannskap 

Medlemmer i kommunestyret  
 

Senterpartiet 

Stein Tronsmoen, Merete Myhre Moen,  

Per Hermann Køhn Hansæl, Grete Negård, Rune Storli, Arne Eggen 

 

Arbeiderpartiet 

Morten Sandbakken, Signe Marit Lium, Jostein Sivertsen/ Ibrahima Sesay, Oskar Snarvold, Gudrun Strømbu/ Ragnar 

Talsnes, Kaja Haugseth/ Lisbeth Skiphamn Holten  

 

Sosialistisk Venstreparti 

Bersvend Salbu, Inger Lise Stubsjøen Martinsen, Mahdi Hassan Mouhoumed, Geir Arne Mælan, Hanne Graneng, 

Rønnaug Åkerman Sandmæl/ Steinar Brekken, Liv Alfhild Utby, Margit Wang 

 

Venstre 

Christian Fredrik Steenland 

 

Kristelig Folkeparti 

Kjetil O. Lorentzen 

 

Tynsetlista Frie Velgere 

Nils H. Øian 

 

Høyre 

Arne O. Ellingsson/ Thomas Svee, Berit Nordseth Moen, Terje Hylen 

 

Fremskrittspartiet 

Arne Georg Aunøien 

 

Medlemmer i formannskapet 
Bersvend Salbu (SV), Merete Myhre Moen (SP), Stein Tronsmoen (SP), Morten Sandbakken (AP), Inger Lise Stub-

sjøen Martinsen (SV), Signe Marit Lium (AP), Berit Nordseth Moen (H) 

 

Komitearbeidet 
Oppvekst 

Rune Storli (leder), Kjetil Lorentzen (nestleder), Kaja Haugseth/ Lisbeth Skiphamn Holten, Rønnaug Åkerman Sand-

mæl/ Steinar Brekken, Margit Wang 
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Pleie, omsorg, helse, sosial 

Mahdi Hassan Mouhoumed (leder), Grete Negård (nestleder), Gudrun Strømbu/ Ragnar Talsnes, Arne O. Ellingsson/ 

Thomas Svee, Arne Georg Aunøien 

 

Kultur/Idrett 

Hanne Graneng (leder), Jostein Sivertsen (nestleder)/ Ibrahima Sesay, Arne Eggen, Geir Arne Mælan, Nils H. Øian 

 

Miljø/Landbruk/Teknisk 

Terje Hylen (leder), Per Hermann Køhn Hansæl (nestleder), Liv Alfhild Utby, Oskar Snarvold, Christian F. Steenland 

 

Saker i politiske utvalg 
Oversikten nedenfor viser hvor mange saker som ble behandla i ulike politiske organer i 2013: 

Kommunestyret 68 

Formannskapet 148 

Administrasjonsutvalget 2 

Kontrollutvalget 36 

Klagenemnda 0 

Valgstyret (formannskapet) 1 

Arbeidsmiljøutvalget 

Fondsstyret 

9 

7 

Figuren viser hvordan saksmengden i de viktigste organene har utviklet seg etter 2010 
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Navn på tjeneste 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
34,2 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
20,1 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
26,3 

Tjenesteområdeleder: Arild Einar Trøen 

Organisering 
Rammeområdet omfatter i tillegg til rådmannsfunksjonen servicetorget, personal-, IKT- og økonomiavdelingen og 

næring. Interkommunal tjeneste for landbruk og miljø er en del av budsjettet til rådmannen. Lærlinger, tillitsvalgte, 

hovedverneombud og ansatte i FARTT er en del av årsverkene. 

Fordeling av årsverk: 

Rådmannen, økonomi, personal og IKT: 11,8 

FARTT:     2,0 

Lærlinger:    4,6 

Tillitsvalgte:    2,6 

Servicetorget:    4,6 

Næring:     0,7 

Sum     26,3     

 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Utøve tydelig ledelse av Tynset kommune 

 Kommunisere med befolkning og politikere 

 Gjøre tjenesteområdene gode i sin tjenesteproduksjon 

 Øke organisasjonens bevissthet på summen av alle små ting 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 

Ledelse: 

Ha et overordnet ansvar for å: 

a) Fokusere på betydning av organisa-

sjonskultur  

b) Igangsette og holde ved like utvik-

lingsprosesser for ledere og medarbeidere 

a)og b) 

Medarbeider-undersøkelse  

* 
4,5 4,8 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

2 

Informasjon: 

Gi informasjon som brukerne etterspør 

ved å: 

a) Videreutvikle Servicetorget som det 

offentliges førstelinjetjeneste i Tynset. 

b) Nyttiggjøre ny teknologi – 24 timers 

Servicetorg 

c) Gi riktig informasjon 

 

a), b) og c) 

Innbyggerundersøkelse  

* 
4,5 4,8 

3 

Kompetanse: 

Skal initiere kompetanseutvikling i hele 

organisasjonen med fokus på: 

a) lederutvikling 

b) fagkompetanse 

c) rekruttering 

 

a) , b) og c) 

Medarbeider undersøkelse 

* 
5,0 4,7 

4 

Økonomi: 

Skal være en drivkraft i å effektivisere 

hele organisasjonen  

ved å: 

a) Stimulere til god økonomistyring i hele 

organisasjonen 

b) Levere godt styringsverktøy 

c) Fokusere på summen av alle små ting 

a) og b) 

KOSTRA 

Kostnad pr.enhet/ bruker 

 

Regnskapsrapporter til 

k.styret 

 

Kultur/lederplattfrom 

 

Måloppfølging: 

Måleparametre må utvikles i 

takt med styringsprosessen 

som Tynset kommune nå er 

inne i*  

KOSTRA nevnes 

under hvert enkelt 

tjenesteområde. 

Må fortsatt finne 

bedre måter å måle 

denne faktoren på.  

 

*Faktiske måleparametre benyttes fra systemet bedrekommune.no. Dette er et elektronisk system som brukes av mange 

kommuner. Systemet har faste bruker- og medarbeiderundersøkelser som kommunene kan benytte, og sammenligne 

resultatene med hverandre. 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Netto driftsutgifter administrasjon, i % av totale 

netto driftsutgifter. Enhet: Prosent. 
7,4 6,8 7,2 7,8 7,6 

2 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i 

kr. pr. innbygger. Enhet kr. 
4 939 4 610 4 436 5 369 4 543 

3 
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i 

kr. pr. innb.   Enhet: Kroner. 
5 535 5 317 5 470 5 973 5 010 

Under funksjonen administrasjon regnes sentraladministrasjon, forsikringer og kontingenter, alle utgifter innen IKT 

(FARTT), personaltiltak, servicetorget, skoleadministrasjon, barnehageadministrasjon og helse- og omsorgsadministra-

sjon. 
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Kommentarer til tabellen 

Generelt: 

Tynset kommune ligger jevnt under egen KOSTRA-gruppe og i hovedsak litt over snittet i Hedmark. Generelt for hele 

landet er en økning i kostnader relatert til funksjon 120 (administrasjon). Noe av dette kan forklares med økte pen-

sjonskostnader, samt at føringen av KOSTRA blir mer nøyaktig. 

 

 

Økonomisk resultat 

Området for rådmannen, stab, næring og landbruk hadde i 2014 et mindreforbruk på kr 461 000. Avviket skyldes i 

hovedsak et mindreforbruk innen forsikringer og noe refusjon av sykelønn uten at vikarer er satt inn. 

 

 

Tjenesteproduksjonen 

Hovedoppgaven til staben er å være en støttefunksjon til tjenesteområdene. Avdelingene skal bistå tjenesteområdene 

på systemnivå med tilrettelegging av rapporteringer, planer og prosesser samt bistand i enkeltsaker. Servicetorget har 

et større fokus på eksterne brukere, og skal først og fremst hjelpe og veilede innbyggerne. 

 

Personalavdelingen har som hovedoppgave å gi råd og veiledning i lønns- og personfaglige saker. Felles personalarkiv 

administreres av personalavdelingen, samt politisk sekretariat. Økonomiavdelingen organiserer budsjettprosessen og 

følger opp budsjett og rapportering. Avdelingen har hovedansvar for regnskapsarbeidet samt skatteinnkreving. Service-

torget er kommunens frontlinjetjeneste med hovedfokus på å støtte alle brukere av kommunale tjenester, inkludert 

informasjon og internett.  

 

Næringsutvikling 

Tynset kommune har en egen næringskonsulent i 50 % stilling. 

Næringsfond 

Tynset kommune har et kraftfond som utgjør kommunens næringsfond. Grunnkapitalen er på 5 mill. kr. Ved årsskiftet 

(2014-15) var bankinnskuddet på 16,319 mill. kroner, en økning på 1,376 mill. kr fra forrige årsskifte. Utlånet var på 

0,175 mill. kr. Kommunen fikk i 2014 kr 555 000 til kommunalt næringsfond fra Hedmark fylkeskommune. Dette ble 

tillagt næringsfondet og disponert sammen med dette. Næringsfondet har i 2014 bidratt med totalt kr 3 488 204 mill. kr 

i tilskudd til ulike prosjekter. 

 

Viktigste bevilgninger i 2014: 

Tilskudd til nydyrking 183 000 

Lønn næringskonsulent 274 900 

Interreg.-prosjekt 30 000 

KDP Savalen 268 000 

Informasjonsbladet, Tynset kommune 200 000 

Kommuneplan Tynset 343 000 

Turistinformasjon Tynset og Kvikne 104 000 

Destinasjon Savalen, reiselivsprosjekt 300 000 

Destinasjon Røros, medlemskontingent 2012 175 000 

Konferansen Vilje & vekst 10 000 

Villmarksmessa, stand for lokale prosjekter 15 000 

NM jaktfelt, arrangørstøtte 40 000 

Trans Østerdalen, sykkelritt 20 000 

Norsk ørretfiskefestival, Kvikne 25 000 

MoMa, etablering av nettbutikk 20 000 



23 
 

Bowlingen, Tynset 150 000 

Næringsutvikling i fjellregionen, stillinger 

som regionale næringssjefer 328 630 

Historiske møbler AS, utstillingslokale 40 000 

Vigdis Fiskvik, gårdstun for turisme 49 000 

Tynset og Røros som motorer i regional utv. 50 000 

Kvikne utvikling, flytting av bautaer 24 000 

Lene Tuveng, naprapat-klinikk 50 000 

Bortistu DA på Neby, kunst/servering 69 000 

Tynset og Alvdal snøscooterforening 30 000 

TIF, håndballgruppa, Santa Kristina cup 20 000 

Tylldalen bygdeutvalg, markedsf. Røesgrenda 20 000 

Aina Jæger, keramikkverksted, Brydalen 35 000 

Kvikne utvukling, garanti Bjørnson-konsert 50 000 

Kvikne IL, sjekkpunkt Orkelbogen 40 000 

 

Landbruk og miljø 
Denne tjenesten leveres av Alvdal kommune gjennom et vertskommunesamarbeid mellom Alvdal og Tynset kommu-

ner. Enheten er plassert på Storsteigen videregående skole.  

I 2014 hadde enheten et merforbruk på kr 145 000. 

Arbeidet er i hovedsak saksbehandling etter jord- og konsesjonslov, boplikt og motorferdsel. 

I 2014 ble landbruksprosjektet i gang satt og har hatt stor suksess med 100 påmeldte for rådgivingspakker.   

Kostratall for landbruk og miljø  
 

Kostra  

 

   Tynset 

    2012 

 

   Tynset 

    2013 

 

    Tynset 

      2014 

 

Alvdal 

    2014 

 

Hedmark 

   2014 

Kommune 

gruppe 12 

     2014 

Netto driftsutgifter til 

landbruksforvaltning og 

landbruksbasert nærings-

utvikling 

1 941 000 1874000 2 115 000 1 857 000   

Netto driftsutgifter pr 

landbrukseiendom 

2 492 2 319 2 627 4 619   

Landbrukseiendommer, 

ant 

779 808 805 402   

Jordbruksbedrifter, ant 242 242 234 152   

Jordbruksbedrifter 

m/husdyr 

208 208 200 140   

Jordbruksareal i drift, 

daa 

60 507 60 263 61 122 31 153   

Innvilga nydyrkings-

areal, antall dekar 

 

42 

 

831 

 

355 

 

238 

  

Antall søknader om 

konsesjon 

22 27 26 7   

Antall søknader om 

deling av driftsenhet, 

jordlova § 12 

 

22 

 

34 

 

22 

 

12 
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Tynsetskolene 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
8,3mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
5,6 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
4,3 

Tjenesteområdeleder: Bent Kvisle 

Organisering 
Tynsetskolene samordnes, betjenes og kvalitetsutvikles fra utdanningssjefen. Herfra driftes også felles kompetanseut-

vikling for skolene i hele Nord-Østerdal. Tynset, Alvdal og Tolga har inngått nærmere skolesamarbeid, TATO skolene. 

De to nabokommunene kjøper skolefaglige tjenester tilsvarende 100 % stilling av Tynset. I Tynset innbefatter skole-

sektoren de fem grunnskolene samt Tynset opplæringssenter og PP-Tjenesten. 

Tynsetskolene er presentert med et felles kapittel her og egne kapitler for hver skole.  

Måloppnåelse 

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

 Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring 

 

Avgjørende fakto-

rer 
Indikator 

Prestasjons-

mål 2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 

nasjonalt 

1 

 

Læringsmiljø 

på 

kommune 

nivå 

Elevundersøkelsen: 

Trivsel                      7 trinn 

                                10 trinn 

                           

Mobbing                   7 trinn 

                                10 trinn  

 

Vurdering for læring  7 trinn 

                                10 trinn 

 

Mestring                   7 trinn 

                                10 trinn 

 

Faglig utfordring      7 trinn 

                                10 trinn 

 

 

Tynsetskolene 

skal ligge over 

landsgj. snittet 

 

4.4   

4.3 

 

1.2  

1.2 

 

4.0  

4.3 

 

4.1  

4.0 

 

4.2 

4.3 

 

4.3 

4.3 

 

1.2 

1.2 

 

4.0 

3.6 

 

4.1 

4.0 

 

4.1 

4.4 

 

 

4.4  

4.2 

 

1.2 

1.2 

 

4.0  

3.2 

 

4.1 

4.0 

 

4.0 

4.2 
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Avgjørende fakto-

rer 
Indikator 

Prestasjons-

mål 2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 

nasjonalt 

2 

 

Kompetanse 

Medarbeider-undersøkelsen: 

Tilfredshet på en skala fra 1-6 

helhetsvurdering. Ledergr. skole 

Kompetansekrav: 

Kompetanse for kvalitet v.u an-

tall lærere 

 

 

5 lærere i året 

x 

 

7 

5,2 

 

5 

4,6 

 

 

 

 

 

x 

3 Arbeidsmiljø Sykefravær i % 3% 5% 2,8% x 

4 

Lærings 

resultater 

kommune  

nivå 

 

Lesing                     5 trinn 

                                8 trinn 

                                9 trinn  

    

Regning                  5 trinn 

                                8 trinn 

                                9 trinn  

   

 

Engelsk                   5 trinn 

                                8 trinn 

 

 

Grunnskolepoeng 

 

På 

lands- 

gj.snittet 

over 

tid. 

 

 

 

 

Over 41 

 

2.1 

3.2 

3.5 

 

2.2 

3.1 

3.5 

 

2.1 

2.7 

 

 

41,5 

 

 

 

 

 

2.1 

3.2 

3.7 

 

2,2 

3.1 

3.7 

 

2,2 

2.8 

 

 

40.5 

 

2.0 

3.1 

3.5 

 

2.0 

3.1 

3.4 

 

2.0 

3.0 

 

 

40.4 

Kostratall 

  2012 2013 2014 
2014 

gr.12 

Hedmark 

2014 

1 Elevtall 731 713 708   

2 Årsverk 86,5 81,3 79,2   

3 Brutto driftsutgifter pr. elev 115 522  117 009  117 613 121 199 109 773 

4 Netto driftsutgifter pr. elev 109 128 114 550 114 513 120 198 105110 

5 Lønnsutgifter pr. elev 91 962 92 966 94 286 97 227 89 712 
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  2012 2013 2014 
2014 

gr.12 

Hedmark 

2014 

6 Skyssutgifter pr. elev 3 489 3 779 4 025 2 655 3 686 

7 Utgifter til lokaler pr. elev 17 160 18 059 17 587 18 317 16 114 

8 Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,6 11,5  12,6 

9 Lærertetthet 8.-10 trinn 11,6 12,6 12,3 12,2 14,2 

10 Lærertetthet alle – ordinær undervisning 13,8 14,5 15,1  15,8 

11 Andel elever med § 5.1 vedtak 8,3 5,5 5,4  6,9 

Kommentarer til tabellene 
 

Årsverk: 

Det er tatt ned to årsverk til undervisning. I alt 7,3 årsverksreduksjon til undervisning fra 2012 

 

Sjukefravær: 

Sjukefraværet måler hele området 200. Det er alle skolene inkludert barnehagene på Fåset og Kvikne. SFO, PPT og 

Tynset opplæringssenter er også med. Tallet fra 2013 er ikke sammenlignbart da grunnlaget er ulikt. Dette skyldes nye 

rapporter. 

 

Arbeidsmiljø:  

Tallene for medarbeiderundersøkelsen er knyttet til skoleledergruppa og skolekontoret. 

 

Læringsresultater: 

Vi ser en svak nedgang i grunnskolepoeng. Om dette er normale variasjoner eller en tendens må følges over en litt 

lengre periode. 

Både elevundersøkelsen, nasjonale prøver og avgangskarakterer viser at tilstanden i Tynset-skolene er god. Resultatene 

fra nasjonale prøver er stabilt bra sammenlignet med Hedmark og nasjonalt nivå. Etter vår oppfatning er stabile gode 

resultater et tegn på systematisk jobbing over tid. Viser også til tilstandsrapporten som ble behandlet i kommunestyret i 

november 2014. Andre rapporter understreker det gode bildet av tynsetskolene. Viser til tall for gjennomføringsgrad i 

vgo og Kommunebarometeret over flere år.  Vi har merket oss resultatet i engelsk for 8. trinn. Det er svakere enn øns-

ket. Dette er løftet inn i TATO samarbeidet. Tiltak vil bli satt i gang. 

Skolene følges tett opp gjennom skoleledermøter, dialogmøter og forpliktende kompetanseplaner. 

 

Andel elever spesialundervisning. 

Andel elever med enkeltvedtak i spesialundervisning har vært økende både på Tynset og på nasjonalt nivå. Vi har hatt 

stort fokus på denne saken sammen med PPT. Vi arrangerte bl.a. to konferanser med utgangspunkt i Stortingsmelding 

18 «Læring og felleskap». Den ble fulgt opp med dialogmøter på alle skolene i samarbeid med skoleeier og PPT. Der-

for er det nå gledelig at tallet har gått ned og stabilisert seg.. Det er verdt å merke seg at elevgruppa er den samme og 

det er også nødvendig med tilpasset opplæring og særlig tilrettelegging i klasserommet. Derfor vil ikke ressursbruken 

bli vesentlig mindre på området. 

 

Drifts/lønnsutgifter pr elev. 

Tynset er nå plassert i kommunegruppe 12. Sammenlignet med denne gruppa bruker Tynset vesentlig mindre på skole 

enn gjennomsnittet i gruppa. Linje 8,10 og 11 får vi ikke sammenlignet i år. Her hentes tallene fra skoleporten og der 

ligger kun tall for kommunegruppe 11. Neste år vil vi få sammenlignbare tall igjen. 

 

Skolefritidsordningen 

Alle skoler gir tilbud om skolefritidsordning (SFO). Tiltakene er preget av stabilitet i bemanning, noe som gir et godt 

og trygt miljø. Elevtallet i SFO er stabilt og i 2014 er det 83 unger som benytter tilbudet. Ordningen er av de dyreste i 

fylket. Over 20 timer i uka koster nå kr. 2 545. Det er inkludert ca 12 måltider (fire med varm mat) og frukt i ca 20 

dager. SFO går med overskudd. Driften av SFO er sterkt knyttet til den øvrige driften av skolene. 
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Økonomisk resultat 
Regnskapsresultatet for 2014 viser samlet for Tynsetskolene kr 933 537 000 i innsparing. Hele budsjettområdet har ei 

budsjettramme på 76 mill. Det har vært en innsparing på grunnskoler generelt på ca 600 000. Dette skyldes at vi har 

utsatt ny leasingavtale for elevpc. Vi har holdt dagens maskinpark i drift lenger ved å kjøpe ut maskinene. Det er også 

merinntekt på refusjoner på 150 000. Hver enkelt virksomhet forklarer sine økonomiske resultat under sine respektive 

kapitler. Det har vært en imponerende budsjettdisiplin i 2014. 

 

Fokusområder 

Ungdomstrinn i utvikling 

Som et resultat av Stortingsmelding 22 og strategien «Motivasjon og mestring for bedre læring» kom satsingen Ung-

domstrinn i utvikling. Skolene i Nord-Østerdal deltar i pulje 3 med oppstart høsten 2015, men har allerede startet ar-

beidet med disse satsingsområdene: Klasseledelse, lesing, skriving og regning. Selv om den nasjonale satsingen er 

knyttet til u-trinnet, velger vi å se hele grunnskoleløpet i sammenheng.  

 

Vurdering for Læring 

Den nasjonale satsingen Vurdering for Læring (2010-2014), har som mål at skolene skal få større bevissthet rundt sin 

vurderingspraksis og økt oppmerksomhet og bevissthet rundt læreplanarbeid. Satsingen bygger på forskning og erfa-

ringer fra flere land og prosjektet «Bedre vurderingspraksis» (2007-2009). Skolene i Nord-Østerdal deltok i pulje 3 

(2012-2013). Alle skolene i Nord-Østerdal viderefører arbeidet på sin skole, og det gjøres et omfattende arbeid med 

læreplaner. Skolene inviteres til jevnlige nettverkssamlinger og fagdager der vurdering er et sentralt tema. 

 

Fådeltnettverk. 

Tynset har tatt initiativ til å samle skolene i NØ i et fådeltnettverk. Dette var et aktivt nettverk for noen år tilbake. Bak-

grunnen for denne satsingen er elevtallsutviklingen. Der det tidligere var fire tradisjonelle fådeltskoler nærmer vi oss 

nå 7-8 skoler. Dette betyr en stor endring i pedagogisk tenking og organisering. Skolene må tilpasse seg nye økono-

miske rammer. Dette er krevende og samarbeid er nødvendig. 

 

 

Kompetanseplanen 

Ut over satsingene beskrevet ovenfor, har det vært flere kursdager og etterutdanningstilbud.  

I tillegg har PPT arrangert en rekke kurs for sine fagområder. Tynset koordinerer kompetansetiltak i hele Nord-

Østerdal. Det lages en felles kompetanseplan som ligger på vår hjemmeside. Denne revideres fortløpende. 
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Fåset skole og barnehage 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
10,3 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
8,7 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
17,2 

  
Tjenesteområdeleder: Jostein Sivertsen 

Organisering 
Skolen, skolefritidsordningen (SFO) og barnehagens to avdelinger er samlet i et felles tjenesteområde som ledes av 

rektor.  

 

Fåset skole 

 Skolen er organisert i 3 fådeltskolegrupper (1.-2.trinn, 3.-4.trinn og 5.-7.trinn) 

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

 Lærerne er organisert i tre team, men teamene for 1.-2.trinn og 3.-4.trinn jobber tett sammen 

 SFO-tilbud 5 dager pr. uke, morgen og ettermiddag. Om morgenen er deler av åpningstiden i SFO organisert 

under barnehagen. 

 44 elever våren 2014 og 50 elever høsten 2014 

 

Fåset barnehage 

 2 avdelinger; småbarnsavdelingen «Dippillen» med 12 barn i alderen 1-3 år og storbarnsavdelingen «Loken» 

med 21 barn i alderen 3-6 år 

 Åpent 5 dager pr. uke fra kl. 07.00 til kl. 16.30 

 Barnehagen har egen styrer og to pedagogiske ledere i hver sin avdeling 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte 

 Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring 

 Fåset skole skal være en vi-skole der læring skjer gjennom ansvar, trivsel og 

samhandling 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014   

nasjonalt 

1. Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen: 

- Trivsel 

- Mobbing 

- Vurdering for læring 

- Mestring 

- Faglig utfordring 

Fåset skole skal 

holde seg på et 

stabilt høyt nivå 

 

4,1 

1,2 

4,1 

4,1 

4,3 

 

4,4 

1,1 

4,3 

4,1 

4,2 

 

4,4 

1,2 

4,0 

4,1 

4,0 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014   

nasjonalt 

2. Kompetanse 

Medarbeiderundersøkelsen: 

Tilfredshet på en skala fra 1-6 

(helhetsvurdering) 

Kompetansekrav: 

Kompetanse for kvalitet med 

antall lærere i videreutdanning 

Ligge på en stabil 

høy skår, med en 

svarprosent på 100 

Til enhver tid ha 

kompetente ansatte 

på alle vesentlige 

områder 

Ikke tatt i 

2013 

 

En lærer på 

videreut-

danning i 

spes.ped 

5,6 (skole) 

5,2 (bhg) 

 

Ingen på 

videreut-

danning  

 

3. Arbeidsmiljø 

Sykefravær  

I % av arbeidstimer 

Foreldreundersøkelsen: 

Helhetsvurderingen på en skala 

fra 1-5 

Ikke overstige 3 % 

i skole og 5 % i 

barnehage 

 

Ligge på en stabil 

høy skår, med en 

svarprosent på 100 

8,8 % (skl) 

4,5 % (bhg) 

Ikke gjen-

nomført 

1,4 % (skl) 

3,2 % (bhg) 

4,7 

svar: 88 %   

 

4. 
Læringsresultater 

Fåset skole 

Nasjonale prøver 

- Lesing 5.trinn 

- Regning 5.trinn 

- Engelsk 5.trinn 

På landsgjennom-

snittet over tid. Det 

vil si over 2,0 

 

2,0 

2,5 

1,8 

 

1,9 

2,0 

1,6 

 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Kommentarer til tabellen 
Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen ble gjennomført av alle elevene på 5.-7.trinn i løpet av november 2014. Resultatene fra undersøkel-

sen viser gjennomgående god trivsel og motivasjon hos elevene, med god støtte fra skole og hjem. Hovedmålet er at vi 

skal holde oss på et stabilt høyt resultat over tid. Utviklingen over tid viser at på de viktigste parameterne (trivsel, 

mobbing, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra, læringskultur og motivasjon) klarer dette, og for de aller fleste områdene 

viser vi også fremgang fra 2012 til 2014. Fokuset holdes varmt gjennom faglige og pedagogiske diskusjoner i samar-

beidstid med hele personalet hver eneste uke. 

Kompetanse 

Riktig kompetanse, på riktig plass, til riktig tid er viktig for en skole og barnehage. Vi har en svært god sammensetting 

av pedagoger, fagarbeidere og assistenter som utfyller hverandre godt på mange områder. Når det kommer til den for-

melle kompetansen i skolen, vil kravene fra sentralt hold skjerpes inn i løpet av de kommende årene. Vi ser da at vi kan 

ha behov for mer påfyll av bl.a. formell engelskkompetanse blant våre ansatte. Vi anser det også som den smarteste 

løsningen å investere denne kompetansen i den personalgruppa vi allerede har, og har derfor en langsiktig plan om 

gjennom videreutdanning å ha mer kompetanse i engelsk på plass innen tre til fem år. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsmiljøet ved Fåset skole og barnehage er godt. Dette framheves av de ansatte i medarbeidersamtaler og under-

søkelser. Dette mener vi bl.a. kan være noe av årsaken til det relativt lave sykefraværet. Medarbeiderundersøkelsen 

gjennomført de siste årene viser at de ansatte er fornøyde med samarbeid og trivsel med kollegene, nærmeste leder, 

faglig og personlig utvikling. Dette er viktige faktorer som må være på plass for å ha et sunt og godt arbeidsmiljø. Vi 

har felles personalrom for skolen og barnehagen, og felles sosiale tilstelninger utenom jobb for å bygge lagånd og vi-

følelsen. 
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Læringsresultater Fåset skole 

Med fokuset på vurdering for læring som vi har hatt de siste årene, og en kommende satsing på engelskfaget i Nord-

Østerdalen er vi av den oppfatning av at læringsresultatene i engelskfaget skal bli bedre over tid. Det har vist seg at det 

er dette faget vi har den største utfordringen og det største potensiale til å heve resultatet i. Vi jobber nå med å utarbei-

de tydeligere lokale læreplaner i fagene, vurdering for læring og å analysere resultater for å hente ut en større lærings-

effekt. 

 

Kostratall 

  2011 2012 2013 2014 
Hedmark 

2014 

1 Elevtall 41 44 44 50  

2 Årsverk undervisningspersonale 7,0 7,2 6,0 6,0  

3 
Netto utgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og loka-

ler) 
105 037 106 725 103 880 98 745  

4 Lærertetthet 1.-7. trinn 6,4 6,6 8,1 9,3 12,6 

5 Lærertetthet alle – ordinær undervisning 8,8 9,2 8,3 10,0 15,8 

6 Andel elever med § 5.1 vedtak 6,8 % 4,6 % 4,6 % 6,0 % 6,9 % 

 

Kommentarer til tabellen 
Elevtall 

Elevtallet har vært og er fremdeles stigende. Prognosene viser 59 elever skoleåret 2015/2016 og 69 for skoleåret 

2016/2017. Dette er en positiv og gledelig utvikling. 

 

Årsverk og lærertetthet 

Fåset skole og barnehage har på lik linje med de andre tjenesteområdene bidratt til omstillingen i kommunen de senere 

årene. Dette har medført at årsverket for undervisningspersonalet har gått ned. Samtidig med at elevtallet går opp, 

medfører dette at flere elever må dele på lærerne, og lærertettheten (antall elever pr lærer) stiger. En ambisiøs og faglig 

dyktig lærerstab jobber hardt for at det pedagogiske tilbudet til den enkelte elev ikke skal bli redusert som følge av 

dette, og vi mener at vi lykkes veldig godt med det. 

 

Økonomisk resultat 
Regnskapsresultatet for 2014 viser en samlet innsparing på kr 461 000 for hele tjenesteområdet som omfatter skole, 

SFO og barnehagen. Januar til august hadde vi som følger av sammensettingen av barn i barnehagen, og fleksibiliteten 

som ligger i samorganiseringen av skole og barnehage muligheten til å gjøre en innsparing i lønnsutgiftene på 50 %. 

Dette utgjør rundt kr 300 000. I løpet av året hadde vi to permisjoner, der vikarene som var inne var avlønnet betydelig 

lavere enn de som var i permisjon. I et av tilfellene var forskjellen i årslønn kr 80 000.  

 

Tjenesteproduksjonen 

Vurdering 

Vurdering for læring har vært et nasjonalt- og lokalt satsingsområde i skolen de siste årene. Dette har ført til en be-

vissthet blant lærerne om at vurderingen skal være framoverrettet, og gi elevene råd om hvordan de kan oppnå en enda 

høyere måloppnåelse i fagene. Dette har vi også tatt med oss inn i arbeidet med å implementere nytt skoleadministra-

tivt program Visma Flyt Skole, der lærerne kan legge inn vurderinger underveis, og hvor foresatte kan logge seg inn og 

fortløpende holde seg oppdatert over vurdering, fravær, anmerkninger og andre momenter rundt egen elev. 
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Tidstyver 

Tid er penger, og det har over flere år vært diskutert hva man kan gjøre med tidstyver i skolen. Mengden dokumenta-

sjon har økt, og lovkravene har blitt skjerpet inn på flere områder. Da er det gledelig at utviklingen av nye tidsbespa-

rende dataprogrammer har gjort sitt inntog i skolen. Vi har det siste året tatt i bruk Vokal, Visma Flyt Skole, Visma 

Sampro, Tempolex m.m., i tillegg til digitaliserte kartlegginger. Dette gjør at en del av den dokumenteringen, kartleg-

gingen og analyseringen som er nødvendig, nå gjøres mer effektivt. Det tidligere systemet med papirbasert elevvurde-

ring på Fåset er nå stort sett digitalisert. 

 

Samarbeid skole-barnehagen 

Et godt samarbeid mellom barnehage og skole er viktig for blant annet muligheten til å sette inn tidlig innsats, og det at 

skolen skal være forberedt på hvilke unger som kommer inn i skolen. Vi er i en svært heldig situasjon i måten vi er 

organisert på. Dette gir positive utslag på flere områder; muligheten til felles pedagogiske opplegg rundt sosial ferdig-

hetstrening (bl.a. kulturhalvtimen), ungene som starter i skolen er allerede kjente med skolelokalet og de ansatte og 

øvrige elever i skolen (trygghet og trivsel), samarbeid om personalet gir oss en helt annen fleksibilitet ved uforutsette 

hendelser gjennom året. Noe som både skole og barnehage drar nytte av. 

 

Uteområdet 

I løpet av 2014 har vi gjort en del utbedringer i uterommet rundt skolen. Den største og viktigste forandringen har vært 

omgjøringen av parkeringsfasilitetene rundt skolen. Tidligere ble skoleelever satt av ved hovedveien forbi skolen. 

Dette var svært uoversiktlig med busser, taxier, ansatte og foresatte som skulle parkere, hente og bringe i barnehagen. 

Høsten 2014 flyttet vi på noen gjerder og anla parkerings- og på/avstigningsplass inne på skolens område. Trafikkbil-

det ved henting og bringing til skole og barnehage er betydelig endret til det bedre. 

 

Samarbeid med andre offentlige og private instanser/tjenesteytere 

Vi har over år fått til et godt samarbeid med flere andre instanser og tjenesteytere som vi er avhengig av for å gjøre en 

god jobb i skole og barnehage. Vi vil spesielt trekke fram PPT, BUP, barnevern og kulturtjenesten som gode og viktige 

samarbeidspartnere. Sammen med samarbeidet med de andre skolene og barnehagene samt utdanningssjefens- og bar-

nehagesjefens kontor er dette av uvurderlig karakter for Fåset skole og barnehage. 

 

IKT 

Elevene har god tilgang på datamaskiner, men maskinparken begynner å bli gammel og slitt, og en del av maskinene 

bør byttes ut i løpet av en toårsperiode. Høsten 2014 ble det kjøpt inn 20 Ipader til bruk i skole og barnehage. Det er 

etter vært kommet mange gode pedagogiske applikasjoner, som kan presentere læringsmål og kunnskap på en veldig 

lettfattelig måte. Ipadene vil på kort sikt bli en kjærkommen tilvekst til de pedagogiske tilnærmingsmåtene, mens det 

på lang sikt vil gi bedre læring for mange av elevene. 
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Tylldalen skole 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
5.1 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
4.8 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
7,6 

  

Tjenesteområdeleder: Morten Kroglund 

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

 I 1.-4.trinn kjøres flere basisfag i sammenslåtte grupper. Grupperingene varierer fra to (1.-2.trinn og 3.-4.trinn) til ei 

gruppe (1.-4.trinn). I engelsk er de tredelt, hvor 1.og 2.trinn er ei gruppe og 3.og 4.trinn er egne grupper. I de fage-

ne som ikke er basisfag er de ei gruppe. 

 I 5.-7.trinn er det basisfagene mer inndelt i egne trinnklasser, men det varierer. Engelskfaget er det faget som kun 

har fulldelt mellom trinnene. 

 Fast arbeidstid for lærere, bundet tid er 36 t/u i full stilling. 

 SFO-tilbud 4 dager pr. uke – morgen og ettermiddag. Onsdager har ikke tilbud om SFO. 

 

Måloppnåelse 

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 lokal-
samfunnet i elevenes tilegnelse av kunnskap og mestring.  

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014   

nasjonalt 

1. 
Læringsmiljø 

Tylldalen skole 

Elevundersøkelsen: 

Trivsel 

 

Mobbing                    

 

Faglig utfordring        

 

Mestring                    

 

Vurdering for læring       

 

  

 

 

 

Tynset skolene 

skal ligge over 

lands-

gjennomsnittet 

 

4,5 

 

1,3  

 

4,1 

 

3,9  

4,2 

 

4,5 

 

1,3 

 

4,1 

 

4,3 

 

4,3 

 

 

4,4 

 

1,2 

 

4,0 

 

4,1 

 

4,0 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014   

nasjonalt 

2. 
Kompetanse 

Medarbeiderundersøkelsen: 

Tilfredshet på en skala fra 1-6 

helhetsvurdering (2014) 

 

Kompetansekrav: 

 kompetanse for kvalitet v.u 

antall lærere 

Høy svarprosent 

minimums på 4,7 

 

 

Å ha kompetente 

ansatte på alle 

vesentlige områ-

der. 

 

Ikke gjen-

nomført 

 

  

Rektor-

studiet 

avsluttet 

 

 

 

5,0 

 

 

 

Gjennom-

ført svøm-

mekurs. 

Ingen lære-

re i et 

kompetan-

seløft 

4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Arbeidsmiljø 

 Sykefravær i % av 

 arbeidstimer 

 

 

Foreldreundersøkelse helhets-

vurdering på en skala fra 1-5. 

For året 2014. 

Å være under 

kommunens gjen-

nom-snitt 

 

Høy svarprosent ca 

80 % 

 

 

2,3 % 

 

 

 

Ikke gjen-

nomført 

3,7 % 

 

 

 

4,7 
(60 % besva-

relse) 

 

 

4. 

Lærings 

resultater 

Tylldalen 

skole 

 

 

Lesing                     5 trinn 

                                 

Regning                  5 trinn 

                                 

Engelsk                   5 trinn 

                                 

 

 

På landsgjennom-

snittet over tid. 

2013-2014 

2,0 

 

2,3 

 

2,1 

2014-2015 

2,2 

 

2,3 

 

2,3 

2,0 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

Kommentarer til tabellen 
1. Læringsmiljøet på Tylldalen skole blir beskrevet gjennom elevundersøkelsen. Det er en nasjonal undersøkelse 

som er beregnet mot 7.trinn. For at vår skole får et bedre grunnlag er det hvert år 6.og 7.trinn som gjennomfø-

rer undersøkelsen. Skolens resultater speiler meget god trivsel og motiverte elever. Indikatoren mobbing la 

seg på samme snittet som er nasjonalt. Skolen tolker ikke dette som en dramatisk da vi har god oversikt og 

god kommunikasjon med pårørende. Elevundersøkelsen gjennomgås hvert år med personalet og FAU. 

 

2. Innenfor kompetanse, er et overordnet mål at skolen til enhver tid innehar den kompetanse som kreves. De an-

satte støtter aktivt opp mot mange av de kompetanseutviklingstilbudene som kommer med TATO. I dette året 

har det ikke vært ansatte som har vært med studier som gir kompetanseheving. Årsaken til det har ikke vært 

interessen, men mangelen på antall studieplasser som har blitt tildelt fra Utdanningsdirektoratet til kommunen. 

Skolens svømmeansvarlig har gjennomført grunn- og videregående kurs innenfor svømmefaget. Det er gjen-

nomført i samarbeid med svømmegruppa på Tynset. 

 

I tillegg gjennomføres medarbeiderundersøkelsen. Den viser god tilfredshet. Arbeidsmiljøet kan karakterise-

res som oversiktlig for både leder og de som arbeider her. I tillegg brukes skolens ståstedsanalyser (2011 og 

2013) aktivt opp mot personalet og i dialog med utdanningssjefen for å karakterisere arbeidsmiljøet. Alle un-

dersøkelsene som gir indikasjoner opp mot arbeidsmiljøet blir drøftet blant personalet. 

 

3. Arbeidsmiljøet på skolen blir blant annet målt i sykefraværet. Sykefraværet kan være indikerer på hvordan ar-

beidsmiljøet er. På vår skole, som består av relativt få ansatte må en være forberedt på at en tidvis kan få stør-
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re variasjoner på sykefraværet enn på andre arbeidsplasser.. Uavhengig av sykefraværs prosenten, vil jeg ka-

rakterisere arbeidsmiljøet som oversiktlig og åpent.  

 

Foreldreundersøkelsen gjennomføres annethvert år og utfordringen er å få høy svarprosent for å sikre et mest 

mulig riktig inntrykk fra foresatte. Ut i fra de foresatte som har besvart har skolen foresatte som gir gode til-

bakemeldinger på skolens virksomhet opp mot elevene. 

 

4. Nasjonale prøver er gjennomført i 2014 i regning, engelsk og lesing. Det er 6 elever på trinnet, og med få ele-

ver kan statistikkens tall variere mye fra år til år. I år er skolens resultater tilfredsstillende gode. Med et lite 

elevgrunnlag skal en være forsiktig med å trekke de store konklusjoner. Skolen har gjennomgang av resultater 

sammen med utdanningssjefen. I tillegg til de som gjennomfører nasjonale prøver på femte trinn, har skolen 

også fokus på de elevene som avgir nasjonale prøver på åttende trinn som kommer fra Tylldalen skole (avgi-

verskolen). Indikasjonene vi får fra avgiverelevene brukes for å kunne analysere hvordan skolen drifter mel-

lomtrinnet (5.- 7.trinn) i kjernefagene. 

 

Kostratall 

  2011 2012 2013 2014 
Hedmark 

2014 

1 Elevtall 52 46 34 29  

2 Årsverk 7,2 6,8 5,1 5,7  

3 
Netto utgifter pr. elev (ikke skyss, SFO og loka-

ler) 
93 511 109 318 139 720 158 614  

4 Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 7,8 7,2 6,0 12,6 

5 Lærertetthet alle – ordinær undervisning 8,4 8,0 7,5 6,7 15,8 

6 Andel elever med § 5.1 vedtak 1,92 % 4,35 % 5,88 % 6,89 % 6,9% 

 

Kommentarer til tabellen 
Kostra/økonomi 

Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning på skolenivå, er det nødvendig å ta hensyn til feil-

kilder 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 drifts-

utgifter til grunnskoleundervisning pr innbygger 6 – 15 år”, kommunenivå, inkluderer deler av PP- tjenesten sin virk-

somhet. På skolenivå er ikke PP- tjenesten sin virksomhet med. 

 

Elevtall – årsverk – netto driftsutgifter pr.elev. 

Elevtallet på skolen har over flere år blitt noe redusert hvert år. Reduseringen av elevgrunnlaget og kommunens øko-

nomiske utfordringer har ført til at skolen over tid har redusert årsverkene. Omorganisering av skolens drift gjør at 

skolen nå driftes i større grad etter fådeltprinsippet enn tidligere (jf. organisering). Selv om årsverkene er og elevtallet 

er redusert har gjennomsnittskostnaden per elev økt. 

 

Andel elever med § 5.1 vedtak 

Nasjonalt og kommunalt har det vært fokus på å redusere antall elever med spesialundervisningsrettede tiltak. Det kan 

se ut som om spesialpedagogiske tiltak har økt i omfang, men det har det ikke. Siden elevtallet har gått ned utgjør de 

elevene en større andel av den totale mengden av elever.  
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Økonomisk resultat 

Regnskapsresultatet for 2014 viser en innsparing på kr. 29.693,-. Dette tilsvarer at skolen brukte 99,4 % av budsjettert 

ramme.  

 

Tjenesteproduksjonen 

Tjenesteproduksjonen gjennom ett budsjettår er delt mellom to skoleår. Det må en ta hensyn til når en skal beskrive 

innholdet av tjenesteproduksjonen. 

 

Personal 

Årsverket gjennom hele året har vært på 7,6 som var innenfor det årsverket vi skulle ha. 

 

Administrasjon og skoleutvikling 

At skolen har gode IKT verktøy som letter administrasjonen for skoleledelse og lærere er på vei inn i skolen. Nye 

administrative verktøy som er tatt i bruk er: 

 Visma Flyt skole, som er for både ledelsen og den enkelte lærer. 

 Visma Sampro, er et verktøy som lettere ivaretar de elevene som har spesialundervisning. Innholdet for un-

dervisningen og vedtak er tilgjengelig for foresatte, PPT-tjenesten, skolens koordinator for tilpasset opplæ-

ring, skolens ledelse og kontaktlærer.  

 VOKAL, som gjør det lettere for læreren å ha oversikt over elevenes utvikling i ulike fag. Ledelsen har også 

tilgang til  dette. 

 

Pedagogisk plattform for Tylldalen skole er i samarbeid med de ansatte utarbeidet. Den tar utgangspunkt i lærerprofe-

sjonens etiske plattform. Skolens pedagogiske plattform forteller hvilke verdier skolen ønsker å stå for og hvordan vi 

ønsker den skal fremstå som. Den vil bli synliggjort på skolens hjemmeside. 

 

Uteskolepedagogikk er et viktig prinsipp for oss. Dette er satt i et system for å sikre de mulighetene vi har i det å bruke 

skolens nærmiljø i opplæringen. 

 

Lokale læreplaner har vært i fokus i 2014. Skolen som nå har mer sammenslått undervisning på tvers av trinn krever at 

flere av skolens års- og fagplaner er reviderte. 

 

Inventar og utstyr 

Oppgradering av skolens lydutstyr. Nå tilfredsstiller dette de nye retningslinjene i forbindelse med utbyggingen av 4G 

nettet. 

 

Den kulturelle skolesekken 

Dette er et flott tiltak for at elevene skal få andre inntrykk som de ikke får i den ordinære undervisningen. I 2014 rakk 

vi å gjennomføre to prosjekter som gikk gjennom den kulturelle skolesekken (DKS) 

 

Gjennom hele skoleåret 2013-2014 feiret alle trinnene at Norge feiret 200 år i 2014. Skolen hadde samarbeid med Kari 

Sund, som er pottemaker fra Rendalen. Andre samarbeidspartnere i prosjektet var Tylldalen blandakor. Skolen reiste til 

Eidsvoll for å oppleve det nye Norge anno 1814. 

 

I skoleåret 2014-2015 begynte skolen på et nytt prosjekt som ble dekket av DKS. Prosjektet var STOMP. Samarbeids-

partner var musiker Karl Ivar Refseth som har spesialisert seg på å holde STOMP seminar. Totalt var Karl Ivar invol-

vert i tre dager for å inspirere elevene til å lage rytmer av ulike hverdagsinstrumenter som kunne sees på som søppel. 

Rytmene ble satt sammen til ulike musikkoppsett og høydepunktet var når skolen inviterte bygda på konsert. Alle ele-

vene var involvert DKS. 

 

”Samarbeid med lokalsamfunnet” 

Vi har hvert år et tett samarbeid med lag og foreninger i bygda. Det kan være samarbeid tilknyttet ulike arrangement og 

som har faglige vinklinger. Foreldre, besteforeldre og andre ressurspersoner stiller også opp når skolen ønsker det. I år 

har vi hatt; strikke- og vevkurs, arrangert åpen skole og fredagskaffe, elevkvelder og elevlunsjer.  Barnehagen er også 

delaktig i noen sammenkomster. 
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Vi har samarbeidet med idrettslaget i Tylldalen. Vi har hatt idrettsskole for 3.- 4. klasse. Om vinteren ble det lagt ut 

besøkskasser som er en ettervirkning da det var FYSAK midler. Dette er positive tiltak mot elever og hele bygda for-

øvrig. Bygdekvinnelaget stiller opp med tradisjonell påskelunsj.   

 

Skolen deltar aktivt på juletrefesten og i 17.mai feiringen. 

 

Andre prosjekt 

Høstturen for alle trinn gikk i år til Jønnbekkvorda. 

 

”Matematikkens dag” ble arrangert i februar måned. 

 

Egen skøytedag i februar på Nytrømoen for alle trinnene. 

 

Idrettsdag for alle trinnene i juni på Åkrestrømmen friidrettsbane. 

 

Leirskole for 6.og 7.trinn ble gjennomført i uke 19 på Hitra Leirskole på Skårøya. Å oppleve et miljø som har helt 

andre kontraster enn det de gjør til vanlig gir elevene en ekstra glød og motivasjon. 

 

Vi har lærere i nettverksgrupper med fokus på leseveiledning for lese- og skriveopplæring på 1.- 7.trinn. 

 

Samarbeid med kirkekontoret i forbindelse med ulike temaer. 

 

Viser ellers til vår nyhetsside på nettet som fanger opp mesteparten av våre aktiviteter. 

 

SFO 

SFO har åpent i 4 dager i uken med tilbud fra morgenen 07.30-08.15 og på ettermiddag 14.00-16.30. På onsdager er 

det ikke tilbud om SFO. Antall elever som har benyttet seg av SFO var fire på våren og tre elever til høsten. Det ytes et 

tilbud i høst, vinter og sommerferien. 
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Tynset barneskole 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
28,3 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
24,6 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
41,2 

  

Tjenesteområdeleder: Stein Sagbakken 

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

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

rom 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 basis-

grupper med kontaktlærere. Dette begynte Tynset barneskole med i 1997. 

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

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

Videre har vi 33 elever med et § 2.8 vedtak. (Krav om særskilt norskopplæring) Skolen har tatt tak i signaler fra sen-

tralt hold om å redusere antall elever med enkeltvedtak spesialundervisning. Antallet er redusert fra 8,5 % i 2012/13 til 

5,2 i 2013/14. Dette har ikke gitt effektiviseringsgrad da eleven undervises innenfor forsterket tilpasset opplæring. De 

skal fortsatt ha tett oppfølging. 

Måloppnåelse 

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» 

 

Avgjørende fakto-

rer 
Indikator 

Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 

nasjonalt 

1. Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen: 

Trivsel 

 

Mobbing 

 

Vurdering for læring 

 

Mestring 

 

Faglig utfordring 

Tynset 

skolene skal ligge over 

gjennomsnittet 

 

4.4 

 

1.4 

 

 

 

4,0 

 

4,3 

 

4,3 

 

1,2 

 

3,9 

 

4,0 

 

4,2 

 

4.4 

 

1.2 

 

4,0 

 

4,1 

 

4.0 
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Avgjørende fakto-

rer 
Indikator 

Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 

nasjonalt 

2. Kompetanse 

Medarbeider-

undersøkelsen: 

Tilfredshet på en skala fra 

1-6 helhetsvurdering 

Kompetansekrav: 

kompetanse for kvalitet v.u 

antall lærere 

Holde på den gode pro-

senten eller øke 

Legge til rette for vide-

reutdanning i aktuelle 

fag, tema prosjekter 

 4,9  

3. Arbeidsmiljø 

Sykefravær i % av arbeids-

timer 

 

Foreldreundersøkelse hel-

hetsvurdering på en skala 

fra 1-5. 

Arbeide for en fortsatt 

nedgang 

 

Arbeide for å øke svar-

prosent 

5,6 

  

 

 

4,3 

 

4. 
Lærings 

Resultater 

TB 

 

Lesing                     5 trinn 

                                 

                                  

    

Regning                  5 trinn 

                                 

                                 

   

Engelsk                   5 trinn 

                                 

 

På 

lands-gj.snittet 

over 

tid. 

 

 

2.1 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

2,1 

 

 

 

2,2 

 

 

 

2,2 

 

 

 

 

2,2 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
 

2011 
 

Hedmark 
2014 

1 Elevtall 350 346 343   

2 Årsverk 32,8 35 35,7 35,4  

3 
Netto driftsutgifter pr.elev(ikke skyss,sfo og loka-

ler) 
71 068 73 566 70 906 68 904  

4 Lærertetthet 1.-7.trinn 13,1 14,3 13.0 11,2 12,6 

5. Lærertetthet - ordinær undervisning 16,6 14,3 13,7 14,9 15,8 

6. Andel elever med enkeltvedtak 5,3 5,2 7,8 7,7 6,9 

Kommentarer til tabellene 
 
Sykefravær 

Ingen drastiske forandringer.  

Korttidssjukemeldinger er på samme nivå som i fjor. 
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Læringsmiljø 

På elevundersøkelsen er det ikke så store forskjeller fra i fjor. Vi ligger på eller i overkant av landsgjennomsnittet.    

Faglig veiledning må det fortsatt jobbes med.   

Mobbeprosenten har gått litt ned, og det er gledelig. Jeg mener vi har et godt og forutsigbart program når det gjelder 

arbeidet med det psykososiale miljøet. Men målet må bestandig være en mobbefri skole! 

 

Læringsresultat / nasjonale prøver 

Resultater på de nasjonale prøvene for Tynset barneskole 5. trinn (lesing, regning, engelsk) viser framgang, og er litt 

bedre enn landsgjennomsnittet, gledelig! Fortsatt har vi litt for mange på nivå 1 og litt for få på nivå 3 (nivå 1 er lavest, 

nivå 3 er høyest). Her er målet framover at middelhavsfareren skal, og bør strekke seg litt. Erfaring tilsier som før sagt 

at resultater kan svinge fra år til år, avhengig av elevmassen som testes.  

 

Elevtall 

Elevtallet har gått litt opp igjen  det siste året, og prognosen 2-3 år framover, viser at en får et noe høyere elevtall igjen. 

Fortsatt er det «fysiske» utfordringer på enkelte trinn, spesielt der det er mangel på grupperom i tilknytning til landska-

pene. 

 

  

 

* SFO har pr. dags dato 66 elever.  

 

Kostra/økonomi: 
Når en sammenligner netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning på skolenivå, er det nødvendig å ta hensyn til feil-

kilder 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. 

Økonomisk resultat 
Regnskapsresultatet for 2014 viser et overforbruk på kr 286 000. En har likevel hatt en solid innsparing dette året. 

Overforbruk skyldes bl.a. utfordringer med en til en-elever der det kreves stor voksentetthet.  

 

SFO har en innsparing på om lag kr 263 000. Dette skyldes økt foreldrebetaling og flere barn. Skyldes også samarbeid 

skole, sommer-SFO. Dette varierer fra år til år. Noen år er det et overforbruk. 

  

I og med at SFO ikke har noen grense oppad på hvor mange barn det tas inn, er det ikke så lett å anslå fra år til år.  

Prosjekter 
* M

5
– prosjektet er ferdig, men matematikk har vært og skal være et satsingsområde. Vi har fortsatt to regneveiledere 

til å stå for framdriften, og vil fortsette med det.  

 

* Utvikling av elevens egen bygdebok og lokalhistorisk spel.  

Våren 2008 ble det første av tre spel avholdt med suksess, og det tredje ble presentert våren 2010. Også dette lokalhis-

toriske prosjektet videreføres på alle trinn i 2014. (nedfelt i den sosiale læreplanen.) 

* IKT (P) – arbeid med læringsplattformen FRONTER og SKOLE-FARTT. 

Det arbeides kontinuerlig med å skolere personalet. En lærer med solid kompetanse har fått ressurs for å ivareta dette 

arbeidet. Samtidig er det samarbeid med utdanningssjef, slik at alle skolene blir involvert i IKTP-arbeidet (P= pedago-

gikk). 

Arbeid med I-pad fortsetter, og en har prøvd ut diverse pedagogiske program med stort hell. Det blir interessant å følge 

den videre utviklingen her. I 2014 har vi prioritert flere innkjøp av I-pad. 

* Tidlig satsing med lesing og skriving i fokus. 

En dyktig leseveileder jobber aktivt opp mot trinn 1-3. Etter hvert må en også involvere mellomtrinnet. (Lesekurs).  

Det har blitt en god kultur ved skolen på dette området. ( Språkplanen, muntlig og skriftlig, er grunnlaget for alle trinn. 

Ble» ferdigstilt» våren 2014.) 
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* Skriveprosjektet «Skriveglød» er implementert i norskopplæringa, og alle elevene har også i 2014 skrevet sin egen 

bok.  

 

* Vi hadde også i fjor lærere som var og fortsatt er engasjert av skrivesenteret for å vurdere kvalitet på utvalgsoppga-

ver med tanke på nasjonale prøver. Verdifull kompetanse for skolen! 

 

* I tillegg til «ordinære» mestringskurs, fikk 7 i fjor et tilbud om å være med på Lego League, en kunnskapskonkurran-

se for barn mellom 10-16 år. Det går ut på å forske på og foreslå en løsning på en gitt samfunnsaktuell utfordring. 

Tynset barneskole gikk til topps! en meget sterk prestasjon. (se hjemmeside.) 

 

* Vi har ikke lenger mottaksklasse, men 34 elever med 2.8 vedtak,  har særskilt norskopplæring på språkrommet. 

 

* «Vurdering for læring» her har vi også arbeidet med å implementere i planer (Se lokale læreplaner) 

 

* Lokale læreplaner. Her har det vært intensivt arbeid, og vi har kommet langt i arbeidet med disse, hvor også som 

nevnt ovenfor, vurdering er implementert. 

 

* Kompetanse for mangfold. I regi av fylkesmannen ble vi på høsten med i dette prosjektet. Det er et praksisorientert 

prosjekt som er begrunnet med at mange minoritetsspråklige barn møter særskilte utfordringer i utdanningsløftet, og 

inkludering skal være et nøkkelbegrep i arbeidet. 

 

*I 2014 har vi hatt tre læreskolestudenter i praksis. Givende for begge parter. 

  

Kompetanseheving 

En lærer har avsluttet sin videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet (norsk, leseopplæring 2 og en i veiledning.  

Det er ukentlig en eller flere lærere som deltar på ulike kurs eller opplæringstilbud, og mye av det vi deltar på, er rettet 

mot spesialpedagogikk og enkeltelever. 

Det har vært, og blir enda større fokus på tilpasset opplæring/inkludering, og en vil tilstrebe mer kursing og kollegalæ-

ring på dette området. 
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Kvikne skole og barnehage 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
10,4 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
9,2 mill. kr 

 
Antall årsverk: 
 

Antall elever: 
 
Antall barn i barnehagen:  

 
16.3 

 
71 

 
25 

  
Tjenesteområdeleder: Kristoffer Flaa Sørensen 

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 – 6 år 

   Åpent 5 dager pr. uke. 07.00 – 16.30 

   Barnehagen har sommerstengt 3 uker i juli. 
 

 

 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 
  En skole for alle, med blikk for den enkelte 
  Elevene i Tynset skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve 

mestring 

 
 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 

nasjonalt 

1 

 

Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen: 

Trivsel 

Mobbing 

Vurdering for læring 

Mestring 

Faglig utfordring 

Tynset 

skolene skal ligge 

over landsgjennom-

snittet 

7.tr. 

 

4.3 

1.5 

3.8 

4.0 

4.0 

10.tr 

 

4.3 

1.3 

3.2 

4.2 

4.1 

7.tr. 

 

4.3 

1.1 

4.1 

4.2 

3.7 

10.tr 

 

4.0 

1.0 

3.3 

3.9 

5.0 

7.tr 

 

4.4 

1.2 

4.0 

4.1 

4.0 

10.tr 

 

4.2 

1.2 

3.2 

4.0 

4.2 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 

nasjonalt 

2 

 

Kompetanse 

Medarbeider-

undersøkelsen: 

Tilfredshet på en skala 

fra 1-6 helhetsvurdering 

Kompetansekrav: 

kompetanse for kvalitet 

videreutd - antall lærere 

 

Opprettholde resulta-

tet fra 2014 

 

 

0 

Ikke gjen-

nomført 

 

0 

Barnehage 

(5.1, 100%) 

Skole        

(5.5, 100%)                       

0 

                   

4.6 

                   

4.6      

3 

 

Arbeidsmiljø 

Sykefravær i % av ar-

beidstimer 

 

Foreldreundersøkelse 

helhetsvurdering på en 

skala fra 1-5. 

5 % 

 

 

 

Som 2014 

2,7% på sko-

le. 4,1% i 

b.hage 

 

Ikke gjen-

nomført 

 

1,5% på 

skole. 4,8% 

i b.hage 

B.hage 

5.5               

Skole       

4.4 

 

 

                             

5.2 

4 

 

Lærings 

resultater 

skole  

nivå 

Lesing                     5 tr. 

                                8 tr. 

                                9 tr. 

    

Regning                  5 tr. 

                                8 tr. 

                                9 tr. 

   

Engelsk                   5 tr. 

                                8 tr.                                               

Grunnskolepoeng               

 

På 

lands- 

gj.snittet 

over 

tid. 

 

 

 

        

Over 41 

                          

På 

lands- 

gj.snittet 

over 

tid. 

 

 

 

 

 

 

Over 41               

2.0 

3.9 

4.0 

 

2.3 

3.8 

3.2 

 

2.3 

2.9 

 

48.2 

2.2 

3.4 

4.2 

 

2.4 

3.1 

4.0 

 

2.0 

3.3 

 

43.4 

 

2,0 

3.1 

3.5 

 

2.0 

3.1 

3.4 

 

2.0 

3.0 

 

40.4 

 
 

Kommentarer til tabellen 

1. Læringsmiljø 

For å kartlegge læringsmiljøet på skolen bruker vi elevundersøkelsen som metode. Den gjennomføres hvert år. For 

å få et bredere utvalg har vi valgt å gjennomføre undersøkelsen på 5. – 7. trinn og 8. – 10. trinn. Resultatene viser 

noe fremgang på en del av indikatorene. Spesielt gledelig er det å se at resultatet på spørsmålet angående mobbing 

på skolen er i en positiv utvikling. Dette er noe av det vi har og fremdeles jobber aktivt med. Handlingsplan mot 

mobbing og skolereglementet er revidert og godkjent av personalet, FAU og elevrådet.  

 

2. Kompetanse 

Viser til kompetanseutviklingsplanen for Nord-Østerdal. Skolen bidrar aktivt på flere områder og deltar i flere 

nettverk/prosjekter, matematikk, leseveileder, vurdering for læring og rådgivernettverk. Vi har ingen på videreut-

danning skoleåret 14/15. Vi har startet opp arbeidet med satsningen «ungdomstrinn i utvikling». Her er fokuset på 

å heve kompetansen innen klasseledelse.  
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3. Arbeidsmiljø 

En nedgang i sykefraværet er en indikator på godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet blir målt i medarbeiderundersøkel-

sen. Denne viser god tilfredshet og gjennom medarbeidersamler får arbeidsgiver en god oversikt over arbeidsmil-

jøet. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i skole og barnehage viser et solid resultat. 100% deltakelse. Vi har 

i tillegg gode resultater på foreldreundersøkelsen i skolen og barnehagen. Utfordringen er å få høy nok svarpro-

sent.  

 

 

4. Læringsresultater 

Resultatene fra nasjonale prøver ved Kvikne skole og barnehage er gode. Dette er vi stolt av. Vi ligger over nasjo-

nen i gjennomsnitt. Dette er et resultat av en lang og riktig satsning på basisfagene og skole generelt i Tynset 

kommune. Fremover vil det bli lagt mer fokus på engelsk faget, her ser vi at vi har en utfordring. Generelt har vi 

for få elever på det høyeste mestringsnivået. Dette er også en utfordring vi må ta tak i. I grunnskolepoeng har vi en 

liten nedgang fra 2013, men vi ligger fortsatt over nasjonen og egne målsetninger. Overgangen til VGS er tøff for 

mange elever. Her er det satt i gang et arbeid for å bevisstgjøre elever og lærere på hvilke utfordringer elevene 

møter i VGS.  

 

5. Sykefravær 

Sykefravær på skolen var i 2014 på 1,5%. Vi har ansatte med høy arbeidsmoral. Sykefraværet i barnehagen var 

4,8%. Dette er en liten økning fra 2013. Dette skyldes langtidssykemelding. Vi ligger innenfor det som er aksep-

tert ut ifra målsetningene.  

 

Kostratall 

  2011 2012 2013 2014 

Hed-

mark 

2014 

1 Elevtall 75 76 76 71  

2 Årsverk-lærere 9,7 8,0 8,0 8,0  

3 
Netto driftsutgifter pr. elev (ikke skyss, SFO, 

barnehage og lokaler) 
86 778 87 594 86 530 98 701  

4 Lærertetthet 1.-7.trinn  7,6 11,4 11,3 10,2 12,6 

5 Lærertetthet 8.-10 trinn  11,8 10,5 11,1 11,5 14,2 

6 Lærertetthet – ordinær undervisning 9,5 11,9 12,1 12,1 15,8 

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

 

Kommentarer til tabellen 
 

Kostra/økonomi 

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. Kvikne skole 

er en 1 – 10 skole.  På ungdomstrinnet har lærerne lavere leseplikt og elevene har flere timer pr. uke enn på barne-

trinnet. Dette fører til at det trengs flere lærere for å undervise tilsvarende elevtall som i barneskolen. Antall res-

surskrevende elever på skolen vil også avgjøre hvor høye netto driftsutgiftene blir. Vi har klart å senke andelen 

elever med §5.1 vedtak. Elevene er fortsatt elever ved skolen og får forsterket tilpasset undervisning. Dette medfø-

rer at kostnadene ikke blir betydelig redusert. I tallene er det ikke tatt med husleie, skoleskyss, SFO-utgifter og 

barnehage.  
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Økonomisk resultat 

Regnskapstallene for 2014 viser et underforbruk på kr 16058 for Kvikne skole og barnehage. Dette er det man kan 

kalle et null-resultat.  Resultatet for SFO og barnehage er inkludert i dette. Vi driver innenfor de gitte rammene.  

 

Tjenesteproduksjonen 

IKT 

Driftsmessig har 2014 vært et godt år. Det er gjort store forbedringer på det trådløse nettet. Vi har god dekning med ca. 

1 pc per elev. Lærerne har egen bærbar maskin som er knyttet opp mot FARTT. Elever, foreldre og lærere bruker 

læringsplattformen fronter aktivt. Maskinparken bærer preg av at den er gammel og utgått på dato. Her må det gjøres 

en investering i 2015. Vi ser at bruk av data er den største tidstyven når ting ikke fungerer. Det er investert i 20 IPAD. 

Dette er et bra hjelpemiddel som i første omgang blir brukt på tilpasset undervisning. 1 smartboard er montert. Her har 

vi lagt en strategi for opplæring og en mer aktiv bruk fremover. Det er i 2014 innført et nytt skoleadministrativt system, 

VISMA. Dette har blitt tatt godt imot av lærere og foresatte.  

 

Uteskole 

Arbeidet med uteskole som satsningsområde fortsetter. Vi ser at med riktig pedagogisk opplegg har elevene mye igjen 

for denne typen arbeid. De minste er ute 1 skoledag i uka, mellomtrinnet 1 skoledag hver 2. uke og ungdomstrinnet 

minimum 1 skoledag i måneden. Vi vil i forkant av neste skoleår legge til rette for enda mer pedagogisk og praktisk 

bruk av nærmiljøet. 

 

Fysisk aktivitet 

Vi tilbyr fysisk aktivitet for mellomtrinnet 2 timer pr. uke. Dette er et velfungerende samarbeid med Kvikne idrettslag. 

Elevene får muligheten til å bli kjent med ulike typer fysisk aktivitet.  

 

Samarbeid med barnehagen 

Vi har et godt samarbeid mellom skole og barnehage. Forsterket fokus på overgangen mellom skole og barnehage. Vi 

utnytter ressursene på en meget bra måte, flere ansatte i barnehagen som har en liten stilling i skolen eller SFO. Dette 

gjør at vi får en større fleksibilitet i styringen. Barnehagen har en avdeling og en styrer som tar seg av den daglige 

driften. Rektor har budsjett og regnskapsansvar.  

 

Andre prosjekter 

Hvert år gjennomfører vi dager som: matematikkens dag, skilekdag, skitur, overnattingsturer, åpen skole. Dette er 

dager som elevene setter stor pris på, ikke minst er det med på å utvikle og bevare det gode miljøet blant elevene. 10. 

trinn har også i år deltatt på 3 dagers tur til Rondane i samarbeid med Tynset ungdomsskole. Her får elevene knyttet 

god kontakt med sine fremtidige medelever på VGS. 9. og 10. trinn har deltatt på et opplegg i regi av SNO i Foroll-

hogna nasjonalpark. Elevene får her et innblikk i villreinens rike. I tillegg får vi hvert år tildelt jakt av Kvikne fjellstyre 

på en reinskalv i Forollhogna nasjonalpark. I skoleåret 14/15 tilbyr vi to valgfag for ungdomstrinnet, innsats for alle og 

fysisk aktivitet og helse.   
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Tynset ungdomsskole 
 
Brutto driftsutgifter:     

 
22,6 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter:     

 
19,9 mill. kr 

 
Antall årsverk:  

 
33,2 

  

Tjenesteområdeleder: Kjell Olav Høistad 

Organisering 
 

Lærerne ved Tynset ungdomsskole er organisert i klassetrinnsteam. Hvert årskull er delt i tre klasser. Tre teamle-

dere sammen med rådgiver, assisterende rektor og rektor utgjør skolens styringsgruppe. Ved skolen arbeider 40 

lærere, 5 assistenter og 1 vernepleier. Vi deler barnevernpedagogstilling med Tynset barneskole. Skolens bibliotek 

er bemannet alle fem ukedager. Fronter benyttes som læringsplattform. Elevene tilbys leksehjelp morgen og etter-

middag 2-3 ganger pr uke. 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 En skole for alle, med blikk for den enkelte 

 Elevene på Tynset ungdomsskole skal daglig tilegne seg kunnskap og opple-

ve 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 utfordring-

er etter egne forutsetninger.  

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 na-

sjonalt 

1. Læringsmiljø 

Elevundersøkelsen: 

Trivsel 

Mobbing 

Mestring 

Faglig utfordring 

Vurdering for læring 

Tynsetskolene skal 

ligge over  

landsgjennomsnittet 

 

4,4 

1,2 

 

4,2 

3,3 

 

4,3 

1,2 

4,0 

4,4 

3,6 

 

 

4,2 

1,2 

4,0 

4,2 

3,2 

2. Kompetanse 

Medarbeiderundersøkelsen: 

Tilfredshet på en skala fra 1-6 

helhetsvurdering 

Kompetansekrav: 

Kompetanse for kvalitet:  

3 lærere på videreutdanning 

 

 

 

 

 

5,0 

Lesing 

Matema-

tikk 

Engelsk 

4,5 
(snitt land) 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014 na-

sjonalt 

3. Arbeidsmiljø 

Sykefravær i % av arbeidsti-

mer 

 

Foreldreundersøkelsen: 

helhetsvurdering på en skala 

fra 1-5. 

 4,5 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

 

4,3 

 

4. 
Læringsresultater 

skolenivå 

Lesing                      

                                8 trinn 

                                9 trinn  

    

Regning                   

                                8 trinn 

                                9 trinn  

   

Engelsk                    

                                8 trinn 

 

Grunnskolepoeng 

 

På landsgjennom-

snittet over tid 

 

 

 

 

Over 41,0 poeng, og 

over landssnittet. 

 

3.1 

3.5 

 

 

3,3 

3.7 

 

 

2,7 

 

41,0 

 

3,2 

3,7 

 

 

3,1 

3,5 

 

 

2,8 

 

40,6 

 

3,1 

3,5 

 

 

3,1 

3,5 

 

 

3,0 

40,3 

Kostratall 

  
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 
2014 

Hedmark 
2014 

1 Elevtall 213 222 221 210  

2 Årsverk - lærere 25,8 27,5 27,2 28,2  

3 Netto driftsutgifter pr.elev 81 700 87 692 91 800 94 776  

4 Lærertetthet 8.-10. trinn 13,0 11,7 12,8 12,4 12,6 

5 Lærertetthet alle – ordinær undervisning 18,6 19,6 22,2 19,7 15,8 

6 AAAndel elever med §5.1 vedtak 12,9 11,3 9,1 7,1 6,9 % 

Kommentarer til tabellen 

1. Læringsmiljø:  

Elevundersøkelsen ble gjennomført høsten 2014. Undersøkelsen beskriver elevenes læringsmiljø ved skolen. Alle 

elever deltar. Skolens resultater viser meget god trivsel, og elever godt motiverte for læring. På indikatoren  

mestring  ligger vi på nasjonalt nivå. På faglige utfordringer ligger vi godt over nasjonalt nivå. Indikatoren mob-

bing er  på samme nivå som for nasjonen (1,2). Vi jobber kontinuerlig med å ha fokus på at elever og ansatte skal 

oppleve et godt psykososialt arbeidsmiljø. Umiddelbare reaksjoner med bakgrunn i skolens planer, og god kontakt 

skole-hjem er avgjørende i dette arbeidet. Resultatet av Elevundersøkelsen og skolens egen trivselsundersøkelse 

gjennomgås hvert år i klassene, i personalet, FAU og i Samarbeidsutvalget.  

 

2. Kompetanse: 

En lærer har fullført videreutdanning inne feltet  Leseveiledning/lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag 

 ved høgskolen i Sør-Trøndelag (30 stp). To lærere startet i høsten-14 videreutdanning innen hhv. matematikk og 

engelsk. Begge studiene med kompetanse 60 stp. Lærere på etter- og videreutdanning vil tilføre skolen nyttig 
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kompetanse. Skolen skal delta  i prosjekt Ungdomstrinn i utvikling fra høsten 2015. Alle lærerne skal delta i sat-

singen. Ungdomstrinn i utvikling  har tre sentrale elementer i satsingen.  1: Skolebasert kompetanseutvikling,  

 2: Arbeid i lærende nettverk ,  3: Bruk av pedagogiske nettressurser.  Dette vil være forskningsbasert skoleutvik-

ling etter modell fra Ontario, Canada (Fullan, Hargreaves). Tynset ungdomsskole  er inneværende år øvingsskole 

for en lærerstudent ved høgskolen i Hedmark.  

 

3. Arbeidsmiljø:  

Sykefraværet for 2014 er på 3,3%. Vi er svært tilfreds med resultatet. Målet er å holde sykefraværet under 5%. 

Arbeidsmiljøet ved skolen vurderes av de ansatte som svært godt. Dette har vært et kjennetegn ved skolen i mange 

år. Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte. Det tilbakemeldes om tilfredse lærere med hensyn til det 

psykososiale arbeidsmiljøet. Medarbeiderundersøkelsen er nettopp gjennomført. Denne viser en tilfredshet på 5,1 

(av 6,0). Verneombud, tillitsvalgt og leder har regelmessige møter med hensyn på arbeidsmiljø. Vernerunden med 

verneombud, tillitsvalgt, vaktmester og leder i elevråd ble gjennomført i uke 9.  Det fysiske arbeidsmiljøet (skole-

byggets forfatning) er det flere medarbeidere som svarer noe negativt på. Dette gjelder generell klasseromstandard 

og garderobefasiliteter for elever og lærere. 210 elever har felles gang som garderobe, og lite hylleplass.  

40 ansatte deler en liten garderobe med to små toaletter. Standarden på deler av innvendig skolebygg begynner å 

bære preg av slitasje. Små undervisningsrom  for klasser med inntil 28 elever, gamle vinduer, slitte dører, dårlige 

forblendingsforhold og et ventilasjonssystem som ikke fungerer tilfredsstillende i kalde perioder. Elevene savner  

en god og funksjonell kantine. Dette gjelder både størrelse og utforming. Uteområdet ved skolen er en annen sak 

vi jobber med. Det har vært flere møter med planlegging i forhold til å få etablert gode lek- og oppholdsplasser 

utendørs for elevene. 

 

4. Læringsresultater:   

Skolen er fornøyd med resultatet av de nasjonale prøvene. I regning ligger vi jevnt med landssnittet både på 8. og 

9. trinn.  I lesing ligger vi over nasjonalt nivå på begge trinn. Det blir igangsatt  lesetreningsgrupper for elever som 

ligger under kritisk grense. Engelsk er det faget hvor vi scorer dårligst, og under nasjonalt nivå. Dette gjelder 8. 

trinn. Vi er ikke fornøyd med utviklingen. Prestasjoner under landssnittet har vært tendensen de to siste årene.   

Vi har diskutert resultatene i lærergruppa og på skoleledernivå. Tiltak skal iverksettes for å snu utviklingen.   

 

5. Kostra/økonomi: 

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 ungdoms-

trinnet 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. Innføring av valgfag i ungdomsskolen 

medførte lengre skoleuke for elever og lærere.  Antall ressurskrevende elever på vil avgjøre hvor høye de netto 

driftsutgiftene blir. Behovet for ressurser til spesialundervisning øker med antallet elever på enkeltvedtak. 

For skoleåret 2014/15 har vi 15 elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette utgjør 7,1% av elevene. 

Flere elever er nå over på  «tilpasset opplæring.» Ressurser i form av hjelp/lærertetthet vil fortsatt være nødvendig, 

om antall spesped.vedtak reduseres. Grunnressursen pr. klasse må opprettholdes. Skolen har  25 minoritetsspråkli-

ge elever. 9 av disse elevene har vedtak etter opplæringsloven § 2.8 med rett til særskilt språkopplæring. Vi opp-

lever en stadig tilflytting av minoritetsspråklige elever (flyktninger, familiegjenforening, arbeidsinnvandring). 

Felles for alle er at de har svært mangelfulle norskkunnskaper som følge av kort eller ingen tidligere botid i Norge. 

 

Økonomisk resultat 
Vi er godt fornøyd med regnskapsresultatet for 2014. Av ei ramme på kr. 20 072 000, viser driftsresultatet for året 

en innsparing på kr. 169 000. Dette tilsvarer et forbrukt på 99,2%  av  budsjettert ramme.  Grunnen til dette er 

tilflytting av fosterhjemsplasserte elever i løpet av skoleåret. Dette er elever det ikke var budsjettert for, og som vi 

evnet å gi tilfredsstillende tilbud innenfor rammene. Lærere på videreutdanning medførte at skolen fikk statlige 

vikarmidler.  

En utfordring i forhold til å holde budsjett er skolens vikarbehov i løpet av et skoleår. Vikarer må settes inn ved 

sjukemeldinger, når lærere er på kurs og ved avvikling av ekstra ferie for lærere over 60 år. Skolen har i dag 9 

lærere over 60 år. Det er foretatt reduksjoner i generell styrking og i vikarressurser i klassene de senere årene. 

Skolen har vedtatt å kutte Rondaneturen i 10. klassene med en dag for å holde bevilgede rammer. Nå er elevene på 

3 dagers tur med 2 overnattinger. 

 

 
 
Tjenesteproduksjonen 
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Tynset ungdomsskole er en FN- skole.  FN-sambandet og Fredskorpset står bak prosjektet, som startet i 2002. 

Prosjektet handler om internasjonal forståelse. Lærere reiser på kurs i regi av FN-sambandet. Skolen får besøk fra 

FN-sambandet i forbindelse med ulike prosjekter. 16 elever reiste i oktober til Hamar for å delta i rollespil-

let/Sikkerhetsrådet. Handelsspillet arrangerer FN-sambandet for elever på 10.trinn hvert år. I to perioder har vi har 

søkt og fått midler fra «Den naturlige skolesekken».  Prosjektet handler om bærekraftig utvikling. Midlene gir oss 

muligheter til å etablere et eget undervisningsområde ute, der elevene kan drive miljølære.  Undervisningsopplegg 

til bruk av uteområdet sør for Nytrømoen idrettsanlegg er under utarbeidelse. Ved hjelp av Nord-Østerdal videre-

gående skole/byggfaglinja, er en gapahuk satt opp og ferdig til bruk.  

Det er arrangert danseprosjekt for 10. klassene, og satt opp revy/underholdning til skolens nyttårsball. Dette får vi 

til grunnet midler fra « Den kulturelle skolesekken». 

9. trinnet har vært i Forelhogna nasjonalpark med tema naturvern og kulturminner.  

Hver vår organiserer skolen ”temadager” der fokuset er å gjøre noe for andre. Inntekter av arbeidet går til skoler i 

Malawi. Skolens hovedprosjekt har vært «Vurdering for læring.» Her er målet at lærerne videreutvikler sin vurde-

ringspraksis for å hjelpe elevene i læringsarbeidet. Vi ønsker et større fokus på underveisvurdering og  

framoverrettet vurdering. Erfaringer viser at elever lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forven-

tet av dem, samt får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet og hvordan de kan forbedre seg. 

Det er viktig for skolen og elevene at vi deltar i ulike prosjekter. Gjennom deltakelse i prosjekter skjer mye nyttig 

læring. Det skjer fornying og skoleutvikling. Vi har nå innført valgfag 2 timer/uke på alle tre trinn. Elevene velger 

blant fagene Sal og scene, Produksjon av varer og tjenester, Aktivitet og helse, Design og redesign,  

Teknologi/ forskning, Trafikk og Innsats for andre.  

Vi har tatt initiativ til samtaler/ideer for opprusting av skolens nærområder. Elever har engasjert seg, 

FAU/Samarbeidsutvalg er orientert og vil delta. Det har vært noen møter med kommunen om planene.  

Skolekontoret har vært i kontakt med landskapsarkitekter for å lage en grunnplan (gangveier mm) for området. 

Eventuell bygging av svømmehall gjør at tidligere bussholdeplass mellom Holmenhallen og tidligere Holmen 

videregående skole kan bli byggeplass. Derfor må dette området vente. Område 1 og 2 (skoleplassen og område 

mellom tidl. Holmen vgs. og ungdomsskolen) har vi fått klarsignal til å planlegge for. 

 

IKT 

Skolen har 135 datamaskiner til bruk for elever. De fleste er bærbare. Fastmaskiner er plassert på datarom og på 

biblioteket. Målet er at alle elever skal få disponere en egen bærbar pc. Vi har det for tungvint nå med påmelding 

før bruk, og trilling av tunge datatraller rundt i bygget. Alle lærere disponerer egen bærbar pc. Fronter er lærings-

plattform. Vi har dette året investert i 3 nye Smartboardtavler/interaktive skjermer.  Smartboardene har elevene 

finansiert selv gjennom elevbedriftsjobbing og arrangementet «Kortreist gjestebud» de to siste skoleårene. 
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Tynset opplæringssenter 

 
Brutto driftsutgifter: 

 
19,9 mill. kr  

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
3,2 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
13,9 

  

Tjenesteområdeleder: Svanhild Næverdal 

Organisering 
Tynset opplæringssenter er organisert med 2 lærerteam, et ved norskavdeling og et ved spesialpedagogisk avdeling. I 

tillegg er det ansatte som ivaretar introduksjonsprogrammet og koordinering av flyktningebosetting og integrerings- 

arbeidet. (Flyktningetjeneste) 

Ved skolestart i august 2013 inngikk kommunene Tolga- Tynset- Alvdal- Folldal interkommunalt samarbeid ved avde-

lingen norsk- og samfunnskunnskapsopplæring. Tynset kommune er vertskommune. 

Spesialpedagogisk avdeling:  

 5 interkommunale barne- og ungdomsgrupper 

 Drama/teatergruppe, Teatralis  

 Individuell voksenopplæring  

Norsk- og samfunnskunnskap:  

 6-7 norskgrupper dagtid à 24 t/u., Interkommunalt samarbeid. 

Grunnskoleopplæring for voksne 

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

Koordinering av flyktningebosetting og integreringsarbeidet 

 Bosetting av flyktninger 

 Oppfølging av alle innvandrere Tynset kommune 

 Flyktningebudsjett/ integreringstilskudd Tynset kommune 

Introduksjonsprogram 

 Kurs i samfunnskunnskap. Arrangerer kurs med deltakelse fra omkringliggende  

kommuner.  

 Introduksjonsprogram for innvandrere. 

 

Avdelingene og de ulike funksjonene er samlet i et felles tjenesteområde som ledes av rektor. 

 

 
 

Måloppnåelse 

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 mulighet til likestilling, 

deltakelse og integrering i det norske samfunnet. 

 Spesialpedagogisk opplæring skal gi elevene faglige og sosiale ferdigheter til 

å mestre hverdagen og gi et meningsfylt liv. 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater 

2013 2014 
2014   

nasjonalt 

1. 

Læringsmål, norsk og 

samfunnskunnskap 

(se tabell lokalt og nasjo-

nalt nivå) 

 

Skriftlig norskprøver 

 

Muntlig norskprøver 

 

 

 

Beståtte prøver:       70 

%,- ligge på eller over 

landsresultat. 

Beståtte prøver:   90%,- 

ligge på eller over 

landsresultat 

Se tabell 

 

 

 

 

Se tabell 

 

 

 

 

 

Se tabell 

 

 

 

2. 

Arbeidsmiljø 

 

 

Sykefravær i % arbeidstimer  

 

Medarbeider-undersøkelsen: Tilfreds-

het i en skala fra 1-6 

Ikke overstige 3% 

Arbeide for en ned-

gang. 

Svarprosent på 100. 

Ligge på en stabil høy 

skår. 

3,7 

 

8,2 

5,0 

 

4,6 

3. Kompetansekrav: 

«Kompetanse for kvalitet» 

 

«Kompetanse for mangfold» 

Til enhver tid ha nød-

vendig kompetanse 2 ansatte ved 

spes.ped. 

deltar    

  

1 ansatte ved 

spes.ped. 

deltar    

2 ansatte ved 

norsk deltar      

 

 

 

 

 

Resultat språkprøve sommer 2014 

Kommentarer til tabellen 
1. Mål om daglig opplevelse av mestring og læring ved våre opplæringsavdelinger. For oss er det viktig med sosial- 

og kulturell kompetanse og å tilrettelegge slik at den enkelte elev kan utvikle sine evner og tilegne seg målretta 

kunnskap. 

 Prøvetype Antall 

totalt 

Prosentandel på 

nivå B1 

Prosentandel på 

nivå A2 

Prosentandel på 

nivå A1 

Prosentandel 

under A1  nivå 

Prosent-andel 

ikke vurdert 

Hele  Muntlig 8 050 52 52 9 0 3 

landet Lytte-forståelse 9 694 36 36 8 0 0 

 Lese-forståelse 9 698 62 24 12 2 0 

 Skriftlig fremstil-

ling 

9 697 20 55 23 1 1 

 Prøvetype Antall 

totalt 

Prosentandel på 

nivå B1 

Prosentandel på 

nivå A2 

Prosentandel på 

nivå A1 

Prosentandel 

under A1  nivå 

Prosentandel 

ikke vurdert 

Hedmark Muntlig 158 34 53 10 1 1 

 Lytte-forståelse 209 46 44 11 0 0 

 Lese-forståelse 210 52 32 11 5 0 

 Skriftlig fremstil-

ling 

201 13 51 31 2 3 

 Prøvetype Antall 

totalt 

Prosentandel på 

nivå B1 

Prosentandel på 

nivå A2 

Prosentandel på 

nivå A1 

Prosentandel 

under A1  nivå 

Prosentandel 

ikke vurdert 

Tynset Muntlig 14 29 36 36 0 0 

 Lytte-forståelse 15 27 73 0 0 0 

 Lese-forståelse 15 33 53 13 0 0 

 Skriftlig fremstil-

ling 

15 13 33 53 0 0 
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Vi jobber tverrfaglig for å få til en god integrering av våre bosatte flyktninger. For å lykkes med positiv integrering 

må vi til enhver tid ha et høgt fokus på opplæring i norsk og samfunnskunnskap og å ha kulturell forståelse for 

mangfoldet. Viktig at hele kommunen deltar i integreringsarbeidet og legger til rette for gode språktreningsplasser. 

 

Sommer 2014 arrangeres språkprøver etter ny nasjonal ordning der den enkelte kommune er ansvarlig for gjennom-

føring av muntlige- og skriftlige prøver. Tynset arrangerer for kommunene Tolga, Alvdal, Folldal og Tynset. Ved 

gjennomføring av muntlige prøver samarbeider Tynset opplæringssenter med annen kommune i Hedmark om bruk 

av sensor. Ved Tynset opplæringssenter ble det meldt opp vesentlig flere til prøve A1/A2 enn til A2/B1. B1 er det 

høgst oppnåelige nivå og A1 laveste. 

 

Sammenlignbare parameter for måloppnåelse ved norskprøver er vanskelig å sette opp i oppstart av den nye eksa-

mensformen. Vi kan likevel se at de elevene som er meldt opp til norskprøvene mestrer forventet måloppnåelse el-

ler bedre. Vi har hittil ingen med lavere gjennomføringsresultat enn oppmeldingsnivå. Etter hvert som vi har fått 

gjennomført flere prøveperioder vil vi også kunne ha sammenlignbare parametere. 

 

2. Høyt sykefravær skyldes en langtidssykemelding.  

Som IA-kommune jobber enheten aktivt med tilrettelegging og forebygging av fravær. Dette arbeidet gjøres i 

samarbeid mellom rektor, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten. 

 

3. I løpet av de siste 4 år har lærerstaben vært i en prosess med generasjonsskifte.  

Vi er i derfor i en periode der ny kompetanse erverves ved at ansatte tar etterutdanning / videreutdanning ved del-

takelse i de statlige ordningene «Kompetanse for kvalitet» og « Kompetanse for mangfold».  

 

 

Kommentarer til tabellen 
 

4. Ved spesialpedagogisk avdeling får elevene sitt opplæringstilbud med individuell voksenopplæring, i barne- og 

ungdomsgrupper og i dramagruppe. Noen elever har tilbud ved flere grupper. Vi har 5 barne- og ungdomsgrupper 

med elever fra 5 kommuner. Elever med voksenopplæringstilbud er representert fra 4 kommuner. 

 

5. Registrerte elever ved norskavdelinga er bosatte i Tolga, Alvdal, Tynset og Folldal, interkommunalt samarbeid.20 

land og 19 språk er representert.  Elevtallet ved norskavdelinga er i stadig endring og antall grupper påvirkes av 

dette. Vi har fordelt elevene etter mestringsnivå i norsk på 6-7 grupper.  

 

6.  Ved introduksjonsordningen i 2014 er det 25 aktive deltakere pr. nov 2014. 12 av deltakerne har språktrenings-

plass fordelt på 12 bedrifter i Tynset kommune. 3 deltakere med fødselspermisjon ikke medregnet som aktive.  

 

7. Programveileder arbeider med introduksjonsprogrammet for innvandrere. Programveileders oppgaver blir å etab-

lere et inntil 2 års program med 37,5 timer/uke for innvandrere som fyller kravene til introduksjonsprogram. Inn-

holdet i programmet skal være norskopplæring, samfunnskunnskapsopplæring og praksis ved språktreningsplass.  

Programveileder samarbeider med offentlige og private tjenester for å etablere språktreningsplasser. Det er et tett 

  2008 2009 2010 2011 2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

4 Elevtall spes.ped. avd. 35 38 38 39 40 44 
 

44 

5 

Elevtall norskavd. 

Undervisningstid:  

dag/ kveld 

69 dag og 

kveld 

52 norsk dag 

og kveld, 

5 Grunn-

skoleoppl  

70 norsk dag 

og kveld 

 

65 dag og 

kveld 

 

54 

dag 

 

82 

dag 

 

84 

dag 

6 Introduksjonsdeltakere - - 19 22 25 
26 

Se tabell 

25 

Se tabell 

7 

Koordinering av  

flyktningebosetting og integre-

ringsarbeid  

   

   Se egen 

tabell 

8 
Interkommunalt samarbeid, norsk- 

og samfunnskunnskap 
   

   Se egen 

tabell 
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samarbeid med lærerne ved norskavdelingen. Målet ved endt introduksjonsprogram er at den enkelte deltaker skal 

ha kommet inn i et utdanningsløp eller i lønnet arbeid.  

 

8. Tynset opplæringssenter ved programveileder organiserer kurs i 50 timer samfunnskunnskap fordelt på to uker/år, 

vinter- og høstferieukene. I 2014 kjøpte 2 kommuner, Røros og Rendalen, denne tjenesten av Tynset kommune. 

De øvrige kommunene som hadde deltakere ved samfunnskunnskapskurset, Tolga, Alvdal, Folldal,  har inngått et 

samarbeid med Tynset kommune ved Tynset opplæringssenter om undervisning i norsk og samfunnskunnskap.   

 

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen I 2014 er kr 4 734 000.- 

 

Tabell SSB. 2014 

0437 Tynset   

Mottakere av introduksjonsstønad 25 

Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen 4 734 000 

Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen  

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen 4 734 000 

Kommentarer til tabellen 
Dette er tall som er vanskelig å sammenligne med andre kommuner grunnet vår organisering av tjenesten.  

Vi kan likevel se at det benyttes mindre ressurs til selve integrerings- og bosettingsarbeidet enn i mange andre  

kommuner. Vi har til nå hatt en effektiv og økonomisk drift. 

 

Deltakere med introduksjonsprogram, Tynset kommune 31.12. 2013 2014 

Antall mottakere stønad (sum) 29 25 

Norskopplæring med samfunnskunnskap i løpet av året: 26 25 

Språkpraksis i løpet av rapporteringsåret: 19 14 

Godkjenning av utdanning fra hjemlandet: 2 2 

Arbeid utenom språktreningsplass i løpet av året: 8 0 

Arbeidspraksis utenom språktr.plass i løpet av året: 18 2 

Yrkesprøving i løpet av året: 0 0 

Kurs i regi av kommune/stat i løpet av året: 11 10 

Grunnskole i løpet av året: 0 0 

Fag i videreg skole i løpet av året:/ arbeid 2 2 

Sluttet / flyttet fagutdanning, videreg. skole i løpet av året 0 0 

Annet tiltak/kurs pr år: 2 1 

Antall menn 13 13 

Antall kviner 16 12 

Antall med inntektsgivende arbeid ved siste kontakt: 5 0 

RESULTAT  I  % : intro.deltakerer over i lønnet arbeid eller  

utdanning etter endt intro. Program 
60% ? 

 

Kommentarer til tabellen 
Det har vært prosentvis lavere resultat for å få introduksjonsdeltakere i arbeid eller utdanning etter endt introduksjons-

program fra 2013 til 2014.  

Medvirkende årsaksfaktor til dette kan være endring av kompetansestatus for de som ble bosatt i 2013-2014 sammen-

lignet med de som ble bosatt før 2012 da vi hadde vårt beste resultat.  

Det er større utfordring i å skaffe arbeid eller et utdanningsløp til introduksjonsdeltakere som har lav eller ingen utdan-

ning fra hjemlandet.  

 

Videre er det et sterkt ønske om at kommunen ved rådhuset bidrar til å etablere språktreningsplasser innad i kommunen 

ved alle tjenesteområder så langt det er praktisk mulig. 

Ved et slikt tiltak kan Tynset kommune- opplæringssenteret kunne nå bedre resultater. 
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Koordinator for flerkulturelt arbeid er hovedkontakt opp mot Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi) ved 

forespørsel om mottak/bosetting av flyktninger. Koordinators oppgaver er å forberede og gjennomføre mottak og etab-

lering av flyktninger samt å yte service opp mot alle innvandrere i kommunen som har behov for veiledning og infor-

masjon. Koordinator har oppfølgingsarbeid i samarbeid med andre kommunale tjenester ved bosetting av innvandrere. 

Koordinator er leder av tverrfaglig team. 

 

 ÅRSRAPPORT INTEGRERING TYNSET KOMMUNE:  

I 2014 mottok Tynset Kommune 16 tilskudds-berettigede personer, hvorav 16 etter avtale med IMDi og 3 familie-

gjenforente. Av de 16 bosatt etter avtale med IMDi var 5 enslige mindreårige. Samtlige ble bosatt fra asylmottak.  

Dette er fire færre enn vedtatt kvote på 20 personer. Ved utgangen av året var det totalt 82 personer bosatt i Tynset 

kommune som utløste integreringstilskudd. 

 

Tilskuddsberettigede 2011 2012 2013 2014 

Sum bosettingsår 21 pers 18 18 19 

Nasjonalitet Eritrea 

Afghanistan 

Somalia 

 

Iran 

Sudan 

Syria 

Somalia 

Afghanistan 

Somalia 

Syria 

Eritrea 

Afghanistan 

Somalia 

Syria 

Eritrea 

Sudan 

Afganistan 

 
ÅRSRAPPORT BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 
Tall hentet fra IMDi. Sist oppdatert 10.februar 2015 

 

I fjor tok 340 kommuner imot til sammen 7 784 flyktninger. Målet var 10 000 personer. 

Hordaland, Nordland og Akershus er fylkene hvor flest flyktninger ble bosatt i 2014. 

I Oppland, Akershus og Agder-fylkene tok samtlige kommuner imot flyktninger. 

 

Her er oversikt for Tynset, Alvdal, Folldal og Tolga over hvor mange personer hver enkelt kommune ble bedt om 

å ta imot i perioden 2014-2016, hva de har svart, og hvor mange personer de bosatte i 2014. 

Personer med skjermet identitet kommer ikke frem i denne tellingen. 

 
Kommune  2014  2015  2016  

 Oppfordret Vedtatt Bosatt Oppfordret Vedtatt Oppfordret Vedtatt 

Tolga 15 7 5 15 7 10 7 

Tynset 20 20 16 20 20 15  

Alvdal 10 3 4 15 15 15 15 

Folldal 10 6 6 10 6 6 6 

 

Økonomisk resultat 

Etter avregning interkommunalt samarbeid er regnskapet for Tynset opplæringssenter balansert ved bruk av kr 416 658 

fra bundne driftsfond.  

Tynset opplæringssenter har et budsjett delt i 7 avdelinger/områder.  

Flere av områdene selger tjenester til andre kommuner og til Hedmark fylkeskommune.  

2 av tjenesteområdene driftes helt / delvis av statlige tilskuddsmidler. 

 

1. Spes.ped avd. gikk med et overforbruk. Overforbruket knyttes til økt bruk av ressurser ved ressurskrevende 

elever, stort behov for vikar grunnet sykefravær og vikarbehov ved kompetanseheving. Ser også at fordelings-

nøkkel av administrasjonsressursen må justeres mellom tjenestene. Admin.ressursen er prosentvis i 2014 for 

høy ved denne tjenesten.  

2. Avd. norsk- og samfunnskunnskap: interkommunalt samarbeid for kommunene Tolga- Tynset- Alvdal- 

Folldal: 

Samlet gikk regnskapet for interkommunalt samarbeid med innsparing kr 367 940. Av dette er andel innspa-

ring for Tynset kommune kr 49 887,-.  

Driftsbudsjettet interkommunalt samarbeid avregnes mot tilskudd per capita (persontilskudd) og  

grunntilskudd.  
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Fondsavskriving for den enkelte kommune påvirkes av kommunens bosetting i forhold til forventet bosetting i 

budsjettåret (Se tabell årsrapport bosetting av flyktninger 2014—2016). Tilskudd for Tolga og Alvdal ble for 

2014 lavere enn budsjettert og noe høyere tilskudd for Tynset og Folldal enn budsjettert.  

Andeler ved innsparing interkommunalt samarbeid settes på eget fond. 

3.  Innføringsklasse, grunnskoleopplæring for voksne, 16-24 år. Et samarbeid mellom Hedmark Fylkeskom-

mune og kommuner i Nord-Østerdal. 

For 2014 fikk vi en innsparing ved denne tjenesten på kr  400 000,-. Dette skyldes at grunnskoleopplæring for 

voksne for de i alder 25 år og eldre ikke ble satt igang som planlagt. 

4. Koordinering av flyktningbosetting og integrering gikk i balanse. 

5. Norsk arbeidsinnvandring, norsk- og samfunnskunnskapsopplæring. 

Driftes i stor grad ved salg av språkopplæring til private og andre kommuner. Avdelingen gikk med en inn-

sparing kr 42 000,- 

6. Introduksjonsprogrammet 

Tjenesten driftes i sin helhet av integreringstilskudd. Tjenesten får overført kun det reelle behovet fra kommu-

nens flyktningetilskudd(integreringstilskudd). Tjenesten gikk med en innsparing på 561 000. Dette er ubrukte 

midler til introduksjonslønn. Innsparingen skyldes fødselspermisjoner og sen bosetting i 2014. 

7. Kafedrift Holmen 

Tjenesten organiseres som språktreningsplass. Tjenesten gikk i balanse. 

Tjenesteproduksjonen 

 Kvinnekafe: En torsdag i måneden arrangeres kvinnekafe på frivillighetssentralen for innvandrerkvinner og 

etnisk norske kvinner. Målet er å knytte vennskap og å skape arena for god integrering.  

 

 Svømmeopplæring for innvandrerkvinner og menn. Vi tilbyr svømmeopplæring til barn, unge og voksne. 

  

 Teatergruppa Teatralis. Tynset opplæringssenter samarbeider med elever fra andre skoler i Tynset, videregå-

ende skole, kulturetaten og TFF. 

Hvert semester gjennomføres skoleforestilling / åpen forestilling. Tema for forestillingene varierer.  

 
 IKT: Med krav i ny læreplanen om elektronisk opplæring og elektronisk gjennomføring av norsk- og sam-

funnskunnskapsprøver ble dataparken fornyet og utvidet i 2012. Vår erfaring i 2014 er at skolen fortsatt har et 

behov for å utvide dataparken for å imøtekomme de digitale kravene. 

Dette gjelder også ved spesialpedagogisk avdeling. Her erfarer vi stort utbytte i bruk av iPad i  

undervisningen. 

Alle lærere har bærbare maskiner som er knyttet til FARTT. SmartBoard brukes i undervisningen ved norsk-

avdelingen og er et godt pedagogisk verktøy. Det er behov for SmartBoard i alle klasserom. Til nå har skolen 

kun ett klasserom med Smartboard. 

 

 Administrasjon og skoleutvikling 

I løpet av 2014 ble nye administrative verktøy tatt i bruk: 

Visma voksenopplæring, et verktøy som brukes av både administrasjonen, lærere og programveiledere. All 

elevdokumentasjon registreres nå i Visma VO. Denne informasjonen overføres til nasjonalt introduksjons-

register, NIR 

 PAD, et prøveadministrativt verktøy som brukes ved avvikling av norsk- og samfunnskunnskapsprøver. 

Brukes av administrasjonen og av elevene ved avvikling av de digitale norskprøvene.  
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PP-tjenesten 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
10,9 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
2,5mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
10,0 

Tjenesteområdeleder: Aud. I. Erlien Dalløkken 

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

munen. Tynset kommune er vertskommune.  

Tjenesten er organisert i: 

* Barnehageteam 

* Grunnskoleteam 

* Videregående skoleteam.  

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

sonen har et ansvar for det systemiske arbeidet i organisasjonen. 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.  

50 % av en stilling arbeider med utredninger. 

Lederressurs er 50 % av en fagstilling. 

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

 
 

 

 

 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Bidra til tidlig innsats i barnehage og skole  

 En tilgjengelig tjeneste som bidrar til helhet og sammenheng 
i tiltak 

 Arbeide forebyggende og systemrettet med fokus på læ-
ringsmiljø og pedagogisk ledelse 

 Faglig kompetent tjeneste som yter kvalitativt gode tjenester 

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

 Logopedtjenesten samarbeider tett med PP-tjenesten i vei-
ledning av skole/barnehage 
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Avgjørende faktorer Indikator Prestasjonsmål 2014 Resultater   2014 

1 

Henvisning i tidlig alder Klientstatistikk, førs-

kolealder 

30 % under 10 år 

Skoleåret 13/14 

10.4 % i førskole-

alder 

(12/13 7,4 %) 

 

Tidlig inne i forhold til problematikk Klientstatistikk 

Saksbehandlingstid 
Ikke ventelister 

Ventelister i logo-

pedtjenesten.  

PPT tiltak innen 3 

mnd. 

 

Foreldreveiledning «De utrolige årene» Antall grupper Evalue-

ring med Eyberg-

skjema 

2 grupper  

2 grupper. Ned-

gang i symptomer 

på alle barn 

2 
Tilgjengelig og synlig Besøksdager i skoler 

og barnehager 
Hver 14 dag I snitt hver 14 dag 

 
Kontaktpersoner  Organisering ved 

kontoret 
Besøksplan i alle skoler/b.h. Innfridd 

 
Helhetstenkning gjennom tverr-etatlig 

samarbeid 

Barne- og ungdoms-

team i alle kommuner 
Min.4 møter i hver kommune  Innfridd 

3 

Systemisk tilnærming i individsaker Standarder for syste-

misk arbeid i skole og 

barnehage 

Læringsutbytte 

Karakterutvikling 

Lage og ta i bruk en standard  

Standarden med 

observasjonsskje-

ma er tatt i bruk i 

alle kommuner 

 

Færre individsaker for å kunne arbeide 

med læringsmiljø 

Klientstatistikk 400 saker 

Skoleåret 13/14 

380 saker 

(413 saker 12/13) 
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Avgjørende faktorer Indikator Prestasjonsmål 2014 Resultater   2014 

 

Færre enkeltvedtak spesialundervisning Statistikk 

flere systemsaker 

Lavere enn 2012 i alle kommu-

ner 

Alle kommuner har 

gått ned i ant. en-

keltvedtak  

 

Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP) Læringsutbytte til 

elever 

Færre tilmeldte indi-

vidsaker 

Veilede i barneskoler Tynset 

Alvdal 

Alvdal og Tynset 

valgte å ikke starte 

med LP 

 

Kompetanseheving i skole og barnehage Kurs og nettverks-

bygging  

Arrangert kurs i 

henhold til kompe-

tansehevingsplan 

4 

Fagkompetanse i teamet Formal- og realkompe-

tanse 

Stabilitet 

Tverrfaglig 

En medarbeider tar 

logopedi, en med-

arbeider avsluttet 

studier spesialpe-

dagogikk 

 

Systemisk kompetanse i teamet 

Veiledningskompet. 

Organisatorisk kunn-

skap 

Rutiner og prosedyrer 

Samarbeidsmønster 

Delta i statlig kompetanse-

hev.program Detakelse i sko-

lens og barnehagens satsings-

områder 

Kursing av alle 

ansatte ved bruk av 

etterutdannings-

midler fra Udir. 

Felles for Hed-

mark. Deltakelse i 

Ungdomsskolesat-

singa 

 

Kvalitet på sakkyndige vurderinger Læringsutbytte 

Sammenheng enkelt-

vedtak-IOP 

Lovmessig saksbe-

handling 

Foreldrefornøydhet 

Få klagesaker 

Arbeidet mye med 

å skille mellom 

spesialundervis-

ning og tilpassa 

opplæring 
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Avgjørende faktorer Indikator Prestasjonsmål 2014 Resultater   2014 

 

Brukertilfredshet Egen undersøkelse til 

samarbeidspartnere 

skala 1-6 

Nivå 2010 men høyere skåre 

systemarbeid 

Ikke utarbeidet for 

PPT i Bedre kom-

mune 

 

Arbeidsmiljø Sykefravær 

Medarbeiderundersø-

kelse (1-6) 

Lavere enn 2012(6,5) 

Bedre enn 2012(4,5) 

2014: 5,7(2013 

5,3) 

2014: 5,0 

5 

For logopedtjenesten gjelder det å ha stor 

nok bemanning i forhold til behov 

Klientstatistikk 

Venteliste 

  

 

Skoleåret 2013/14: 

131 klienter (103 

12/13) 

Ventelister 

 

 

Kommentarer til tabellen 

1. Faktorer som skal bidra til tidlig innsats. Tilgjengelighet øker muligheten for å fange opp problematikk tidlig. Vi 

har en økning av tilmeldte barn i førskolealder og det er et mål å arbeide systemisk med flere saker i barnehagen 

uten at det er en formelt tilmeldt sak. Saksbehandlingstid er et diskutabelt begrep. Vi har tiltak i gang innen 3 mnd. 

dvs. utredninger er foretatt og skole/barnehage har fått veiledning, og det er skrevet samarbeidsavtale. Det er ikke 

alltid at skriftliggjøring av tiltak i form av sakkyndig vurdering og utredningsrapport er skrevet innen fristen. Det 

har vært positiv effekt av DUÅ.  

2. De største enhetene har i snitt besøk hver 14 dag. Mindre enheter får tjenester etter behov. Tilgjengelighet øker 

muligheten for å fange opp problematikk tidlig. Vi har fast kontortid ved videregående skole. Vi er faste medlem-

mer av BUT i alle kommuner. I tillegg faste samarbeidsmøter med BUP, hab.tjeneste og Statped. Dette øker for-

ståelsen for tverrfaglig tilnærming i sakene. 

 

3. Systemarbeid. Det er mål å redusere antall enkeltklienter for å frigjøre tid til å kunne jobbe systemisk, dvs. veilede 

på læringsmiljø for å fremme tilpassa opplæring. Vi avsluttet mange i forrige skoleår slik at vi har en nedgang. 

Tendensen er imidlertid at en del klienter blir re-henvist ved overganger til nytte skoleslag, for eksempel overgang 

barnetrinn-ungdomstrinn, ungdomstrinn-videregående skole. Det er utfordrende for skolene å overføre kunnskap 

og kompetanse. Ny systemstandard med observasjon av læringsmiljøet har hatt positiv effekt ved at fokus har blitt 

dreid fra individ mot systemet rundt eleven.  

 

4. Faktorer som bidrar til en faglig kompetent tjeneste og kvalitativt gode tjenester. Veiledning og fokus på tilpassa 

opplæring har ført til færre enkeltvedtak når det gjelder spesialundervisning. Litt økning av sykefravær fra året før. 

Medarbeiderundersøkelse er gjennomført og resultatet er høyere enn for 2012. Arbeidsmiljøet må betegnes som 

godt.  

 

5. Logopedtjenesten har en økning i antall klienter. Det er ventelister. 
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Økonomisk resultat 

I logopedtjenesten ble det totalt et overforbruk på 34 000 i forhold til budsjett. Det skyldtes refusjon av foreldrepenger 

som ble noe mindre enn budsjettert. PP-tjenesten hadde en samlet innsparing på kr 13 000 for Tynsets del. 

 

Bemanning: 
PP-tjenesten har hatt full bemanning. Ut over fast bemanning har vi lønnet en 10 % stilling av prosjektmidler (DUÅ) 

fra august. Tilsatt i logopedtjenesten fortsetter med videreutdanning i logopedi.  

  

Klientstatistikk 
Vi har arbeidet med i alt 380 klienter i løpet av skoleåret 2013/14. Vi har arbeidet bevisst med å avslutte en del indi-

vidsaker for å frigjøre tid til systemarbeid. Vi har en økning av tilmeldte barn i førskolealder. Vi har også hatt økning i 

tilmeldte saker fra videregående skole. Mange av sakene i førskolealder er omfattende med store behov for tilretteleg-

ging og behov for tverrfaglig arbeid i kommunen. Det er fortsatt stor variasjon mellom kommunene mht. antall tilmeld-

te. Høyeste kommune ligger på 13,1 % tilmeldte av elevtallet mens laveste ligger på 8,3 %.  I logopedtjenesten har det 

blitt arbeidet med 131 klienter i løpet av skoleåret 2013/14. Det er alt for høyt antall saker i forhold til bemanning (en 

stilling) og det har ikke vært mulig å gi behandling til alle. Noen få klienter har fått et tilbud gjennom Helfo der en 

privatpraktiserende logoped har gitt behandling.  

 

Tjenesteproduksjonen 

Sakkyndighetsarbeid. 

Vi fikk i løpet av året ny elektronisk veileder for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. (Udir). Vi har be-

strebet oss på å følge veilederen i forhold til anbefalt saksbehandling, ventelister og presisjonsnivå på sakkyndige utta-

lelser. Mange av de sakkyndige uttalelsene konkluderer med ikke behov for spesialundervisning. Vi har stort sett klart 

å overholde rimelig saksbehandlingstid på 3 mnd. (Forvaltningsloven og Veilederen) i forhold til å gi veiledning og 

råd, men klarer ikke alltid å ferdigstille skriftlige vurderinger innen tidsfristen. Tjenesten har utarbeidet en ny standard 

og prosedyre ved tilmelding av saker, der det er større fokus på systemisk tilnærming i individsakene. Det er utarbeidet 

observasjonsskjema for observasjon av klasseledelse. Mer vektlegging av læringsmiljøets betydning vil på sikt virke 

forebyggende i forhold til tilmeldte individsaker. Det er også større fokus på rollen til ressursteam ved skolene. Dette 

er bindeleddet til PPT og skal veilede i tilpassa opplæring og utlede tiltak før tilmelding til PPT. PPT kan delta i res-

sursteamene. Observasjon av klasseledelse og læringsmiljøet både i skole og barnehage har blitt godt mottatt av bru-

kerne.  

De sakkyndige vurderingene bygger på bred utredning både av individet og av læringsmiljøet og det brukes mye tid på 

å avklare begrepene spesialundervisning og tilpassa opplæring.  

 

Tidlig innsats både når det gjelder alder og i forhold til problematikk. Vi har videreført barnehagenettverk der barne-

hageansatte og PPT på kommunenivå har drøftet case og kommet fram til tiltak. Tidlig innsats betyr også at en kommer 

inn på et tidlig tidspunkt i forhold til vansker. Deltakelse i spesialpedagogisk team i videregående skole øker også 

muligheten for tidlig innsats. I grunnskole og barnehager er faste besøksdager med egne kontaktpersoner for skoler og 

barnehager medvirkende til at vi kommer tidlig inn i saker. Alle saker som meldes tjenesten skal være kjent og drøftet 

med kontaktperson på forhånd.  

 
Systemarbeid: 
Organisasjonsutvikling i skole og barnehage. 

Tjenesten har vektlagt observasjon av læringsmiljøet når det har blitt henvist nye saker. Systematisk observasjon av 

klasseledelse og voksenrollen i barnehagen har ført til gode refleksjoner og drøftinger omkring læringsmiljøets betyd-

ning for læring og utvikling. 

Dialogmøter med alle kommunene. Det er gjennomført to møter i hver kommune. Skoleeier, skole- og barnehageledel-

se deltok. Møtene evaluerte samarbeidet og dannet grunnlag for prioriteringer og samarbeidsrutiner. 

De utrolige årene (DUÅ) foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn i alderen 3-6 år fortsetter. Dette er et fore-

byggende tiltak som skal styrke foreldreferdighetene og bevisstgjøre på positive oppdragelsesstrategier. Tjenesten har 

også kurset seg i skoleprogrammet fra 6-12 år. 

Kompetanseutvikling i skole og barnehage. 

Fagteamene i PPT har hatt en aktiv rolle i forhold til planlegging og gjennomføringen av ulike kurs, og bidrar med kurs 

på ”Plan for kompetanseheving i grunnskolen” i Nord-Østerdal. 
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 Kurs om flerspråklige elever, praktiske tiltak i skole og barnehage 

 Kurs i Karlstadmodellen 

 Fagdag med tema mobbing 

 Fagkurs non-verbale lærevansker 

Kompetanseheving av PP-tjenesten: 

Foruten kompetanseheving av den enkelte medarbeider gjennom ulike fagkurs har enkelte medarbeidere deltatt på 

Kompetansehevingsdager i satsinga Kompetanse for mangfold (TATO-skolene). 

Fagdager knyttet til ungdomsskolesatsinga. 

Kurs om mobbing 

Statlige kompetansemidler til etter- og videreutdanning for PP-tjenesten. Hele tjenesten i fylket deltok på en to-dagers 

samling med tema: Å veilede i relasjons-kompetanse.  

Ingen ansatte fikk plass på videreutdanning for PP-tjenesten (Sevu-PPT) som er et statlig initiert program. 

Ledelsen har deltatt på studietur til Essunga kommune,(Kultur for læring; arr. Fylkesmann). 

Videregående skole. 

Tjenesten har vært med på å videreutvikle spes.ped.avd. ved N-Ø Vgs. Tjenesten har styrket samarbeidet gjennom 

faste kontordager. Det er startet et samarbeid mellom videregående skoler i NØ og Røros om utveksling av kompetan-

se. Det er avholdt dialogmøter med skolene. Skoleeier deltok ved N-Ø Vgs. Vi har deltatt i kompetanseheving av PPT i 

regi av Fylkeskommunen. (Tema yrkesfag.) Tjenesten har deltatt i prosjekt «læringsledelse» og vært bidragsyter i for-

hold til observasjon. 

Spes.ped.team i videregående skole: PPT har fast deltakelse med 2-3 PP-veiledere i teamet. Det er fast møtestruktur. 

Det har vært mest fokus på arbeid rundt enkeltklienter. Gjennom skoleåret 13/14 arbeidet vi med 49 elever i videregå-

ende skole. Langt flere elever er drøftet anonymt. Høst -14 har vi hatt en stor økning av tilmeldte elever, både minori-

tetsspråklige og elever med spesifikke vansker der en del av tjenesteytinga har vært utredning.  
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Tynsetbarnehagene 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
46,1 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
37,8 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
55,7 

Tjenesteområdeleder: Mariann Hagen 

Organisering 
De kommunale barnehagene er organisert under 3 tjenesteområder: 

• Fåset skole og barnehage 

• Kvikne skole og barnehage 

• Tynsetbarnehagene (Haverslia, Skogstua, Tronstua) 

Private barnehager: 

• Eggen barnehage 

• Furumoen barnehage 

• Lekestua barnehage 

• Øyan barnehage 

Kommunen samordner barnehageopptaket for kommunale og private barnehager. Kommunen har også ansvar for å 

beregne og utbetale offentlig tilskudd til private barnehager etter «Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 

offentlig tilskudd». Denne oppgaven, samt tilsynsmyndigheten og det barnehagefaglige ansvaret er delegert leder av 

Tynsetbarnehagene. 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Riktig antall barnehageplasser 

 God ressursutnyttelse 

 Kvalitet i barnehagetilbudet 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 

Barnehageplass til alle med rett og behov Antall barn på venteliste ved 

hovedopptak 
0 0 

Antall barn på venteliste 

1.januar 
0 0 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

2 

Best mulig utnyttelse av barnehageplasse-

ne vi har til rådighet 

Antall ledige plasser på be-

mannet avdeling ved hoved-

opptak 

< 6 12 

Antall ledige plasser på be-

mannet avdeling 1.januar 
0 0 

3 

De ansattes kompetanse Andel ansatte med førskole-

lærerutdanning 
30 % 28,5 % (36,5 %) 

Andel assistenter med peda-

gogisk utdanning 
35 %  

Andel ansatte som deltar i 

systematiske kompetanseut-

viklingstiltak 

100 % 100 % 

Antall ansatte som tar videre-

utdanning/etterutdanning 
5 7 

4 Brukertilfredshet Brukerundersøkelse 4,8 4,8 

5 Arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelse 4,8 4,9 

6 Reduksjon i sjukefraværet Sjukefraværsprosent 9,0 % 9,1 % 

Kommentarer til tabellen 

Antallet barnehageplasser i kommunen er riktig i forhold til behovet. Barnehagene klarte ikke å redusere bemanningen 

tilsvarende ledige plasser høsten 2014. Dette blir det tatt tak i ved opptaket 2015. Ledige plasser defineres før opptaket 

og tildelingen av plasser styres ikke bare av foreldrenes prioriteringer. De ansattes formelle kompetanse øker i takt med 

målsettingen. Kompetanseheving er satsingsområde for barnehagesektoren. Resultatet av brukerundersøkelsen samsva-

rer helt med målsettingen (som tilsvarer resultatet av forrige brukerundersøkelse).  Resultatet av medarbeiderundersø-

kelsen er så vidt høyere enn målsettingen (som også tilsvarer resultatet av forrige medarbeiderundersøkelse). Sjukefra-

været synker, 12,1 % i 2012, 9,8 % i 2013 og 9,1 % i 2014. 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 
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  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 96,7 96,4 96,7 91,2 91,7 

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

3 Andel barn 3-5 år med barnehageplass 97,7 99,5 98,1 96,8 97,5 

4 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner 144 696 124 961 120 812 133 354 130 405 

5 
Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kom-

munal barnehage - kroner 
175 046 157 947 145 418 169 913 173 120 

6 
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommu-

nale barnehager 
11 101 10 115 11 581 12 193 12 213 

7 
Brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 

per oppholdstime 
51 51 50 48 49 

8 
Andel barn med opphold 4 eller 5 dager per uke i 

kommunale bhg 
91,3 % 86,5 % 84,5 % 93,7 % 93,4 % 

9 
Andel barn med opphold 3 dager og mindre per 

uke i kommunale bhg 
8,7 % 13,5 % 15,5 % 6,3 % 6,6 % 

10 
Andel barn i kommunale bhg i forhold til alle 

barn i barnehage 
75,1 % 74,4 % 75,8 % 67 % 57,8 % 

11 
Andel minoritetsspråklige barn i forhold til alle 

barn med barnehageplass 
8,7 % 8,8 % 6,0 % 9,6 % 10,0 % 

12 
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 

forhold til innvandrerbarn 1-5 år 
87,5 % 90,3 % 76,0 % 79,5 % 77,1 % 

13 
Andel ansatte med førskolelærerutdanning (pe-

dagogisk høgskoleutdanning) 

28,5 % 

(36, 5 %) 

27,0 % 

(33,0 %) 
26,8 % 34,7 % 35,3 % 

 

Kommentarer til tabellen 

1. Rapporteringstidspunkt er 15.12.14. Alle med behov for barnehageplass hadde plass. En svært høy andel av barna 

i Tynset har barnehageplass. De som ikke har plass, ønsker ikke barnehageplass. 

2. Rapporteringstidspunkt er 15.12.14. Det er særlig i denne aldersgruppa at andel barn med barnehageplass er høye-

re enn dem vi sammenligner oss med. Når vi samtidig vet at 15 nye barn har fått tilbud om barnehageplass i tids-

rommet januar – mai 2015, så kan vi konkludere med at den reelle prosentandelen er enda høyere. 

3. Så og si alle barn i Tynset i aldersgruppa 3-5 år har barnehageplass, og slik har det vært over tid. 

4. Det er logisk at Tynset ligger over dem vi sammenligner oss med når det gjelder netto driftsutgifter per innbygger 

1-5 år fordi en større andel av disse «små innbyggerne» faktisk går i barnehage og utløser driftsutgifter. 

5. (5-6-7) Kostnadene per barn/barnehageplass har økt i forhold til 2012 og 2013 og Tynset har ikke lenger lavere 

kostnader enn dem vi sammenligner oss med. Årsaken er at kommunen høsten 2013 og 

2014(rapporteringstidspunkt) hadde flere ledige barnehageplasser. Dette er en styrt utvikling siden det har vært 

politiske føringer på at alle barn med behov skal tilbys barnehageplass i løpet av barnehageåret. Fra januar til 

medio april 2014 har 15 nye barn begynt /eller skal begynne i barnehage, og nå er samtlige plasser fylt opp. Disse 

15 barna er ikke medregnet i grunnlaget for kostratall siden telletidspunkt er 15.desember. 

6. (11) Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage er totalt 8,7 %. De fleste av disse barna går i skogstua og Tron-

stua barnehager, i disse barnehagene er andelen  ca 15 % og 20 %. 

7. (12) En meget stor andel (87,5 %) av våre minoritetsspråklige førskolebarn har plass i barnehage.  

8. (13) Andelen førskolelærere/barnehagelærere i barnehagene øker i takt med målsettingen og tiltakene kommunen 

har satt i gang.  
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Økonomisk resultat 

Sluttregnskapet for Tynsetbarnehagene viser en netto innsparing på 297 000 kroner.  

Tjenesteproduksjonen 

Kostratall viser at kostnadene per barnehageplass har økt de siste to årene. Dette skyldes at barnehagene samlet har et 

større antall ledige plasser på rapporteringstidspunktet den 15.desember, enn det vi har hatt tidligere. Som i fjor, fylles 

alle barnehageplassene (15) opp i løpet av våren 2015. Dette er en styrt utvikling. Det har vært politiske føringer på at 

alle barn med behov skal tilbys barnehageplass etter hvert som behovet er der, også i løpet av barnehageåret. Dette er 

et viktig tiltak for å fremme vekst og positiv befolkningsutvikling i kommunen. Det er også et meget godt tilbud til 

barn og foreldre, men det er kostnadsdrivende for barnehagesektoren. Tynset kommune har per i dag et riktig antall 

barnehageplasser i forhold til ambisjoner og målsettinger. Sett i forhold til ambisjonene om plass til alle med behov, 

uansett tid på året, har vi forholdsvis god ressursutnyttelse av plassene. Barnehagesektoren vil likevel sette inn effekti-

viseringstiltak ved å styre ledige barnehageplasser, i forbindelse med opptak. Dette er helt nødvendig for at barnehage-

sektoren skal klare å ta sin del av kommunens totale innsparingsbehov. Tiltaket vil gå noe utover fleksibiliteten opp 

imot foreldre. 

 

 Når det gjelder kvalitet i tilbudet, er kommunens største utfordring at vi enda har for få utdannede førskolelære-

re/barnehagelærere. Her er det satt inn flere tiltak, det viktigste er satsingen på arbeidsplassbasert barnehagelærerut-

danning fra høsten 2014 og ordningen med veiledning til nyutdannede. Kommunen har også tiltak rettet mot høysko-

ler/utdanningsinstitusjoner og avgangsklassene i videregående skole. Samtidig har kommunen satset på assistentutdan-

ning, og her ser vi en gledelig utvikling. Andel assistenter med fagutdanning er fortsatt økende. Alle barnehagene sat-

ser på felles kompetanseutviklingstiltak for hele personalgruppa.  
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310 Helse og omsorg, fellestjenester 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
9,7  mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
8,0 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
3,3 

Tjenesteområdeleder: Evy- Aina Røe 

Organisering 
Stillinger tilhørende område: 
Helse og omsorgssjef                           100 % 
SLT-koordinator                  20 % 
Systemkoordinator individuell plan                30 % 
Kommuneoverlege      40 % 
Sekretær kommuneoverlege     20 % 
Fagutvikler       20 % 
Prosjektleder Samhandling i Fjellregionen 100 % 
 
Helse og omsorgssjefen har ansvar for områdene Tjenesten for funksjonshemmede, Bo og be-
handling, Hjemmebasert omsorg og Helsetjenesten. Herunder ligger 16 avdelinger med egen 
avdelingsleder. Ny helse- og omsorgssjef ble ansatt 1. mars 2014.  
 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Kompetente og myndiggjorte medarbeidere skal yte helse og om-
sorgstjenester med fokus på egen mestring og samhandling. 

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

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 

 

Personal og kompetanse. 

 

Kompetanseutvikling, kompe-

tanse mobilisering og medar-

beiderskap. 

 

 

 

 

 

Medarbeiderundersøkelse og bru-

kerundersøkelse 

 

 

 

 

 

 

8- 10 med-arbeidere 

på  

etter og videreut-

danning til enhver 

tid 

 

 

 

Gjennomført 

våren 2014 
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Omdømmebygging 

 

 

 

Endring- omstilling- videreut-

vikle felleskultur 

 

 

Trivsel, arbeidsglede og inn-

satsvilje gjennom forankring 

av kommunens verdier: roms-

lighet, ,mot og humør. 

 

 

 

Markedsføring 

 

 

 

Lederutdanning. Intern prosessjob-

bing 

 

 

Sykefravær 

 

 

Minst ett positivt 

media- oppslag hver 

måned 

 

Gjennomføre leder-

utdanning 

 

 

8,0% 

 

 

Ja.  

 

 

 

Planlagt 2015 

 

 

 

7,9% 

2 Kvalitet. 

 

Riktig dimensjonering av 

tjenestetilbud 

 

 

Oppfølging av helse og om-

sorgsplanen  

 

Kvalitetsutvikling 

 

 

Internkontroll 

 

 

Brukerundersøkelser 

 

Antall klagesaker 

 

Tilsyn 

 

 

Innføre elektronisk kvalitets-system 

 

 

 

 

 

 

Bruke resultater fra 

bruker-

undersøkelser og 

avvik aktivt til 

kvalitets-forbedring  

 

Ta i bruk  

Kvalitetslosen 

 

Gjennomføre in-

ternrevisjon 

 

 

Gjennomført 

våren 2015 

 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

3 Økonomi. 

 

God økonomistyring i alle 

enheter 

 

 

KOSTRA 

 

Månedlig regnskaps -rapportering 

 

 

Drift i henhold til 

rammer 

 

 

Merforbruk  

Kr. 3,1 mill 

4 Samhandling. 

 

Internt- fleksible løsninger på 

tvers av avdelinger og tjenes-

teområder. 

 

Eksternt- Tynset skal være 

aktiv bidragsyter i Prosjekt 

Fjellhelse 

 

 

 

Turnus/ arbeidsplaner 

 

 

 

Deltagere i utviklingsprosjekter 

 

 

Utprøving av flek-

sible turnus-

ordninger. 

 

Resultater i form av 

beslutninger 

 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ja 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med 

fagutdanning fra videregående skole 
44 43 40 42  

2 
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med 

fagutdanning fra høyskole/universitet 
33 29 32 35  

3 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

kommunale pleie og omsorgstjenester 
 461 512 341 982   
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  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

4 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. 

innbygger 80 år og over 
377 154 354 505 347 717 421 883 325 603 

5 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. 

innbygger 67 år og over 
124 195 123 429 121 922 129 794 103 597 

6 
Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 

innbyggere 0-66 
15 15 34 23 25 

7 
Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 

innbyggere 67-79 
72 74 82 76 72 

8 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner) 
212 485 258 520 223 933 25 686 233 325 

 

Kommentarer til tabellen 

1-2 Tynset ligger omtrent gjennomsnittlig på dette området. Fagutvikling og rekruttering er fortsatt et  

prioritert område etter samhandlingsreformen.  

3.     Sammenliknet med gruppe 12 ligger Tynset høyt i kostnad. Kommunen har relativt høyt antall ressurskrevende 

brukere innenfor TFF og psykiatri. Disse brukerne utløser midler for ressurskrevende brukere, men disse midlene syn-

tes ikke i KOSTRA.   

4-5   Tallene viser at vi ligger høyt i forhold til gruppe 12.  

6-7   Tallene er lavere enn øvrige sammenlikninger.  

8. Tynset har mange bruker med behov for hjemmetjenester. Tynset har kav andel institusjonsplasser. Dette medfører 

økt ressursbruk for hjemmetjenestene.  

Økonomisk resultat 

Helse og omsorgssektoren har en totalramme på kr. 129,5 mill, kr. Sett under ett har sektoren et merforbruk på kr. 3,1 

millioner. 

 

Helse og omsorg fellestjenester har en innsparing på 1, 5 mill. kr Dette skyldes generelt lavere forbruk enn budsjettert, 

uten noen store utslagsgivende faktorer.  

 

Tjenesteproduksjonen 

Prosjekt Fjellhelse 

 

Prosjektet hadde oppstart i 2012 med bakgrunn i føringer fra Strategisk helseplan for Fjellregionen. Prosjektet har 

fortsatt i 2014. Målet er fortsatt å utvikle felles samarbeidsløsninger. Sju delprosjektet har vært i gang: 

 

 Organisering 

 Kreftomsorg 

 Rehabilitering 

 Folkehelse og forebyggende arbeid 

 Intermediær og tilbud for øyeblikkelig hjelp.  

 Kommuneoverlegefunksjon. 

 Kompetanseutvikling.  

 

Det er søkes om videreføring av prosjektet i 2015.  

 

Folkehelse 
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Tynset har i flere år hatt en tverrfaglig sammensatt folkehelsegruppe som har initiert gode folkehelsetiltak for ulike 

grupper. Frisklivskoordinator ble etablert i 2013 og er videreført i 2014.  

 

Fag og kvalitet 

 

Helse og omsorg styres av ulike særlover og forskrifter. I tillegg er mye av lovgivningen rettighetsbasert. Måling av 

kvalitet i denne type tjenesteyting er krevende fordi elementer som omsorg, livskvalitet, trivsel og velvære ikke er så 

lett å fastslå. 

 

Vedtakskontor vedtatt opprettet i 2015.  

 

Nye Retningslinjer for tildeling av omsorgstjenester ble vedtatt i februar 2012. Dette var første steg i en større prosess 

som omfatter hele kjeden rundt kartlegging av behov, tildeling og saksbehandling. Dette gjelder for videre arbeid i 

2015. 
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Helsetjenesten  

 
Brutto driftsutgifter: 

 
44,9 mill. kr 

 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
29,0 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
40,8 

  

Tjenesteområdeleder: Inga-Lill Rønning 

Organisering 
 Legetjenesten som er inndelt i fastlegetjenesten (fastleger med hjelpepersonell) og kommunal legetjeneste 

(kommunale legestillinger, avdelingssykepleier og turnuslege). 

 Vertskommune ansvar for Legevaktsentralen (kjøp av tjenester fra SI-Tynset) og Nord-Østerdal legevakt.  

 Helsestasjonstjenesten, Skolehelsetjeneste, Helsestasjon for ungdom, Jordmortjeneste og Prosjekt «De utroli-

ge årene». 

 Ergoterapitjenesten med dagsenteret. 

 Fysioterapitjeneste med driftstilskudd til 4,8 stillinger (3 fysioterapeuter har avtale om kommunal tjeneste).  

 Psykiatri-, rusteamet og prosjekt «Bolig ansvarlig» 

 Kongsheim 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Kompetente og myndiggjorte medarbeidere skal yte helse og omsorgstjenes-

ter med fokus på egen mestring og samhandling. 

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

praksis» 

 Videreutvikle «robuste fagmiljøer» og være et forbilde i regionen innenfor 

våre fagfelt.  

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 Implementering av Kvalitetslosen. 
Statistikk på bruk av avviks-

meldinger innen Tjenesteom-
rådet 

Ta i bruk systemet. 

59 avvik 
12 HMS, 16 orga-
nisasjon/internt  

39 Tjeneste/bruker 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

2 

Balanse mellom tjenestetilbud og bru-
ker/pasientens forventninger og objekti-

ve behov. 
Brukerundersøkelser. 

Tjenestene skal på 
en skala fra 1-6 
skåre fra 4 og 
oppover. 

4,35 

3 Evne og holdning til endring og utvikling. Medarbeiderundersøkelsen 

Alle avdelinger skal 
på en skala fra 1-6 

skåre fra 4 og 
oppover. 

4,7 

4 Ressursstyring. Budsjett/ regnskap 

Ordinær og plan-
lagt drift skal drif-
tes innenfor Helse-
tjenestens bud-
sjett. 

102,7% 

5 Oppfølging samhandlingsreformen 
Regnskap medfinansiering, 

og rapporten med reelle tall 
fra sykehjemslege prosjektet. 

0 liggedøgn i spe-
sialisthelsetjenes-
ten etter melding 
om utskrivnings-
klar pasient fore-
ligger. Redusere 
innleggelser i sju-
kehus ved å tilby 
korttidsplass ved 
rehabiliteringsav-
delingen.  

0 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2013 
gr.12 

Hedmark 
2014 

 Prioriteringer.      

1 
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kom-

munehelsetjenesten 
3 526 3 198 2 841 2 997 2380 

2 

Netto driftsutgifter til forebygging helsestasjon- 

og skolehelsetjeneste pr. innbygger i kroner 0-

20år 

2 270 1 870 1 899 2 118 2 233 

 Dekningsgrad.      

 
Forebygging, skole og helsestasjonstjeneste. 

Funksjon 232 
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  2014 2013 2012 
2013 
gr.12 

Hedmark 
2014 

3 
Andel barn som har fullført helseundersøkelse 

ved 4 års alder. (%) 
92 93 79 99 100 

4 
Andel barn som har fullført helseundersøkelse 

senest 1. skoletrinn. (%) 
94 93 116 99 88 

 
Diagnose, behandling og re- /habilitering. 

Funksjon 241 
     

5 
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funk-

sjon 241  Enhet :  Avtalte årsverk 
9,4 9,4 9,4 8,9 7,9 

6 
 Årsverk av fysioterapeuter pr. 10 000 innbygge-

re. Funksjon 241  Enhet :  Avtalte årsverk 
7,3 8,1 8,2 8,0 8,1 

 
Kvalitet,  

E. kommunehelse-kvalitet 
     

7 Legetime pr uke pr beboer i sykehjem 0,26 0,25 0,21 0,49 0,40 

8 Fysioterapitimer pr uke pr beboer i sykehjem 0,11 0,23 0,23 0,40 0,32 

 Fastlegeregisteret      

9 Gjennomsnittlig listelengde  Enhet :  Personer 1 080 1 084 1 086 956 1062 

10  Antall åpne fastlegelister  Enhet :  Antall 1 0 0 53 84 

Kommentarer til tabellen 

1. Netto driftsutgifter til funksjonene 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste, 233 Forebyggende 

arbeid, helse og sosial og 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering. 

Sammenlignet med gr12 og snitt i Hedmark kan driftsform og individuelle avtaler med fastlegene være avvi-

kende fra sammenlignbare kommuner da det er et fåtall norske kommuner som velger denne driftsformen. Fy-

sioterapitjenesten rapporteres også her. Fra 2011 er Psykiatri- og rustjenesten rapportert inn i Kostra funksjon 

241. 

 

2. Netto driftsutgifter til funksjon 232 Forebygging, skole- og helsestasjonstjeneste  

Tynset kommune ligger over gr.12 og snitt i Hedmark. 

Tidligere har Tynset ligger nå høyere i forbruk enn gr.12 og Hedmark, i 2013 lå vi noe under snittet i Hed-

mark synliggjør at Tynset har økt 40% stilling knyttet til «De utrolige årene». 

 

3. Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder. For første gang ligger vi under de vi er 

sammenlignet med, sykefravær på slutten av året kan være en av årsakene. At alle kommuner skårer høyt syn-

liggjør oppfølging av sentrale føringer og fokus på betydningen av disse tjenestene. 

 

4. Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. For første gang ligger vi 

under de vi er sammenlignet med, sykefravær på slutten av året kan være en av årsakene At alle kommuner 

skårer høyt synliggjør oppfølging av sentrale føringer og fokus på betydningen av disse tjenestene. 

 

 

5. Legedekning (både kommunalt og privatpraktiserende) til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabi-

litering" Legeårsverk pr innbygger er høyt men er en konsekvens av fastlegeordningen. Det er en kontinuer-

lig tilstrømning av pasienter fra nabokommunene til åpne fastlegelister ved Tynset legekontor. De kommunale 

timene utgjør en liten andel av årsverkene. 
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6. Indikatoren viser dekning av fysioterapeuter til funksjon 241 "diagnose, behandling, rehabilitering". 

På tross av at vi sammenlignet med gr.12 og Hedmark ser ut til å ha tilnærmet lik dekning av fysioterapeuter 

har vi per i dag fortsatt lang ventetid på fysioterapi behandling for kronikerne og de med langvarig sykdom 

for pasienter under prioriteringsnøkkel 2. (jmf. Helse- og omsorgsplan p. 5.11) Årsaken her ligger nok blant 

annet i raskere utskrivninger fra sykehus av pasienter som i henhold til kommunens prioriteringsnøkkel skal 

prioriteres.  

 

7. Gjennomsnittlig antall legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem (evt. sykehjem kombinert med alders-

hjem eller statlig virksomhet) og boform med heldøgns omsorg og pleie. Tynset kommune har en liten le-

geressurs til tilsynslege ved institusjon samelignet med andre kommuner, det er signalisert gjennom flere år et 

behov for å øke denne ressursen, behovet ble forsterket gjennom samhandlingsreformen. I Helse- og om-

sorgsplan er dette beskrevet og et av tiltakene p 5.2 i planen er å få på plass fast sykehjemslege. Det er behov 

for å få en økning her, spesielt for korttidsavdelingen, den medisinske oppfølgingen er avgjørende for det 

tverrfaglige samarbeide rundt rehabiliteringspasienten, den gode samhandlingen rundt medisinsk behandling 

med pasienten og pårørende, trygghet og kvalitet og medisinsk behandling for alvorlig sjuke og døende.,  

 

8. Gjennomsnittlig antall timer av fysioterapeut pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns 

omsorg og pleie. Nedgang fra 2012 skyldes omdisponering av kommunale timer til Frisklivskoordinator, det-

te videreføres i 2015, med mål om at alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig må vi se på mulighetene 

for å øke denne ressursen.  

 

9. Gjennomsnittlig listelengde for fastlegene. Listelengden er i snitt noe høyere enn gr. 12  og i Hedmark, kan 

skyldes driftsformen. Hedmark har mange små kommuner som for å beholde og rekruttere må ha flere leger 

enn det innbyggertallet tilsier.  

 

10. Åpne fastlegelister. Tynset har de siste årene bare sporadisk hatt åpne lister for sine innbyggere, dette skyldes 

tilstrømningen av pasienter fra nabokommuner.  

Økonomisk resultat 

Helsetjenesten har hatt et overforbruk på kr. 750 000,-. Dette skyldes hovedsakelig: 

 

Legetjenesten: 

Sentrale og lokale legeavtaler ble ferdigforhandlet etter budsjett for 2014 ble vedtatt, endelig resultat ble bedre enn 

forventet totalt overforbruk for Fastlegetjenesten og Kommunallegetjeneste ble kr. 300 000,-. 

 

Kongsheim: 

Overtallig bemanning ble fortløpende overflyttet til andre tjenesteområder og avdelinger, noen ble overtallig på ny 

avdeling i deler av stillingene denne delen ble lønnet på Kongsheim ut året. Overtallighet lønnet over Kongsheim bud-

sjettet utgjør et overforbruk på 322 000 ,- i Kongsheim.  

 

Fysioterapi: 

Uforutsett utgift knyttet til at innbyggere i Tynset har hatt behov for fysioterapi (helsetjenester) i annet EØS land. Jmf. 

folketrygdloven og forskriftens §§ 3 og 12. 

I tillegg er 6 timer av kommunale fysioterapi timer omdisponert til Frisklivskoordinator noe som medførte et overfor-

bruk på kr 100 000,-knyttet til behov for fysioterapi i institusjon, særlig på rehabilitering/korttid. 

         

Rehabiliteringsavdelingen: 

Rehabiliteringsavdelingen har gått fra et overforbruk i 2013 på kr. 600 000,- til kr. 15 000,- i 2014, det er først og 

fremst et resultat av de ansattes vilje til å prøve ut alternative arbeidstidsordninger som ga mer fleksibel bruk av per-

sonalet.  

Tjenesteproduksjonen 

Legetjenesten:  

Den store utfordringen er å få dekket de kommunale lege oppgavene tilfredsstillende. I Helse- og omsorgsplan er det 

beskrevet et behov for å få på plass fast sykehjemslege. Det er behov for raskt å få en økning her, spesielt for korttids-

avdelingen, den medisinske oppfølgingen er avgjørende for det tverrfaglige samarbeide rundt rehabiliteringspasienten, 
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den gode samhandlingen rundt medisinsk behandling med pasienten og pårørende, trygghet og kvalitet og medisinsk 

behandling for alvorlig sjuke og døende. 

 

Helsestasjon: 

Helsestasjonen har gjennom individuell veiledning, barselgrupper og foreldreprogrammet «De utrolige årene» styrket 

foreldrene og foreldrekompetansen. I henhold til sentrale føringer ser en nå på en ytterligere styrking av skole helsetje-

nesten i videregående skole, spesielt med tanke på å være et lavterskeltilbud og forebygging av psykisk sykdom hos 

ungdom. Her er det søkt om prosjektmidler gjennom Helsedirektoratet. 

 

Ergoterapitjenesten (inkl. dagsenteret): 

Ergoterapitjenesten har hatt et år med normal drift, kompetansen er helt avgjørende for å sikre tverrfaglighet knyttet til 

rehabilitering og habilitering. Det er svert mange komplekse saker der brukerne har behov for et tverrfaglig apparat 

som jobber mot felles mål. Det har vært avgjørende for utviklingen av dagsenteret at dagsenteret og ergoterapitjenesten 

er under felles ledelse, dette vil bidra både til kompetanseheving og fleksibilitet totalt i tjenesten. Dagsentertilbudet 

spesielt til demente er viktig for å nå mål om at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Vi har mottatt tilskudd til å 

utvikle denne tjenesten og til rette legge den for de demente.  

 

Fysioterapitjenesten 

Det er behov for å se på kapasiteten på fysioterapitjenesten både med tanke på driftstilskudd og kommunale timer, det 

er i dag 20% vakant driftstilskudd men det er i henhold til sentrale avtaler ikke mulig å lyse ut mindre en 40% driftstil-

skudd.  

Fysioterapi kompetanse er avgjørende for å nå målet om at alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Deres kompetanse 

vil kunne være med å nå mål knyttet til hverdagsrehabilitering. I institusjon er kompetansen avgjørende i det tverrfagli-

ge samarbeid rundt rehabiliteringspasienten, hverdagsrehabilitering og for å øke livskvalitet for langtidspasienten. 

 

Psykiatri- og rus teamet: 

Det er stort press på tjenesten, ved gjennomgang av kriterier for tildeling vil det være viktig å tydeliggjøre rollen tje-

nesten skal ha i det tverrfaglige samarbeidet, i tillegg er en allerede i gang med å styre mer av ressursene til lavterskel 

tilbud til ungdom som sliter, skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner og henviser nå i større grad til teamet. 

Lavterskel tilbudet til rusmisbrukere fortsetter å være et viktig tilbud ved å gi tillit og oppgaver som er meningsfulle. 

Internt i kommunen er denne ressursen flittig brukt og bidrar til at vi får gjort mange oppgaver som eller ikke ville blitt 

prioritert.  

 

Rehabilitering- korttidsavdelingen: 

Avdelingen kan se tilbake på et aktiv år der en har nådd både faglige og økonomiske mål for avdelingen, den største 

utfordringen har vært spennet av diagnoser i avdelingen. Tilsyn fra fylkesmann avdekket i tillegg mangel på skriftlige 

rutiner og dokumentasjon som skal sikre rehabiliteringspasienten riktig tjenester. Demente vil nå ikke få tilbud i denne 

avdelingen men vil bli gitt tilbud i henhold til demenstrappa. 

Ny organisering og flytting ut i Kongsheim vil bidra til større muligheter for å tilrettelegge for den enkelte og samtidig 

ha fullt fokus på at pasienten skal ivareta sin egenomsorg. Det er svært gode muligheter for hverdagsrehabilitering, en 

ser allerede gevinst av at alle pasientene har eget kjøkken og at det er tilrettelagt for egen aktivitet. Dette gir et bedre 

grunnlag for opptrening og vurdering av pasientens evne til egenomsorg og utskrivning til hjemmet. Det er nå tilrette-

lagt for to leiligheter for alvorlig syke og døende, også her ser en nytten av å ha leiligheter som bidrar til å sikre privat-

liv og muligheter for å være tilstede for sine i den siste fasen i livet.  
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Barneverntjenesten i Nord- Østerdal  
 
Brutto driftsutgifter: 

 
41,1 mill. kr 

 

 
  

 

 
Netto driftsutgifter: 

 
6,6 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
Totalt 27,7 

Saksbehandlere 
12,6 

 
Miljøarbeidere EM 

15,1 

Tjenesteområdeleder: Linda Granrud 

Organisering 
Barnevernet er et eget tjenesteområde med tjenesteområdeleder, nestleder/stedfortreder på saksbehandling barnevern 

og daglig leder for avdelingen enslig mindreårige. Barnevernet er et interkommunalt samarbeid mellom Alvdal, Foll-

dal, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner der Tynset er vertskommune. Tjenesten er inndelt i team; undersøkelse-, 

tiltak- og omsorgsteam. Hver skole, barnehage og helsestasjon i de fem kommunene har sin kontaktperson i barnevern-

tjenesten. Barneverntjenesten har en vakttelefon i tjenesten sin åpningstid. Formålet er at vi skal være lettere tilgjenge-

lige for de som ønsker å nå oss.  

Barneverntjenesten har to møter årlig med familievernkontor, psykiatritjeneste og NAV-kontorene. I tillegg deltar 

barnevernet i BUT(barne- og ungdomsteam) i de enkelte kommunene. 

 

Barnevernet har ansvar for enslig mindreårige bosatt i Tynset kommune i bofellesskap med to boliger. I tillegg er det 

enslig mindreårige etablert ute i egne opptreningsboliger med oppfølging. Vi har ansatte som er miljøarbeidere og 

miljøterapeuter i døgnturnus som er ansvarlige for oppfølgingen av de som er bosatt. 

 

 

 

 

 

Måloppnåelse 

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, slik at de kan 

bli gode, velfungerende borgere. 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 God kompetanse hos saksbehandlerne 

Teaminndeling (undersøkelse, 

oppfølging tiltak og foster-

hjem) 

Veiledning 

Kursing utfra interesse og 

tilhørighet på team 

Ukentlige møter 

 

Ukentlig med fag-

lig veileder 

2 gang i året 

Barnevernmøte er 

blitt oppdelt og 

mer effektivt. 

Annenhver uke, 

sikrer oppfølging 

av saksbehandling-

en 

Kompetanseheving 

jevnlig gjennom 

året med aktuelle 

tema 

2 

Struktur 

Holde 3-måneders frist på undersøkelsene 

Internkontroll. Rutiner 

Undersøkelsesplan, 2 saksbe-

handlere i undersøkelse 

Evalueres årlig 

Innen 2 – 3 mnd. 

Rutinehåndbok er 

revidert og det er 

jobbet med å få et 

godt verktøy inn i 

kvalitetslosen 

3 Trivsel på arbeidsplassen, 4.etasje Medarbeiderundersøkelse 5 
4,6 Svarprosent 

100 

4 Trivsel på arbeidsplassen, Bekkmoen Medarbeiderundersøkelse 5 4,6 Svarprosent 73 

5 
God struktur på integreringsarbeidet av 

enslig mindreårige flyktninger 

Handlingsplaner og gode 

fagsystemer 

Evaluering 4 gang-

er i året 

Blitt jevnlig evalu-

ert, her også sam-

men med at rutiner 

og planer er lagt 

inn i kvalitetslosen 

Kostratall 

  2014 2013 2012 

2014 

Nord-

Fron 

2014 

Kvines-

dal 

1 
Andel barn med hjelpetiltak i fht innbyggere 0-17 

år 
5,1 % 4,7 % 4 % 5,1 % 4,8 

2 
Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barne-

verntjenesten 
4 566 3 837 4 474 6 152 6 970 

3 
Netto driftsutgifter (244, 251, 252) pr.barn i 

barneverntjenesten 
65 241 58 301 66 430 75 806 107 000 

4 
Brutto driftsutgifter pr. barn i barnevernstiltak 

når barnet ikke er plassert av barnevernet (251) 
20 375 21 375 28 714 24 936 9 499 
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  2014 2013 2012 

2014 

Nord-

Fron 

2014 

Kvines-

dal 

5 
Brutto driftsutgifter pr. barn i barneverntiltak når 

barnet er plassert av barnevernet (252) 
93 903 168 909 239 778 275 833 316 500 

6 
Årsverk, stillinger med fagutdanning pr 1000 

innbygger 
7,9 3,4 3,1 3,7 3,5 

Kommentarer til tabellen 

Da det ikke fantes sammenligningstall på hele kostragruppe 12, plukket jeg ut to kommuner i kostragruppen, som kan 

være naturlige å sammenligne seg med. Kvinesdal er også en del av en interkommunal tjeneste med til sammen fem 

kommuner 

 
1. Vi ser at andel barn med barneverntiltak er stigende for Tynset sin del. Av 5,1% med hjelpetiltak i fht innbyggere 

0-17, så er andel barn som ikke er plassert i fht antall innbyggere 2,6%, mens det er 2,5% som er plassert. Det er 

vanskelig å peke på noe konkret i forhold til hvorfor det er slik, men flere er nok blitt mere bevisste sin meldeplikt 

til barnevernet som gjør at vi får flere meldinger. Barnevernet på sin side er mer bevisst sin plikt til å undersøke 

forhold som tilsier at barn og unge lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, og sørge for at de 

får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Men barneverntjenesten er også blitt flinkere til å evaluere tiltakene og 

se på om dem virkelig nytter i fht målsettingen, dette kan også føre til flere plasseringer, som da blir med i denne 

prosenten fra år til år. 76,2 % av andel meldinger til barnevernet blir det startet undersøkelse i. av antall undersø-

kelser som førte til tiltak i 2014 så var det 34,25. Saker i barnevernet er økende på landsbasis.  

 

2. Dette er utgifter knyttet til barn som mottar hjelpetiltak i familien og barn som er plassert utenfor familien. Vi har i 

2014 brukt mer penger på tiltakssiden enn årene før. Samtidig ligger vi en del lavere enn sammenligningskommu-

nene. Som det vises til over og med de økte ressurser barnevernet er tilført de senere årene og bedre kommunika-

sjon med samarbeidspartene mener vi dette kan ha en betydning på de tallene vi ser her. Undersøkelsene gjøres 

mer grundig, og konklusjonene på type tiltak eller henleggelse er nøyere vurdert enn tidligere. For Tynset kommu-

ne, så gir dette seg utslag slik nå. Vi ser at dette kan svinge, ut fra hvilke saker vi har hatt i 2014 ser det slik ut nå, 

men det kan også gi utslag andre veien. I 2014 kan vi nok se ut fra antall saker og tallene her at vi avdekker mer, 

som gjør at type hjelp som må settes inn, f.eks plasseringer, kan være med å gjøre at netto driftsutgiftene er blitt 

noe høyere i år. Likevel er tjenesten godt rustet til å inneha mye verktøy innen veiledning, slik at vi har mulighete-

ne til å bruke oss sjøl mer i veiledningstiltak enn å leie inn arbeidskraft til å gjøre det. 

3. Netto driftsutgifter (244, 251, 252) pr. barn i barneverntjenesten, er driftsutgifter knyttet til både administrasjon og 

tiltak. Her ser vi Tynset ligger lavt i fht sammenligningskommunene, men høyere enn i 2013.  

 

4. På brutto driftsutgifter pr barn i barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet, ligger vi lavere i år enn 

2013 og 2012. Vi ligger lavere enn Nord-Fron, mens Kvinesdal ser vi har greid å holde utgiftsnivået veldig lavt. 

Her vet vi at Kvinesdal er med i et interkommunalt samarbeid som favner 35 000 innbyggere, og de er over 30 an-

satte og av dem mange tiltakskonsulenter, slik at her jobbes det nok veldig tiltaksrettet med bruk av egne folk. For 

Tynset sin del håper vi det handler om, som beskrevet over, kompetansen barnevernet sjøl sitter med som gjør at 

vi setter inn endringstiltak i mye større grad.  

 

5. På brutto driftsutgifter pr barn i barneverntiltak når barnet er plassert av barneverntjenesten ligger vi mye lavere 

enn årene før. Og også mye lavere enn sammenligningskommunene. Dette har antagelig sammenheng med at vi 

har kun ett barn med dyre tiltak utenfor familien, som institusjon, selv om vi har hatt en økning av antall barn som 

er plassert. 

 

6. Når det gjelder antall årsverk har det blitt foretatt en justering. Her har det tidligere vært rapportert kun på fagstil-

linger på saksbehandlersiden i barnevernet. I år er det også rapportert på de ansatte som jobber miljørettet opp mot 

enslig mindreårige med høgskolebakgrunn, slik at det er derfor det er blitt betydelig høyere enn tidligere år, selv 

om det har vært en jevn økning av fagstillinger de senere årene, da tjenesten er tilført ressurser i fht satsingen på 

barnevern fra sentralt hold. 
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Økonomisk resultat 

Barneverntjenesten er delt inn i tre KOSTRA-funksjoner, 244 som er saksbehandlerstillinger og administrasjon, 251 

som er barneverntiltak når barn ikke er plassert av barneverntjenesten og 252 som er barneverntiltak når barn er plas-

sert av barneverntjenesten. I tillegg har vi regnskap for enslig mindreårige flyktninger på vårt område. Samlet for tje-

nesteområdet ble det et overforbruk på kr 1 327 000 i 2014. 

 

På barneverntiltak i familien (251) hadde vi et overforbruk på kr. 7 669,- 

 

På barneverntiltak utenfor familien (252) hadde vi et overforbruk på kr. 499 360,- Det er her vi ser det kan være ut-

fordringer knyttet til å holde budsjettet, da det er vanskelig å forutse plasseringer, og det er plasseringer og kostnader 

knyttet til dem, som er kostbart for en kommune. Her har Barneverntjenesten gjort en innsats siste år, på å rekruttere 

flere fosterhjem i Østerdalen, slik at vi håper å etablere et godt nettverk og system som skal ivareta fosterhjemmene, 

slik at det ikke skal være nødvendig i så stor grad å sette inn forsterkninger, da vi selv kan tilby mye av veiledningen. 

 

Tjeneste 3450, avdelingen for enslig mindreårige flyktninger, fikk et overforbruk på kr. 838 237 i 4014.  Dette skyldes 

at Staten innførte en kommunal egenandel på refusjonene med 20%, som utgjorde kr. 3 283 716.  På grunn av store 

innsparinger generelt på drifta, ble underskuddet betydelig redusert, og vi kom ut med 838 237.  

Tjenesteproduksjonen 

Barnevern 
Endringsarbeidet vi startet med i 2011/2012 har gjort noe utslag på hvilken tjeneste vi er i dag. Mye av jobbingen 

ligger på saksbehandlingssiden, hvor det har vært stabil og god bemanning med bred kompetanse og høy arbeidseffek-

tivitet. Dette gjør at vi løser mye av sakene på en bedre måte. Vi ser at arbeidet med gode og skjerpete rutiner på un-

dersøkelsene, som gjør at vi kan treffe bedre på iverksetting av tiltak, eller henlegge uten tiltak, har ført frem. Dette 

førte også til at i noen saker fikk man bedre oversikt, og tiltak måtte opprettholdes og/eller endres. Det har også ført til 

at mange flere saker er oppe til vurdering om omsorgen faktisk er god nok, og hvor man fatter forslag om omsorgs-

overtakelse. Her skjer mer av plasseringene i fosterhjem enn i institusjoner. Dette fordi vi kommer tidligere inn, og vi 

ser ikke lenger så mye av den ungdomsproblematikken som gjør at det i noen tilfeller må benyttes institusjon. 

 

I tillegg har det vært rettet et ekstra fokus på tverrfaglig samarbeid, og fokus på tidlig innsats opp mot barn og unge 

med spesielle behov. Vi er med på samarbeid med PPT, helsestasjon og barnehagene om foreldreveiledningsprogram-

met; «De Utrolige Årene». I tillegg har vi tilegnet oss mye egne verktøy på foreldreveiledningssiden. 

 
Enslige mindreårige flyktninger.  
Tynset kommune bosatte 5 enslige mindreårige flyktninger i 2014. Alle var gutter, 3 fra Afghanistan og 2 fra Eritrea. 

Alle med vedtak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-4,2.ledd.   

Ingen av tiltakene vi har opp mot enslig mindreårige ble avsluttet i løpet av året på grunn av alder eller med vedtak om 

avslutning av tiltakene før fylte 20 år.  

Pr 31.12.2014 var det bosatt 17 enslig mindreårige i Tynset kommune med aktive tiltak.  

Av disse bodde 6 personer i Bofellesskap og 11 personer i opptreningsbolig. 

Hva som er egnede tiltak til enhver tid i forhold til den enkelte, vurderes fortløpende i forbindelse med evaluering av 

handlingsplanene. 

 

Når det gjelder økonomien i forbindelse med bosetting av enslig mindreårige, mottar kommunen særtilskudd og inte-

greringstilskudd for den enkelte. I 2014 har det vært en egenandel for kommunen på kr. 16 040,- pr.mnd. pr. person. I 

tillegg ble det i 2014 innført en egenandel på 20% i forbindelse med refusjon av driftsutgiftene fra Bufetat. Egenande-

lene dekkes i sin helhet av tilskuddene.  

 

Når det gjelder kompetanseheving har to ansatte avsluttet en 2-årig videreutdanning i miljøterapeutisk og ambulant 

arbeid med barn og unge våren 2014.  Ytterligere en ansatt avslutter sin utdanning med tema tverrfaglig videreutdan-

ning i psykososialt arbeid med barn og unge våren 2015.  

Ellers har alle ansatt deltatt på kursing i traumesensitivt barnevern i regi av RVTS, høsten 2014.  

Alle som arbeider med EM får tilbud om gruppe - og individuell veiledning.  
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NAV - Sosialtjenesten 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
8,8 mill. kr 

 

 
 

Netto driftsutgifter: 5,1 mill kr  

 
Antall årsverk: 

 
5,5 

Tjenesteområdeleder: Hanna S. Tollan  

Organisering 
NAV Tynset består av:  

 5,5 årsverk kommunalt ansatte 

 6,0 årsverk statlig ansatte  

 

Tynset kommune åpnet NAV kontor 12. mars år 2009. Områdeleder rapporterer til både Fylkesdirektøren i NAV i 

Hedmark, og til rådmann.  

 

Av de 5,5 årsverk kommunalt ansatte, er det 1 årsverk knyttet opp mot en interkommunal gjeldsrådgiver som er 100 % 

finansiert av prosjektmidler i fra direktoratet. Prosjektet startet i 2012, og har en varighet på 3 år. Prosjektet antas å 

være ferdig i løpet av våren 2015. 

 

Av den statlige ressursen er 1,9 årsverk regionalressurs for NAV kontorene i Nord Østerdal, både innen tiltak og vir-

kemidler, samt marked.  

 

I tillegg har Arbeidslivssenteret for Nord Østerdalen kontorer sammen med NAV Tynset i rådhuset, samt bilgruppa 

som er en fjernarbeidsplass for NAV.  

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Vi gir mennesker muligheter. 

  Bidra til at våre brukere får den bistand de trenger for å bli 
selvhjulpne. Aktive brukere  

  Flere i arbeid og aktivitet og færre på langvarige stønader. 

  Sikre nødvendig og koordinert bistand til sårbare personer 
med omsorg for barn. 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 

Kompetanse: Nøkkel-kompetanse, 3 årige 

høyskoleutdanning. Fagutdanning  som 

sosionom, og annen relevant fagutdanning  

Medarbeidere med fagkompe-

tanse  50 % 50 % 

https://www.google.no/url?q=http://www.ostlendingen.no/nyheter/nord-%C3%B8sterdal/frister-svensker-til-jobb-pa-tynset-1.7682233&sa=U&ei=0JAhU9KuIsGWyAOUpIGABg&ved=0CCQQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEz3ukIYYDOjU8u9BSjQP1_JhwfwA


79 
 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

2 
Bedre samhandling med øvrige instanser 

og brukere forøvrig 

Brukerundersøkelser  
4,5 5 

3 

Nærværsfaktor og trivsel. Ansatte som ser 

helheten og forholder seg til endringer på 

en positiv måte  

Medarbeiderundersøkelsen og 

sykefraværsstatistikken Energiscore  
24,2 av totalt 30 og 

sykefravær på  

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Netto driftsutgifter til sosialtjenestene pr. inn-

bygger 20-66 år. 
2 688 2 409 2 265 3 218 3 802 

2 
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr 

innbygger 20-66 år. 
977 721 876 1 286 2 325 

3 

Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos. 

Forebyggende arb. Pr.innb,20-66 år. Enhet:  

kroner  

1 711 1 513 1 514 1 668 1 195 

4 
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 

mottaker. 
32 796 24 529 27 907   

5 
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger 

Enhet: Årsverk 
1,62 0,90 0,68 0,94 1,04 

Kommentarer til tabellen 

1. Kostratallene i pkt. 1 viser en liten økning, men vi ligger fortsatt under, sammenlignet med tilsvarende kommuner, 

og Hedmark for øvrig.  

 

2. Kostratallene i pkt. 2 viser at vi ligger under i forhold til tilsvarende kommuner og i forhold til Hedmark, men dette 

kan ha sammenheng med at vi har hatt flere brukere på supplerende stønad.  

 

3. Pkt. 3 viser at vi ligger noe over sammenlignet med tilsvarende kommuner, og Hedmark for øvrig. Dette kan skyl-

des prosjektet gjeldsrådgivning.  

 

4. Pkt. 4 viser stadig økning, men vi har ikke noe tall fra andre tilsvarende kommuner.   

 

5. Pkt. 5 viser at vi ligger noe over på årsverk pr 1000. innbygger sammenlignet med tilsvarende kommuner, og Hed-

mark for øvrig, men det er verdt å nevne her, at vi har 1. årsverk knyttet opp mot prosjekt som er fullfinansiert av 

andre.   

Økonomisk resultat 

Nav Tynset har i år også, og i likhet med tidligere år innsparing. Innsparingen utgjør kr 782 081. Dette skyldes flere 

faktorer.  

 

- Helhetlig tenkning rundt brukerne, uavhengig av om de har en statlig eller kommunal ytelse 
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- Bevisst økt bruk av statlige tiltak, noe som igjen utløser en statlig ytelse. Dette skaper fleksibilitet for     

medarbeiderne, for å kunne yte bedre tjenester for våre brukere. 

 

- Bevisst bruk av vilkår som er en forutsetning for å oppnå målet om arbeid og aktivitet. Større og økt be-

vissthet rundt riktig innsatsbehov for brukeren.  

 

- Tett og koordinert oppfølging. Tett samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere rundt brukerens mulig-

heter med hovedmål om aktivitet.  

 

- Økonomisk sosialhjelp er det siste sikkerhetsnettet som folk har, og vårt hovedfokus er på grundig og 

forsvarlig kartlegging og saksbehandling, og tett og koordinert oppfølging for å gi brukeren riktig tilbud og 

tjenester. Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse, hvor alt annet må være prøvd først.  

Tjenesteproduksjonen 

NAV Tynset har i de senere år hatt en positiv utvikling i sin tjenesteproduksjon. Utbetalingene til økonomisk sosial-

hjelp har gått ned, og flere brukere har, og får bistand til å skaffe seg arbeid, eller er i aktive tiltak. Vi har mer fokus på 

å bistå folk til å bli selvhjulpen.  

 

Vi har gode resultater på både bruker og medarbeiderundersøkelsene, og vi har lavt sykefravær.  
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Navn på tjeneste 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
43,0 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
28,2 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
61,7 

Tjenesteområdeleder: Sissel Urset 

Organisering 
Tjenesteområdet består av: 

Tilrettelagte botilbud 

Avlastning 

Dagtilbud 

Støttekontakt 

 

Tjenesten har et lederteam bestående av leder TFF og 3 avdelingsledere. Disse er ledere for bolig (4 avdelinger), av-

lastning og dagsenter. Hvert bofellesskap ledes av en teamleder med ansvar for den daglige drift. 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Kompetente og myndiggjorte medarbeidere skal yte helse og 
omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhand-
ling. 

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

  Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvsten-
dig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap. 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 

Kompetanse: 

Kompetanseutvikling for hele tjenesten 

med fokus på lederutv. og oppdatert rele-

vant fagkompetanse. 

Samsvar mellom stillings-

hjemler og personale som går 

i stillingene. 

Kompetanse benyt-

tes på tvers av 

avdelinger 

For få ansatte med 

høgskole-

utdanning ift lov-

verk 

2 

Ressurser 

Tjenesten skal ha en effektiv utnytting av 

tilgjengelige ressurser 

 

Regnskap i henhold til bud-

sjett. 

 

 

Sykefravær 

Holde seg innenfor 

vedtatt budsjett-

ramme 

6,5 % 

Inntjening 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

3 

Holdninger/ endringskompetanse  

Medarbeider-undersøkelse 

Medarbeidersamtaler 

Ansatte ser sin 

egen rolle i et 

helhetlig tjeneste-

tilbud 

 

4 

Utviklingsmiljø 

-trivsel 

-trygghet 

-meningsfull hverdag 

 
Brukerundersøkelse 

  

5 

Fysisk aktivitet 

Daglig fysisk aktivitet i bolig og på dag-

senter. 

Dags- / ukeplan Økt aktivitet Oppgradert ute-

plass 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagut-

danning fra videregående skole 
77 77 

43 

77 77 

2 
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagut-

danning fra høyskole/universitet 29 

3 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

kommunale pleie og omsorgstjenester 594 151 475 993 461 512 399 896 393 357 

4 
Mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende 

pr 1000 innbyggere 0-66 år 15 14 15 20 25 

5 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

kjernetjenester til hjemmeboende 212 485 267 067 258 523 254 686 233 325 

6 Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 7,0 6,3 5,9 6,8 6,5 

Kommentarer til tabellen 

Punkt 1-2: Tallene er forklarende i seg selv. 

Punkt 3:  Sammenlignet med gruppe 11 ligger kommunen høyt i kostnad. Tynset har gode tjenester. I tillegg kan årsa-

ken være at Tynset har relativt mange ressurskrevende brukere innenfor TFF og psykiatri. Ressurskrevende 

brukere utløser refusjoner fra staten som ikke framgår av KOSTRA. 

Punkt 4:    Lavere tall i 2012 kan forklares med at det tidligere har vært feil i KOSTRA-rapportering . 

Punkt 5-6: I tillegg til feilrapportering har vi sammenlignet med KOSTRA-gruppen mange brukere med behov for 

hjemmetjenester. Tynset har lav andel institusjonsplasser som medfører behovet for hjemmetjenester. Tje-

nester i omsorgsboligene registreres som hjemmetjenester. Tynset har mange omsorgsboliger på Enan, Fu-

rumoen, omsorgsboligene ved Tjønnmosenteret, psykiatriboligene og TFF. 
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Økonomisk resultat 

Tjenesteområdet har en innsparing på kr 432 000. Tallet samsvarer svært godt med de refusjoner tjenesten har mottatt 

for å ha tatt inn lærlinger i stor grad. 

Tjenesteproduksjonen 

Tjenestene tildeles med bakgrunn i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §§ 3-2.  

 

Sentralt i tjenesteytinga står tilrettelegging og utvikling av individuelle ferdigheter. Målet er å ha et så sjølstendig og 

godt liv som mulig vedrørende mestring av dagliglivets gjøremål, det være seg på ulike arenaer som bolig, ar-

beid/sysselsetting og fritid.  

Vi legger stor vekt på fritidsaktiviteter i nærområdet. Utendørs er det bl.a. stor aktivitet lagt til gapahuk og lavvo.  

Lavvoen er er et utfluktsmål og en samlingsplass som benyttes mye, blant annet til vedproduksjon. 

Innendørs er det veldig mye aktivitet som er knyttet opp mot bassenget på Litun senter.  

Bofellesskap 

TFF har 9 bofellesskap fordelt på 4 ulike avdelinger. Totalt disponerer TFF 33 leiligheter samt 3 rom i ett bokollektiv. 

TFF har 9 godkjente vedtak i samarbeid med voksenhabiliteringstjenesten og Fylkesmannen på begrenset bruk av 

tvang og makt overfor 9 brukere, etter kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Vedtakene har ulik 

karakter og omfang, men 4 av disse er tiltak som er krevende økonomisk, faglig og personalmessig.  

TFF yter også praktisk bistand og opplæring til brukere som bor utenfor bofellesskapene i tjenesten.  

 

Litun senter / Tynset sansesenter 

Dagsenteret har åpent 5 dager i uka, fra kl. 08.00-15.30. I tillegg er det bruk på ettermiddags- og kveldstid. TFF er 

samlokalisert med Tynset opplæringssenter som gir tilbud om voksenopplæring og spesialpedagogiske tjenester.  

Tendensen er at antall brukere på Litun senter er økende og at TFF etter hvert må se på nye løsninger for å møte dette 

behovet. I løpet av sommeren 2015 blir et bofellesskap i tjenesten avviklet. Lokalene her kan være en aktuell arena for 

ulike tilbud til personer som har dagtilbud ved Litun senter. 

I tillegg til brukere fra kommunen, selges fortsatt tjenester til andre kommuner i fjellregionen. Antall dager for den 

enkelte bruker varierer fra 2–5 dager i uka. 

TFF har en tekstilavdeling med vekt på produksjon av strikkeprodukter. TFF har i tillegge en servicegruppe som for en 

stor del holder på med vedproduksjon. Omfanget har vært økende de siste årene.  

 

Sansesenteret har fra høsten 2014 vært bemannet 100 %, dette er fordelt på to stillinger (40/60). 

Målgruppene er per i dag barn med spesielle behov fra barnehager og grunnskoler i Nord – Østerdal, elever i inter-

kommunale barne – og ungdomsgrupper ved Tynset Opplæringssenter, og voksne funksjonshemmede ved dagsenteret i 

TFF. Det har gjennom året vært 40-45 faste brukere av sansesenteret per uke.  

Vi har i hele 2014 hatt tilbud om åpent sansesenter en ettermiddag per måned, hvor allmennheten kan benytte basseng-

et og alle sanserommene. Totalt antall besøkende på ettermiddagsåpent var 171. Dette er en økning på 32% fra 2013. 

Det har blitt avholdt to hjelperkurs, som er obligatorisk for alle som har en ledsagerrolle i sansesenteret. 

Utadrettet informasjon om sansesenteret skjer fortløpende gjennom året, og det er stadig forskjellige grupper på besøk 

med omvisning og tilbud om «utprøving» av de forskjellige rommene. Kjennskapen til og interessen for sansesenteret 

er økende, noe vi merker på henvendelsen fra eksterne aktører. 

 

Avlastning 

9 familier har hatt avlastning for barn/ ungdom i alderen 10–27 år. 4 av familiene har hatt avlastning for sitt barn i 

private hjem. I tillegg har 1 familie fra annen kommune regelmessig avlastning. Avlastningsboligen holder åpent etter 

behov. Tendensen er at det fortsatt stadig blir økt behov for avlastning. Kommunen har egen ferieordning for sommer- 

og høytidsavlastning.  

TFF er i en prosess med bygging av ny avlastningsbolig. Det forventes ferdigstillelse sommeren 2015. 

 

Støttekontakt 

Det er 19 personer med funksjonshemminger som har hatt støttekontaktvedtak i 2014.  Mange av disse er hjemmebo-

ende. I gjennomsnitt får brukerne støttekontakt 3 timer i uka. Det er en svært stor utfordring å rekruttere støttekontakter 

til en hver tid. 
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Hjemmebasert omsorg 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
33,6 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
28,0 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
39,7 

Tjenesteområdeleder: Ranveig Ødegård 

Organisering 
Tjenesteområdet er delt inn i følgende områder: 

 Kvikneregionen med Enan 

 Furumoen pensjonærhjem 

 Utegruppa (hjemmesykepleien) 

 Direkte underlagt tjenesteområdeleder i hjemmebasert omsorg 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), omsorgslønn, praktisk bistand og interkommunal kreftkoordinator 

(Alvdal, Tolga og Tynset) 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenes-

ten 

 Kompetente og myndiggjorte medarbeidere skal yte helse og 

omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhand-

ling  

 Tjenestene skal bære preg av koordinering, sammenheng og 

bygge på «beste praksis». 

 Fokus på forebygging og tverrfaglig samarbeid, skal gi pasi-

entene tjenester, mestring og trygghet med mål om å bo 

hjemme livet ut. 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 

«Kriterier for tildeling av tjenester» Klagesaker 

Kontinuerlig evalueringer og 

tilbakemeldinger 

Brukerundersøkelse (alt i alt 

hvor fornøyd er bruker med 

tjenesten) 

Brukerundersøkelse 2014 

Videreutvikle 

kompetanse og 

systemer i vurde-

ringsbesøk og 

saksbehandlingen 

En klagesak på 

omsorgslønn sendt 

Fylkesmannen 

(saken er fortsatt 

under behandling) 

Brukerundersøkel-

se avholdt våren  

2014 for utegrup-

pa. 

Resultat: Snitt total 

5,0, hvor lavest 

kommune i Norge 

ligger på 3,9, høy-

est på 5,8, og gjen-

nomsnittet på 4,9. 

2 

Faglig utvikling Medarbeiderundersøkelser 

(faglig og personlig utvikling) 

 

Fokus på helhetlig 

kompetanseutvik-

ling og mobilise-

ring 

Lederutdanning 

Videreutdanninger 

Lederutdanning 

ferdig, i tillegg har 

tjenesteområde 

leder og 1 avde-

lingsleder tatt en 

påbyggingsmodul 

– modul 5 høsten 

2014 

En sykepleier 

under videreutdan-

ning i rehabilite-

ring – ferdig våren 

2015 

3 

Felles verdigrunnlag og endringskompe-

tanse 

Medarbeiderundersøkelsen 

Medarbeidersamtaler 

Kontinuerlig pro-

sess 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

4 

Nærværsarbeid 

Myndiggjorte medarbeidere 

HMS avvik (kvalitetslosen) 

Sykefraværsprosenten 

Medarbeiderundersøkelsen  

11 HMS avvik 

8,4% 

Snitt hjemmebasert 

omsorg 2014 4,8. 

Lavest kommune 

ligger på 3,6, og 

høyest ligger på 

5,4. Snitt Norge 

4,6. 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12* 

Hed-

mark 

2014 

1 
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagut-

danning 
77 77 72 77 77 

2 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

kommunale pleie og omsorgstjenester 
594 151 475 993 461 512 399 896 393 937 

3 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr mottaker av 

hjemmetjenester 
212 485 267 067 258 523 254 686 233 325 

4 
Mottakere av hjemmetjenester til hjemmeboende 

pr 1 000 innbyggere 0 – 66 år 
15 14 15 20 25 

5 
Mottakere av hjemmetjenester pr 1 000 innbyg-

gere 67 – 79 år 
72 79 74 68 72 

6 
Mottakere av hjemmetjenesten pr 1000 innbyg-

gere over 80 år 
391 - - 328 325 

7 Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 7,0 6,3 5,9 6,8 6,5 

 

Kommentarer til tabellen 

1. Ingen avvik fra øvrige grupper eller Hedmark fylke.  

 

2. Sammenlignet med gruppe 12 ligger kommunen høyt i kostnad. Tynset har gode tjenester. I tillegg har Tynset rela-

tivt mange ressurskrevende brukere innenfor TFF og psykiatri. Ressurskrevende brukere utløser refusjoner fra sta-

ten som ikke fremgår av KOSTRA. 

 

3. Betydelig reduksjon i brutto driftsutgifter. Under hjemmetjenester rapporteres TFF, alle omsorgsboliger med be-

manning, samt hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Tynset har forholdsvis mange omsorgsboliger med fast beman-

ning. Ressurskrevende brukere (psykiatri og TFF) utløser refusjoner fra staten, dette fremgår ikke av KOSTRA. 

 

4. Tallene viser også at vi ligger lavt i forhold til gruppe 12 og Hedmark fylke.  
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5. Viser at vi ligger på samme nivå som Hedmark fylke. 

 

6. Tallet er ikke rapportert på tidligere. Derfor ingen opplysninger fra 2013 eller 2012. Tynset kommune ligger høyere 

enn gruppe 12 og høyere enn Hedmark fylke. Kan forklares med at Tynset har prioritert tilbud til hjelpe – og 

pleietrengende i omsorgsboliger. Omsorgsboliger defineres som hjemmetjenester. Tynset har få institusjonsplas-

ser. 

 

7. Andelen er jevnstor med gruppe 12 og litt over sammenliknet med Hedmark.  

Økonomisk resultat 

Hjemmebasert omsorg har et samlet mindreforbruk på kr 194 000,- 

Tjenesteproduksjonen 

Omsorgsboliger - Enan og Furumoen: 

Grunnbemanningen er tilpasset stabil drift med forutsigbare pleiebehov. Det har vært behov for innleie utover grunn-

bemanning på grunn av mer pleietrengende beboere, terminalpleie og demente med behov for en- til- en bemanning 

som ikke har fått plass i aldersdementavdeling. 

Det har i perioder vært nødvendig å sette inn sykepleier på natt i forbindelse med terminalpleie og medisinering. 

Korttidsplasser har vært i bruk gjennom hele året. På grunn av usikkerhet rundt fremtidig organisering av helse og 

omsorg, ble det det på senhøsten ikke fattet vedtak på omsorgsbolig, noen leiligheter har derfor stått tom. 

Det er gjennom året godt samarbeid med Frivilligsentralen, foreninger og frivillige som bidrar med faste treff, sang, 

musikk, dans og aktiviteter i fellesareal. 

 

Hjemmesykepleie/ hjemmehjelp: 

Aktiviteten i hjemmetjenesten er stor. Det er behov for et fleksibelt og faglig sterkt tjenestetilbud hele døgnet.  

Hjemmeboende har pr i dag ikke tilbud om hjemmesykepleie på natt, uten at det gjøres enkeltvedtak, og leies inn eks-

tra bemanning utover budsjett. 

Samhandlingsreformen har økt tempo på utskrivelser. Pasienter har kortere liggetid på sykehus, og behandlingen følges 

opp videre i hjemmet. Dette gjelder både kommunens egne innbyggere, samt turister som oppholder seg i kommunen. 

Effektivitet, planlegging og koordinering med fokus på forebygging og egenmestring hos pasientene vektlegges.  

Tjenesten er avhengig av å jobbe tverrfaglig for å nå disse målene. 

 

Tjenesten har praksistilbud både for lærlinger i helsearbeiderfaget, ambulanselærlinger og sykepleierstudenter.  

 

Brukerstyrt personlig assistanse: 

Det forsøkes å dekke opp behov med andre tjenester i større utstrekning før BPA innvilges. Det gjøres grundige saks-

utredninger ved førstegangssøknader, og tjenesten skal evalueres årlig. 

 

Omsorgslønn: 

En ressurskrevende tjeneste. Alle søknader vurderes grundig og individuelt, med årlig evaluering. Kommunens tjenes-

tetilbud vurderes samlet. 

 

Interkommunal kreftkoordinator: 

Interkommunal 50 % prosjektstilling. 

Et samarbeid mellom kreftforeningen og kommunene Alvdal, Tolga og Tynset. 

Koordinator har kontor på Tjønnmosenteret, men dekker alle tre kommuner med henvendelser og oppfølging av pasi-

enter og samarbeidende personell. 
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Bo- og behandlingstjenesten 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
53,8 mill. kr 

 

 

 
Netto driftsutgifter: 

 
39,4 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
60,3 

Tjenesteområdeleder: Aud-Karen Leet 

Organisering 
Tjenesteområdet består av: 

 Produksjonskjøkken 

 Omsorgsboliger – 15 leiligheter og 1 hybel 

 Institusjonsplasser – 24 plasser aldersdemensavdeling og 20 plasser pleieavdeling. 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Kompetente og myndigjorte medarbeidere skal yte helse og 
omsorgstjenester med fokus på egen mestring og samhand-
ling. 

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

  Trivsel og trygghet for pasienter, pårørende og medarbeide-
re  

  Individuelt tilpasset helsetilbud 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 
Resultater 2014 

1 

Riktig fagdekning i alle stillinger Alternative turnuser gjennom-

føres i 2014 

Rekruttere innen-

for egen organisa-

sjon.Presentere 

tjenesten som en 

interessant, utvik-

lende og spennen-

de arbeidsplass 

Det er ved utgang-

en av året ansatt 

sykepleiere og 

fagarbeidere i alle 

stillinger over 40 

%. 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 
Resultater 2014 

2 

Endringskompetanse Holdninger Medarbeider-undersøkelser.  

Medarbeidersamtaler 

Ansatte forholder 

seg til endringer 

som en del av 

hverdagen.         

Ansatte ser sin 

egen rolle i det 

helhetlige tjeneste-

tilbudet 

Gjennomsnittlig 

tilfredshet på 4,5. 

Mot 4,6 på lands-

basis.  

 

3 

Gjennomføring av Kvalitetslosen Statistikk for meldte avvik  Gjennomgang av 

statistikk for meld-

te avvik 4 ganger 

pr. år 

Statistikk:          31 

meldte avvik. Av-

vikene er meldt når 

det gjelder økono-

mi, fall, ulyk-

ke/skade og lege-

middelhandtering. 

Avvik er tatt opp i 

personalmøter. 

4 

Kostnad pr. sykehjemsplass Redusere kostnaden pr insti-

tusjonsplass 

 

Gjennomføre risi-

ko- og sårbarhets-

analyse for hver 

avdeling  

Vurdering av res-

sursbruk i forhold 

til oppgaver i avde-

ling og i flere av-

delinger samlet 

Utfordringer når 

det gjelder svært 

syke pasienter med 

særskilte behov. 

Medført økt res-

sursbruk. 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Andel innb. 67 år og over som er beboere 
på institusjon 

5,7 % 4,1 % 4,7 % 5,6 % 5,2 % 

2 
Andel innb. 80 år og over som er beboere 
på institusjon 

11,4 % 12,3 % 13,4 % 14,8 % 13,2 % 

3 
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, 
pr. kommunal plass 

 1 107 185 1 114 556 1 095 287 1 033 710 

4 
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med 
fagutdanning 

77 77 72 77 77 

5 Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,26 0,16 0,15 0,49 0,40 

 



90 
 

Kommentarer til tabellen 

1. og 2. Tynset har få institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere over 67 år. Dette med fører at  

                pasientene i sykehjemsavdelingene har stort behov for, medisinsk og sykepleiefaglig behandling og  

           oppfølging. 

 

2. Her foreligger feilrapportering på antall plasser. Tynset kommune har 44 langtids sykehjemsplasser, 10 korttids-

plasser og 4 avlastningsplasser i TFF. 

 

Den reelle kostnaden beregnet med riktig antall plasser er: Kr. 1009 638 pr. institusjonsplass. 

 

3. Gjennomsnittlig god dekning av ansatte med fagkompetanse. 

 

4.  Tynset har fortsatt lav legedekning for beboere i sykehjem i forhold til gruppe 12 og Hedmark.  

 

Økonomisk resultat 

Regnskapsresultatet for 2014 viser et overforbruk på kr. 4 496 000. Dette har i hovedsak sammenheng med følgende: 

 

Overforbruk kjøkkenet  -  kr.       260 000 

Sykefravær       -  kr.       250 000 

Manglende sykepleiedekning deler av året -  kr.       800 000 

Ressurskrevende pasienter  -  kr.    2 100 000 

Pensjon og arbeidsgiveravgift  -  kr.       600 000 

Etterslep bruk av vikarbyrå 2013 -  kr.         25 000 

Mindre inntekt institusjonsplasser – pga. 

pasienter med behov for skjerming -  kr.       325 000 

Tjenesteproduksjonen 

Kjøkkenet: 

Kjøkkenet har et budsjett som skal «gå i 0». Det er 4 ansatte inkludert kjøkkensjef.  

Det her vært fokus på å jobbe inn en drift som skal jevne ut inntektstapet ved levering av middager til sykehuset. 

Sykefravær i løpet av året 5,0 %, høyt i 2. kvartal. Det har vært behov for innleie i forbindelse med dette. 

Kjøkkenet har i samarbeid med avdelingene utarbeidet en produksjon av middager som samsvarer med behovet både 

på ernæringsinnhold, smak og en sammenhengende kjede fra produksjon til servering. 

 

Omsorgsboligene: 

Overforbruket er i hovedsak knyttet til lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift i tillegg til innleie ved sykefravær.  

Sykefravær 8,8 % i løpet av året. Høyt i 1. og 4. kvartal. Fraværet er ikke direkte arbeidsrelatert. Avdelingsleder har 

hele tiden hatt god dialog med den enkelte ansatte om mulig tilstedeværelse på jobb. Det leies også inn ekstra beman-

ning i deler av døgnet ved terminalpleie/alvorlig syke og døende. 

 

Langtidsavdelingene: 

Det er en stadig større utfordring at dagens avdelinger blir mer og mer i utakt med de faktiske behov pasientene har. 

Endringen har skjedd over tid, men endret seg helt klart i sammenheng med iverksetting av Samhandlingsreformen. 

Det gjelder særlig tilbudet til demente pasienter hvor spesialisthelsetjenesten har 5 plasser i alderspsykiatrisk avdeling, 

til rådighet for både Hedmark og Oppland. Tynset kommune deltar som foreløpig eneste kommune i Hedmark nord for 

Elverum, i prosjekt SAMAKS som bistår kommunen med utredning, diagnostisering og behandling av demente som 

tidligere ble lagt inn i spesialist-helsetjenesten. Dette prosjektet har synliggjort behovet for et mer nyansert tilbud innen 

demensomsorgen ut fra hvilken type demensdiagnose den enkelte pasient har. 

Endring av type diagnoser og behov for medisinsk behandling, sykepleiefaglig oppfølging i tillegg til pleie og omsorg 

gjør det nødvendig med en snuoperasjon.  

Lav grunnbemanning medfører behov for å leie inn vikarer ved alle fravær. Det leies også inn ekstra bemanning i deler 

av døgnet ved terminalpleie/alvorlig syke og døende. 

Sykefravær på 6, 2 % i løpet av året. Pleieavdelingen hadde høyt sykefravær i 1. kvartal. Avdelingsleder har hele tiden 

hatt god dialog med den enkelte ansatte om mulig tilstedeværelse på jobb. 
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Kulturtjenesten 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
12,0 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
6,4 mill kr 

 
Antall årsverk: 

 
12,5 

Tjenesteområdeleder: Beate Hjertager 

Organisering 
Tjenesten er organisert som én enhet, men med såpass ulike virksomheter som kulturskole, bibliotek, kino, kunstgalle-

ri, drift av kulturhus, behandling av spillemiddelsøknader, fysak-tiltak, forebyggende tiltak for barn- og unge,  kultur-

vern og organisering av turistinformasjon. Tynset kommune er vertskommune for Ttrafo (Teater i fjellregionen.) 

Måloppnåelse 

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 ut-
øvelse og opplevelse. 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 
Resultater 2014 

1 
Tynset kulturhus skal være regionens mest 

attraktive kulturelle møteplass . 

 

 

Besøkstall 

 

Stabilisere besøks-

tall på dagens høye 

nivå. 

 

5000 færre besø-

kende kino og 

arrangementer, 

stabilt bibliotek- 

besøk 

2 

Tynset kulturhus er et flerbrukshus med 

rom for både utøvelse og opplevelse in-

nenfor ulike kulturelle uttrykksformer. 

Antall faste leietagere 

m/ukentlig aktivitet i  

kulturhuset. 

 

Antall arrangementer. 

9 

 

 

90 

9 

 

 

89 

3 

Tilgjengelighet: 

 

Utvide åpningstida i bibliotek/galleri/kafé 

for bedre tilgjengelighet for alle brukere. 

 

Antall timer åpent bibliotek 

per uke. 

 

38 timer per uke, 

lørdagsåpent også i 

juli 

 27 timer per uke, 

lørdagsåpent også i 

juli 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 
Resultater 2014 

4 

Kvalitet på tjenestene i kulturhuset: 

Huset skal ha teknisk kompetanse ansatt. 

 

Teknisk utstyr skal være oppdatert. 

 

Gode rutiner for samarbeid mellom ansatte 

knyttet til huset. 

 

Gode rutiner for utleie. 

 

 

 

Avviksmeldinger 

 

Sikkerhetsanalyse 

 

Brukertilfredshet leietagere 

 

 

Medarbeiderundersøkelser 

Endre «rødt lys» i 

sikkerhetsanalyse 

til «grønt lys» 

v/ansettelse av 

tekniker 

Det er jobbet med 

rutiner for å bedre 

sikkerheten.  

 

Bruker-

undersøkelse  

bibliotek 5,3 

 

Medarbeider-

undersøkelse 5,0 

 

5 

Kulturelt startgrunnlag barn/unge: 

Kulturskoleplasser til alle som ønsker det. 

 

Mulighet til opplæring i varierte kulturut-

trykk. 

 

Faste, forebyggende aktivitetstilbud. 

 

Arrangementer innenfor ulike kulturelle 

genre spesielt rettet mot barn og unge. 

 

Formidling av litteratur til barn og unge. 

 

Formidling av film til barn/unge. 

Antall faste 

plasser/prosjektplasser i 

kulturskolen 

 

Antall undervisningstilbud i 

kulturskolen 

 

Antall faste, forebyggende 

tiltak 

 

Bokutlån per innbygger 

 0-13 år 

 

Besøk kino barnefilm 

Antall titler for barn  

260 faste plasser/ 

30 prosjektplasser 

 

 

 

 

14 

 

 

2 

 

 

 

Stabilisere på 

samme høye nivå 

 

Stabilisere på  

samme høye nivå 

241 faste plasser 

(økt med 15 plas-

ser) 

 

           

 

         15 

 

 

          1-2 

(1 tiltak nedlagt 

høsten 2014) 

 

Samme nivå som 

2013 

 

 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hedmark 

2014 

1 
Netto driftsutg. for kultursektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter 
3,1 3,3 3,3 4,7 3,5 

2 
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per 

 innbygger 
361 330 331 381 289 

3 Netto driftsutgifter til kino pr innbygger. 52 12 2 70 28 

4 Antall innbyggere per kinosete 14,3 14,3 14,4 30,0 47,5 

5 Besøk per kinoforestilling 16,8 22,4 23,0 20,4 29,1 

6 
Netto driftsutgifter til kommunale  

musikk- og kulturskoler pr innbygger 
360 281 266 418 305 

7 

Andel elever i grunnskolealder i  

kommunens kulturskole, prosent av barn i alde-

ren 6-15 år 

27,6 29,2 29,5 16,1 15,3 

8 
Andel barn i grunnskolealder på venteliste til 

kommunal kulturskole 
3,1 2,4 4,3 - - 
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  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hedmark 

2014 

9 
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og 

unge pr innbygger 
23 25 0 194 153 

Kommentarer til tabellen 

1. Prosent som brukes på kultursektoren av kommunens totale netto driftsutgifter har gått litt ned. Det har ikke vært 

kutt i kulturbudsjettet i perioden, så det må skyldes økning i andre sektorer. Kostratallene viser at kultursektoren 

prioriteres en del lavere enn snittet for gruppe 12, og litt lavere enn snittet for Hedmark. 

2. Kostratall for biblioteket er ikke klare enda fordi nasjonalbiblioteket legger om sine statistikkrutiner. Det eneste 

tallet som er klart er netto driftsutgifter til bibliotek per innbygger. Dette ligger lavere enn snittet for gruppe 12, 

men høyere enn snittet for Hedmark. Vi vet likevel av egne tall at utlåns- og besøkstall ligger stabilt høyt, helt i 

landstoppen, og dette var i 2013 tre  ganger så høyt som kommunene vi sammenligner oss med.  Dette var grunn-

laget for at Tynset bibliotek ble kåret til landets fjerde beste bibliotek i Norsk kulturindeks 2013. Bemanning sett 

opp mot utlåns- og besøkstall viser at Tynset bibliotek er effektivt drevet. 

3. Netto driftsutgifter til kino pr innbygger har gått opp, og ligger godt over snittet for Hedmark, men lavere enn snit-

tet for gruppe 12.  At netto driftsutgiftene har gått opp, skyldes både vesentlig lavere besøkstall enn året før, men 

også at utgifter til bl.a. filmleie har økt vesentlig. 

4.  Andel innbyggere per kinosete er langt lavere enn snittet for gruppe 12 og for Hedmark. Når vi ser dette opp mot 

besøkstall per forestilling, ser vi at selv om Tynset hadde lavere besøkstall per forestilling i 2014 enn de vi sam-

menligner oss med, har vi også et langt lavere innbyggergrunnlag per kinosete. Dette tyder på at besøk per inn-

bygger er bedre i Tynset enn i kommunene vi sammenligner oss med, men  antall forestillinger spiller selvsagt en 

rolle her. 

5. Se kommentar punkt 4. 

6. Skoleåret 2013/14 kom det nasjonale midler til en gratis kulturskoletime. Denne ordningen bidrar til økningen i 

netto driftsutgifter i 2014. For øvrig er det ingen økning i kulturskolens driftsnivå. 

7. Antall elevplasser i 2014 var 241, mens det bare var 226 i 2013. Når prosentandel i målgruppen som har elevplass 

likevel har sunket, må det derfor skyldes at antall barn i målgruppen har økt.  

8. Andel som står på venteliste har økt noe, og kan skyldes økt interesse for tilbudet og/eller at  antall barn i 

målgruppen har økt. 

9. Med aktivitetstilbud menes her andre tilbud enn kulturskole, dvs. Åpen hall og Skatehall. Idrettskonsulenten bruker 

noe av sin stillingsressurs til å administrere disse tilbudene. For øvrig blir tilbudene driftet for tilskuddsmidler. 

Leiekontrakten for Åpen hall ble sagt opp høsten 2014, da det var svært liten aktivitet i hallen.  

Økonomisk resultat 

Kulturtjenesten hadde et overforbruk på kr 257 000,-  Overforbruket skyldes i hovedsak svikt i  

inntekter i forhold til budsjett for kino og kulturhus. Det er svært stramt budsjettert og vanskelig å spare inn noe uten å 

kutte i stillinger.   

Tjenesteproduksjonen 

Biblioteket 

Tynset biblioteket omfatter hovedbiblioteket i kulturhuset og Kvikne bygdebibliotek. Både besøkstall og utlånstall er 

meget høye i landssammenheng – og stabile.  

Ved hjelp av små midler og god planlegging, ble det ommøblert i barne- og ungdomskrok, slik at det nå er mer attrak-

tivt og funksjonelt for barnefamilier og barnehager. Den årlige leseaksjonen, SommerLes, samlet 225 barn. Vi priorite-

rer å yte god service til skolene og tilbyr informasjon om biblioteket til fremmedspråklige elever ved Opplæringssente-

ret.  

Ved hjelp av eksterne midler, ble det ble arrangert 5 bokbad for voksne - med høy kvalitet og godt besøk. Som resultat 

av vår brukerundersøkelse, er åpningstidene endret innen samme økonomiske ramme. Biblioteket er med på å gjen-

nomføre turistinformasjon. Gjennom et spleiselag med fylkesbibliotekene og bibliotekene i Hedmark og Oppland, 

innførte vi utlån av elektroniske bøker. Biblioteket deltok i prosjektet «Bibliotekarvandring». 
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Antall utlån i biblioteket 2011 – 2014 

2011 2012 2013 2014 

46 810 49 250 47 936 48 116 

Det registrerte utlånet gjelder alle slags media: bøker, e-bøker, lydbøker, filmer, musikk m.m.  

 

Antall besøk i biblioteket 2011 – 2014 

2011 2012 2013 2014 

58 000 60 000 60 000 60 100 

Tynset bibliotek har utviklet seg til et viktig møtested. Vi merker at Tynset er regionsenter i Nord-Østerdalen. 

Kulturskolen 

Kulturskolen hadde ved årsskiftet 241 elevplasser og 23 elever på venteliste. Skolen har hatt 17 lærere (9 kvinner og 8 

menn) fordelt på 4,02 årsverk. Det blir gitt undervisning innen piano, blåse- og strykeinstrumenter, gitar og slagverk, 

billedkunst, sang, teater og dans. Det er solgt tjenester til kulturskolene på Alvdal og i Folldal. Det har vært holdt 

mange små konserter/ danseforestillinger gjennom hele året, samt innslag på møter og åpning av kunstutstillinger. Vi 

arrangerte ”Myldredag” i mars som den store kulturskoledagen. Vi har tre nye tilbud i år: teaterlek for de yngste, for-

dypning dans og regelmessige kafékonserter på Tjønnmosenteret. På initiativ fra Alvdal kommune, ble det vedtatt at 

det skulle utredes sammenslåing av kulturskolene i Tynset og Alvdal. Mandatet ble senere endret til utredning av ulike 

samarbeidsmodeller. Det ble nedsatt en gruppe bestående av kultursjefer og kulturskolerektorer i de to kommunene, 

samt ansattes representanter fra begge skoler. Gruppa har avsluttet sin utredning, men Alvdal kommune har konkludert 

med at de ønsker å utsette saken til de har bygget ny skole hvor det planlegges samlokalisering med kulturskolen i 

Alvdal.  

 

Antall elever, elevplasser og årstimer 2011 - 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Antall elever 211 220 197 205 

Antall elevplasser 234 257 226 241 

Antall årstimer 2 569 2 580 2 250 2 461 

 

Barnas Verdensdager 

Gratis arrangement i kulturhuset som nå har vært arrangert i tre år. Har som mål å vise kulturmangfoldet i tilflytning og 

befolkningen i Nord-Østerdalen. Kulturskolerektor er prosjektleder, men hele kulturenheten og voksenopplæringen 

deltar svært aktivt. Dette er en stor dugnad som involverer mange i Tynset. Vi opplever at mange nye østerdøler kom-

mer til Tynset denne dagen og bidrar aktivt med sin kunnskap.  

Kulturvern 

Kulturtjenesten har ansvar for skjøtsel av pilegrimsleden gjennom kommunen. Leden gjennom Tynset er ryddet og 

merkingen oppfrisket. Kultursjef deltar i nettverk for kommunene langs Østerdalsleden for utvikling av leden og bru-

ken av den. I 2014 ble ny skihytte i Tylldalen merket som overnattingssted for pilegrimer. Det ble gjort vedtak om 

oppstart av arbeid med kulturminneplan for Tynset og Alvdal. Prosjektet er støttet av Hedmark fylkeskommune og 

Riksantikvaren. Kultursjefen er sekretær i Stiftelsen Bortistu Neby.  

Idrett og friluftsliv   

Idrettskonsulenten er ansatt i 50 % stilling. Hovedarbeidsområder for idrettskonsulenten har vært spillemiddelsøkna-

der, FYSAK, barnetalsperson og Femundløp. Barnetalspersonen har bistått planavdelingen med uttalelser etter behov. 

FYSAK-koordinator har vært sekretær for politikerkomiteoppgave «Tiltaksplan for folkehelse».  I høst ble det delt ut 

strøsand til eldre i samarbeid med Frivilligsentralen. Det ble innsendt 5 spillemiddelsøknader. TJUKKASGJENGEN 

ble igangsatt av fysakkoordinator, men driftes av frivillige. I samarbeid med 6 foreninger samt Frivilligsentralen har vi 

etablert en seniorgruppe for menn kalt AKTIVINATUREN. Mellom 8 og 20 seniorer treffes annen hver onsdag og er 

sammen i naturen. Et større turstiprosjekt er i gang i samarbeid med Tynset Turlag. 3 turveier langs Glåma og 4 turstier 

i Haverslia er under planlegging.    

Ungdom og Fritid.  

FYSAK-koordinatoren har jobbet mot barn og unge med Åpen hall, Paintball og Skatehall. Disse tilbudene er etter-

traktede og viktige tilbud for ungdom som faller utenfor andre organiserte aktiviteter. Kulturtjenesten har samarbeidet 
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bredt med andre tjenesteområder for å kunne utvikle et best mulig forebyggende tilbud til barn og unge innenfor de 

rammene vi har hatt.  

Tynset kino 

Det ble foretatt endringer i bemannings-situasjonen i 2014.  

Besøket for 2014 kom ned på 2011-nivået. Antall forestillinger var 62 flere enn i 2013. Besøket i første halvår var 

bedre enn 1. halvår i 2013, men 2. halvår var betraktelig dårligere.  Gjennomsnittsbesøk pr forestilling ble lavt. Be-

manningssituasjonen gjorde at det ble jobbet betraktelig mye mindre med markedsføring i 2014 enn i 2013.  Tallene på 

budsjetterte inntekter ble ikke oppnådd. Nedgangen for Tynset kino var på 18 %. Kinobesøket på landsbasis for kinoer 

på Tynset kinos størrelse (mellom 10 000 og 35 000 besøkende) gikk ned med 5,4 %. 

Nedlastning av filmene via nettet er nå vanlig og rutinepreget. Filmleien, overføringsutgiftene og fraktutgiftene på 

reklamemateriell har økt. Vår paraplyorganisasjon, Film & Kino har foretatt filmleieforhandlinger med utleiebyråene, 

og utleiesatsene har økt. Satsene er også differensiert etter antall visninger. Det virker som om byråene nå har blitt mer 

velvillig til å la oss få smale kvalitetsfilmer. 

 

Kinoforestillinger og besøk 2011 - 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Forestillinger 419 641 700 762 

Besøk 12 818 14 748 15 647 12 810 

Inntekter 1 043 691 1 270 550 1 243 795 872 661 

Kulturhuset 

Mesteparten av bruken av møterom er til kommunenes egne tjenesteområder. Leieinntekter av romutleie blir da betyde-

lig mindre. 

 

Antall besøk i kulturhuset 2011 – 2014 

 2011 2012 2013 2014 

Forestillinger 
104 87 107 89 

Besøk 13 856 17 160 14 909 12 368 

 

Antall besøk viser publikumstallet på egne og andres arrangementer i kulturhuset. Av de 89 forestillingene var 69 åpne 

(20 lukkede, mest skoleforestillinger), og 36 av 89 var i «vår regi» (Riksteatret, Rikskonsertene, innleide av oss, og 

egen-produserte, 8 lukkede). Møter, øvinger, besøk i Galleri Elgen og Kulturkafeen er ikke med. Desember var den 

best besøkte måneden (1956), der kulturskolen, Teatralis og barneskolen var de største. 

Det er bevisst redusert litt på antall forestillinger initiert av oss, mest p.g.a. økt risiko for underskudd, men også for 

mye overtid som aldri lar seg avspasere. 

Galleri Elgen 

Galleri Elgen hadde 12 utstillinger i 2014. Kunstlaget hadde ansvaret for to av utstillingene. Øvrige utstillinger hadde 

kulturtjenesten ansvaret for.  

Ttrafo – Teater i Fjellregionen 

Fra 1.01.2010 ble Tynset kommune vertskommune for Ttrafo – Teater i Fjellregionen. I forbindelse med at Hedmark 

Teater ble nedlagt, og Teater Innlandet opprettet, ble de to ansatte på Hedmark Teaters lokalavdeling på Tynset over-

ført til Tynset kommune. Tynset kommune er vertskommune for Ttrafo, og personal – og budsjettansvaret ligger under 

kulturtjenesten. Fylkeskommunen bidrar med litt under kr 1,4 millioner til ordningen, mens hver av de deltagende 

kommunene bidrar med 6 kroner hver per innbygger. Teatret teller i dag to årsverk som er fordelt slik: 1 i 50% teknisk 

stilling, 1 i 20 % scenografi, og 100 % daglig leder. Vakant stillingsprosent er brukt til ulike prosjektengasjementer. 

Vikar Siri Beate Fossum for daglig leder i 100 % stilling fra 1. august. Ttrafo fungerer som en selvstendig enhet som 

skal tjene kommunene Os, Tolga, Alvdal, Folldal og Rendalen i tillegg til Tynset. I 2014 var teateret involvert i maske-

laging, Folldal, Kortspillfestivalen 2014. Vi opplever festivalens første år som en suksess og gjentar arrangementet i 

2015. Det må deretter vurderes om dette skal være et årlig eller et biennalt arrangement. 

Festivalen hadde 102 betalende publikummere, 71 deltagere og anslagsvis 59 gratispublikummere (barn). 

Ttrafo arrangerte revyworkshop i Tufsingdalen og satte opp Bjørnson-forestillingen «Nordenvinden» i Kvikne kirke. 
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Øvrige samarbeidsordninger  

Tjenesten gir økonomisk bidrag til, og har samarbeid med, Nord-Østerdalsmuseet og Nord-Østerdal Musiker.  

Tynset kommunes kulturfond og Tynset kommunes idrettsfond 

I 2014 var det budsjettert med kr 225 000,-  til utdeling i hvert av fondene. Fondene har to årlige søknadsfrister, 15. 

februar og 15. september. I 2014 kom det inn 15 søknader til kulturfondet og 16 søknader til idrettsfondet. Samlet 

søknadssum for kulturfondet var kr 643 000 ,- og for idrettsfondet kr 692 000,-.  12 av idrettsfondsøknadene ble inn-

vilget med samlet bevilgning kr 225 000,-. Bare 5 av de 15 søknadene til kulturfondet ble innvilget med en samlet 

bevilgning på kr 200 000,- . I 2014 fikk alle prosjekter som fikk utbetalt støtte fra kultur eller idrettsfondet utbetalt fullt 

tilskuddsbeløp. Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis etter regnskap. Søkerne har en frist på 1,5 år for å fullføre sine 

prosjekter, og kan få utbetalt inntil 50 % av tilskuddsbeløpet før prosjektet er avsluttet. Utbetalingene kommer ofte på 

et annet år enn tilsagnene. Til sammen ble det utbetalt kr 143 000,- fra kulturfondet og kr  265 121,- fra idrettsfondet. 

Tynset kommunes kulturpris 

Arne Eggen fikk Tynset kommunes kulturpris for 2014. Prisen består av 10 000 kr og en kunstgjenstand til samme 

verdi. Dette var i 2014 et maleri malt av Inger Helene Høyen Hodøl. 

Rambu fritidshus 

I Rambu har utviklingen fortsatt med stadig flere som ønsker å leie seg inn. Speiderne har pusset opp ett av de gamle 

bandrommene til speiderrom.  4H bruker salen nede fast som møterom. Inger Helene Hodøl har atelier, og kulturskolen 

har lokaler for billedkunst. «4 hjerter» har atelier for sin virksomhet. Bekkmoen bofelleskap for enslige mindreårige 

bruker salen i 1. etasje en gang i uka.  I tillegg har huset vært leid ut til noen private sammenkomster. Bønnerom for 

muslimer i 2. etasje er ikke lenger i bruk etter at det er blitt opprettet egen moské på Tynset.  

 

Turistinformasjon 

I 2014 ble avtalen med Tynset camping om å drive turistinformasjon sagt opp, og turistinformasjonen ble flyttet tilbake 

til Tynset kulturhus. Kultursjef fikk lederansvar for turistinformasjonen, og det ble opprettet et samarbeid mellom 

bibliotek, servicetorg og kulturkafé.  I sommersesongen fungerte servicetorget som turistinformasjon på dagtid, mens 

turistinformasjonen ble lagt til kulturkaféen på ettermiddag/kveldstid og i helgene.  Samarbeidet gjorde det mulig med 

lørdagsåpen kafé og bibliotek også i juli. Turistvertene fungerte også som billettselgere for kinoen.  

Slik fikk vi utnyttet den samlede ressursen godt. Ellers i året er servicetorget turistinformasjon på hverdager, og biblio-

teket lørdager og onsdag ettermiddag. 
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600-601 Teknisk drift og eiendomsavdeling 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
55,5 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
23,1 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
38,7 

Tjenesteområdeleder: Per John Valle 

Organisering 
Tjenesteområdet er organisert i teknisk drift og eiendomsavdelingen. Avdelingene har følgende ansvarsområder: 

 Administrasjon, ledelse og personal 

 Kommunale bygg og utleieboliger 

 Vei, gatelys og grøntområder 

 Tomtesalg, startlån og boligtilskudd. 

 Gjennomføring av anleggs- og byggeprosjekt. 

 Budsjettet for Tynsets del av brann- og forebyggende brann i Midt Hedmark brann og redning IKS. 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Være en konkurransedyktig produsent av tjenester 

  Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap 

  Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 
Redusert sykefravær Sykefravær i % av arbeidsti-

mer 
6,0 12,2 

2 

Trekke ulike brukergrupper inn i evalue-

ring og utvikling av tjenesten 

Brukerundersøkelser Til-

fredshet på en skala fra 1-6 
4,5 

Trafikk 3,5 

Miljø 5,1 

3 
Effektive arbeidsprosesser innenfor enhe-

ten 

Årlig egen vurdering på skala 

fra 1-6 
4,5 4,5 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

4 
Ha gode systemer for kvalitetssikring og 

internkontroll 

Egenvurdering på skala 1-6 
4,5 4,5 

5 

Enheten skal være oppdatert mht. på ny-

skapning og ny kunnskap som kan gi enda 

bedre oppgaveløsninger 

Kursing av nøkkelpersonell 

og faglig innhold i avde-

lingsmøter  

Antall møter med fagliginn-

hold 

Alle 1gang  pr. år 

 

¼ del av møtene 

Gjennomført 

 

Gjennomført 

6 

Energieffektivisering av kommunale bygg 

-skolebygg 

-barnehager 

-kultur-/administrasjonsbygg 

-helsebygg 

KWh pr. m2 bygg 

Krav Tek 10 nye bygg 
kWh pr. m

2
 

Skolebygg 120 

Barnehage 140 

Kultur/adm 165 

Helsebygg215 

kWh pr. m
2
 

Skolebygg 187 

Barnehage 152 

Kultur/adm 221 

Helsebygg 189 

Kommentarer til tabellen 

1. Størstedelen av fraværet, er langtidsfravær (utover 17 dager). Dette er på 9,1%.  

2. Finnes ikke tilpassede undersøkelser, slik at resultatet er tatt fra innbyggerundersøkelsen. 

6. Tallene er ikke korrigert for utetemperatur. 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 
Netto driftsutgifter kommunal eiendomsforv. i kr 

pr. innbygger 
4 773 4 936 4 634 4 402 4 402 

2 
Utgifter til eiendomsforvaltning på eide bygg pr. 

m2 
607 689 610 770 710 

3 
Samlet areal på formålsbygg kommunen eier i 

m2 pr. innbygger 
7,5 7,0 7,3 5,8 5,6 

4 
Netto driftsutgifter kommunens disponerte boli-

ger i kr pr. innb. 
114 122 133 -210 -135 

5 
Kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyg-

ger 
33 32 32 25 21 

6 
Netto driftsutgifter forebyggende brann og 

brannvesen i kr pr. innbygger 
774 684 671 748 751 

7 
Brutto driftsutgifter i kr pr. innbygger for kom-

munale veier 
504 420 329 615 766 

8 
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og 

gate 
96 586 80 414 63 138 74 242 118 669 
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Kommentarer til tabellen 

1. Tynset kommune bruker mer til netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning pr. innbygger enn gr. 12. 

Årsaker til dette er at Tynset kommune har mye bygningsareal pr. innbygger. 

2. Tynset kommune bruker noe mindre til eiendomsforvaltning enn gr. 12 pr m
2
.  

3. Tynset kommune har et større areal med formålsbygg pr. innbygger enn gjennomsnittet for gruppe 12. Dette gjelder 

i hovedsak skolelokaler, institusjonslokaler og kulturbygg. 

4. Tynset kommune har i 2014 brukt mer penger til vedlikehold av utleieboliger enn gr. 12. 

5. Tynset kommune har noen flere boliger enn gr. 12.  

6. Tynset kommunes kostnader til forebyggende brann og brannvesen er lavere enn gjennomsnittet i gr. 12. 

7. Tynset kommune har relativt få km vei pr. innbygger i forhold til gj.sn. i gruppe 12. 

8. Tynset kommune bruker noe mer enn gj.sn. gr. 12, men mindre enn fylkeskommunen.. 

 

Økonomisk resultat 

Enheten hadde en samlet innsparing i forhold til budsjett på ca. kr 1,3 mill. for 2014. Dette fordeles ved at eiendoms-

avdelinga hadde et mindreforbruk på ca. kr 0,6 mill. og teknisk drift et mindreforbruk ca. kr 0,7 mill. Det vil si 3,4% 

avvik fra budsjett. 

 

Tjenestene (6000) administrasjon og driftssentralen med biler og maskiner (6100-6160) skal regnskapsførers i 0. Mer-

/mindreforbruk på disse tjenestene føres til de tjenestene det utføres oppgaver for. 

Tjenesten (6010) administrasjon bygg- og vedlikehold skal også regnskapsførers i 0. Her blir kostnadene fordelt ut på 

de kommunale byggene. 

 

Kommentarer til regnskapet: 

 Kommunale veier og gatelys har merforbruk selv om vi har hatt en «snill» vinter. 

 Rådhuset har hatt noe  merforbruk, bl.a. på grunn nødvendig vedlikehold. 

 Skolene har i all hovedsak mindreforbruk i forhold til budsjett. 

 Alle barnehagene med unntak av Tronstua har mindre forbruk i forhold til budsjett. 

 Helsebyggene har i all hovedsak et mindreforbruk i forhold til budsjett. 

 Trygdeboliger, trenger mer og mer vedlikehold, noe som  medfører merforbruk i forhold til budsjett. 

 Utleieboligene er den tjenesten i eiendomsavdelingen som har størst mer forbruk. Bakgrunnen er at det er brukt 

mer penger til vedlikehold enn budsjettert. Videre ble det midt i 2013 slutt på at kommunen fikk fradrag av mva. 

på kjøp av tjenester og varer for utleieboliger.  

Tjenesteproduksjonen 

Prosjekter: 
 Skiftet ut ca. 175 stk. gatelysarmaturer fra Kvikksølvdamp til LED. 

 Arbeidet med forprosjekt ny svømmehall. 

 Satt i gang prosjektering av ny barnehage. 

 Bygd 6 nye leiligheter på Bekkmoen. 

 Satt i gang bygging av avlastingsbolig ved Litun. 

 Arbeidet med ENØK-prosjekt for kommunens bygningsmasse.  

 Bygd ferdig ny rundkjøring ved vidr. skole for fylkeskommunen og ny vei forbi sykehuset og ny  bussholdeplass 

ved Holmenhallen. 

 Rustet opp  Olaf Røsts gate, deler av Skogveien og Ekornveien. Ferdigstilles 2015. 

 Bygd  av- og påstigningsrampe utenfor Tynsethallen. 

 Asfaltert veien fram til Kvikne skole. 

 Utredet branngarasje. 

 Foretatt  utbygging av infrastruktur i  Krullhaugen boligfelt. 

 Satt opp gatelys langs gangvei mellom gangvei fra Sykehuset og Gaupkroken. 

 Solgt en bolig på Kvikne. 

 Det er i 2013 ikke solgt kommunale boligtomter, men det er solgt en næringstomt. 
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Teknisk drift 
Driftssentralen er oppmøtested for avdelingsleder, snekker, driftsoperatører og maskinførere. Mannskapene her utfører 

drift/vedlikehold av bygg, grøntanlegg, vei, gatelys, vann og avløp. Ellers utføres det tjenester for andre, som kirke-

gårdsgraving, utkjøring av hjelpemidler, snøbrøyting, utbedring av utearealer m.m.  

  

Veier, gater, samferdsel og gatelys 

Kommunen har ansvar for til sammen ca. 33 km veier og gater med fortau og ca. 13 km gang-/sykkelveier. I tillegg er 

det ca. 26 560 m² med plasser som vedlikeholdes. Disse er i hovedsak i sentrum der snøen må transporteres bort. Ved-

likeholdsutgiftene til plassene er beregnet til ca. 25 % av de totale veivedlikeholdsutgiftene. Langs kommunale- og 

fylkeskommunale veier drifter og vedlikeholder kommunen vel 1000 gatelyspunkter.  

Det er ca. 15 500 m² plenområde som rakes, gjødsles og klippes. I tillegg kommer ca. 12 800 m² som klippes spora-

disk. Renhold av sentrumsområdet ligger også til denne tjenesten. 

Generelt er standarden på den foran nevnte infrastrukturen for dårlig og det trengs oppgradering. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

767 480

1 315 792 1 238 962

1 543 019

2 007 761

Kostnader veivedlikehold

 
*Kostnadsøkningen fra 2013 til 2014 skyldes bl.a. at kommunen har tatt over flere veier i privat utbygde boligfelt og 

bussholdeplassen ved Holmenhallen. 

 

Brann- og feiervesen 

Fra 01.01.08 gikk Tynset kommune inn i Midt Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Dette betyr at kommunen kjø-

per alle tjenester innen brann og forebyggende brann av selskapet. Feiervesenet er også overført til Midt Hedmark 

brann- og redningsvesen IKS, men er en selvkost tjeneste og belaster ikke Tynset kommune økonomisk.  

Avtalen med Midt Hedmark brann- og redningstjeneste IKS betinger at kommunen skal betale sin andel av kostnaden 

med brannvesenet og forebyggende avdeling. I tillegg til dette skal kommunen holde og betale for nødvendige lokaler 

for redningstjenesten og forebyggende avdeling. 

 

Antall utrykninger 2011 -2014 
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Innen Tynset har Midt Hedmark brann- og redningsvesen hatt 49 oppdrag i løpet av 2014. 9 av utrykningene gjaldt 

unødige alarmer og 3 gjaldt vannskade og annen assistanse. 24 av utrykningene var trafikkulykker/bilbranner. 

 

Eiendomsavdelingen 
Forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader for kommunale bygg i 2014 (FDV-kostnader før mva.) 

Type bygg 

Areal 

m² 

FDV kostnad.  (kr) Kostnad pr. m²  

(kr) 

Rådhus/Holmen 3 486 3 077 855 883 

Skoler, K-bygg 18 292 
10 663 958 

583 

HS-bygg 14 061 8 351 388 594 

Boliger 11 391 4 359 828 383 

Barnehager** 3 362 3 209 229 955 

Kulturbygg 4 340 1 208 082 278 

Sum 54 932  30 870 340 614 

Kostnader for leie av bygningsarealer er ikke tatt med. 

**For barnehager er inkludert paviljongen på Fåset og Tronstua, men leiekostnad er ikke tatt med. 

Totalt forvaltes inkludert boliger ca. 70 000 m² av eiendomsavdelingen .  I tillegg kommer renseanlegg, vannverk og 

andre bygg knyttet til teknisk drift, til sammen ca. 40 bygg.  

 

Utvikling av driftskostnader for kommunale bygg, ekskl. boliger 1988 -2014 (kr pr. m2) 
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Netto drift av kommunens bygninger inkl. leiekostnader var i 2014 på ca. kr 30 mill.  Av driftskostnadene dekkes ca. 

43% i form av leieinntekter o.l. Standarden på kommunens bygninger forringes årlig, da vedlikeholdsbudsjettet ikke 

holder tritt med behovet. 

Storparten av kommunens større bygg er tilknyttet fjernvarmeanlegg, bioenergi eller varmepumpe. Fåset skole- og 

barnehave har imidlertid fortsatt kun olje-/el.oppvarming..  

Med bakgrunn i at bemanningen over tid er redusert i forhold til m
2
 bygg som skal driftes, må avdelingen prioritere 

drift og vedlikehold av byggene og yte mindre brukertjenester. Det vil si at vaktmestrene ikke har tid til å bære stoler 

og bord osv. 

Renholdet i kommunens bygg følger INSTA 800 (renholdstandard) og hyppigheten  tilpasses bruken av bygge-

ne/rommene.
 

 

Tynset kommune har gjennom et pilotprosjekt tatt i bruk IK-bygg for bl.a. å kunne systematisere og ajourholde intern-

kontrollen for byggene. IK-bygg gir også en svært informativ oversikt over byggenes tilstand. 

 

Utleieboliger  

Kommunen har i alt 189 leiligheter, inkludert PU-, omsorgs- og trygdeboliger, samt noen hybler. Av disse er 69 utleie-

leiligheter. Boligdrifta hadde i 2014 overskridelser i forhold til budsjett. Dette både på vedlikeholdskostnader og svikt 
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i leieinntektene i forhold til budsjett. Dagens bruk av utleieboligene og behovet for fornyelse av spesielt kjøkken og 

bad medfører høyere kostnader enn det som er budsjettert. Budsjettet er lavt i forhold til det anbefales for å kunne 

gjennomføre et anbefalt vedlikehold.  

Etter at det ble tilsatt en egen bolig ansvarlig, har restansene på husleie gått vesentlig ned.  

 

Endringer i kostnadsfordeling 

Drift/vedlikehold av kommunale boliger 2009 -2014 (1000 kr) 

 
Fordelingen mellom type leietakere i kommunens utleieboliger har forandret seg vesentlig siden 1996. Den gangen var 

fordelingen 49 % offentlig ansatte, 42 % på sosialt grunnlag og 9 % flyktninger. Nå er 9 % offentlig ansatte, 48 % på 

sosialt grunnlag og 44 % flyktninger. Denne endringen har medført en hardere slitasje av boligsmassen. 

  

Utbyggingsområder boliger 

Etappe 6 i Haverslia og et mindre område på Vidsyn ble bygd ut i 2005. Nedre del av Krullhaugen ble bygd ut i 2014. 

Kommunen har fortsatt igjen ledige tomter i Haverslia, 1 tomt på Fåset, 1 tomt på Vidsyn, 2 tomter på Yset og 2 tomter 

på Ulset i tillegg til på Krullahugen. 

  

Utfordringer 
Kommunen har et svært høyt aktivitetsnivå, med bl.a. mange bygge- og anleggsprosjekt. Dette utfordrer administrasjo-

nen på kompetanse og kapasitet.  

 

Kommunen har ikke ledig næringsareal tilgjengelig og det haster med å få lagt til rett for nye. 

 

Gjennomsnittsalderen på de tilsatte er relativt høy, og det vil bli en utfordring å rekruttert nye med riktig kompetanse. 

 

Kommunens bygninger ble i 2002 anslått å ha et samlet etterslep på vedlikehold på min. kr 30 mill. Det er i 2014 brukt 

ca. kr 43,- pr. m
2
 til vedlikehold av formålsbyggene i 2014. Dette er langt under det anbefalte på ca. kr 175 pr. m

2
 
 
i 

henhold til Holtenøkkelen (Gjennomsnitt for alle typer formålsbygg). 

 

Det var i 2014 budsjettert med midler til ENØK – investeringer.  Forprosjekt er gjennomført vinteren 14/15 og arbei-

dene settes i gang i 2015. Intensjon er å oppnå  besparelse på ca 1 mill kWh pr år.  For å oppnå ønsket effekt av midle-

ne kreves det betydelig realkompetanse fra administrasjon og driftspersonell. Samarbeid med byggenes brukere vil i 

tillegg være en vesentlig faktor i arbeidet. Intensjonen er å kunne oppnå planlagte besparelser kombinert med godt 

innemiljø i byggene. 

 

For utleieboligene er det behov for oppgradering av en del eldre kjøkken og bad. Videre å begrense skader pga. av 

feil/voldsom bruk, samt hvordan en skal få innbetalt husleien fra enkelte. Det er knapphet på utleieboliger i forhold til 

behovet.  Med mottak av 15 flyktninger årlig framover, er antallet tilgjengelige utleieboliger fortsatt lavt.  

 

Kommunens veier ble i 2009 anslått å ha et etterslep på vedlikehold på min. kr 70 mill. Dette viser at det er behov for 

vesentlig med ressurser for å bedre tilstanden på veiene.  
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602 Vann, Avløp og Renovasjon – VAR-området 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
21,4 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
0 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
3,1 

Tjenesteområdeleder: Per John Valle 

Organisering 
Området har ikke netto budsjettramme da området er selvfinansierende. Det betyr at merforbruk dekkes av fond og 

overskudd avsettes til fond. 

Tjenesteområdet har følgende ansvarsområder: 

• Vann,  

• avløp,  

• septikk,  

• 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 investeringslån i form av renter og avskrivninger, 

samt administrative kostnader slik som regnskapsførsel, IKT og annen løpende administrasjon. Det resterende berører 

oppgaver utført av sentraladministrasjonen og tekniske tjenester.  

Dersom inntektene fra gebyrer blir større enn utgiftene, settes merinntekten på fond. I motsatt fall dekkes merutgifer fra 

tidligere fondsavsetninger. Konsekvensen av dette er at inntektene over tid blir like store som utgiftene. 

 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Være en konkurransedyktig produsent av tjenester 

  Kultur for læring og tilegning av ny kunnskap 

  Enheten skal drives rasjonelt med best mulig tjenesteyting 

 

Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

1 
Beholde sykefraværet på dagens nivå Sykefraværet i % av arbeids-

timer 
1,0% 2,4% 

2 Brukerundersøkelse Tilfredshet på en skala fra 1-6 4,5 Ikke gjennomført 
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Avgjørende faktorer Indikator 
Prestasjonsmål 

2014 

Resultater   

2014 

3 
Ha kontroll på lekkasjer fra vannlednings-

nettet 

Lekkasje på nettet i prosent 
30% 31% 

4 
Ha gode systemer for kvalitetssikring og 

internkontroll 

Egenvurdering på skala 1-6 
4,5 5 

5 

Enheten skal være oppdatert mht. på ny-

skapning og ny kunnskap som kan gi enda 

bedre oppgaveløsninger 

Kursing av nøkkelpersonell 

og faglig innhold i avde-

lingsmøter  

Antall møter med fagliginn-

hold 

Alle 1gang  pr. år 

 

¼ del av møtene 

Gjennomført 

 

Ikke gjennomført 

 

Kostratall 

  2014 2013 2012 
2014 

gr.12 

Hed-

mark 

2014 

1 Driftsutgifter vann pr. tilknyttet innbygger 1271 1149 1 166 1014 965 

2 
Årsgebyr for vannforsyning  (Rapporteringsåret 

+ 1 år) 
3122 3070 2883 3666 3252 

3 Driftsutgifter avløp pr. tilknyttet innbygger 2070 1960 1883 1576 1153 

4 
Årsgebyr avløpstjenesten (Rapporteringsåret + 

1år) 
5747 5661 5486 4518 3604 

5 
Årsgebyr for septiktømming (Rapporteringsåret + 

1år) 
1060 1060 1060 1743 1465 

6 
Årsgebyr for avfallstjenesten (rapporteringsåret + 

1 år) 
2700 2690 2588 2230 2485 

8       

9       

10       

 

Kommentarer til tabellen 

1. Driftsutgifter vann pr. tilknyttet innbygger ligger høyere enn gruppe 12. Tynset kommune eier og drifter 5 van 

      verk. Gjelder for et gj.sn. årlig forbruk på 150m3 i 2015. 

2. Bl.a. pga. at Tynset har 2 renseanlegg bygd etter 2007, ligger kostnadene på avløp relativt høyt (Kapitalkostnader).  
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     Tynset kommune eier og drifter 7 renseanlegg.  

3. Gjelder for et gj.sn. årlig forbruk på 150 m3 i 2015. 

4. Gebyr for 4 m3 kumme/tank i 2015. 

5. Gebyr for standardabonnement i 2015. 

 

 

Økonomisk resultat 

Området hadde et varierende resultat i forhold til budsjett. Merforbruk dekkes fra fond og mindre forbruk blir ført til 

fond. Kommentarer til det enkelte område: 

 

• Vannledninger og vannverk har mindre forbruk på  kr 593 586  i forhold til selvkostregnskapet. Overskuddet 

er ført til fond. 

• Avløpsledninger og renseanlegg har merforbruk i forhold til selvkostregnskapet på kr 438 210.  Merforbruket 

er dekket av fond.  

• Septikrenovasjon hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 814 863. Overskuddet er overført til 

fond. Bakgrunnen er at i 2014 er det bare septikanlegg som ikke fungerer eller ønskes tømt av eier, som har 

blitt tømt. I 2015 vil alle septikanleggene bli tømt og en vil få et merforbruk. Prosjektet, «opprydding» i septi-

kanlegg som er finansiert via dette gebyret ble avsluttet i 2014. 

• Renovasjon har et lite merforbruk på kr 69 860. Merforbruket er dekket av fond. 

 

Tjenesteproduksjonen 

Planer og prosjekter: 

• Skiftet ut deler av vann- og avløpsnettet  i forbindelse med bygging av ny Sjukehusvei. 

        Deltatt  i prosjekt som skal avklare klimatilpasning for Hedmark og Tynset spesielt. 

        Brukt en del ressurser på å få lagt inn nytt ledningsnett for vann og avløp i kartet. 

        Gjennomført utskifting av vann- og avløp i Olaf Røsts gate og Skogveien. 

        Bygd ut vann og avløp i Krullhaugen. 

        Startet arbeidet med hovedplan for vann og avløp.  

        Foretatt ENØK gjennomgang av alle VA anleggene vi har.  Mulig reduksjon er antydet til 150-   

       200 000kWt/år. 

• Deltar i Bedre VA som er en tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester.  Verktøyet er utviklet 

av Norsk Vann AB. Resultatene av undersøkelsen foreligger ikke før høsten året etter. I 2013 var 77 kommu-

ner, inkl. Tynset  med i denne bench marking undersøkelsen. 

 

Drift: I 2009 er det vedtatt eget sanitærreglement for kommunens vann og avløpstjeneste. Dette klargjør bl.a. hva som 

er kommunens og abonnentenes ansvar. I tillegg er det tidligere vedtatt en VA-norm som klargjør hvilke krav kommu-

nen stiller til offentlig ledningsnett. 

 

Vannforsyning 
Oversikt over kommunale anlegg: 

• Ledningsnett 120 470 m. 

• Høydebasseng 5 stk. (Brekka, Utby, Midtbygda*, Savalen og Kvikne) Totalt 2 200 m³. 

• Dammer (reserve) 4 stk. Totalt 40 000 m³. 

• Alle vannverkene i Tynset forsynes av grunnvann. 

• Trykkøkningsstasjoner 7 stk. (Savalen, Kvikne, Ulset, Tylldalen, Utby og Nordistuen). 

• Vannbehandlingsanlegg 5 stk. (Tynset, Savalen, Kvikne, Midtbygda* og Ulset). 

• Totalt antall abonnenter er 1 536 hvorav 173 fritidsboliger. Ca. 79 % har installert vannmåler. 
*Sammen med Midtbygda v.v. i Tylldalen.  

 

Tynset kommune og Midtbygda v.v. i Tylldalen eier i fellesskap ca. 1100 m pumpeledning, pumpestasjon, brønn og 

høydebasseng på 250 m
3
 (eier 50 % hver).  

Med den siste utvidelsen av vannverket på Savalen, skal en ha tilstrekkelig mengde vann framover. Den nyeste brøn-

nen på Savalen inneholder mye metaller og er krevende å drifte riktig for å få god nok kvalitet på vannet. Her må vi 

vurdere tiltak for behandling av vannet fra denne brønnen. 
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Kvikne vannverk har ikke tilfredsstillende reservevannkilde. I forbindelse med at det er bygd varmepumpe basert på 

grunnvann for Kvikne skole og barnehage, har en lagt til rette for at det skal være mulig å benytte grunnvannet som 

pumpes opp av brønnen til reservevannforsyning ved behov. Vannkvaliteten er p.ga. mye metaller i vannet dårlig egnet 

til drikkevann. Brønnen på Ulset er infisert av jernbakterier, samtidig som brønnen ligger utsatt til i forhold salting av 

Rv.3. Jernbakterien er ikke helseskadelig, men det danner seg groing i filter som vanskeliggjør drifta. Geolog har anbe-

falt plassering av nytt sted for ny brønn. Drifta har imidlertid vært tilfredsstillende siden 2012 og en har valgt å utsette 

etablering av ny brønn.  

Vannverkene i Tynset holder en generelt bra standard og leverer vann av bra kvalitet.  

Det tilsettes ikke klor ved noen av anleggene.  Alle anleggene er godkjent.  

Ledningsnettet holder en relativt bra standard og vi har derfor få større lekkasjer på det kommunale nettet. Gj.snittlig 

lekkasje samlet for alt ledningsnettet er 31%. 

  
Kostnader og inntekter - vannforsyning 2011- 14 (kr) 

 
Dekningsgraden i 2014 er på 109 %.  

Fond 31.12.14 kr 1 490 850,-.  

Restgjeld/restverdi kr 21,3 mill. 

 

Resultater fra bedre VA for 2013. 

Karakterene som gis går fra 4 poeng som er god til 0 poeng  som er dårlig. Alt imellom blir da mangelfullt. 

Vurderingskriteriene for å få 4 poeng på vann er følgende: 

 

 
 

Tynset kommune fikk 3 poeng. Manglene som gjorde at det ikke ble toppscore, er at vi ikke har dokumentert gode nok 

alternativ  reservevannsforsyning i Kvernbekkbassenget  og at vi har mer enn 20% lekkasje på ledningsnettet. 

 

Avløp 

 Oversikt over kommunale anlegg: 

• Spillvannsledninger 57 826 m. 

• Overvannsledninger 32 212 m.  

• Pumpestasjoner 27 stk. (Savalen 11, Kvikne 2, Ulset 1, Telneset 1,  Tynset 12). 

• Renseanlegg 7 stk. (Tynset, Savalen, Fåset, Tylldalen, Telneset, Kvikne og Ulset). 

• Totalt antall abonnementer er 1379 stk. hvorav 153 fritid. 
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For Savalen- og Yset renseanlegg er alle utslippskrav overholdt. Fåset renseanlegg har  overholdt rensekravene  på 4 

av 6 prøver og Tynset renseanlegg har overholdt rensekravene på 10 av 13 prøver.  

Leverandøren av det nye renseanlegget har slitt mer eller mindre hele året med å få renseprosessen til å fungere opti-

malt.  

Generelt har økt bruk av mikrofiberkluter, mopper og kluter til renhold, ført til at mange av disse havner i avløpsvan-

net. Dette fører igjen til tilstoppede pumper og økte driftskostnader. 

Ulset og Telneset 

Eldre jordrenseanlegg som etter hvert må fornyes. 

Savalen renseanlegg 

Renseanlegget ble tatt i bruk i desember 2007. Dette har en kapasitet på 2200 pe.  

Tylldalen renseanlegg 

Nytt renseanlegg tatt i bruk høsten 2012. Dette har en kapasitet på 330 pe. 

Fåset renseanlegg 

Avløpsvannet som mottas på Fåset renseanlegg, inneholder uforholdsmessig my kluter, våtservietter m.v. som setter 

seg fast i innløpspumpene. Dette medfører mye unødig ekstraarbeid med rengjøring av pumper. Det er utfordringer 

med å få til en god og stabil renseprosess. 

Yset renseanlegg 

Renseanlegget begynner å bli gammelt og slitt og må snart rehabiliteres. 

Tynset renseanlegg 

Nytt renseanlegg som ble tatt i bruk i nov/des  2012. Renseprosessen er fortsatt noe variabel, fra svært god til dårlig. 

Anlegget er derfor fortsatt ikke formelt overtatt fra leverandøren. For Tynset renseanlegg er det krav om at prøvetaker-

ne skal være akkreditert. Det vil si at det kreves spesielt prøveutstyr og opplæring av personellet, samt en gjennomgå-

ende detaljert internkontroll. Dette arbeidet skjer i samarbeide med Driftsassistansen Hedmark. Godkjenning av utstyr 

og mannskap forventes å bli gjennomført i høst. 

 

Kostnader og inntekter - avløp 2011 -14 (kr) 

 
Dekningsgraden var  i 2014 på 96 %.  

Fond 31.12.14 kr 2 815 928 ,-. 

Restgjeld/restverdi kr 59,9 mill. 

 

Resultat fra bedre VA for 2013. 

Karakterene går fra 4 poeng som er god til 0 poeng  som er dårlig. Alt imellom blir da mangelfullt. 

Vurderingskriteriene for å få 4 poeng på avløp  er følgende: 
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Tynset kommune fikk 2 poeng. Manglene som gjorde at det ikke ble mer poeng, er at vi i 2013 ikke klarte å overholde 

rensekravene for alle renseanleggene fullt ut. Videre at det er for få innenfor de enkelte rensedistrikt som er tilknyttet 

offentlig avløp eller har annen godkjent renseløsning. Dette gjelder spesielt for området rundt Tynset sentrum. 

  

Slambehandling 

Slammet fra renseanlegg og septiktanker leveres på Torpet, Tolga. FIAS blander slammet med flis, og oppnår en kvali-

tet på komposten som bør gjøre slammet attraktivt for bruk.  

Slamplassen på Tylldalskjølen er kun godkjent som mellomlagringsplass. Det er startet arbeid med å avvikle denne. 

Det er ikke kjørt slam hit de senere årene.  

  

Septikrenovasjon 

Hvert annet år tømmes alle septikanlegg fra boliger, mens en i mellomåret kun tømmer de anleggene som ikke har 

kapasitet for 2 år eller ønskes tømt av abonnent. Gebyrene er fordelt slik at abonnentene betaler det samme fra år til år. 

Dette er bakgrunnen for at kostnadene varierer vesentlig fra år til år, mens gebyret er det samme. 

 
Kostnader/inntekter - septikrenovasjon 2011-2014 (kr) 

  0

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500
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Gebygrunnlag

Gebyrinntekter

 
Dekningsgraden var i 2014 på 177 %.  

Fond pr. 31.12.14 kr 1 699 831 ,-. 

Antall abonnenter er 1033 stk. hvorav 149 fritid. 

Gjeldende anbud på septikrenovasjon gjelder fram til våren 2015. Kommunestyret  har vedtatt at FIAS skal utføre 

denne tjenesten som sjølkosttjeneste på samme måte som husholdningsrenovasjonen.  

 

Renovasjon 
Renovasjonstjenesten utføres av FIAS som sjølkosttjeneste.  
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Kostnader og inntekter - renovasjon 2011 -14 (kr) 
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Dekningsgraden var i 2014 på  99 %.  

Fond pr. 31.12.14 kr 508 764,-. 

Antall standard abonnement er 1697 stk., miniabonnement 542 stk. og abonnenter seter/fritidshus  1871 stk., hvorav 

169 er definert som seter. 

 

Gebyrer 2015 før mva. (200 m
3
 stipulert forbruk) 

Gebyrtype 
Stipulert 

forbruk 

Årsgebyr vann, bolig 120 

m
2
  

3 934,- 

Årsgebyr avløp, bolig 120 

m
2
  

7 210,- 

Årsgebyr septik 4m
3
, tøm-

ming 2. hvert år 
1 060,- 

Årsgebyr avfall, standard  2 700,- 

Årsgebyr feiing    410,- 

 
Utfordringer: 
Arbeidstokken har høy gjennomsnittsalder og det vil bli vanskelig å rekruttere personell med riktig fagkompetanse.  

Grunnforholdene i Tynset er mange steder av en slik art at det er vanskelig å finne infiltrasjonsgrunn og kostbart å 

bygge ut septikanlegg som oppfyller kravene i forurensningsforskriften. Det bør derfor legges opp til at det offentlige 

avløpsnettet utvides rundt eksisterende ledningsnett. Pga. høy restgjeld på avløp, må dette skje på en måte som ikke 

påfører kommunen vesentlige nye investeringskostnader. 

 
Forventet klima endring for Tynset vil gi: 

- Økte nedbørsmengder – økt bruddfrekvens på ledningsnettet, endret kvalitet på vannet. 

- Økt temperatur - Redusert drikkevannskvalitet. 

- Økt temperatur i kombinasjon med økt nedbør – Hyppigere oppblomstring av alger, samt patogene mikroor-

ganismer. 

- Utvidet vekstsesong – Større variasjon i råvannskvaliteten. 

- Kortere perioder med frost, færre fryse-tine-sykluser og mindre snømengder om vinteren – Redusert brudd-

frekvens på ledningsnettet. 

I følge prognosene vil Tynset bli mindre berørt av endret klima enn mye av landet for øvrig. 
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Plan, byggesak og geodata 
 
Brutto driftsutgifter: 

 
20,5 mill. kr 

 
 

 
Netto driftsutgifter: 

 
3,1 mill. kr 

 
Antall årsverk: 

 
14,7 årsverk 

Tjenesteområdeleder: Trine Økseter Knudsen 

Organisering 
Plan, byggesak og geodata er organisert med følgende ansvarsområder:  

 Kart, oppmåling og delesak. 

 Byggesak og tilsyn. 

 Planlegging og plansaker.  

 Eiendomsskatt. 

 Vertskommune for NØ-GIS samarbeidet (Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Os kommuner). 

Plan, byggesak og geodata er også vertskommune for Alvdal kommune innenfor de angitte tjenesteområder. 

Måloppnåelse 

Overordnede mål for tjenesten 

 Styrke kommunens rolle og funksjon som samfunnsutvikler.  

 Gode planprosesser som forsterker demokrati og politisk  
styring og sikrer en god og tydelig kommunikasjon med  
befolkning og brukere. 

 Tjenester med høy faglig kvalitet innenfor fastsatte  
tidsfrister. 

Avgjørende faktorer Indikatorer Prestasjonsmål                                   Resultater 

1. 

 

 

Strategiske styrings- 

dokumenter.  

 

Alder kommuneplanens sam-

funnsdel (KOSTRA) 

 

Alder kommuneplanens 

arealdel (KOSTRA) 

 

Revisjon samfunnsdel 

 

 

Revisjon arealdel 

 

Høring av planforslag til 01.12.14, 

vedtatt 27.01.15. 

 

Varslet oppstart 05.12.14. 

2. 

 

 

Utvikle og styrke Tynset 

sin rolle som et godt og 

funksjonelt regionsen-

ter. 

 

Antall igangsatte boli-

ger/leiligheter (SSB) 

 
Antall igangsatte fritidsboli-

ger (SSB) 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

24 

 

 

9 
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3. 

 

Åpenhet og god kom-

munikasjon med lokal-

befolkning og bruker. 

 

Brukerundersøkelse, bygge-

sak 

 

Gjennomføres undersøkelse i løpet 

av året.  

 

Gjennomført mars 2014. 

 

 

4. 

 

Stimulerer lokalt initia-

tiv og potensiale som 

skaper samarbeid og 

vilje og evne til gjen-

nomføring 

 

Antall planer vedtatt av kom-

munen sist år:   

av disse fremmet som private 

forslag (KOSTRA): 

 

 

6 

 

4 

 

 

3 

 

2 

5. 

Funksjonelle, robuste 

planer med høy kvalitet. 

som sikrer et attraktivt 

regionsenter ved; 

 Forebyggende 

folkehelse. 

 Integrering og UU. 

 Klima, energi og 

samferdsel. 

 Miljø og natur-

mangfold. 

 Barn- og unge. 

  

Sykkel, gangveier/turstier m.v 

m/kommunalt driftsansvar pr. 

10 000 innb.  

 (KOSTRA) 

 

Andel av elever i grunnskolen 

som får tilbud om skoleskyss 

(KOSTRA) 

 

Netto driftsutgifter til rekrea-

sjon i tettsteder pr. innbygger. 

 

Antall innbyggere pr. person-

bil. 

 

 

30 km 

 

 

 

35 % 

 

 

 

60 kr 

 

 

1,8 

 

 

23 km 

 

 

 

42,8 % 

 

 

 

44 kr 

 

 

1,8 

 

 

6. 

 

 

Forutsigbar saksbehand-

ling med høy kvalitet  

 

Gjennomsnittlig saksbehand-

lingstid (KOSTRA) 

- byggesak (12 uker)  

- byggesak (3 uker)  

- plansaker 

- oppmålingsforrentning. 

 

 

 

36 d. 

15 d.  

140 d. 

72 d.  

 

 

 

20 d. 

15 d. 

- 

43 d. 

7. 

 

Trivsel, arbeidsglede og 

innsatsvilje gjennom 

forankring av kommu-

nens verdier; romslig-

het, mot og humør. 

 

Sykefravær 

 

Medarbeider- 

undersøkelse, snitt totalt 

(skala 1-6) 

 

 

1,5 % 

 

 

4,9  

 

2,8 % 

 

 

4,8  

8. 

 

Kompetanseutvikling i 

tråd med nasjonale mål 

og forventninger. 

 

 

Medarbeider-undersøkelse 

Faglig og personlig utvikling 

 

4,9 

 

5,1 
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Kostratall 

  2012 2013 2014 
2014 

gr.11 

Hedmark 

2014 

1 
Netto driftsutgifter til plansaksbehandling pr. 

innbygger (301)  
264 298 213 233 223 

2 
Netto driftsutgifter til bygge- og delesaksbehand-

ling og seksjonering pr. innbygger (302)  
55 110 87 84 28 

3 
Netto driftsutgifter til kart- og oppmåling pr. 

innbygger (303). 
224 132 159 155 92 

4 Gebyr, privat reguleringsplan boligformål. 27.000 27.000 27.300 - - 

5 Gebyr for oppføring av enebolig. 6.000 6.000 6.600 8.406 10.375 

6 
Gebyr for kombinert kart- og oppmåling, tilsva-

rende boligtomt 750 m2. 
14.250 14.250 14.250 13.287 14.799 

Økonomisk resultat 

Enheten hadde totalt en innsparing i forhold til budsjett på kr. 1.093.000,- .  

Dette skyldes følgende forhold: 

1) Plansak har et mindre forbruk på kr. 370.000,-. Dette skyldes i hovedsak vakanse, noe som også bidrar til at kom-

munens egne planprosjekter også forsinkes, noe som gir en ytterligere innsparing på kr. 186.000,-.  

2) Bygge- og delesak har et overforbruk på kr. 119.000,-. Dette skyldes mindre gebyrinntekter enn budsjettert.  

3) Kart- og oppmålingssak har et mindre forbruk kr. 155.000,- til tross for at 60 % av kostander for Tynset sin andel i 

NØ- gis samarbeidet er ført her. Mindre forbruk skyldes vakanse. 

4) Eiendomsskatt hadde et mer forbruk på kr. 148.000,-. Dette skyldes i hovedsak at 20 % av kostander for Tynset sin 

andel i NØ- gis samarbeidet er ført her.  

5) Tynset kommune sin andel i NØ- gis hadde et mindre forbruk på 649.000,- . Dette skyldes at det ikke var budsjet-

tert viderefordeling av kostandene til Tynset kommune sin andel av NØ- gis samarbeidet til Kart og oppmåling, ei-

endomsskatt og Tekniske tjenester (20%).  

Tjenesteproduksjonen                                                                                                           

Figuren viser fordelingen av nye saker (div. saker er forskjellig type saker som for eksempel trafikksaker, dispensasjoner jordskiftesaker m.m),  
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Planer og prosjekter  

 Kommunedelplan Savalen, Alvdal og Tynset kommuner, endelig vedtak 11.12.14. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, høring og offentlig ettersyn tom 01.12.14. 

 Kommuneplanens arealdel, med prioritering av delplan Tynset tettsted, varsel om oppstart 28.11.14.  

 Kommunedelplan for Kulturminner og kulturmiljøer, høring av planprogram. 

 Kommunedelplan for Klima og energi, revisjon av handlingsprogrammet, komitearbeid (6 møter).  

 Prosjekt «Separate avløp og forurensning» er avsluttet og gått over til saksbehandling for byggesak. 

 Veg- og adresseprosjektet i Tynset og Alvdal er under utarbeidelse. 

 Oppfølging av Tynset kommune som «Klimaspydspiss». 

 Sekretariatsansvar for Trafikksikkerhetsutvalget og oppfølging av Trafikksikkerhetsplan (3 møter). 

 Kommunale reguleringsplaner som det er jobbet med i 2014: 

Plan-ID 201302  Kongsvegen, boligutvikling. 

Plan-ID R105  Meierigata 1-3, boligutvikling. 

 

Vedtatte reguleringsendringer: 

 Plan-ID R51a:   Tylldalen skoleområde m.m, fjernvarmeanlegg.   

 Plan-ID R82b:   Savalen sentrum, brygge. 

 

Veiledning og oppfølging av igangsatte private og offentlige reguleringsplaner:  

Plan-ID R99  Jørgensmoen, boligutvikling. 

Plan-ID R85a  Rammsmokvartalet, boligutvikling. 

Plan-ID R86a  Klevan II hytteområde på Savalen, reguleringsendring. 

Plan-ID R96  Kamstein hyttefelt, Kvikne. 

Plan-ID R77a  Rønning hyttefelt, omregulering.  

Plan-ID R27a  Tørresvangen hyttefelt, Kvikneskogen, reguleringsendring.  

Plan-ID R79a  Moen hytteområde, Kvikneskogen, reguleringsendring.  

Plan-ID 201301  Godtlandsfloen, jernbanekryssinger. 

Plan-ID 201303  Gang og sykkelveg Røroskrysset – mellomriksvegen. 

Plan-ID 201401  Teldalen, grustak. 

Plan-ID R21  Brekka grustak, grusuttak. 

Byggesaker 

I henhold til lovverket gjelder en byggetillatelse i tre år. Mange byggesaker blir ikke avsluttet av ulike årsaker. Det kan 

være at etterspurt dokumentasjon ikke er levert eller manglende levert ferdigattest. Dette gir over år et etterslep som 

må følges opp. I år har denne oppfølgingen resultert i 231 utstedte ferdigattester. Nedenfor illustreres en samlet over-

sikt over den totale saksmengden byggesaker i perioden 2002-2014 pr. 06.03.15.  

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

Ventearkiv 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 11 13 0

Saker under behandling 2 0 0 3 2 14 11 14 27 25 55 105 156
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190 saker er eldre enn 2013 

 
Figuren viser samlet oversikt over saksmengde byggesaker under behandling. Saker i ventearkiv, venter på avklaring fra søker.  
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Rammesøknader, to-trinn (§ 21-2): 

Det er mottatt totalt 6 søknader. Det ble ferdigbehandlet 4 søknader. Det ble mottatt 2 mangelfulle søknader hvor det 

ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var 3 saker som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. 

 

Ett- trinns søknader (§ 20-1) - 3 og 12 ukers saksfrist og delingssøknader: 

Det er mottatt totalt 80 byggesøknader og 53 delingssaker. Det ble ferdigbehandlet 29 byggesøknader. Det ble mottatt 

26 mangelfulle søknader hvor det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var ingen saker med 12 ukers frist som 

fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt, men for saker med tre ukers frist var det 7 søknader som fikk lenger 

saksbehandlingstid enn lovpålagt. 

 

Byggesøknader uten ansvarsrett (§ 20-2): 

Det er mottatt totalt 98 søknader uten krav til ansvarsrett. Det er ferdigbehandlet 95 søknader. Av de mottatte søknade-

ne var det 20 som var mangelfullt utfylt og det ble anmodet om tilleggsdokumentasjon. Det var ingen saker som fikk 

lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. 

 

Byggesaker med tilsyn: 

I omsøkte byggesaker er det utført 6 tilsyn, hvor 4 i nye bygg og 2 i eksisterende bygg. 

Det er utført 3 tilsyn i eksisterende bygg hvor det ikke er omsøkt byggevirksomhet.  

 

Til sammen er det gitt 5 igangsettingstillatelser og 13 midlertidige brukstillatelser.  

Delesaker, oppmålingsforretning, seksjonering og ajourhold av eiendomsmatrikkelen 

I henhold til lovverket bør det ikke foreligge delesaker som er eldre enn 2 år. Mange saker er likevel ikke avsluttet 

innen denne fristen. Dette skyldes ofte at etterspurt dokumentasjon ikke er ettersendt eller at rekvirent ikke gjør sin del 

av jobben med hensyn til søknad om sammenføyning, hjemmelsovergang, sletting av heftelser m.m. Dette gir over år et 

etterslep som må følges opp. Nedenfor illustreres en samlet oversikt over den totale saksmengden for alle typer delesa-

ker. 

Figuren viser oversikt over den totale saksmengden delesaker. 

 

Søknad om fradeling:  

Det er mottatt 53 søknader om deling. 38 saker er avsluttet.  

 

Oppmålingsforretning: 

Det er mottatt 81 søknader om oppmålingsforretning. Av disse er 44 saker avsluttet/ferdigbehandlet. For opprettelse av 

grunneiendom var det 1 sak som fikk lenger saksbehandlingstid enn lovpålagt. Det er opprettet 72 nye grunneiendom-

mer, 7 nye seksjoner.    

  

Seksjonering:  

Det er mottatt 1 søknad om seksjonering. Denne saken er avsluttet innenfor saksbehandlingstiden.    
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Retting av matrikkel og kart, sammenføyning og matrikkelføring av jordskiftesaker:  

Det er mottatt 18 saker. Av disse er 14 saker er avsluttet/ferdigbehandlet. 

 

Dispensasjoner 

Formannskapet har innvilget til sammen 20 vedtak om dispensasjon fra plansaksbestemmelsene og avslått 2 søknader 

om dispensasjon. Det er ikke søkt om eller gitt dispensasjon fra byggesaksbestemmelsene.  

NØGIS- samarbeidet 

GIS-samarbeidet i Nord-Østerdal består av kommunene Os, Tolga, Rendalen, Folldal, Tynset og Alvdal. Vertskommu-

nen har arbeidsgiveransvar og ansatt én person i fast 100 % stilling som GIS-koordinator. Ny vertskommuneavtale ble 

vedtatt 2013.  

GIS-samarbeidets hovedansvarsområder: 

 Forvaltning av geodata for kommunene i Nord Østerdal. 

 Kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og læring for de ansatte i kommunene.  

 Vedlikehold og oppgradering av aktuell programvare. 

 Uttak og salg av kartdata. 

 Utvikling og drift av kartløsninger på WEB. 

NØGIS samarbeidets styringsdokumenter består av to deler: 

Del 1:  Strategisk plan 2013-2016, en overordnet plan som vedtas av kommunestyrene hvert 4 år. 

Del 2:  Handlingsprogram, som ble revidert i 2014. Handlingsplanen inneholder kommunale arbeidsoppgaver innen-

for fagfeltet GIS og prosjekter relatert til GIS arbeid.  

I 2011 ble det enighet om å opprette en 100 % stilling som prosjektleder GIS i plan. Bakgrunnen for opprettelsen av 

prosjektstillingen er at man så konsulentbruken i kommunene var stor, spesielt for kjøp av tjenester plankart. Hensikten 

med stillingen er å styrke det regionale samarbeidet innenfor GIS i plan i Nord-Østerdals kommunene.  

Eiendomsskatt  

Før første 1. mars skal alle nye bygg med ferdigattest takseres, sammen med løpende taksering for eiendommer som 

har endret bygningsmasse i løpet av året og andre godkjente tiltak. I 2014 var det tilsammen 59 løpende takseringer. I 

tillegg var det 33 nye takseringer inkludert kommunikasjonsanlegg. Dette vil gi en inntektsøkning på ca. 1,2 mill. for 

Tynset kommune.  
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